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RESUMO 

 

O trabalho tem por objetivo fazer o estudo de maturidade em gestão de projetos de 

uma da área de TI de uma organização do ramo editorial do Brasil por meio da 

metodologia MMGP e OPM3 para, a partir dos dados obtidos, identificar os pontos 

críticos e definir diretrizes para serem atendidas pela implementação do PMO a fim 

de sanar esses pontos críticos e conduzir a área para o próximo nível de maturidade. 

 

 Palavras Chave: : PMO, Projetos, Gestão, Maturidade. 

    



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to study the maturity of project management in one of the 

IT areas of a Brazilian publishing organization through the MMGP and OPM3 

methodology to identify the critical points and define guidelines to be met by the 

implementation of the PMO in order to remedy these critical points and lead the area 

to the next level of maturity. 

 Key Words: PMO, Projects, Mangement, Maturity. 
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1. INTRODUÇÃO 

A gestão de projetos é um procedimento necessário à execução da estratégia das 

empresas e, além disso, um tanto quanto desafiadora, uma vez que a dificuldade de 

se realizar projetos de acordo com o planejado tem se mostrado muito grande 

conforme o estudo apresentado pela Standish Group em seu CHAOS REPORT, que 

analisou o resultado de aproximadamente dez mil projetos. Na tabela abaixo está 

representado resultado deste estudo, separados ao longo dos anos de 2011 até 2015 

e categorizados de acordo com o situação averiguada deles, seguindo o seguinte 

parâmetro: 

• Successful: Projetos entregues conforme planejado; 

• Challenged: Projetos entregues que deixaram de cumprir com o planejamento 

em algum aspecto; 

• Failed: Projetos não entregues. 

 

Tabela 1 - Chaos Report - Traditional resolutions for all projects 

 2011 2012 2013 2014 2015 

SUCCESSFUL 39% 37% 41% 36% 36% 

CHALLENGED 39% 46% 40% 47% 45% 

FAILED 22% 17% 19% 17% 19% 

FONTE: CHAOS REPORT (2015) 

 

Como se pode observar, a taxa média de sucesso em projetos no decorrer dos cinco 

anos analisados, é de 37,8%. Existem diversos desafios para que projetos possam 

obter sucesso ao final. Acilio Marinello, segundo vice-presidente do PMI SP, afirma 

que: 

“O mercado compreendeu que gerenciamento de 

projetos não é apenas uma matéria acessória, ou um 
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conjunto de boas práticas para executar projetos, mas 

sim um diferencial estratégico, um pilar essencial para 

atingir resultados. Empresas maduras utilizam o 

conhecimento, as diversas abordagens, boas práticas 

e metodologias em gerenciamento de projetos para 

reduzir desperdícios, antecipar valor e gerar 

resultados financeiros.” 

Diante dessa afirmação pode-se verificar que a gestão eficiente de projetos se faz 

necessária e é algo almejado pelas empresas e, de acordo com a pesquisa da 

Standish Group, é algo muito difícil de se alcançar. 

O PMI realizou no Brasil em 2010 um benchmarking em gerenciamento de projetos 

no qual questionou seus participantes sobre quais eram os problemas mais 

recorrentes em seus projetos. Foram dadas 18 (dezoito) opções de respostas e, os 

pesquisados, poderiam escolher mais de uma alternativa. A tabela a seguir apresenta 

o resultado desta pesquisa, enumerando a resposta e o percentual de organizações 

que a marcaram no relatório. 

 

Tabela 2 - Problemas que ocorrem com maior frequência nos projetos 

Opções de Resposta 
Percentual que 

marcaram 

1 Não cumprimento dos prazos 60,20% 

2 Mudanças de escopo constantes 43,00% 

3 Problemas de comunicação 40,10% 

4 Escopo não definido adequadamente 39,50% 

5 Não cumprimento do orçamento 28,30% 

6 Recursos humanos insuficientes 28,30% 

7 
Concorrência entre o dia a dia e o projeto na utilização de 

recursos 
27,60% 
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8 Riscos não avaliados corretamente 22,90% 

9 
Mudanças de prioridades constantes ou falta de 

prioridade 
19,80% 

10 Problemas com fornecedores 17,70% 

11 Estimativas incorretas ou sem fundamento 15,60% 

12 Retrabalho em função de falta de qualidade do produto 11,70% 

13 Falta de definição de responsabilidades 10,20% 

14 Falta de uma metodologia de apoio 7,50% 

15 
Falta de apoio da alta administração / sponsor 

(patrocinador) 
7,30% 

16 Falta de competência para gerenciar projetos 6,90% 

17 Falta de uma ferramenta de apoio 6,70% 

18 
Falta de conhecimento técnico sobre a área de negócio 

da organização 
2,10% 

FONTE: Revista de Gestão e Projetos – GeP, São Paulo, v. 4, n. 2, p 213-237, 

mai/ago 2013.219 

 

Como pode-se observar na tabela, dentre os maiores problemas apontados estão a 

gestão do tempo, do escopo, da comunicação e dos custos. Pontos que normalmente 

levam a prejuízos, seja pela execução não planejada de demandas no projeto, seja 

pelo planejamento errado de custos, seja pela perda de clientes devido a uma relação 

estressada por problemas de comunicação. Esses problemas associados a uma 

cultura organizacional que não favorece o ambiente de projetos, pode resultar em 

diversas iniciativas ao fracasso e impor barreiras instransponíveis que, por muitas 

vezes, joga por terra todos os esforços de organizar o ambiente de projetos. 

Na pesquisa realizada pela PricewaterhouseCoopers (2004) constatou-se que 59% 

das razões que levaram projetos ao fracasso, em média, estão relacionadas aos 

aspectos organizacionais. Analisando mais profundamente a causa dos fracassos, 
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verifica-se, no gráfico abaixo que, aquelas sob gestão direta do gerente de projeto, 

como baixa qualidade das entregas ou má gestão de stakeholders, encontram-se 

entre as últimas colocadas na pesquisa realizada. 

 

Gráfico 1 - Causa dos fracassos 

 
 

O resultado da pesquisa da PricewaterhouseCoopers vai ao encontro das razões de 

fracasso levantadas pelo PMI em seu benchmark realizado seis anos depois, ou seja, 

os problemas continuam a acontecer e são comuns. 

Em face da necessidade de organizar o ambiente de projetos diversas empresas 

buscam uma forma de aplicar alguma metodologia que os ajude a definir processos e 

modelos de trabalho. Inevitavelmente o tema PMO virá à tona nesse processo. De 

acordo com o PMBoK: 

“escritório de gerenciamento 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” 

Esta definição pode, em um primeiro momento, passar a sensação de que a 

empreitada de implantação do PMO seja algo simples, mas existem desafios grandes 
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guardados para aqueles que adentrarem neste caminho. De acordo com o site da 

Axelos: 

“It is very easy to look at best practice and/or a number 

of existing Project Management Offices (PMOs) in 

your industry sector and decide on what functions and 

services are ‘best’ for your organization. However, a 

best practice PMO has a problem-focused purpose, 

with its functions and services aligned with the 

purpose, function and services of the other PMOs 

within the organization.” 

Em tradução livre: “é muito fácil pesquisar as melhores práticas e/ou o número de 

escritórios de gerenciamento de projetos (PMOs) em sua área e decidir quais funções 

e serviços são os melhores para sua organização. Entretanto, um PMO funcional tem 

um propósito focado em resolução de problemas, com suas funções e serviços 

alinhadas com esse propósito”. 

Percebe-se, de acordo com o parágrafo anterior, que, de fato, um PMO ajuda na 

organização do ambiente de projetos, desde que esteja alinhado com as reais 

necessidades da organização. Com base nisso, para um empresa que busca 

organizar seu ambiente de projetos, faz-se necessário um escritório de projetos para 

que as diretrizes de gestão de projetos possam ser definidas e para que exista um 

lugar centralizado que controle o que acontece nos projetos e que possa realizar 

melhorias nos processos, apoiando os gerentes de projetos e não apenas ditando 

normas. 

O presente trabalho tem por objetivo analisar os dados dos resultados dos projetos de 

uma grande empresa do ramo editorial no Brasil, comparando os seus resultados 

obtidos no ano de 2018 com o benchmark realizado pela Standish Group e, após isso, 

fazer um estudo de maturidade a fim de definir diretrizes para a implementação de um 

PMO. Devido a um posicionamento estratégico desta empresa perante ao mercado, 

seu nome não será divulgado nesse estudo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Este trabalho tem como objetivo principal levantar os dados da empresa fornecedora 

de informações no quesito de maturidade de projetos e elaborar um projeto para que 

o processo de maturidade dela possa alcançar o próximo nível na pirâmide do OPM3. 

 

2.2. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

Elaboração e apresentação de um plano de projetos para implementar um PMO na 

organização a fim de padronizar e melhorar o processo de gerenciamento de projetos. 
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3. ANÁLISE DE MATURIDADE ORGANIZACIONAL 

O estudo de maturidade da organização foi elaborado seguindo os modelos do OPM3. 

 

3.1. A EMPRESA 

Conforme dito anteriormente, a empresa que nos cedeu os dados para análise neste 

trabalho é uma das maiores no ramo editorial do Brasil. Especializada no segmento 

educacional, edita, publica e comercializa livros didáticos, paradidáticos e de literatura, 

além de atlas e dicionários. Possui mais de quatro mil escolas conveniadas no Brasil 

e no Japão que fazem uso de seus produtos, seja no segmento privado, seja no 

segmento público. Ainda conta com um centro de pesquisas próprio, com mais de 200 

especialistas das mais variadas áreas do conhecimento que prestam suporte e 

respaldo intelectual ao desenvolvimento das suas obras e de novos produtos 

 

3.2. RESULTADOS DE PROJETOS EM 2018 

Os projetos analisados neste trabalho foram desenvolvidos na área de TI fazendo uso 

de recursos próprios e terceirizados durante o ano de 2018. 

No ano estudado foram realizados 34 (trinta e quatro) projetos que, juntos, possuíam 

um valor de investimento estimado em R$ 5.258.501,85 (cinco milhões, duzentos e 

cinquenta e oito mil, quinhentos e um reais e oitenta e cinco centavos). Dentre os 

projetos que compuseram o portfólio, havia iniciativas para a criação e reformulação 

de produtos, para sistemas corporativos, como CRM, plataformas de venda digital e 

pesquisa de desenvolvimento. 

Na tabela a seguir é apresentado o resultado obtido nesses projetos. Serão utilizados 

os termos da Standih Group para categorização. 
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Tabela 3 - Resultado dos projetos da organização em 2018 

 
Quantidade 

de projetos 

Percentual 

atingido 

Verba 

alocada em 

Reais (R$) 

Verba 

utilizada em 

Reais (R$) 

SUCCESSFUL 9 25,71% 592.071,00 592.071,00 

CHALLENGED 9 25,71% 1.358.883,56 2.008.957 

FAILED 16 48,57% 3.307.547,29 488.877,00 

TOTAL 34 100% 5.258.501,85 3.089.905,00 

FONTE: Dados internos da organização 

 

Na tabela a seguir é apresentado novamente o resultado em projetos levantado pela 

Standish Group no decorrer de cinco anos. 

 

Tabela 4 - Chaor Report - Traditional resolutions for all projects 

 2011 2012 2013 2014 2015 

SUCCESSFUL 39% 37% 41% 36% 36% 

CHALLENGED 39% 46% 40% 47% 45% 

FAILED 22% 17% 19% 17% 19% 

FONTE: CHAOS REPORT (2015) 

 

Para fins de comparação, o resultado médio em cada uma das categorias da tabela 

do CHAOS Report foi calculado e chegou-se o seguinte resultado: 
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Tabela 5 - Comparativo - Organização X Chaos Report (média) 

 Editora Standish Group 

SUCCESSFUL 25,71% 37,80% 

CHALLENGED 25,71% 43,40% 

FAILED 48,57% 18,80% 

FONTE: Dados internos da organização e CHAOS REPORT (2015) 

 

Ao analisar a tabela, verifica-se que a empresa estudada atingiu o sucesso em cerca 

de 12% a menos de projetos em comparação com a média apontada pela Standigh 

Group. Por outro lado, nos projetos em que houve algum problema, mas que foram 

entregues, a empresa se saiu melhor do que a média do benchmark. Entretanto, 

quando são analisados os fracassos, constata-se que a empresa fracassou duas 

vezes e meia a mais do que o benchmark. Dos R$ 5.258.501,85 alocados, foram 

executados apenas R$ 3.089.905,00, sendo que desse valor R$ 488.877,00 foram 

desperdiçados em projetos cancelados, outros R$ 650.073,44 foram estouro de 

orçamento, ou seja, um desperdício total de R$ 1.138.950,44. R$ 2.168.596,85 nem 

chegaram a ser executados. 

 

3.3. ESTUDO DE MATURIDADE 

Por volta do meio dos anos 90, começaram a surgir modelos de maturidade em 

projetos, sendo a maioria deles baseados no CMM (Capability Maturity Model) que 

possuía cinco níveis e tinha como principal objetivo guiar organizações a conhecerem 

e melhorem seus processos de software. Mais tarde, ainda nos anos 90, surgiu o 

CMMI (Capability Maturity Model Integration) que visava a aplicação das melhores 

práticas do CMM e integração de várias áreas que incluem gerenciamento de projetos, 

engenharia de software, engenharia de sistemas, integração de produtos e 

desenvolvimento de processos (SEI, 2006; CLELAND; IRELAND, 2002). 
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Outros modelos também podem ser apresentados aqui, como o PMMM (Project 

Management Maturity Model) criado por Kerzner (2001). Em sua abordagem 

apresentou uma extensão do modelo CMM para a área de gerenciamento de projetos. 

O OPM3 (Organization Project Management MaturityModel) do PMI que toma por 

base os processos do PMBoK a fim de avaliar a maturidade em gestão de projetos e 

amplia a visão para programas e portfólios (PMI, 2003). 

 

3.3.1. PRADO - MMGP 

O modelo de maturidade Prado-MMGP foi desenvolvido entre os anos de 1999 e 2002 

e é dividido em dois modelos: o setorial e o corporativo. A base do modelo está 

fundamentada na experiência do autor com diversas empresas brasileiras. O modelo 

Prado-MMGP setorial se aplica a setores isolados de uma organização, tais como 

engenharia, TI, desenvolvimento de produtos, entre outros. Prado (2008) afirma que 

a intenção inicial ao criar o primeiro modelo em 2002, foi de que este deveria ser 

simples de usar, estar ligado à habilidade de um setor em executar seus projetos com 

sucesso, fornecer resultados confiáveis e robustos. Prado tinha como premissa a 

criação de um questionário pequeno, simples de usar, confiável, que fornecesse 

resultados coerentes, que pudesse ser utilizado por diferentes categorias de projetos 

e que fosse capaz de medir aspectos realmente ligados ao sucesso no gerenciamento 

de projetos, podendo ser utilizado no estabelecimento de um plano de crescimento 

(PRADO, 2008). 

Ainda de acordo com Prado (2008), os cinco níveis do MMGP são classificados da 

seguinte maneira: 
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Tabela 6 - Modelo de maturidade PRADO - MMGP 

Nível Descrição 

1 Inicial 

O primeiro nível reflete um cenário em que o setor não efetuou 

nenhum esforço coordenado para implantação de 

gerenciamento de projetos. Os projetos são executados 

isoladamente por meio de iniciativas individuais, refletindo um 

nível de conhecimento não uniforme entre os principais 

envolvidos com gestão de projetos. 

2 Conhecido 

Revela um cenário em que foi feito um esforço coordenado 

pelo setor no sentido de criar uma linguagem comum para o 

assunto gerenciamento de projetos. 

3 Padronizado 

Representa um cenário em que se implanta e utiliza um modelo 

padronizado para gerenciamento de projetos com base em 

uma metodologia que geralmente está alinhada com a cultura 

da empresa, recursos computacionais e estrutura 

organizacional. 

4 Gerenciado 

Nesse nível consolidam-se as ações iniciadas no nível 3 

relativamente à metodologia, informatização, estrutura 

organizacional e alinhamento estratégico. 

5 Otimizado 

Representa um cenário em que a empresa atinge sabedoria 

em gerenciamento de projetos, em que todas as iniciativas 

começadas nos níveis 2, 3 e 4 atingiram nível de excelência, o 

modelo de gerenciamento de projetos é inteiramente 

adequado as necessidades do setor e o uso eficaz e rotineiro 

de metodologia de gestão de projetos (benchmarck). 

FONTE: PRADO (2008) 
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3.3.2. PESQUISA 

A fim de compreender o nível de maturidade em gestão de projetos desta empresa, 

foi realizada a pesquisa com o Modelo de Maturidade em Projetos Darci Prado (Prado-

MMGP) entre os dias 03/06/2019 e 07/06/2019. 

Para a realização da pesquisa foi entregue uma cópia impressa do questionário para 

cada um dos dezesseis participantes selecionados para que respondessem de forma 

anônima as quarenta questões. Todos foram orientados sobre a finalidade do 

questionário e tiveram suas dúvidas sanadas antes de começarem a responder. 

 

3.3.3. RESULTADO 

Em posse dos questionários respondidos, foi feita a consolidação dos resultados em 

planilha Excel. Cada alternativa tem um valor conforme a lista a seguir: 

• Letra ‘A’ têm valor 10 (dez) cada uma; 

• Letra ‘B’ têm valor 7 (sete) cada uma; 

• Letra ‘C’ têm valor 4 (quatro) cada uma; 

• Letra ‘D’ têm valor 2 (dois) cada uma; 

• Letra ‘E’ têm valor 0 (zero) cada uma;   

Foram criadas quatro tabelas, uma para cada nível, contendo dez linhas, uma para 

cada pergunta (1-10) e cinco colunas, uma para cada opção de resposta (A-E). Na 

célula que representa o cruzamento do número da pergunta com a letra da resposta, 

foi inserido o número 1 (um). Para calcular o valor total obtido no nível, foi somado a 

quantidade de números 1 assinalados para dada alternativa e multiplicado pelo valor 

da alternativa em cada coluna (A-E). Os resultados de cada coluna (A-E) do nível 

foram somados e o total obtido. 

A seguir são apresentadas as tabelas com os resultados consolidados. Os 

questionários respondidos estão disponíveis no Apendice 1. 
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Tabela 7 - MMGP - Organização - Questionário 1 

 
 

Tabela 8 - MMGP - Organização - Questionário 2 

 
 
 
 
Tabela 9 - MMGP - Organização - Questionário 3 
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Tabela 10 - MMGP - Organização - Questionário 4 

 
 

Tabela 11 - MMGP - Organização - Questionário 5 

 
 
 
 
Tabela 12 - MMGP - Organização - Questionário 6 
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Tabela 13 - MMGP - Organização - Questionário 7 

 
 

Tabela 14 - MMGP - Organização - Questionário 8 

 
 
 
 
Tabela 15 - MMGP - Organização - Questionário 9 
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Tabela 16 - MMGP - Organização - Questionário 10 

 
 

Para cada questionário foi calculado o nível de acordo com seguinte fórmula: 

Nível obtido = (100 + Pontos N2 + Pontos N3 + Pontos N4 + Pontos N5) / 100 

A seguir é apresentado a tabela com o nível obtido em cada um dos questionários. 

 

Tabela 17 - MMGP - Organização - Nível obtido nos questionários 

Questionário Pontuação 

1 1,99 

2 2,28 

3 1,81 

4 1,63 

5 2,18 

6 2,03 

7 2,11 

8 2,72 

9 1,73 

10 2,03 
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Média 2,05 

Mediana 2,03 

 

Com base nos resultados obtidos, pode-se afirmar que o setor de TI da empresa em 

estudo está no nível 2 de maturidade em projetos. De acordo com a definição de Prado 

(2008), o nível 2 revela um cenário em que foi feito um esforço coordenado pelo setor 

no sentido de criar uma linguagem comum para o assunto gerenciamento de projetos. 

Este resultado é condizente com a realidade da TI da empresa, uma vez que no ano 

de 2017 iniciou-se um esforço de organização e criação da cultura de gerenciamento 

de projetos. Desde então o setor tem sofrido com trocas de gestão e de visão sobre 

como tratar o tema gerenciamento de projetos. 

 

3.4. PMO – ESCRITÓRIO DE PROJETOS 

De acordo com o PMBoK (2016), o PMO é “uma estrutura de gerenciamento que 

padroniza os processos de governança relacionados com o projeto e facilita o 

compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas. As 

responsabilidades de um PMO podem variar, desde o fornecimento de funções de 

apoio ao gerenciamento de projetos até o gerenciamento direto de um ou mais 

projetos.” 

A visão do PMI apresentada no parágrafo anterior deixa claro que o objetivo do 

escritório de projetos é fazer com que o ambiente de projetos seja organizado e com 

que todos os recursos necessários a execução dos projetos estejam a mão facilmente. 

Existem três tipos mais comuns de atuação para um PMO, conforme a listagem a 

seguir. 

• Suporte: Um PMO de suporte normalmente tem papel consultivo nos projetos 

e fornece modelos, práticas recomendadas, treinamento, acesso às 

informações e lições aprendidas em outros projetos. Este tipo de de PMO tem 

um nível muito baixo de controle e atua mais como repositório de projetos. 
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• Controle: Um PMO de controle fornece suporte e exige a conformidade dos 

projetos por vários meios. O nível de controle exercido por esse tipo de PMO é 

moderado. Dentre os temas que podem ser exigidos estão: 

o Adoção de estruturas ou metodologias de gerenciamento de projetos; 

o Uso de ferramentas, formulários e modelos específicos; e 

o Conformidade com as estruturas de governança. 

• Diretivo: Um PMO diretivo assume o controle dos projetos, fazendo sua gestão 

direta e os gerentes de projetos são designados e são subordinados a ele. O 

nível de controle desse modelo de PMO é alto. 

 

3.5. AVALIAÇÃO OPM3 

O OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) é um modelo 

mundialmente reconhecido de melhores práticas de avaliação e desenvolvimento de 

capacidades organizacionais na Gestão de Portfolios, Programas e Projetos. É um 

padrão publicado pelo PMI cuja finalidade é ajudar as organizações a desenvolverem 

o plano que devem seguir para melhorar o seu desempenho. 

Nesse sentido, foi realizada a análise de maturidade da organização em estudo de 

acordo com o modelo OPM3. Uma planilha contendo todos os processos do PMBoK 

separados em suas respectivas áreas de conhecimento foi respondida de forma que 

os processos atendidos por completo foram indicados na cor verde, os processos 

atendidos parcialmente em amarelo e os processos não atendidos em vermelho. O 

resultado é apresentado a seguir. 
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3.5.1. ESCOPO 

Tabela 18 - OPM3 - Mapa de calor - Escopo 

 

 

Gráfico 2 - OPM3 - Escopo 

 

 

3.5.1.1. CENÁRIO ATUAL 

• Área com grande maturidade e que faz uso dos processos de gestão do escopo 

do PMI dentro da empresa; 
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• Todas as divisões da empresa compreendem a necessidade de se ter um 

escopo bem definido e todos contribuem para que todos os detalhes sejam 

documentados; 

• O processo de coleta de requisitos é bem elaborado, envolvendo analistas, 

gerentes de projeto e cliente de forma que todos possam interagir, tirar dúvidas 

e entender de forma conjunta os requisitos; 

• O controle do escopo é realizado de forma adequada e garante que os projetos 

sejam executados corretamente; 

• Existem templates de documentos que todos os gerentes utilizam. 

 

3.5.1.2. MELHORIAS 

• Elaboração de um plano de melhoria contínua nos processos de escopo. 

 

3.5.2. QUALIDADE 

Tabela 19 - OPM3 - Mapa de calor - Qualidade 
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Gráfico 3 - OPM3 - Qualidade 

 
 

3.5.2.1. CENÁRIO ATUAL 

• Não há um planejamento de gestão da qualidade; 

• A garantia da qualidade é feita por meio dos testes unitários realizados pelos 

desenvolvedores e na validação do cliente; 

• Não há controle de qualidade durante o andamento do projeto, apenas na 

entrega final; 

• Não existe PDCA. 

 

3.5.2.2. MELHORIAS 

• Capacitação dos gestores de projetos em qualidade; 

• Fazer com que seja elaborado um plano de gestão da qualidade dos projetos; 
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• Execução do plano de gerenciamento da qualidade; 

• Monitoramento e registro dos resultados das aferições. 

 

3.5.3. TEMPO 

Tabela 20 - OPM3 - Mapa de calor - Tempo 

 

 

Gráfico 4 - OPM3 - Tempo 
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3.5.3.1. CENÁRIO ATUAL 

• A definição das atividades não é muito precisa e por vezes acaba gerando 

transtornos relacionados ao estouro de prazo porque atividades não previstas 

devem ser inseridas no cronograma; 

• Com a dificuldade do item anterior, o sequenciamento das atividades e a 

duração são impactados de forma que não são processos executados da forma 

adequada; 

• A gestão do cronograma é controlada por sistema (MS Project), o que 

possibilita uma visão geral dos processos; 

• O controle do cronograma acontece semanalmente. 

 

3.5.3.2. MELHORIAS 

• Definir melhores processos para levantamento de atividades e esforço; 

• Definir modelo de identificação de dependências entre atividades e seu 

sequenciamento. 

 

3.5.4. RECURSOS 

Tabela 21 - OMP3 - Mapa de calor - Recursos 
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Gráfico 5 - OPM3 - Recursos 

 
 

3.5.4.1. CENÁRIO ATUAL 

• O planejamento dos recursos não é feito de forma adequada; 

• A mobilização da equipe acontece na última hora em diversos casos; 

• Os recursos são selecionados de acordo com a ociosidade e não com a 

expertise; 

• A equipe do projeto é capacitada no decorrer do mesmo para que estejam aptos 

a utilizar todas as tecnologias necessárias e que sejam deficientes; 

• Uma vez alocada, a equipe é gerenciada de forma a garantir a entrega. 

 

3.5.4.2. MELHORIAS 

• Elaborar plano de gestão de pessoas; 
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• Melhorar a organização e realocação de recursos entre projetos; 

• Melhorar a visibilidade de disponibilidade de recursos; 

• Ampliar as competências e interação dos membros da equipe. 

 

3.5.5. COMUNICAÇÃO 

Tabela 22 - OPM3 - Mapa de calor - Comunicação 

 

 

Gráfico 6 - OPM3 - Comunicação 
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3.5.5.1. CENÁRIO ATUAL 

• O planejamento da gestão de comunicação não é realizado; 

• Não há gestão sobre a comunicação que ocorre de forma reativa; 

• Não há controle sobre a comunicação, nem sobre a quantidade de reuniões. 

 

3.5.5.2. MELHORIAS 

• Elaborar modelo de plano de comunicação; 

• Conscientizar a equipe sobre a importância da comunicação; 

• Identificar a necessidade e relevância das comunicações no cenário do projeto 

para elaboração do plano de gestão de comunicação. 

 

3.5.6. RISCOS 

Tabela 23 - OPM3 - Mapa de calor - Riscos 
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Gráfico 7 - OPM3 - Riscos 

 
 

3.5.6.1. CENÁRIO ATUAL 

• O planejamento dos riscos é feito de forma superficial e reutiliza modelos de 

projetos anteriores; 

• A identificação de riscos é superficial também e reutiliza riscos de projetos 

anteriores de forma qualitativa; 

• Não é feita a análise de probabilidade e impacto financeiro dos riscos; 

• Área com baixo grau de maturidade; 

• O controle dos riscos é feito de forma reativa. 

 

3.5.6.2. MELHORIAS 

• Capacitação da equipe quanto a gestão de riscos; 
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• Definição de gestão de riscos; 

• Definição de processos de monitoramento, controle e resposta aos riscos; 

• Definição de critérios quantitativos para avaliação de riscos; 

• Realizar planejamento efetivo de resposta aos riscos; 

• Criar a cultura do controle de riscos. 

 

3.5.7. AQUISIÇÕES 

Tabela 24 - OPM3 - Mapa de calor - Aquisições 

 

 

Gráfico 8 - OPM3 - Aquisições 
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3.5.7.1. CENÁRIO ATUAL 

• Planejamento de aquisições é feito de forma superficial, levando em conta os 

recursos humanos; 

• A condução das aquisições é realizada por uma área especializada dentro da 

empresa; 

• O controle das aquisições é realizado pelo gerente de projeto e algumas vezes 

a data de início da aquisição é perdida; 

• Não existe nenhuma melhoria contínua em operação. 

 

3.5.7.2. MELHORIAS 

• Exigir o desenvolvimento do plano de gestão de aquisições; 

• Definir documentação de decisão de compras; 

• Melhorar a gestão de fornecedores; 

• Aplicar os processos de aquisições. 

 

3.5.8. INTEGRAÇÃO 

Tabela 25 - OPM3 - Mapa de calor - Integração 
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Gráfico 9 - OPM3 - Integração 

 
 

3.5.8.1. CENÁRIO ATUAL 

• O termo de abertura é desenvolvido pelo gerente do projeto e aprovado pela 

gestão; 

• O plano de projeto não comtempla todos os detalhes necessários; 

• Há um bom controle do trabalho durante o projeto; 

• Há grande interação entre o gerente de projeto e a equipe de forma que o 

trabalho é bem orientado e todos têm visibilidade do que está por vir; 

• Há dificuldades na gestão das mudanças devido ao caráter comercial da 

relação com o cliente; 

• É realizada a cerimônia de encerramento do projeto com o aceite do cliente e 

termo de conclusão. 
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3.5.8.2. MELHORIAS 

• Exigir que todos os planos de gerenciamento das áreas de conhecimento 

tenham sido preenchidos corretamente; 

• Aprimorar o desenvolvimento do plano de projeto; 

• Definição de processos de melhoria continua; 

• Aplicar processos de gestão de mudança; 

• Conscientização da equipe e dos clientes sobre gestão de mudanças. 
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3.5.9. MAPA DE CALOR COMPLETO (HEATMAP) 

Tabela 26 - OPM3 - Mapa de calor - Completo 
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3.5.10. GRÁFICO DE ÁREA 

Gráfico 10 - OPM3 - Índice por área de conhecimento 

 
 

3.5.11. VISÃO GERAL DA SITUAÇÃO ATUAL 

• A única área do conhecimento que utiliza de forma adequada todos os 

processos é a de escopo. O restante das áreas de conhecimento tem 

processos executados parcialmente ou não executados. 

• Não foram identificados processos de melhoria contínua. Apesar disso, as 

melhorias acontecem de forma individual e cada gerente as aplica em seus 

projetos sem que isso seja discutido com os demais colegas e se torne um 

padrão operacional. 

• Apesar das deficiências identificadas, os projetos são entregues com alto grau 

de assertividade e qualidade, apesar do estouro de custo que acontece em 

grande parte dos projetos em decorrência dos problemas apontados. 
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3.5.11.1. NÍVEL DE MATURIDADE 

Gráfico 11 - OPM3 - Nível de maturidade 
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4. PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PMO 

Abaixo apresentamos o estudo para implantação de um PMO na organização. 

 

4.1. OBJETIVOS DO PROJETO 

A presente seção tem por objetivo autorizar o início do projeto de implantação de um 

PMO, assim como definir seus responsáveis, documentar premissas, restrições, 

escopo, riscos, stakeholders, esforço, modelo de comunicação, estimativa de custos, 

critérios de qualidade e qualquer outro item que se faça necessário para o completo 

entendimento e execução do projeto. 

 

4.2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Após a realização do estudo de maturidade foi possível identificar os pontos de 

melhoria que se fazem necessários para que se possa alcançar um melhor 

desempenho nos projetos da empresa em estudo. Observa-se um grande número de 

projetos fracassados, chegando a quase metade do portfólio do ano de 2018. 

Como se pode observar na análise anteriormente apresentada, dos R$ 5.258.501,85 

alocados, foram executados apenas R$ 3.089.905,00, sendo que desse valor R$ 

488.877,00 foram desperdiçados em projetos cancelados, outros R$ 650.073,44 

foram estouro de orçamento, totalizando um desperdício de R$ 1.138.950,44. R$ 

2.168.596,85 nem chegaram a ser executados 

O presente projeto se justifica pela necessidade urgente do setor de TI da empresa 

em questão de reduzir o número de projetos fracassados, que geraram desperdício, 

além dos que apenas alocaram verba, mas não a utilizaram. Também se faz 

necessário reduzir os prejuízos em projetos que estouram o orçamento e fazer com 

que cumpram o planejamento em todos os seus aspectos. 
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4.3. PREMISSAS E RESTRIÇÕES 

Segue abaixo a lista de premissas e restrições para implantação do PMO. 

 

4.3.1. PREMISSAS DO PROJETO 

• Existe um esforço empenhado pela empresa na criação da cultura de 

gerenciamento de projetos; 

• O nível de conhecimento dos gestores de projeto sobre a disciplina de gestão 

de projetos é básico; 

• Existem tentativas isoladas de se aplicar alguma metodologia de gestão de 

projetos; 

• Existem tentativas isoladas de se informatizar a gestão de projetos; 

• Há pouca ou nenhuma estrutura organizacional para suportar o gerenciamento 

dos projetos; 

• O relacionamento com as partes interessadas é guiado pela afinidade e não 

por técnicas de engajamento; 

• Não há alinhamento entre os projetos em execução e a estratégia da empresa; 

• Existe grande deficiência nos processos de qualidade; 

• É necessário definir melhores processos para levantamento de atividades e 

esforço; cronograma 

• Se faz necessário um refinamento nas práticas dos processos de recursos 

humanos; 

• Os processos de comunicação precisam ser aplicados de forma efetiva; 

• Há uma grande deficiência em gestão de riscos; 

• Existe a necessidade de melhor controle sobre as aquisições. 
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4.3.2. RESTRIÇÕES DO PROJETO 

• O valor máximo a ser utilizado é de R$ 300.000,00; 

• O projeto deve ser executado utilizando recursos internos; 

• As mudanças implantadas devem impactar as áreas clientes o mínimo 

possível. 

 

4.4. STAKEHOLDERS 

Segue abaixo processos de identificação e gestão de Stakeholders. 

 

4.4.1. IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS 

Tabela 27 - Identificação dos Stakeholders 

ID NOME FUNÇÃO AREA CONTATO ATRIBUIÇÕES 

1 
Baltasar 

Bogado 

Diretor de 

tecnologia 
TI baltasar@editora.com.br 

Aprovar o 

orçamento, 

pagamentos e o 

plano de projeto. 

2 
Epifânia 

Palhares 

Gerente de TI / 

sponsor 
TI epifânia@editora.com.br 

Definir as 

diretrizes do 

trabalho 

juntamente com a 

diretoria e 

repassar à 

equipe. 

3 
Pandora 

Leitão 

Gerente de 

projetos 
TI pandora@editora.com.br 

Garantir a 

execução do 

projeto dentro do 

planejado. 
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4 
Leonel 

Abelho 

Analista de 

projetos 
TI leonel@editora.com.br 

Organizar a 

documentação do 

projeto e 

consolidar os 

indicadores de 

desempenho. 

5 
Fernanda 

Garcia 

Analista de 

negócios 
TI fernanda@editora.com.br 

Levantar os 

requisitos junto ao 

sponsor, áreas 

interessadas 

representadas por 

seus gerentes e 

garantir o 

alinhamento entre 

requisitos e 

estratégia. 

6 
Luciano 

Sabala 

Coordenador 

de 

infraestrutura 

TI luciano@editora.com.br 

Elaborar o plano 

de instalação dos 

softwares e 

infraestrutura 

necessária e 

disponibilizar 

equipe técnica 

para execução do 

planejamento. 

7 
Levi 

Negromonte 

Analista de 

infraestrutura 
TI levi@editora.com.br 

Configurar os 

ambientes 

necessários para 

a utilização das 

aplicações 

necessárias e 

distribuir as 

atividades para o 

técnico de 

informática 

realizar as 
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instalações 

necessárias. 

8 
Jefferson 

Coelho 

Técnico em 

informática 
TI jefferson@editora.com.br 

Instalar hardware 

e software no 

parque de 

máquinas. 

9 
Leonor 

Timóteo 

Gerente 

editorial 
Editorial leonor@editora.com.br 

Entender os 

novos processos 

de solicitação de 

projetos e 

capacitar sua 

equipe de acordo 

com o novo 

modelo. 

10 
Gilberto 

Belém 

Gerente 

pedagógico 
Pedagógico gilberto@editora.com.br 

Entender os 

novos processos 

de solicitação de 

projetos e 

capacitar sua 

equipe de acordo 

com o novo 

modelo. 

11 
Cátia 

Madruga 

Gerente de 

marketing 
Marketing cátia@editora.com.br 

Entender os 

novos processos 

de solicitação de 

projetos e 

capacitar sua 

equipe de acordo 

com o novo 

modelo. 

12 
Sebastiana 

Saloio 

Gerente de 

arte e 

iconografia 

Editorial sebastiana@editora.com.br 

Entender os 

novos processos 

de solicitação de 

projetos e 

capacitar sua 

equipe de acordo 
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com o novo 

modelo. 

13 Hélder Jesus 
Gerente 

jurídico 
Jurídico hélder@editora.com.br 

Apoio na análise 

de contratos com 

fornecedores de 

software e 

hardware. 

14 Nicolau Reis 

Gerente de 

conteúdo 

digital 

Editorial nicolau@editora.com.br 

Entender os 

novos processos 

de solicitação de 

projetos e 

capacitar sua 

equipe de acordo 

com o novo 

modelo. 

15 
Rebeca 

Valadão 

Gerente de 

plataformas 

digitais 

Editorial rebeca@editora.com.br 

Entender os 

novos processos 

de solicitação de 

projetos e 

capacitar sua 

equipe de acordo 

com o novo 

modelo. 

16 Celeste Díaz 
Analista de 

projetos 
TI celeste@editora.com.br 

Atuar no projeto 

piloto 

17 
Evaristo 

Nóbrega 

Analista de 

projetos 
TI evariasto@editora.com.br 

Atuar no projeto 

piloto 

18 
Gabriel 

Veloso 

Analista de 

projetos 
TI veloso@editora.com.br 

Atuar no projeto 

piloto 

19 
Herculano 

Camacho 

Analista de 

projetos 
TI herculano@editora.com.br 

Atuar no projeto 

piloto 

20 
Isidro 

Carvalhosa 

Analista de 

projetos 
TI isidro@editora.com.br 

Atuar no projeto 

piloto 

21 
Ofélia 

Pirassununga 

Analista de 

projetos 
TI pirassununga@editora.com.br 

Atuar no projeto 

piloto 



41 

 

22 
Paulo 

Pestana 

Analista de 

projetos 
TI ppestana@editora.com.br 

Atuar no projeto 

piloto 

4.4.2. PLANO DE ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS 

Tabela 28 - Plano de engajamento dos Stakeholders 

ID NOME INTERESSE e 

PRIORIDADES 

INFLUÊNCIA 

e PODER 

COMPORTAMENTO AÇÕES DE 

ENGAJAMENTO 

1 
Baltasar 

Bogado 

Otimizar os 

investimentos da 

área, gerando 

economia maior 

controle sobre os 

projetos de 

forma que 

estejam 

alinhados com a 

estratégia da 

empresa 

Alta Apoiador 

Manter informado 

com reports 

quinzenais; 

Apresentações 

com informações 

objetivas e 

concisas; 

2 
Epifânia 

Palhares 

Organizar o 

ambiente de 

projetos e obter 

melhor controle 

sobre os custos 

Alta Apoiador 

Manter informado 

com reports 

semanais; 

Apresentações 

com dados 

analíticos; 

Apresentação de 

resultados 

rápidos; 

3 
Pandora 

Leitão 

Planejar 

adequadamente 

o projeto 

Média Apoiador 

Permitir 

relacionamento 

com a equipe de 

projeto; 

Apresentação de 

relatórios 

analíticos; 

Demonstrar 
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resultados sólidos 

e sustentáveis; 

4 
Leonel 

Abelho 

Melhor 

delimitação de 

atividades entre 

os participantes 

do projeto 

Baixa Apoiador 

Reconhecimento 

das entregas; 

Disponibilidade 

para discutir 

assuntos do 

projeto; 

Disponibilidade 

para capacitá-lo; 

5 
Fernanda 

Garcia 

Coletar os 

requisitos de 

forma adequada 

Baixa Apoiador 

Dar liberdade 

para decidir como 

irá conduzir seu 

trabalho; Apoiar 

em reuniões com 

gestores mais 

difíceis de lidar; 

Reconhecer suas 

entregas. 

6 
Luciano 

Sabala 

Definir o escopo 

das atividades e 

tempos para 

execução das 

mesmas com a 

melhor alocação 

de equipe e 

otimização de 

custos 

Média Apoiador 

Dar visibilidade 

ao trabalho de 

sua equipe; 

Reconhecimento 

de sua 

capacidade de 

planejamento 

perante a 

diretoria. 

7 
Levi 

Negromonte 

Organizar o 

trabalho da 

equipe técnica 

Baixa Apoiador 

Proporcionar 

desafios; Permitir 

que desenvolva a 

organização de 

planos 

complexos; 

8 
Jefferson 

Coelho 
Apresentar bom 

desempenho 
Baixa Neutro Dar metas para 

cumprir e 
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para galgar uma 

nova posição 

alcançar seu 

objetivo 

9 
Leonor 

Timóteo 

Evitar o aumento 

do esforço na 

solicitação de 

projetos 

Média Resistente 

Demonstrar os 

ganhos reais e 

estratégicos 

10 
Gilberto 

Belém 

Evitar o aumento 

do esforço na 

solicitação de 

projetos 

Média Resistente 

Demonstrar os 

ganhos reais e 

estratégicos 

11 
Cátia 

Madruga 

Evitar o aumento 

do esforço na 

solicitação de 

projetos 

Média Resistente 

Demonstrar os 

ganhos reais e 

estratégicos 

12 
Sebastiana 

Saloio 

Evitar o aumento 

do esforço na 

solicitação de 

projetos 

Média Resistente 

Demonstrar os 

ganhos reais e 

estratégicos 

13 Hélder Jesus 

Garantir que a 

empresa não 

seja punida por 

inadequações 

legais no uso de 

softwares 

Alta Neutro 

Possibilitar a 

discussão; Fazer 

se sentir 

importante; 

14 Nicolau Reis 

Evitar o aumento 

do esforço na 

solicitação de 

projetos 

Média Resistente 

Demonstrar os 

ganhos reais e 

estratégicos 

15 
Rebeca 

Valadão 

Evitar o aumento 

do esforço na 

solicitação de 

projetos 

Média Resistente 

Demonstrar os 

ganhos reais e 

estratégicos 

16 Celeste Díaz 
Desenvolvimento 

do sistema 
Baixa Neutro 

Possibilitar a 

discussão; Fazer 

se sentir 

importante; 
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17 
Evaristo 

Nóbrega 

Desenvolvimento 

do sistema 
Baixa Neutro 

Possibilitar a 

discussão; Fazer 

se sentir 

importante; 

18 
Gabriel 

Veloso 

Desenvolvimento 

do sistema 
Baixa Neutro 

Possibilitar a 

discussão; Fazer 

se sentir 

importante; 

19 
Herculano 

Camacho 

Desenvolvimento 

do sistema 
Baixa Neutro 

Possibilitar a 

discussão; Fazer 

se sentir 

importante; 

20 
Isidro 

Carvalhosa 

Desenvolvimento 

do sistema 
Baixa Neutro 

Possibilitar a 

discussão; Fazer 

se sentir 

importante; 

21 
Ofélia 

Pirassununga 

Desenvolvimento 

do sistema 
Baixa Neutro 

Possibilitar a 

discussão; Fazer 

se sentir 

importante; 

22 
Paulo 

Pestana 

Desenvolvimento 

do sistema 
Baixa Neutro 

Possibilitar a 

discussão; Fazer 

se sentir 

importante; 

 

 

4.4.3. GERENCIAMENTO DO ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS 

O engajamento dos stakeholders se dará por meio da constante comunicação, 

participação nas atividades e decisões do projeto, de forma a manter as expectativas 

de acordo com a realidade para que com isso seja possível aumentar o grau de 

engajamento de todos os envolvidos. Além disso, serão realizadas ações de 

engajamento no dia a dia de acordo com as características identificadas de cada 

envolvido. 
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4.4.4. MONITORAR O ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS 

O engajamento dos stakeholders será medido por meio das entregas realizadas 

indicadores de desempenho alimentados por elas. Este indicador será baseado na 

data estipulada de entrega das demandas de forma que será obtida uma porcentagem 

de entregas antecipadas, no prazo e atrasadas. Segue o memorial de cálculo do 

indicador: 

• Número de entregas antecipadas / Total de entregas solicitadas 

• Número de entregas no prazo / Total de entregas solicitadas 

• Número de entregas atrasadas / Total de entregas solicitadas 

 

4.5. ESCOPO 

Segue abaixo o plano de gerenciamento do escopo do projeto. 

 

4.5.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO 

O gerenciamento do escopo se dará de forma ativa e constante. Os analistas de 

negócio e de projeto deverão validar diariamente se o escopo definido está sendo de 

fato executado conforme o planejado de forma e evitar que itens não planejados (gold 

plating) sejam inseridos no escopo e que os itens planejados sejam realmente 

executados. No início de cada semana, os analistas devem consolidar os dados da 

semana anterior e apresentar ao gerente do projeto para que sejam tomadas as ações 

necessárias para correção do curso, caso se façam necessárias. 
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4.5.2. COLETA DE REQUISITOS 

A coleta dos requisitos acontecerá por meio de reuniões, brainstorming, bechmarking 

e entrevistas. 

As informações obtidas por meio das ferramentas de coleta de requisitos serão 

consolidadas em uma matriz de rastreabilidade e analisadas para que possam ser 

dispostas em uma sequência lógica e funcional para que sejam apresentadas ao 

comitê do projeto para tomada de decisão. 

 

4.5.3. DEFINIÇÃO DO ESCOPO 

A definição de escopo seguirá os requisitos de processos do PRINCE2 para serem 

implementados de acordo com o a tabela a seguir. 

 

Tabela 29 - Definição do escopo 

Nome do projeto Implantação do PMO 

Gerente do projeto Pandora Leitão 

Controle das demandas 

ID DO REQUISITO DEPARTAMENTO REQUISITO 

RQ001 TI 

Metodologia de gestão de 

projetos aderente à 

realidade de TI. 

RQ002 TI 
Capacitação dos gestores 

de projeto. 

RQ003 TI 

Informatização do 

processo de gestão de 

projeto. 
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RQ004 TI 

Alinhamento dos projetos 

com a estratégia da 

empresa. 

RQ005 TI 
Definição de processos 

de qualidade. 

RQ006 TI 

Melhoria nos processos 

de coleta de requisitos e 

cronograma. 

RQ007 TI 
Melhoria na gestão de 

riscos 

RQ008 TI 
Definição de KPIs de 

desempenho 

RQ009 TI Controle financeiro  

RQ010 TI 
Execução de todos os 

projetos do portfolio 

 

 

4.5.3.1. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS 

4.5.3.1.1. RQ001 - METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS 

ADERENTE À REALIDADE DE TI 

Dentre os principais motivos para fracassos em projetos, está a cultura organizacional. 

A constante mudança de escopo é um outro motivo bastante comum. 

No ambiente de TI as mudanças são constantes e qualquer modelo de trabalho seja 

empregado deve ser flexível o suficiente para atender à essa necessidade. É de 

conhecimento comum que as metodologias ágeis têm como maior prioridade a 

satisfação do cliente “através da entrega adiantada e contínua de software de valor” 

(https://www.manifestoagil.com.br/principios.html acessado 07/07/2019 às 18:28). 
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Ainda com relação às mudanças, outro princípio ágil diz que de deve “aceitar 

mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se 

adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens competitivas” 

(https://www.manifestoagil.com.br/principios.html acessado 07/07/2019 às 18:34). Em 

termos de negócio, isso é muito bom, pois, ajuda a gerenciar as expectativas e a 

ansiedade do cliente a partir do momento em que ele não precisa esperar longos 

períodos para obter algum retorno do seu investimento.  

Até este ponto as metodologias ágeis proporcionam um bom resultado se analisarmos 

o resultado obtido e o curto espaço de tempo necessário. Entretanto, existem outros 

aspectos importantes na gestão de projetos que não são atendidos de forma 

satisfatória pelas metodologias ágeis. Para uma empresa é importante que se tenha 

governança sobre os projetos que executa, uma vez que é preciso ter visibilidade 

sobre a gestão dos custos, riscos, escopo e outras disciplinas de projetos. Tomando 

por base a premissa de que o ambiente de TI exige flexibilidade, será implantada a 

metodologia de gestão de projetos PRINCE2 Agile. 

O PRINCE2 tradicional traz em sua essência algumas características do Ágil, como 

entregas incrementais ao final de cada estágio, revalidação do projeto com a 

estratégia da empresa e reuniões ao final do estágio para que a equipe possa 

compartilhar as lições aprendidas e propor melhorias para os estágios seguintes. 

O PRINCE2 Agile é composto pelo conjunto já conhecido do PRINCE2 e insere os 

comportamentos, conceitos, frameworks e técnicas ágeis além de identificar áreas de 

foco ao se utilizar o ágil. 

Diante dos pontos apresentados sobre Ágil e PRINCE2, fica claro que para um 

ambiente de TI, como o da empresa em questão, a metodologia PRINCE2 Agile é a 

opção mais adequada. Desta forma a equipe do projeto irá relacionar todos os sete 

processos do PRINCE2 e elaborar uma proposta de implantação destas, adaptados a 

realidade da empresa, de forma que, em um primeiro momento seja realizado uma 

pesquisa profunda sobre o tema para que os analistas possam documentar os pontos 

aderentes e desenhar um processo preliminar que deverá ser validado e aprovado 

pela gestão da TI e em, um segundo momento, após a validação e aprovação do 

modelo, serão criados templates para serem utilizados na execução dos projetos. 
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Todos os templates ficarão disponíveis na intranet da empresa para download dos 

gerentes de projetos e utilização nos projetos. 

Pós processo de criação e aprovação dos templates e fluxos de trabalho com a 

metodologia do PRINCE2, um projeto piloto será selecionado para implantação da 

metodologia, acompanhamento da gestão e análise pós implantação para que, com o 

processo de lições aprendidas, este fluxo seja refinado e reaplicado nos demais 

projetos da área. 

 

4.5.3.1.2. RQ002 - CAPACITAÇÃO DOS GESTORES DE PROJETO 

Para que os gestores de projeto possam exercer suas atividades de forma a entregar 

o melhor resultado possível, eles devem ser capacitados e certificados em PRINCE2 

Agile, em Scrum e em MS Project. A seguir é apresentada a ementa dos cursos de 

capacitação. 

Os cursos serão realizados presencialmente na empresa durante o horário comercial 

em data estabelecida pela própria empresa. Ao final de cada curso, o aluno deverá 

realizar uma prova a fim de verificar seu aproveitamento no curso. Os alunos que 

obtiverem nota maior ou igual a 8 terão o exame de certificação agendado. 

 

4.5.3.1.2.1. PRINCE2 

Objetivos: 

• Familiarizar o participante com a constituição, conceitos e aplicação do método 

de gerenciamento de projeto PRINCE2; 

• Mensurar se o participante pode atuar como um membro informado de uma 

equipe de projeto usando o método PRINCE2; 

• Apresentar os componentes, técnicas e processos envolvidos com o PRINCE2 

e como estes se interagem. 

Duração: 
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• 24 horas 

Público: 

• Gestores de projeto 

Conteúdo: 

• O curso inicia explorando o aumento da importância dos projetos no mundo de 

hoje, para após discutir o que é um projeto, porque os projetos falham e qual é 

o papel do gerente de projeto; 

• A estrutura do PRINCE2 que consiste em seus princípios, temas, processos e 

a ideia de adequação do método ao seu ambiente; 

• Os tópicos cobertos incluem: 

o O que é gerenciamento de projeto; 

o Os princípios e temas do PRINCE2; 

o Starting up a Project; 

o Initiating a Project; 

o O Business Case; 

o A organização de projeto; 

o Planejamento de projeto; 

o Riscos e qualidade; 

o Controlling a Stage; 

o Managing product Delivery; 

o Mudança e Progresso; 

o Directing a Project. 

 

4.5.3.1.2.2. SCRUM 

Objetivo: 
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• Entendimento dos papeis e cerimônias, assim como a aplicação prática e a 

adaptabilidade do modelo à cultura organizacional em que está inserida. 

Duração: 

• 24 horas 

Público: 

• Gestores de projeto 

Conteúdo: 

• A metáfora do Scrum; 

• Sprint: o timebox base; 

• Duração de Sprint; 

• Sprint review: o que é e para que serve; 

• Relacionamento com o cliente; 

• Como fazer a review; 

• Definição de Pronto; 

• Sprint retrospective: o que é e para que serve; 

• Melhoria Contínua e Prime Directive; 

• Um modelo básico de retrospectiva; 

• Ações de retrospectiva; 

• Daily meeting: o que é e para que serve; 

• As três perguntas; 

• Quem participa do daily; 

• Decidindo o horário; 

• Sprint planning: o que é e para que serve; 

• Como fazer um planning; 

• Sprint Goal: meta; 
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• Estimativas e negociação; 

• Histórias de usuário; 

• Tarefas de uma história; 

• Product Backlog; 

• Sprint Backlog; 

• O dia-a-dia do Scrum Master; 

• Para que serve o papel; 

• Problemas e impedimentos; 

• O dia-a-dia do P.O.; 

• Para que serve o papel; 

• Refinamento do topo do backlog; 

• Interface cliente-time; 

• Composição da equipe de desenvolvimento; 

• Responsabilidades dos desenvolvedores; 

• O time completo; 

• Responsabilidades do time todo; 

 

4.5.3.1.2.3. MS PROJECT 

Objetivo: 

• Capacitar o aluno a reconhecer os passos necessários ao planejamento de 

projetos utilizando as melhores práticas em gestão de projetos, utilizando a 

ferramenta para planejamento, medição, acompanhamento, controle e 

execução de projetos um a um ou múltiplos projetos. Permite ao participante 

entender o uso do Ms Project para geração de cronogramas, alocação de 
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recursos, inclusão de custos diretos do projeto, acompanhamento através de 

relatórios para tomada de decisão em projetos. 

Duração: 

• 12 horas 

Público: 

• Gestores de projeto 

Conteúdo: 

• Fundamentos ao gerenciamento de projetos; 

• Identificando o ambiente do Project; 

• Explorando múltiplas visões de um projeto; 

• Obtendo ajuda; 

• Configurando um calendário padrão; 

• Visão geral do processo de planejamento; 

• Definindo a informação do projeto; 

• Editando e organizando tarefas; 

• Ligando tarefas e observando o “caminho crítico”; 

• Modificando o relacionamento de tarefas; 

• Limitações; 

• Criando e atribuindo um calendário base; 

• Entrando e atribuindo recursos; 

• Trabalhando com custos do projeto; 

• Atribuindo prioridades de tarefas; 

• Resolvendo restrições de tempo; 

• Resolvendo conflitos de recursos; 

• Explorando visões; 
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• Gerando relatórios do projeto; 

• Ordenando dados de um projeto; 

• Filtrando dados de um projeto; 

• Criando filtros personalizados; 

• Compartilhando recursos; 

• Organizando recursos; 

• Criando um subprojeto; 

• Ligando projetos. 

 

4.5.3.1.3. RQ003 - INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO 

DE PROJETO 

Ao final do estudo de maturidade em gestão de projetos apresentado, a empresa em 

estudo obteve o nível 2. Como já foi dito anteriormente, a cultura organizacional é um 

fator perigoso e que pode jogar por terra os esforços de melhoria do ambiente de 

projetos. A fim de não impor uma mudança muito grande, a informatização do 

processo de gestão de projetos será apenas um primeiro passo. 

Neste primeiro momento, os gestores de projeto começarão a planejar e controlar 

seus projetos por meio do sistema MS Project, fazendo uso das melhores práticas 

aprendidas nos cursos de capacitação. 

 

4.5.3.1.4. RQ004 - ALINHAMENTO DOS PROJETOS COM A 

ESTRATÉGIA DA EMPRESA 

De acordo com a metodologia do PRINCE2, um projeto é solicitado por meio do 

Project Mandate que pode ser um e-mail, uma solicitação verbal ou qualquer outro 

meio. Com o Project Mandate em mãos, dá-se início ao processo Starting Up a 
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Project.  O propósito deste processo é responder se existe um projeto viável e que 

vale a pena para a organização investir tempo e dinheiro nele. O Project Mandate é, 

na maior parte das vezes, o único documento disponível quando este processo é 

iniciado. Ainda não há informações suficientes para o Project Board tomar a decisão 

de autorizar o início do projeto neste momento. 

O principal objetivo do processo Starting Up a Project é fornecer ao Project Board as 

informações suficientes para avaliar se o projeto pode ser executado. Outro ponto 

importante desse processo é evitar que projetos incompletos ou pobres de 

detalhamento sejam iniciados. 

A documentação elaborada nesse momento deve ser breve e é aqui que surgem o 

Project Brief e o Project Summary. Deve-se fazer o mínimo necessário a fim de obter 

a resposta acerca da viabilidade de se executar tal projeto. As informações contidas 

nesses documentos garantem a aderência do projeto com a estratégia da empresa, 

uma vez que é preciso apresentar os benefícios e os resultado pretendidos do projeto 

que será aprovado pelo Project Board que é composto pelos executivos. 

Indo mais adiante, já na execução do projeto, o modelo de trabalho do PRINCE2 prevê 

que o projeto deve ser executado em estágios de forma que ao final de cada estágio 

o produto resultante deve ser apresentado e a aderência do projeto à estratégia 

organizacional revalidada. 

O modelo de trabalho do PRINCE2 garante que o projeto sempre estará alinhado com 

a estratégia da organização e permite o rápido retorno do investimento por meio do 

Scrum que roda sem sua base. Na imagem a seguir é apresentado um framework 

básico de como funciona a execução do projeto. 
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Figura 1 - Modelo de trabalho do PRINCE2 

 
FONTE: <https://www.axelos.com/case-studies-and-white-papers/bim-for-the-
subsurface> Acessado em 07/07/2019 às 21:03 

 
 

4.5.3.1.5. RQ005 - DEFINIÇÃO DE PROCESSOS DE QUALIDADE 

O propósito do tema qualidade em PRINCE2 é definir e implementar um modelo que 

deve certificar se os produtos entregues são adequados para o uso tomando por base 

seus requisitos solicitados inicialmente. Se a qualidade dos produtos entregues estiver 

aquém da esperada, os benefícios que se pretendiam obter com a execução do 

projeto poderão não ser alcançados. “O foco no produto é um dos princípios do 

PRINCE2, o que significa que os produtos de um projeto devem ser claramente 

definidos no início do mesmo, ou no processo Stage Boundary, de modo que os 

produtos tenham uma linha de base estabelecida antes de o seu desenvolvimento 

começar” (http://pt.prince2.wiki/Qualidade acessado em 07/07/2019 às 21:20).  

As partes interessadas no projeto devem ter clareza sobre os produtos que serão 

criados por meio do projeto e dos critérios de qualidade e aceite dos mesmos. Os 
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critérios de qualidade devem ser definidos junto com a descrição dos produtos. Dessa 

forma, ao se descrever um requisito de dado produto, os critérios de qualidade devem 

fazer parte da sua descrição. Tomemos como exemplo a criação de um novo garfo. O 

produto deve ser ergonômico, produzido em aço inoxidável e cabo plástico azul 

escuro, ser brilhante e deve manter sua coloração por dez anos, mesmo se lavado na 

máquina de lavar louças. 

Além do modelo de qualidade utilizado pelo PRINCE2, serão utilizadas as seguintes 

ferramentas do Seis Sigma para tratar problemas de processos durante o andamento 

do projeto: 

• Diagrama de Ishikawa; 

• Matriz esforço impacto; 

• Paretto; 

• FTA; 

• Regra dos sete pontos. 

Para avaliar os critérios de qualidade do produto do projeto será feita a comparação 

entre o produto entregue e o requisito de qualidade definido. 

 

4.5.3.1.6. RQ006 - MELHORIA NOS PROCESSOS DE COLETA DE 

REQUISITOS E CRONOGRAMA 

A coleta de requisitos é um dos pontos mais importantes e decisivos para o restante 

do projeto. Para garantir que os requisitos sejam colhidos de forma a possibilitar o 

bom andamento do projeto, permitindo a execução de práticas ágeis e dando visão 

do tamanho do projeto para o Project Board, será utilizada uma abordagem híbrida, 

ou seja, será realizado um levantamento de requisitos inicial que tem por objetivo 

proporcionar uma visão macro do escopo, mas que com ela seja possível estimar o 

esforço necessário de desenvolvimento para reportar ao Project Board e elaborar o 

backlog geral. Em posse do esforço e do backlog, o gerente do projeto poderá 

programar os estágios e sprints necessários para a execução do projeto. 
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Na reunião de planejamento da sprint o P.O deve selecionar os itens do backlog que 

atendam ao objetivo da sprint e em conjunto com o Scrum Master e o time do projeto, 

deverão aprofundar os requisitos, escrevendo as stories que guiarão os 

desenvolvedores. 

Com o escopo da sprint definido, o Scrum Master deverá enviar para o gerente do 

projeto o cronograma elaborado pela equipe de desenvolvimento contendo: 

• Atividade; 

• Data de início; 

• Data de término; 

• Esforço (horas). 

O gerente do projeto irá alimentar seu arquivo Project com a programação recebida 

para que possa fazer o controle da sprint. 

 

4.5.3.1.7. RQ007 - MELHORIA NA GESTÃO DE RISCOS 

O documento de estratégia de gestão de riscos define as diretrizes do projeto para 

gerenciamento de riscos. Neste documento constam definições de como os riscos 

serão identificados, avaliados e controlados no projeto. 

A estratégia de gerenciamento de riscos é elaborada no estágio Initiate a Project pelo 

gerente do projeto. 

 

4.5.3.1.7.1. O REGISTRO DE RISCOS 

O registro de riscos documenta e mantém as informações de todos os riscos 

identificados e relacionados ao projeto, sejam eles ameaças ou oportunidades. Dessa 

forma fornece um registro de todos os riscos, incluindo seu histórico e o status. É 

importante mapear em planilhas e/ou sistemas de controle de riscos quais estão mais 

suscetíveis a acontecer, o valor do impacto, probabilidade, respostas, executor de 
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medidas para mitiga-lo, entre outras informações importantes para conhecimento da 

organização. 

O gerente do projeto é responsável por manter o registro de riscos atualizado. 

A imagem a seguir demonstra o procedimento de gestão de riscos: 

 

Figura 2 - Processo de gestão de riscos 

 
 
 

 
Os processos identificados na imagem acima estão descritos abaixo 

• Identificar: deve-se inserir na planilha de controle de riscos todos os riscos 

identificados, sejam ameaças ou oportunidades. É importante entender o 

projeto a partir do ponto de vista do risco; se este é um projeto de tolerância 

alta ou baixa. 

• Avaliar: Existem diversas técnicas para estimar o risco, como Árvores de 

Probabilidade, Valor Esperado, análise de Pareto e matriz de impacto de 

probabilidade. O importante é avaliar a probabilidade de ocorrência dos riscos, 

assim como o impacto que terão sobre o projeto caso venham a se concretizar 

e a proximidade de ocorrência. 
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• Planejar: definir quais serão as respostas aos riscos identificados e como serão 

executadas. A seguir são apresentadas as respostas para as ameaças. 

o Ameaças 

▪ Evitar: “Tomar medidas para que a ameaça não tenha o impacto 

ou não possa acontecer.” (http://pt.prince2.wiki/Risco 07/07/2019 

às 22:59) 

▪ Reduzir: “Reduzir a probabilidade do risco; Reduzir o impacto, se 

o risco ocorrer Para ajudar a entender isso, daremos um exemplo 

de ambos reduzir a probabilidade e impacto. A Resposta Reduzir 

é a maneira mais comum de lidar com riscos.” 

(http://pt.prince2.wiki/Risco 07/07/2019 às 22:59) 

▪ Fallback: “Fallback é também conhecido como contingência. Veja 

fallback como um plano de ações de contorno que podem ser 

feitas se o risco ocorrer e se tornar um problema. Essas ações 

ajudaria a reduzir o impacto da ameaça (concretizada e tratada 

pelas ações de contorno).” (http://pt.prince2.wiki/Risco 

07/07/2019 às 22:59) 

▪ Transferência: “Aqui você pode transferir o risco financeiro para 

outra empresa. Por exemplo, usando uma apólice de seguro, 

você pode recuperar alguns custos se a ameaça acontecer.” 

(http://pt.prince2.wiki/Risco 07/07/2019 às 22:59) 

▪ Aceitar: “Aqui, uma decisão de aceitar o risco é tomada. Pode 

custar muito dinheiro fazer algo em relação ao risco, ou pode não 

ser possível fazer nada. No entanto, você manter o status de abrir 

este risco e continuar a monitorá-lo.” (http://pt.prince2.wiki/Risco 

07/07/2019 às 22:59) 

▪ Compartilhar: “Compartilhar é tanto uma resposta para ameaças 

quanto para oportunidades. Compartilhar é muito comum em 

projetos em ambiente cliente/fornecedor, onde ambas as partes 

compartilham o ganho se os custos forem menores que os custos 
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planejados e compartilham a perda, se os custos forem 

excedidos.” (http://pt.prince2.wiki/Risco 07/07/2019 às 22:59) 

o Oportunidades 

▪ Compartilhar: “Já abordamos o ‘Share’ quando discutido o 

planejamento de respostas a ameaças. É onde você compartilhar 

os lucros e perdas com outra parte.” (http://pt.prince2.wiki/Risco 

07/07/2019 às 22:59) 

▪ Explorar: “Exploração é onde, se o risco de acontecer, você 

levaria vantagem dele.” (http://pt.prince2.wiki/Risco 07/07/2019 

às 22:59) 

▪ Ampliar/Melhorar/Aumentar (AMA): “Ampliar é onde você toma 

ações para Melhorar o impacto Aumentando a probabilidade de 

ocorrência do evento ocorrer. Isso não é o mesmo que "Explorar", 

mas fazendo certas coisas dará uma chance maior para a 

oportunidade de acontecer.” (http://pt.prince2.wiki/Risco 

07/07/2019 às 22:59) 

▪ Rejeitar: “Isto é quando você identifica uma oportunidade e decide 

não tomar qualquer ação sobre esta oportunidade. Pode haver 

muitas razões para fazer isso. Por exemplo, poderia causar a 

perda de foco em seu objetivo principal ou o retorno a esta 

oportunidade poderia ser baixo.” (http://pt.prince2.wiki/Risco 

07/07/2019 às 22:59) 

▪ Implementar: Executar as respostas planejadas aos riscos. A 

implementação pretende garantir que as respostas sejam de fato 

realizadas, ou seja, que os eventos sejam monitorados e ações 

corretivas tomadas. Deve-se ter muito claro quem irá controlar 

esses riscos e quem irá executar as respostas planejadas, ou 

seja, deve existir um dono do risco, que é responsável por 

gerenciar e monitorar aspectos de riscos e um tomador de ação, 

é alguém que é atribuído para executar uma determinada ação e 
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apoiar o dono do risco, sendo uma única pessoa pode atuar nos 

dois papeis ao mesmo tempo. 

• Comunicar: Deve-se manter os stakeholders informados sobre as 

ocorrências de riscos durante o projeto. 

 

4.5.3.1.8. RQ008 - DEFINIÇÃO DE KPIS DE DESEMPENHO 

Os KPIs (indicadores) de desempenho devem ser definidos de acordo com a 

criticidade e necessidade de acompanhamento de cada projeto. 

Inicialmente serão controlados os indicadores de avanço físico, tempo e custo, 

conforme descrito a seguir. 

• Avanço físico = [% Avanço Previsto] – [% Avanço real] 

• Desvio de prazo = ([Término real] – [Término planejado]) / [duração planejada 

do projeto] 

• Desvio de custo = ([custo real] – [custo orçado]) / [custo orçado] 

Outros indicadores que se façam necessários poderão ser criados de acordo e para 

cada projeto. 

 

4.5.3.1.9. RQ009 - CONTROLE FINANCEIRO 

O controle financeiro dos projetos deverá ser elaborado pelo gerente de projeto que 

deverá definir os recursos necessários para execução do projeto. No caso de 

utilização de recursos humanos internos (folha de pagamento) deverá informar o 

tempo pelo qual necessita alocar o recurso e comunicar à gerência da área. No caso 

de contratação de terceiros, deverá fazer a solicitação de contratação por tempo 

determinado junto ao setor de compras da empresa, informando o perfil profissional e 

competências técnicas necessárias, assim como a data de início. Para recursos 

materiais, deve ser informado ao núcleo de compras a descrição técnica do material 
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a ser adquirido e a data em que o recurso deve estar disponível para que possa ser 

realizada a tomada de preços. 

O gerente do projeto deve informar ao RH no final de cada mês, em data estipulada, 

a quantidade de horas utilizadas pelos recursos humanos internos no projeto e 

atualizar a planilha de controle de custos com o valor pago. No caso de terceiros, após 

a validação das horas cobradas, o gerente do projeto deve autorizar o pagamento da 

nota junto à controladoria e atualizar a planilha de custos; o mesmo procedimento 

deve ser adotado para as aquisições de recursos materiais. 

A planilha de controle de custos deve conter os seguintes campos: 

• Descrição; 

• Data planejado; 

• Valor planejado; 

• Data realizado; 

• Valor realizado. 

 

4.5.3.1.10. RQ010 - EXECUÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DO 

PORTFOLIO 

Com a aplicação dos modelos apresentados nos itens anteriores e a distribuição 

inteligente dos projetos e recursos durante o ano, existe grande probabilidade de que 

todos os projetos sejam executados. 

Existe um ponto de risco neste ponto que é a cultura organizacional. Dependerá do 

apoio executivo e maleabilidade dos gerentes de projeto o sucesso da implantação 

deste plano. 
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4.5.4. EAP 

A seguir é apresentado a EAP do projeto associando os principais pacotes aos 

requisitos, apresentados no item Definição do Escopo. 

 

 
Figura 3 - EAP 
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4.5.5. FORA DO ESCOPO 

Não faz parte do escopo deste projeto qualquer requisito que não esteja claramente 

disposto na seção de requisitos. Qualquer item que se faça necessário após a 

aprovação deste documento deverá ser solicitada por meio do documento de 

solicitação de mudança, conforme descrito no próximo item. 

 

4.5.6. GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS 

As solicitações de mudança deste projeto somente poderão ser efetuadas pelos 

SPONSORS e/ou KEY-USERS definidos no item 3 deste documento e 

apresentados na reunião de kick-off; 

Qualquer alteração após a reunião a assinatura deste termo de abertura de projeto 

deverá ser tratado via formulário de SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO, o que levará 

à paralisação total dos trabalhos em andamento até análise da solicitação e 

redefinição de prazo, custo e recursos; 

• A parada dos trabalhos mediante o formulário de SOLICITAÇÃO DE 

ALTERAÇÃO é um processo padrão, e tem como objetivo: 

o Identificar impactos – a análise deve indicar quais as atividades 

impactadas pela solicitação de alteração; uma atividade pode 

requerer mais tempo, menos tempo ou até mesmo ser cancelada em 

virtude da mudança de escopo. 

o Evitar retrabalhos – uma atividade em cronograma que sofra 

alteração devido à solicitação de alteração, se estiver em execução, 

pode resultar em retrabalho e replanejamento; se ainda não foi 

iniciada, pode ser removida do cronograma sem retrabalhos. 

o Reduzir custos – o tempo gasto em atividades que se mostrem 

alteradas ou desnecessárias após a análise de solicitação de 

mudança resulta em perda financeira (tempo calculado em homem-
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hora); na prática da gerência de projetos, quanto antes identificarmos 

mudanças de escopo, menor o risco/impacto em perdas financeiras. 

• As SOLICITAÇÕES DE ALTERAÇÃO, poderão ter impacto em TEMPO de 

desenvolvimento, homologação, testes e outras fases inerentes ao fluxo de 

trabalho junto ao projeto. 

• Atas de reunião, conversas informais, e-mails, WhatsApp e outras formas 

de comunicação sobre o tema abordado no projeto não serão considerados 

como evidências de solicitação, sem que estejam formalmente 

documentados no formulário de SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO. 

 

4.6. RECURSOS 

Segue abaixo o plano de gerenciamento de recursos. 

 

4.6.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

O presente plano tempo por objetivo identificar os recursos necessários à execução 

do projeto. 

4.6.2. RECURSOS  

4.6.2.1. HUMANOS 

4.6.2.1.1. IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Para este projeto serão necessários profissionais das áreas de projeto e negócio. Os 

recursos aqui apontados são funcionários efetivos e estão disponíveis para alocação 

no projeto. A seguir são apresentadas as características necessárias. 

4.6.2.1.1.1. GERENTE DE PROJETOS 
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O gerente de projetos deverá trabalhar em conjunto com o gestor da área a fim de 

identificar a aplicabilidade dos modelos de trabalho, nos quais a equipe será treinada, 

às necessidades da TI da editora. Este profissional deve ser bem organizado, ser um 

líder com capacidade de engajar a equipe e que gerencie conflitos de forma amistosa, 

é necessário que seja um ótimo comunicador e negociador. Deve possui postura 

objetiva, ser resiliente, disciplinado e possuir empatia. É fundamental que tenha pelo 

menos cinco anos de empresa e que já tenha trabalhado em projetos de grande 

complexidade nesse período. Experiência anterior como analista de negócios é um 

diferencial.  

 

4.6.2.1.1.2. ANALISTA DE PROJETOS 

O analista de projetos deverá trabalhar junto com o gerente do projeto, realizando o 

monitoramento dos indicadores, acompanhar o andamento das atividades, coletando 

dados e consolidando as informações. Este profissional é um dos mais próximos ao 

gerente do projeto. Deve ser organizado e possuir visão analítica sobre os números e 

deve ser capaz de produzir informações úteis a partir dos dados disponíveis. Este 

profissional deve possuir pelo menos três anos de empresa e ter participado de 

projetos de grande complexidade. Se faz necessário que possua boa comunicação. 

 

4.6.2.1.1.3. ANALISTA DE NEGÓCIO 

O analista de negócio será responsável por preencher a lacuna entre a TI e as áreas 

de negócio usando a análise de dados para avaliar processos, determinar requisitos 

e apresentar recomendações e relatórios orientados por dados para executivos e 

partes interessadas. Este profissional deve saber como levantar, analisar e relatar 

necessidades e, principalmente, compartilhar essas informações com outras pessoas 

e aplicá-las no negócio da empresa. Este profissional deve possuir um sólido histórico 

em TI, grande habilidade de comunicação oral e escrita, além de habilidades 

interpessoais e de facilitação. Deve conhecer bem o negócio da empresa, desde a 
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produção até a entrega ao cliente final e possuir pelo menos cinco anos na função de 

analista de negócio, tendo participado de projetos de grande complexidade. 

 

4.6.2.1.1.4. COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA 

O coordenador de infraestrutura deve ser capaz de elaborar o plano de atualização 

das máquinas do parque para atender às necessidades do projeto. Deve possui 

habilidade de negociação e empatia, sendo capaz de propor soluções com bom custo 

x benefício. 

 

4.6.2.1.1.5. TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

O técnico em informática é responsável pela execução do plano elaborado pelo 

coordenador de infraestrutura. Deve ter conhecimento em sistemas operacionais, 

redes, hardware e boa comunicação. 

 

4.6.2.1.2. AQUISIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Os recursos humanos necessários à execução do projeto são todos funcionários CLT 

da editora e serão disponibilizados pelo gerente da TI ao gerente do projeto na data e 

pelo período em que se fizer necessária sua alocação. 

 

 

 

 

4.6.2.1.3. PAPEIS E RESPONSABILIDADES 
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Tabela 30 - Recursos - Humanos - Papéis e Responsabilidades 

NOME PAPEL RESPONSABILIDADE 

Baltasar Bogado Diretor de tecnologia 

Autorizar a execução do 

projeto, aprovar pagamentos 

e prover apoio executivo. 

Epifânia Palhares Gerente de TI / Sponsor 

Aprovar as ações de 

projetos, liberar pagamentos 

para aprovação da diretoria, 

acompanhar o andamento 

com o gerente do projeto e 

tomar decisões. 

Fernanda Garcia Analista de negócio 

Coletar requisitos, 

documentá-los e garantir a 

aderência do modelo em 

implantação com as 

necessidades do negócio. 

Gerencia as expectativas dos 

stakeholders. 

Jefferson Coelho Técnico em informática 

Realizar as instalações 

necessárias para 

atendimento às necessidades 

de informatização dos 

processos de gestão de 

projetos. 

Leonel Abelho Analista de projeto 

Coletar e consolidar dados 

sobre a execução do projeto. 

Gerar relatórios gerenciais. 

Luciano Sabala 
Coordenador de 

infraestrutura 

Liderar a equipe de 

infraestrutura e elaborar o 
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plano de atualização de 

máquinas do parque da TI. 

Pandora Leitão Gerente de projetos 

Entregar o projeto no prazo e 

no custo combinado, 

conforme o escopo acertado 

e com a qualidade devida. 

Gerenciar os recursos 

humanos e materiais dos 

projetos, promovendo 

interação, continuidade e 

motivação da equipe, 

encontrar os mecanismos e 

as ferramentas adequados 

para preparar e dar suporte 

aos profissionais na 

implantação da solução com 

objetivo de garantir a 

satisfação do cliente e 

rentabilidade do projeto. 
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4.6.2.1.4. RACI 

Tabela 31 - Recursos - Humanos - RACI 

Tarefa 

B
al

ta
sa

r 
B

og
ad

o 

E
pi

fâ
ni

a 
P

al
ha

re
s 

P
an

do
ra

 
Le

itã
o 

F
er

na
nd

a 
G

ar
ci

a 

Le
on

el
 

A
be

lh
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Lu
ci

an
o 

S
ab

al
a 

Je
ffe

rs
on

 
C

oe
lh

o 

Aquisições        

Treinamento        

Seleção        

Avaliação de fornecedor - IT 
partners A R R I I I I 

Avaliação de fornecedor - 
Raro training A R R I I I I 

Avaliação de fornecedor - TI 
exames A R R I I I I 

Contratação        

Consolidação dos resultados I I R I I I I 
Comunicar vencedor I I R I I I I 
Contratar vencedor I I R I I I I 
Software        

Compra MS Project I I R I I I I 
Compra Office 365 I I R I I I I 
Implantação - PMO        

Elaborar apresentação de 
kickoff I I R C I I I 

Kickoff I I R R R I I 
Capacitação        

Cursos        

PRINCE2 I I I I I I I 
MS Project I I I I I I I 
SCRUM I I I I I I I 
Cerificação        

PRINCE2 I I I I I I I 
SCRUM I I I I I I I 
MS Project I I I I I I I 
Implantação        

Status report        

Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 



72 

 

Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
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Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Preparar status report I I R C C I I 
Enviar status report I I R I I I I 
Reuniões        

Equipe        

Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 



74 

 

Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Acompanhamento - equipe I I R C C I I 
Gestão        

Acompanhamento - gestão I I R I I I I 
Acompanhamento - gestão I I R I I I I 
Acompanhamento - gestão I I R I I I I 
Acompanhamento - gestão I I R I I I I 
Acompanhamento - gestão I I R I I I I 
Acompanhamento - gestão I I R I I I I 
Acompanhamento - gestão I I R I I I I 
Acompanhamento - gestão I I R I I I I 
Acompanhamento - gestão I I R I I I I 
Acompanhamento - gestão I I R I I I I 
Acompanhamento - gestão I I R I I I I 
Acompanhamento - gestão I I R I I I I 
Acompanhamento - gestão I I R I I I I 
Acompanhamento - gestão I I R I I I I 
Acompanhamento - gestão I I R I I I I 
Acompanhamento - gestão I I R I I I I 
Definição de processos        

Business Case        

Pesquisa I I C R R I I 
Escrever detalhamento do 
processo I I C R R I I 

Desenhar processo I I C R R I I 
Finalizar documento de 
processo I I C R R I I 

Validar processo I I R C C I I 
Aprovar documento de 
processo I A R I I I I 

Organization        

Pesquisa I I C R R I I 
Escrever detalhamento do 
processo I I C R R I I 

Desenhar processo I I C R R I I 
Finalizar documento de 
processo I I C R R I I 

Validar processo I I R C C I I 
Aprovar documento de 
processo I A R I I I I 

Quality        
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Pesquisa I I C R R I I 
Escrever detalhamento do 
processo I I C R R I I 

Desenhar processo I I C R R I I 
Finalizar documento de 
processo I I C R R I I 

Validar processo I I R C C I I 
Aprovar documento de 
processo I A R I I I I 

Plans        

Pesquisa I I C R R I I 
Escrever detalhamento do 
processo I I C R R I I 

Desenhar processo I I C R R I I 
Finalizar documento de 
processo I I C R R I I 

Validar processo I I R C C I I 
Aprovar documento de 
processo I A R I I I I 

Risk        

Pesquisa I I C R R I I 
Escrever detalhamento do 
processo I I C R R I I 

Desenhar processo I I C R R I I 
Finalizar documento de 
processo I I C R R I I 

Validar processo I I R C C I I 
Aprovar documento de 
processo I A R I I I I 

Change        

Pesquisa I I C R R I I 
Escrever detalhamento do 
processo I I C R R I I 

Desenhar processo I I C R R I I 
Finalizar documento de 
processo I I C R R I I 

Validar processo I I R C C I I 
Aprovar documento de 
processo I A R I I I I 

Progress        

Pesquisa I I C R R I I 
Escrever detalhamento do 
processo I I C R R I I 

Desenhar processo I I C R R I I 
Finalizar documento de 
processo I I C R R I I 

Validar processo I I R C C I I 
Aprovar documento de 
processo I A R I I I I 

Compilar documentos de 
processos I I C R R I I 

Aprovar documento completo 
de processos I A R I I I I 
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Criação de templates        

Business Case        

Elaborar template I I C R R I I 
Validar template I I C R R I I 
Aprovar template I A R I I I I 
Organization        

Elaborar template I I C R R I I 
Validar template I I C R R I I 
Aprovar template I A R I I I I 
Quality        

Elaborar template I I C R R I I 
Validar template I I C R R I I 
Aprovar template I A R I I I I 
Plans        

Elaborar template I I C R R I I 
Validar template I I C R R I I 
Aprovar template I A R I I I I 
Risk        

Elaborar template I I C R R I I 
Validar template I I C R R I I 
Aprovar template I A R I I I I 
Change        

Elaborar template I I C R R I I 
Validar template I I C R R I I 
Aprovar template I A R I I I I 
Progress        

Elaborar template I I C R R I I 
Validar template I I C R R I I 
Aprovar template I A R I I I I 
Criar repositório de templates I I R I I I I 
Atualizar documento de 
processos I I C R R I I 

Aprovar documento completo 
de processos atualizado I A C I I I I 

Instalação        

Planejar instalação I I I I I I I 
Fazer backup das máquinas I I I I I I R 
Office 365        

Remover versão anterior do 
office I I I I I I R 

Instalar Office 365 I I I I I I R 
MS Project        

Instalar MS Project I I I I I I R 
Projeto Piloto        

Definir critérios de seleção de 
projeto piloto I C R I I I I 
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Selecionar projeto piloto I A R C C I I 
Planejar projeto piloto I I R R R C C 
Aprovar projeto piloto A A R I I I I 
Mobilizar equipe do projeto 
piloto I I R I I I I 

Executar projeto piloto        

Avaliar resultados I C R C C I I 
Realizar ajustes finais no 
modelo de trabalho I I C R R I I 

Aprovar modelo de trabalho 
final A C R I I I I 

Comunicar início do novo 
modelo de trabalho A R C I I I I 

Encerramento        

Coletar dados I I C I R I I 
Elaborar apresentação de 
encerramento I I C R  I I 

Elaborar termo de aceite do 
projeto I I R C C I I 

Elaborar termo de 
encerramento do projeto I I R C C I I 

Coletar assinaturas do termo 
de aceite do projeto I I R I I I I 

Coletar assinaturas do termo 
de encerramento do projeto I I R I I I I 

Desmobilizar equipe I I R I I I I 
Reunião de encerramento I I R C C I I 
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4.6.2.1.5. ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE 

Figura 4 - Recursos - Humanos - Organização da equipe 

 

 

4.6.2.2. MATERIAIS 

4.6.2.2.1. IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS 

Para a execução deste projeto se faz necessário a disponibilização de uma sala de 

reuniões com 20 lugares, projetor e ar condicionado no período de 05/08/2019 à 

21/08/2019 das 8:00 às 18:00. 

 

4.6.2.2.2. AQUISIÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS 

A sala de reuniões deve ser reservada pelo site na intranet da empresa com dez dias 

de antecedência, sem custo. 
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4.6.2.3. EAR 

Figura 5 - Recursos - Materiais - EAR 

 

 

4.6.3. DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE 

O desenvolvimento da equipe será realizado por meio dos treinamentos e 

certificações previstos no escopo deste projeto 

 

4.7. COMUNICAÇÃO 

A comunicação do projeto se dará por meio de status report semanal enviado para as 

pessoas listadas no organograma na seção de recursos. É de responsabilidade do 

gerente de projetos organizar a equipe para obter os dados necessários à elaboração 

do status report. O status report deve conter as informações sobre a saúde do projeto, 

ser objetivo e ser apresentado em um slide de power point. Deve ser objetivo e seu 

layout limpo. O envio do status report seguirá as datas programadas no cronograma 

do projeto. A seguir é apresentado o modelo que será utilizado. 
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Figura 6 - Comunicação - Status Report 
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Haverá reuniões semanais presenciais com a equipe do projeto para 

acompanhamento das ações, do cronograma, do escopo, apresentação de 

indicadores e discussão dos acontecimentos relacionados ao projeto, conforme datas 

programadas no cronograma do projeto. 

Haverá reuniões quinzenais presenciais com a diretoria para apresentação do 

andamento do projeto, indicadores de desempenho e alinhamento de expectativas. 

As reuniões acontecerão de acordo com as datas programadas no cronograma do 

projeto. 

É de responsabilidade dos analistas a coleta e consolidação dos dados para 

elaboração das apresentações. 

No decorrer do projeto, haverá constante comunicação com os envolvidos por meio 

de e-mails, telefone, web conferências e reuniões agendadas conforme a identificação 

da necessidade. 

O gerente do projeto deverá conversar com os envolvidos todos os dias pela manhã 

a fim de se atualizar sobre o andamento e as necessidades. Também é o momento 

para tomar ação sobre os problemas que lhe forem apresentados nesse momento. 

 

4.8. AQUISIÇÕES 

Segue abaixo o plano de aquisições do projeto. 

 

4.8.1. PLANO DE AQUISIÇÕES 

Para o presente projeto se faz necessário a aquisição de software de gestão de 

projetos, cursos de capacitação e certificação para os gestores de projeto. A seguir é 

apresentada a necessidade para cada um dos itens, assim como os potenciais 

fornecedores. 
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4.8.1.1. SOFTWARES 

4.8.1.1.1. GESTÃO DE PROJETOS 

Se faz necessária a aquisição de software de gestão de projetos que atenda a todas 

as fases da gestão de projetos, desde o planejamento, passando pelo 

acompanhamento, execução, até o encerramento. Deve dar suporte à gestão de 

recursos, equipes, materiais e custos. A ferramenta deve disponibilizar relatórios 

prontos e deve permitir que o usuário crie seus relatórios customizados que podem 

ser exportados para alguma aplicação de planilhas eletrônicas. 

Para o atendimento à necessidade da ferramenta de gestão de projetos, foi 

selecionado o MS Project Professional. A ferramenta atende a todas as necessidades 

pontuadas e é amais viável economicamente devido ao contrato que a editora possui 

com a Microsoft da ferramenta de CRM que entrega dez licenças gratuitas de MS 

Project. Qualquer instalação além das gratuitas segue a seguinte tabela de preços. 

 

Tabela 32 - Aquisições - Softwares - MS Project 

FERRAMENTA QUANTIDADE VALOR PERÍODO 

MS Project 

professional 
1 a 5 R$ 250,00 Perpétuo 

MS Project 

professional 
6 a 10 R$ 200,00 Perpétuo 

MS Project 

professional 
11 + R$ 180,00 Perpétuo 

FONTE: Microsoft 

 

Para atendimento das necessidades da empresa no projeto de implantação do PMO 

se faz necessário a utilização de oito licenças, ou seja, está dentro do limite de 

licenças gratuitas ofertadas pela parceria entre editora e Microsoft, com a 

possibilidade de adicionar mais duas licenças futuramente ainda sem custo. 
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4.8.1.1.2. PACOTE OFFICE 

O pacote de ferramentas de escritório deve conter: 

• Editor de texto; 

• Planilha eletrônica; 

• Ferramenta de apresentações; 

• Ferramenta de e-mails. 

Mais uma vez, a parceria entre Microsoft e editora permite que esta seja a melhor 

opção financeiramente e também no critério de qualidade. Segue a tabela com os 

valores. 

 

Tabela 33 - Aquisições - Softwares - MS Office 

FERRAMENTA QUANTIDADE VALOR PERÍODO 

MS Office 360 1 a 5 R$ 35,00 Perpétuo 

MS Office 360 6 a 10 R$ 30,00 Perpétuo 

MS Office 360 11 + R$ 25,00 Perpétuo 

FONTE: Microsoft 

 

Para atendimento das necessidades da empresa no projeto de implantação do PMO 

se faz necessário a utilização de oito licenças, no valor total de R$ 240,00/mês ou R$ 

2.880,00/ano. 

4.8.1.2. CURSOS 

Devido ao baixo grau de conhecimento dos gestores de projetos nas disciplinas de 

gestão de projetos, se faz necessário a aquisição de cursos de capacitação nas 
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metodologias, frameworks e ferramentas que irão utilizar no desenvolvimento de suas 

atividades. 

Os cursos deverão ser realizados presencialmente na empresa durante o horário 

comercial de 05/08/2019 à 10/08/2019. Ao final de cada curso, os alunos deverão 

realizar prova discursiva a fim de verificar seu aproveitamento no curso. Os alunos 

que obtiverem nota maior ou igual a 8 terão o exame de certificação agendado. 

É importante ressaltar que o valor do investimento não é o fator determinante para a 

contratação do fornecedor. Deve-se avaliar a qualidade do material didático, 

capacitação, clareza e vivência em projetos do instrutor que será responsável pelo 

treinamento. Cada fornecedor deverá enviar seu instrutor à sede da editora no período 

de 22/07/2019 à 26/07/2019 para realização de aula piloto para que os fornecedores 

sejam avaliados. A seguir é apresentada a tabela com os critérios de avaliação. O 

fornecedor que obtiver a melhor pontuação será selecionado. 

 

Tabela 34 - Aquisições - Cursos - Avaliação dos fornecedores 

REQUISITO NÃO ATENDE 

(0) 

ATENDE 

PARCIALMENTE(5) 

ATENDE 

PLENAMENTE(10) 

Certificado na 

metodologia 
   

Formação em TI    

Experiência em 

gestão de 

projetos 

   

Boa dicção    

Raciocínio 

coerente 
   

Organização 

didática da 

apresentação 
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Apresentação de 

slides objetiva 
   

Domina a turma    

Vestimenta 

adequada 
   

Boa entonação 

de voz 
   

 

A pontuação de cada coluna deve ser somada de forma a se obter a pontuação total 

do fornecedor. Em caso de empate, o valor orçado para o curso será utilizado como 

fator de desempate. 

A seguir é apresentada a ementa necessária para cada curso. 

 

4.8.1.2.1. PRINCE2 

O objetivo desta capacitação é familiarizar o participante com a constituição, conceitos 

e aplicação do método de gerenciamento de projeto PRINCE2, garantindo que pode 

atuar como um membro informado de uma equipe de projeto usando o método. No 

curso devem se apresentados os componentes, técnicas e processos envolvidos na 

gestão de projetos e como estes se interagem. 

A duração necessária é de 24 horas e o público a ser capacitado são os gestores de 

projeto da TI da editora. 

O conteúdo deve abordar o aumento da importância dos projetos no mundo atual e 

discutir o que é um projeto, porque os projetos falham e qual é o papel do gerente de 

projeto. 

Os tópicos cobertos pela capacitação devem incluir, mas não se limitar apenas a: 

• O que é gerenciamento de projeto; 

• Os princípios e temas do PRINCE2; 
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• Starting up a Project; 

• Initiating a Project; 

• O Business Case; 

• A organização de projeto; 

• Planejamento de projeto; 

• Riscos e qualidade; 

• Controlling a Stage; 

• Managing product Delivery; 

• Mudança e Progresso; 

• Directing a Project. 

A seguir é apresentada a lista de fornecedores homologados para ministrar o curso. 

 

Tabela 35 - Aquisições - Cursos - PRINCE2 

FORNECEDOR VALOR SITE 

IT Partners R$ 1.240,00 http://www.itpartners.com.br 

Raro training R$ 1.385,00 https://www.raro-training.com.br 

TI exames R$ 1.469,00 https://tiexames.com.br 

 

 

 

 

 

4.8.1.2.2. SCRUM 

O objetivo desta capacitação é fazer com que o participante 
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entenda os papeis e cerimônias, assim como a aplicação prática e a adaptabilidade 

do modelo à cultura organizacional em que está inserida. 

O curso é destinado aos gestores de projeto e deve ter duração de 24 horas. 

Os tópicos cobertos pela capacitação devem incluir, mas não se limitar apenas a: 

• O que é Scrum; 

• Sprint: o timebox base; 

• Duração de Sprint; 

• Sprint review: o que é e para que serve; 

• Relacionamento com o cliente; 

• Como fazer a review; 

• Definição de Pronto; 

• Sprint retrospective: o que é e para que serve; 

• Melhoria Contínua e Prime Directive; 

• Um modelo básico de retrospectiva; 

• Ações de retrospectiva; 

• Daily meeting: o que é e para que serve; 

• As três perguntas; 

• Quem participa do daily; 

• Decidindo o horário; 

• Sprint planning: o que é e para que serve; 

• Como fazer um planning; 

• Sprint Goal: meta; 

• Estimativas e negociação; 

• Histórias de usuário; 

• Tarefas de uma história; 
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• Product Backlog; 

• Sprint Backlog; 

• O dia-a-dia do Scrum Master; 

• Para que serve o papel; 

• Problemas e impedimentos; 

• O dia-a-dia do P.O.; 

• Para que serve o papel; 

• Refinamento do topo do backlog; 

• Interface cliente-time; 

• Composição da equipe de desenvolvimento; 

• Responsabilidades dos desenvolvedores; 

• O time completo; 

• Responsabilidades do time todo. 

A seguir é apresentada a lista de fornecedores homologados para ministrar o curso. 

 

Tabela 36 - Aquisições - Cursos - Scrum 

FORNECEDOR VALOR SITE 

IT Partners R$ 1.990,00 http://www.itpartners.com.br 

Raro training R$ 2.067,00 https://www.raro-training.com.br 

TI exames R$ 2.149,00 https://tiexames.com.br 

 

 

4.8.1.2.3. MS PROJECT 
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O objetivo desta capacitação é fazer com que todos os gestores de projeto possam 

utilizar a ferramenta de forma a organizar o ambiente de gestão de projetos. 

O curso é destinado aos gestores de projeto e deve ter duração de 12 horas. 

Os tópicos ministrados devem conter, mas não se limitar a: 

• Fundamentos ao gerenciamento de projetos; 

• Identificando o ambiente do Project; 

• Explorando múltiplas visões de um projeto; 

• Obtendo ajuda; 

• Configurando um calendário padrão; 

• Visão geral do processo de planejamento; 

• Definindo a informação do projeto; 

• Editando e organizando tarefas; 

• Ligando tarefas e observando o “caminho crítico”; 

• Modificando o relacionamento de tarefas; 

• Limitações; 

• Criando e atribuindo um calendário base; 

• Entrando e atribuindo recursos; 

• Trabalhando com custos do projeto; 

• Atribuindo prioridades de tarefas; 

• Resolvendo restrições de tempo; 

• Resolvendo conflitos de recursos; 

• Explorando visões; 

• Gerando relatórios do projeto; 

• Ordenando dados de um projeto; 

• Filtrando dados de um projeto; 
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• Criando filtros personalizados; 

• Compartilhando recursos; 

• Organizando recursos; 

• Criando um subprojeto; 

• Ligando projetos. 

A seguir é apresentada a lista de fornecedores homologados para ministrar o curso. 

 

Tabela 37 - Aquisições - Cursos - MS Project 

FORNECEDOR VALOR SITE 

Raro training  R$ 671,99 https://www.raro-training.com.br  

IT Partners R$ 814,17 http://www.itpartners.com.br 

TI exames R$ 980,00 https://tiexames.com.br 
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4.8.1.3. CERTIFICAÇÃO 

4.8.1.3.1. PRINCE2 

A seguir é apresentada a lista de fornecedores homologados para ministrar a 

certificação. 

 

Tabela 38 - Aquisições - Certificações - PRINCE2 

FORNECEDOR VALOR SITE 

ATHEM R$ 1.484,00 http://www.athem.net.br/ 

IT Partners R$ 1.500,00 http://www.itpartners.com.br/ 

The Knowledge 

Academy 

R$ 1550,00 http://www.theknowledgeacademy.com/br/ 

 

 

4.8.1.3.2. SCRUM PSM III 

A seguir é apresentada a lista de fornecedores homologados para ministrar a 

certificação. 

 

Tabela 39 - Aquisições - Certificações - Scrum PSM III 

FORNECEDOR VALOR SITE 

Scrum.org R$ 1.915,00 https://store.scrum.org 
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4.8.1.3.3. MS PROJECT MCTS 74-343 

A seguir é apresentada a lista de fornecedores homologados para ministrar a 

certificação. 

 

Tabela 40 - Aquisições - Certificações - MS Project MCTS 74-343 

FORNECEDOR VALOR SITE 

Microsoft R$ 400,00 https://www.microsoft.com/pt-

br/learning/exam-74-343.aspx 

FONTE: Projeto de implantação de um PMO 

 

4.9. CRONOGRAMA 

Segue abaixo o plano de gerenciamento do cronograma do projeto. 

 

4.9.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA 

O cronograma será planejado tomado por base a consultoria de especialistas, análise 

de dados e reuniões com a equipe do projeto. 

 

4.9.1.1. DEFINIÇÃO DE ATIVIDADES 

Para a definição das atividades, será preparada uma apresentação com os pacotes 

de trabalho constantes na EAP, listando um a um para a equipe especialista do projeto 

e explanando sobre o que se espera obter em cada um deles. Pretende-se que todos 

possam entender as necessidades inerentes a cada pacote e propor as atividades por 

meio de brainstorming.  
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A equipe deve então color post its com os nomes de cada pacote de trabalho nas 

paredes e debater sobre as possíveis atividades necessárias ao atingimento do 

objetivo do pacote. Para cada atividade que houver consenso, um novo post it 

contendo a descrição da atividade deve ser colado na parede, abaixo do primeiro com 

o nome do pacote. Essa dinâmica deve se repetir para todos os pacotes. Ao final da 

reunião, o analista de projetos deve criar um organograma contendo os pacotes e 

atividades produzidas pelo grupo. 

Na semana seguinte, o organograma deve ser impresso em folha tamanho A0 (A zero) 

e apresentado para a mesma equipe. O objetivo deste segundo momento é que a 

equipe especialista possa reavaliar as atividades que propuseram anteriormente e 

chegar a um consenso sobre se tudo o que foi proposto é de fato necessário, se faltou 

ou sobrou algo. Ao final deste encontro, as atividades necessárias à execução de cada 

pacote estrão prontas para serem adicionadas ao cronograma pelo gerente do projeto. 

 

4.9.1.2. ESTIMATIVA DE DURAÇÃO 

A estimativa de esforço para realização das atividades elencadas na etapa anterior 

será realizada por meio de planning poker. Para tanto, a equipe especialista será 

reunida em um ambiente isolado, fora da TI, para que nada tire a atenção deles. Neste 

momento a equipe está completamente ciente sobre o objetivo dos pacotes de 

trabalho e o contexto em que as atividades estão inseridas. 

Será selecionado um pacote e as atividades serão apresentadas uma a uma. Cada 

atividade será lida em voz alta por um membro da equipe e logo após todos contarão 

até três e levantarão uma carta com um número que é a quantidade de horas que 

estimam ser o esforço para realização da atividade lida. Neste momento podem 

acontecer duas situações. A primeira possibilidade é haver um consenso sobre o 

esforço. Neste caso, o valor acordado é associado à atividade no cronograma. A 

segunda possibilidade é não haver consenso; neste caso, as pessoas que colocarem 

o menor e o maior esforço deverão explicar o porque da escolha e debater com a 

equipe. Ao final da explanação, todos deverão reapresentar seus cartões com as 
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estimativas. O processo deve se repetir até que haja consenso para que o esforço 

possa ser adicionado ao cronograma. 

 

4.9.1.3. CONTROLE DO CRONOGRAMA 

O controle do cronograma será realizado diariamente. O analista de projetos deverá 

verificar com a equipe o andamento das atividades e reportar o avanço ao gerente do 

projeto. O avanço será medido por meio de marcos conforme segue. 

• 0% - Não iniciado; 

• 25% - Em avaliação; 

• 50% - Em desenvolvimento; 

• 75% - Em teste (unitário); 

• 100% - Concluído. 

 

4.9.2. CRONOGRAMA 

Tabela 41 - Cronograma 

TAREFA INÍCIO TÉRMINO DURAÇÃO 

Aquisições Seg 
22/07/19 

Sex 
09/08/19 

120 hrs 

   Treinamento Seg 
22/07/19 

Sex 
02/08/19 

80 hrs 

      Seleção Seg 
22/07/19 

Qua 
24/07/19 

20 hrs 

         Avaliação de fornecedor - IT partners Seg 
22/07/19 

Seg 
22/07/19 

4 hrs 

         Avaliação de fornecedor - Raro 
training 

Ter 
23/07/19 

Ter 
23/07/19 

4 hrs 

         Avaliação de fornecedor - TI exames Qua 
24/07/19 

Qua 
24/07/19 

4 hrs 

      Contratação Qui 
25/07/19 

Sex 
02/08/19 

56 hrs 
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         Consolidação dos resultados Qui 
25/07/19 

Qui 
25/07/19 

4 hrs 

         Comunicar vencedor Qui 
25/07/19 

Qui 
25/07/19 

1 hr 

         Contratar vencedor Sex 
26/07/19 

Sex 
02/08/19 

48 hrs 

   Software Seg 
05/08/19 

Sex 
09/08/19 

40 hrs 

      Compra MS Project Seg 
05/08/19 

Sex 
09/08/19 

40 hrs 

      Compra Office 365 Seg 
05/08/19 

Sex 
09/08/19 

40 hrs 

Implantação - PMO Qua 
31/07/19 

Seg 
06/04/20 

1425 hrs 

   Elaborar apresentação de kickoff Qua 
31/07/19 

Qui 
01/08/19 

16 hrs 

   Kickoff Sex 
02/08/19 

Sex 
02/08/19 

1 hr 

   Capacitação Seg 
05/08/19 

Qua 
21/08/19 

104 hrs 

      Cursos Seg 
05/08/19 

Qua 
14/08/19 

64 hrs 

         PRINCE2 Seg 
05/08/19 

Qua 
07/08/19 

24 hrs 

         MS Project Qui 
08/08/19 

Sex 
09/08/19 

12 hrs 

         SCRUM Seg 
12/08/19 

Qua 
14/08/19 

24 hrs 

      Cerificação Seg 
19/08/19 

Qua 
21/08/19 

24 hrs 

         PRINCE2 Qui 
15/08/19 

Qui 
15/08/19 

8 hrs 

         SCRUM Sex 
16/08/19 

Sex 
16/08/19 

8 hrs 

         MS Project Seg 
19/08/19 

Seg 
19/08/19 

8 hrs 

   Implantação Seg 
12/08/19 

Seg 
06/04/20 

1361 hrs 

      Status report Seg 
12/08/19 

Seg 
06/04/20 

1361 hrs 

         Preparar status report Seg 
12/08/19 

Seg 
12/08/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
12/08/19 

Seg 
12/08/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
19/08/19 

Seg 
19/08/19 

1 hr 
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         Enviar status report Seg 
19/08/19 

Seg 
19/08/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
26/08/19 

Seg 
26/08/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
26/08/19 

Seg 
26/08/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
02/09/19 

Seg 
02/09/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
02/09/19 

Seg 
02/09/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
09/09/19 

Seg 
09/09/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
09/09/19 

Seg 
09/09/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
16/09/19 

Seg 
16/09/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
16/09/19 

Seg 
16/09/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
23/09/19 

Seg 
23/09/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
23/09/19 

Seg 
23/09/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
30/09/19 

Seg 
30/09/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
30/09/19 

Seg 
30/09/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
07/10/19 

Seg 
07/10/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
07/10/19 

Seg 
07/10/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
14/10/19 

Seg 
14/10/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
14/10/19 

Seg 
14/10/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
21/10/19 

Seg 
21/10/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
21/10/19 

Seg 
21/10/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
28/10/19 

Seg 
28/10/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
28/10/19 

Seg 
28/10/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
04/11/19 

Seg 
04/11/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
04/11/19 

Seg 
04/11/19 

15 mins 
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         Preparar status report Seg 
11/11/19 

Seg 
11/11/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
11/11/19 

Seg 
11/11/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
18/11/19 

Seg 
18/11/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
18/11/19 

Seg 
18/11/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
25/11/19 

Seg 
25/11/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
25/11/19 

Seg 
25/11/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
02/12/19 

Seg 
02/12/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
02/12/19 

Seg 
02/12/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
09/12/19 

Seg 
09/12/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
09/12/19 

Seg 
09/12/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
16/12/19 

Seg 
16/12/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
16/12/19 

Seg 
16/12/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
23/12/19 

Seg 
23/12/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
23/12/19 

Seg 
23/12/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
30/12/19 

Seg 
30/12/19 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
30/12/19 

Seg 
30/12/19 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
06/01/20 

Seg 
06/01/20 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
06/01/20 

Seg 
06/01/20 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
13/01/20 

Seg 
13/01/20 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
13/01/20 

Seg 
13/01/20 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
20/01/20 

Seg 
20/01/20 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
20/01/20 

Seg 
20/01/20 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
27/01/20 

Seg 
27/01/20 

1 hr 
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         Enviar status report Seg 
27/01/20 

Seg 
27/01/20 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
03/02/20 

Seg 
03/02/20 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
03/02/20 

Seg 
03/02/20 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
10/02/20 

Seg 
10/02/20 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
10/02/20 

Seg 
10/02/20 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
17/02/20 

Seg 
17/02/20 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
17/02/20 

Seg 
17/02/20 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
24/02/20 

Seg 
24/02/20 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
24/02/20 

Seg 
24/02/20 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
02/03/20 

Seg 
02/03/20 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
02/03/20 

Seg 
02/03/20 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
09/03/20 

Seg 
09/03/20 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
09/03/20 

Seg 
09/03/20 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
16/03/20 

Seg 
16/03/20 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
16/03/20 

Seg 
16/03/20 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
23/03/20 

Seg 
23/03/20 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
23/03/20 

Seg 
23/03/20 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
30/03/20 

Seg 
30/03/20 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
30/03/20 

Seg 
30/03/20 

15 mins 

         Preparar status report Seg 
06/04/20 

Seg 
06/04/20 

1 hr 

         Enviar status report Seg 
06/04/20 

Seg 
06/04/20 

15 mins 

      Reuniões Seg 
12/08/19 

Seg 
23/03/20 

1281 hrs 

         Equipe Seg 
12/08/19 

Seg 
23/03/20 

1281 hrs 
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            Acompanhamento - equipe Seg 
12/08/19 

Seg 
12/08/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
19/08/19 

Seg 
19/08/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
26/08/19 

Seg 
26/08/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
02/09/19 

Seg 
02/09/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
09/09/19 

Seg 
09/09/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
16/09/19 

Seg 
16/09/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
23/09/19 

Seg 
23/09/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
30/09/19 

Seg 
30/09/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
07/10/19 

Seg 
07/10/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
14/10/19 

Seg 
14/10/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
21/10/19 

Seg 
21/10/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
28/10/19 

Seg 
28/10/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
04/11/19 

Seg 
04/11/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
11/11/19 

Seg 
11/11/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
18/11/19 

Seg 
18/11/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
25/11/19 

Seg 
25/11/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
02/12/19 

Seg 
02/12/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
09/12/19 

Seg 
09/12/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
16/12/19 

Seg 
16/12/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
23/12/19 

Seg 
23/12/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
30/12/19 

Seg 
30/12/19 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
06/01/20 

Seg 
06/01/20 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
13/01/20 

Seg 
13/01/20 

1 hr 
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            Acompanhamento - equipe Seg 
20/01/20 

Seg 
20/01/20 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
27/01/20 

Seg 
27/01/20 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
03/02/20 

Seg 
03/02/20 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
10/02/20 

Seg 
10/02/20 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
17/02/20 

Seg 
17/02/20 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
24/02/20 

Seg 
24/02/20 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
02/03/20 

Seg 
02/03/20 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
09/03/20 

Seg 
09/03/20 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
16/03/20 

Seg 
16/03/20 

1 hr 

            Acompanhamento - equipe Seg 
23/03/20 

Seg 
23/03/20 

1 hr 

         Gestão Seg 
12/08/19 

Seg 
09/03/20 

1200,5 hrs 

            Acompanhamento - gestão Seg 
12/08/19 

Seg 
12/08/19 

30 mins 

            Acompanhamento - gestão Seg 
26/08/19 

Seg 
26/08/19 

30 mins 

            Acompanhamento - gestão Seg 
09/09/19 

Seg 
09/09/19 

30 mins 

            Acompanhamento - gestão Seg 
23/09/19 

Seg 
23/09/19 

30 mins 

            Acompanhamento - gestão Seg 
07/10/19 

Seg 
07/10/19 

30 mins 

            Acompanhamento - gestão Seg 
21/10/19 

Seg 
21/10/19 

30 mins 

            Acompanhamento - gestão Seg 
04/11/19 

Seg 
04/11/19 

30 mins 

            Acompanhamento - gestão Seg 
18/11/19 

Seg 
18/11/19 

30 mins 

            Acompanhamento - gestão Seg 
02/12/19 

Seg 
02/12/19 

30 mins 

            Acompanhamento - gestão Seg 
16/12/19 

Seg 
16/12/19 

30 mins 

            Acompanhamento - gestão Seg 
30/12/19 

Seg 
30/12/19 

30 mins 

            Acompanhamento - gestão Seg 
13/01/20 

Seg 
13/01/20 

30 mins 
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            Acompanhamento - gestão Seg 
27/01/20 

Seg 
27/01/20 

30 mins 

            Acompanhamento - gestão Seg 
10/02/20 

Seg 
10/02/20 

30 mins 

            Acompanhamento - gestão Seg 
24/02/20 

Seg 
24/02/20 

30 mins 

            Acompanhamento - gestão Seg 
09/03/20 

Seg 
09/03/20 

30 mins 

      Definição de processos Seg 
23/03/20 

Seg 
23/03/20 

8 hrs 

         Business Case Ter 
20/08/19 

Sex 
30/08/19 

72 hrs 

            Pesquisa Ter 
20/08/19 

Qui 
22/08/19 

24 hrs 

            Escrever detalhamento do processo Sex 
23/08/19 

Seg 
26/08/19 

14 hrs 

            Desenhar processo Ter 
27/08/19 

Ter 
27/08/19 

7 hrs 

            Finalizar documento de processo Qua 
28/08/19 

Qua 
28/08/19 

8 hrs 

            Validar processo Qui 
29/08/19 

Qui 
29/08/19 

8 hrs 

            Aprovar documento de processo Sex 
30/08/19 

Sex 
30/08/19 

8 hrs 

         Organization Seg 
02/09/19 

Qui 
12/09/19 

72 hrs 

            Pesquisa Seg 
02/09/19 

Qua 
04/09/19 

24 hrs 

            Escrever detalhamento do processo Qui 
05/09/19 

Sex 
06/09/19 

16 hrs 

            Desenhar processo Seg 
09/09/19 

Seg 
09/09/19 

7 hrs 

            Finalizar documento de processo Ter 
10/09/19 

Ter 
10/09/19 

8 hrs 

            Validar processo Qua 
11/09/19 

Qua 
11/09/19 

8 hrs 

            Aprovar documento de processo Qui 
12/09/19 

Qui 
12/09/19 

8 hrs 

         Quality Sex 
13/09/19 

Qua 
25/09/19 

72 hrs 

            Pesquisa Sex 
13/09/19 

Ter 
17/09/19 

24 hrs 

            Escrever detalhamento do processo Qua 
18/09/19 

Qui 
19/09/19 

16 hrs 

            Desenhar processo Sex 
20/09/19 

Sex 
20/09/19 

8 hrs 
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            Finalizar documento de processo Seg 
23/09/19 

Seg 
23/09/19 

7 hrs 

            Validar processo Ter 
24/09/19 

Ter 
24/09/19 

8 hrs 

            Aprovar documento de processo Qua 
25/09/19 

Qua 
25/09/19 

8 hrs 

         Plans Qui 
26/09/19 

Ter 
08/10/19 

72 hrs 

            Pesquisa Qui 
26/09/19 

Seg 
30/09/19 

23 hrs 

            Escrever detalhamento do processo Ter 
01/10/19 

Qua 
02/10/19 

16 hrs 

            Desenhar processo Qui 
03/10/19 

Qui 
03/10/19 

8 hrs 

            Finalizar documento de processo Sex 
04/10/19 

Sex 
04/10/19 

8 hrs 

            Validar processo Seg 
07/10/19 

Seg 
07/10/19 

5 hrs 

            Aprovar documento de processo Ter 
08/10/19 

Ter 
08/10/19 

8 hrs 

         Risk Qua 
09/10/19 

Seg 
21/10/19 

72 hrs 

            Pesquisa Qua 
09/10/19 

Sex 
11/10/19 

24 hrs 

            Escrever detalhamento do processo Seg 
14/10/19 

Ter 
15/10/19 

16 hrs 

            Desenhar processo Qua 
16/10/19 

Qua 
16/10/19 

8 hrs 

            Finalizar documento de processo Qui 
17/10/19 

Qui 
17/10/19 

8 hrs 

            Validar processo Sex 
18/10/19 

Sex 
18/10/19 

8 hrs 

            Aprovar documento de processo Seg 
21/10/19 

Seg 
21/10/19 

8 hrs 

         Change Ter 
22/10/19 

Sex 
01/11/19 

72 hrs 

            Pesquisa Ter 
22/10/19 

Qui 
24/10/19 

24 hrs 

            Escrever detalhamento do processo Sex 
25/10/19 

Seg 
28/10/19 

16 hrs 

            Desenhar processo Ter 
29/10/19 

Ter 
29/10/19 

8 hrs 

            Finalizar documento de processo Qua 
30/10/19 

Qua 
30/10/19 

8 hrs 

            Validar processo Qui 
31/10/19 

Qui 
31/10/19 

8 hrs 
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            Aprovar documento de processo Sex 
01/11/19 

Sex 
01/11/19 

8 hrs 

         Progress Seg 
04/11/19 

Qui 
14/11/19 

72 hrs 

            Pesquisa Seg 
04/11/19 

Qua 
06/11/19 

24 hrs 

            Escrever detalhamento do processo Qui 
07/11/19 

Sex 
08/11/19 

16 hrs 

            Desenhar processo Seg 
11/11/19 

Seg 
11/11/19 

7 hrs 

            Finalizar documento de processo Ter 
12/11/19 

Ter 
12/11/19 

8 hrs 

            Validar processo Qua 
13/11/19 

Qua 
13/11/19 

8 hrs 

            Aprovar documento de processo Qui 
14/11/19 

Qui 
14/11/19 

8 hrs 

         Compilar documentos de processos Seg 
18/11/19 

Seg 
18/11/19 

7 hrs 

         Aprovar documento completo de 
processos 

Ter 
19/11/19 

Ter 
19/11/19 

8 hrs 

      Criação de templates Qua 
20/11/19 

Sex 
13/12/19 

144 hrs 

         Business Case Qua 
20/11/19 

Qui 
21/11/19 

16 hrs 

            Elaborar template Qua 
20/11/19 

Qua 
20/11/19 

8 hrs 

            Validar template Qui 
21/11/19 

Qui 
21/11/19 

8 hrs 

            Aprovar template Qui 
21/11/19 

Qui 
21/11/19 

8 hrs 

         Organization Sex 
22/11/19 

Seg 
25/11/19 

16 hrs 

            Elaborar template Sex 
22/11/19 

Sex 
22/11/19 

8 hrs 

            Validar template Seg 
25/11/19 

Seg 
25/11/19 

8 hrs 

            Aprovar template Seg 
25/11/19 

Seg 
25/11/19 

8 hrs 

         Quality Ter 
26/11/19 

Qua 
27/11/19 

16 hrs 

            Elaborar template Ter 
26/11/19 

Ter 
26/11/19 

8 hrs 

            Validar template Qua 
27/11/19 

Qua 
27/11/19 

8 hrs 

            Aprovar template Qua 
27/11/19 

Qua 
27/11/19 

8 hrs 
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         Plans Qui 
28/11/19 

Sex 
29/11/19 

16 hrs 

            Elaborar template Qui 
28/11/19 

Qui 
28/11/19 

8 hrs 

            Validar template Sex 
29/11/19 

Sex 
29/11/19 

8 hrs 

            Aprovar template Sex 
29/11/19 

Sex 
29/11/19 

8 hrs 

         Risk Seg 
02/12/19 

Ter 
03/12/19 

16 hrs 

            Elaborar template Seg 
02/12/19 

Seg 
02/12/19 

7 hrs 

            Validar template Ter 
03/12/19 

Ter 
03/12/19 

8 hrs 

            Aprovar template Ter 
03/12/19 

Ter 
03/12/19 

8 hrs 

         Change Qua 
04/12/19 

Qui 
05/12/19 

16 hrs 

            Elaborar template Qua 
04/12/19 

Qua 
04/12/19 

8 hrs 

            Validar template Qui 
05/12/19 

Qui 
05/12/19 

8 hrs 

            Aprovar template Qui 
05/12/19 

Qui 
05/12/19 

8 hrs 

         Progress Sex 
06/12/19 

Seg 
09/12/19 

16 hrs 

            Elaborar template Sex 
06/12/19 

Sex 
06/12/19 

8 hrs 

            Validar template Seg 
09/12/19 

Seg 
09/12/19 

8 hrs 

            Aprovar template Seg 
09/12/19 

Seg 
09/12/19 

8 hrs 

         Criar repositório de templates Ter 
10/12/19 

Ter 
10/12/19 

8 hrs 

         Atualizar documento de processos Ter 
10/12/19 

Ter 
10/12/19 

8 hrs 

         Aprovar documento completo de 
processos atualizado 

Qua 
11/12/19 

Sex 
13/12/19 

24 hrs 

   Instalação Seg 
04/11/19 

Sáb 
14/12/19 

240 hrs 

      Planejar instalação Seg 
04/11/19 

Sex 
08/11/19 

40 hrs 

      Fazer backup das máquinas Sáb 
14/12/19 

Sáb 
14/12/19 

7 hrs 

      Office 365 Sáb 
14/12/19 

Sáb 
14/12/19 

0 hrs 
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         Remover versão anterior do office Sáb 
14/12/19 

Sáb 
14/12/19 

7 hrs 

         Instalar Office 365 Sáb 
14/12/19 

Sáb 
14/12/19 

7 hrs 

      MS Project Ter 
10/12/19 

Ter 
10/12/19 

7 hrs 

         Instalar MS Project Ter 
10/12/19 

Ter 
10/12/19 

7 hrs 

   Projeto Piloto Seg 
30/09/19 

Ter 
24/03/20 

1016 hrs 

      Definir critérios de seleção de projeto 
piloto 

Seg 
30/09/19 

Sex 
04/10/19 

40 hrs 

      Selecionar projeto piloto Seg 
07/10/19 

Sex 
01/11/19 

160 hrs 

      Planejar projeto piloto Seg 
16/12/19 

Sex 
03/01/20 

120 hrs 

      Aprovar projeto piloto Seg 
06/01/20 

Seg 
06/01/20 

8 hrs 

      Mobilizar equipe do projeto piloto Ter 
07/01/20 

Sex 
10/01/20 

32 hrs 

      Executar projeto piloto Seg 
13/01/20 

Sex 
06/03/20 

320 hrs 

      Avaliar resultados Seg 
09/03/20 

Sex 
13/03/20 

40 hrs 

      Realizar ajustes finais no modelo de 
trabalho 

Seg 
16/03/20 

Sex 
20/03/20 

40 hrs 

      Aprovar modelo de trabalho final Seg 
23/03/20 

Ter 
24/03/20 

16 hrs 

   Comunicar início do novo modelo de 
trabalho 

Qua 
25/03/20 

Qua 
25/03/20 

8 hrs 

   Encerramento Qua 
25/03/20 

Ter 
31/03/20 

33 hrs 

      Coletar dados Qua 
25/03/20 

Qua 
25/03/20 

8 hrs 

      Elaborar apresentação de 
encerramento 

Qui 
26/03/20 

Qui 
26/03/20 

1 hr 

      Elaborar termo de aceite do projeto Sex 
27/03/20 

Sex 
27/03/20 

1 hr 

      Elaborar termo de encerramento do 
projeto 

Sex 
27/03/20 

Sex 
27/03/20 

1 hr 

      Coletar assinaturas do termo de aceite 
do projeto 

Seg 
30/03/20 

Seg 
30/03/20 

1 hr 

      Coletar assinaturas do termo de 
encerramento do projeto 

Seg 
30/03/20 

Seg 
30/03/20 

1 hr 

      Desmobilizar equipe Seg 
30/03/20 

Seg 
30/03/20 

1 hr 
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      Reunião de encerramento Ter 
31/03/20 

Ter 
31/03/20 

1 hr 

 

 

4.10. QUALIDADE 

O presente plano tem por objetivo definir o modelo de gerenciamento da qualidade. 

Também pretende definir como será a mensuração da qualidade do projeto para 

melhoria contínua e correção de desvios durante o processo de implantação. 

Neste projeto serão medidos os itens a seguir. 

 

Tabela 42 - Qualidade - Mensuração 

ITEM COMO MEDIR 
PERIODICIDAD

E 
KPI 

AVALIAÇÃ

O DO KPI 

Conformidad

e com os 

requisitos 

No início de 

cada pacote de 

trabalho será 

criado um 

checklist que 

relacione quais 

são as 

características 

e requisitos 

necessários 

para a 

aprovação da 

entrega. O 

analista de 

projeto deverá 

em conjunto 

Semanal 

Conformidad

e = itens que 

atendem aos 

requisitos / 

total de 

requisitos 

 

Tolerância: -

10% 

KPI < 1 – 

entregas em 

não 

conformidad

e com o 

planejado 

 

KPI = 1 - 

entregas em 

conformidad

e 
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com o analista 

de negócio 

validar o item 

em produção e 

compará-lo 

com os que 

era esperado. 

Horas 

planejadas x 

horas 

realizadas 

Os recursos do 

projeto 

deverão fazer 

apontamento 

das horas 

trabalhadas no 

projeto em um 

sistema 

específico. Ao 

final de cada 

mês o gerente 

do projeto irá 

consolidar as 

horas 

trabalhadas no 

projeto e 

comparar com 

o planejado em 

cronograma. 

Mensal 

Horas = 

horas 

realizadas / 

horas 

planejadas 

 

Tolerância: 

+- 10% 

KPI < 1 – 

menos horas 

consumidas 

em relação 

ao 

planejado; 

KPI = 1 – 

consumo de 

horas 

adequado; 

KPI > 1 – 

consumo 

excessivo de 

horas; 

Custo 

planejado x 

custo 

realizado 

O gerente do 

projeto deverá 

quinzenalment

e avaliar o 

valor já pago 

no projeto e 

Quinzenal 

Custo = valor 

pago / valor 

planejado. 

 

KPI < 1 – 

menor 

consumo de 

valores em 
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cruzá-lo com o 

planejado até a 

data da 

medição. 

Tolerância: 

+- 10% 

relação ao 

planejado; 

KPI = 1 – 

consumo de 

valores 

adequado; 

KPI > 1 – 

consumo 

excessivo de 

valores; 

 

 

No caso de identificação de não conformidade com o planejamento, a equipe de 

projeto deverá ser reunida e o problema apresentado. Eles deverão levantar possíveis 

pontos (x’s) que estão levando ao desvio de qualidade. Após isso deverá ser montado 

um diagrama de Ishikawa a fim de validar os x’s levantados e encontrar a causa raiz. 

Com a identificação das causas raiz, os x’s restantes deverão ser medidos e 

colocados em um gráfico de Pareto para   identificar quais são os maiores ofensores 

ao desempenho do KPI afetado. Com base na relação 80/20, serão selecionadas as 

principais causas e, a partir delas, um plano de ação utilizando 5w2h deve ser 

elaborado e apresentado à gestão da TI para aprovação. 

 

4.11. RISCOS 

Segue abaixo o plano de gerenciamento de riscos do projeto. 
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4.11.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

O presente plano tem por objetivo apresentar como os riscos serão identificados, 

classificados e quais são as respostas aplicáveis, com isso, pretende-se garantir que 

as ameaças sejam mapeados e tratadas de forma preditiva. 

Para tanto, será feito o uso da opinião especializada da equipe do projeto que possua 

grande familiaridade com a organização e que possam entender como as novas 

regras negociais podem impactar o negócio. 

 

4.11.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

A identificação dos riscos acontecerá em reuniões fazendo uso de brainstorming e 

lições aprendidas, de forma a entender o impacto de cada risco levantado. Em posse 

das informações, os riscos apontados serão inseridos em uma matriz de probabilidade 

e impacto a fim de tornar visíveis os riscos de maior potencial ofensivo. A seguir, segue 

modelo da matriz. 
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Figura 7 - Matriz de análise de riscos 

 

 

No eixo vertical (impacto) há uma escala de 1 (um) a 5 (cinco) sendo que o primeiro 

se refere ao menor impacto e o segundo ao maior impacto de acordo com a escala a 

seguir: 

1 - Mínimo 

2 - Pequeno 

3 - Médio 

4 - Grande 

5 - Muito Grande 

No eixo horizontal (probabilidade) há outra escala de 1 (um) a 5 (cinco) sendo que o 

primeiro se refere a menor probabilidade e o segundo a maior probabilidade de acordo 

com a escala a seguir: 

1 - Pouco Provável (1 - 20%) 

2 - Possível (21-40%) 
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3 - Provável (41-60%) 

4 - Muito Provável (61-80%) 

5 - Quase Certo (81-100%) 

 

4.11.2.1. RISCOS IDENTIFICADOS 

Tabela 43 - Riscos identificados 

# DATA RISCO TIPO PROBABILIDADE IMPACTO VALOR 
ESPERADO 

1 13/07/19 

Não aceitação do 
novo modelo de 
trabalho da TI 
por parte das 
áreas de negócio 

Ameaça 10% R$ 30.000,00 R$ 3.000,00 

2 13/07/19 
Incompatibilidade 
entre hardware e 
software 

Ameaça 15% R$ 50.000,00 R$ 7.500,00 

3 13/07/19 
Não execução do 
treinamento na 
data prevista 

Ameaça 20% R$ 22.000,00 R$ 4.400,00 

4 13/07/19 Falha de 
comunicação 

Ameaça 70% R$ 10.000,00 R$ 6.000,00 

 

 

4.11.3. ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS 

De acordo com os riscos levantados e o processo de mensuração deste dentro da 

organização, por meio de opinião especializada, segue a probabilidade de impacto de 

cada risco já alocados dentro da matriz. 
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Figura 8 - Análise qualitativa e quantitativa dos riscos na matriz 

 

 

4.11.4. RESPOSTAS AOS RISCOS 

Tabela 44 - Respostas aos riscos identificados 

# RISCO RESPOSTA ESTRATÉ
GIA 

CUSTO 
DE 

RESPOS
TA 

NOVA 
PROBABILID

ADE 

NOVO 
IMPAC

TO 

NOVO 
VALOR 

ESPERA
DO 

1 

Não 
aceitação do 
novo modelo 
de trabalho 
da TI por 
parte das 
áreas de 
negócio 

Envolver a 
gestão das 
áreas de 
negócio no 
kickoff do 
projeto e 
colocar-se a 
disposição 
para tirar 
dúvidas. 
Após a 
implantação 
disponibiliza
r pessoas 
para 
capacitar a 
área de 

Eliminar R$ 
1.167,50 

0% R$ - R$ - 
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negócio no 
novo modelo 
de trabalho. 

2 

Incompatibili
dade entre 
hardware e 
software 

O 
coordenador 
de 
infraestrutur
a deve 
avaliar as 
máquinas do 
parque da TI 
a fim de 
identificar a 
compatibilid
ade e 
realizar 
upgrades de 
hardware a 
fim que 
fazerm com 
que tudo 
funcione 
como o 
esperado. 

Mitigar 
R$ 

2.500,00 
5% 

R$ 
20.000,

00 

R$ 
1.000,00 

3 

Não 
execução do 
treinamento 
na data 
prevista 

Garantir que 
o fornecedor 
esteja na 
cidade 24 
horas antes 
da execução 
do 
treinamento 

Eliminar 
R$ 

1.500,00 
R$ - R$ - R$ - 

4 Falha de 
comunicação 

Planejar as 
comunicaçõ
es com 
antecedênci
a e 
disponibiliza
r diversos 
canais de 
comunicaçã
o para as 
áreas cliente 

Mitigar 
R$ 

500,00 
10% 

R$ 
1.000,0

0 
R$ - 

4.12.  
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4.13. CUSTOS 

Segue abaixo o plano de gerenciamento de riscos do projeto. 

 

4.13.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

Os custos do presente projeto serão estimados com base em opinião especializada 

que deve avaliar os valores apresentados pelos fornecedores para os itens 

relacionados à capacitação da equipe e software. Os itens serão apresentados em 

reunião à equipe de projeto para que avaliem se os valores ofertados estão de acordo 

com a prática de mercado. Para essa avaliação a TI contará com o núcleo de compras. 

 

4.13.2. ESTIMATIVA DE CUSTOS  

Os orçamentos serão obtidos por meio de RFP elaborada pelo núcleo de compras. 

Após o recebimento, os fornecedores terão o prazo de quinze dias para apresentar 

suas propostas formalmente. Durante esse período poderão entrar em contato com a 

organização para tirar dúvidas. Ao final do processo de seleção de fornecedores, será 

assinado o contrato de prestação de serviços nos termos da RFP. A fim de reserva, 

foi realizada uma tomada de preços que consta no item de aquisições deste projeto. 

O maior valor para cada item será colocado em orçamento neste projeto. 

 

4.13.3. ORÇAMENTO 

O presente projeto utilizará recursos humanos internos da empresa (CLT) e, por esse 

motivo, não há necessidade de contratação. Será orçado aqui  valor  

Se faz necessária a alocação de recursos financeiros para a contratação das 

capacitações, certificações e aquisição de licenças. A seguir é apresentada a tabela 

com os valores. 
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Tabela 45 - Custos 

ITEM 
VALOR QUANTIDADE MEDIDA TOTAL 

Treinamento PRINCE2 
R$ 1.469,00 10 Unidades R$ 14.690,00 

Treinamento Scrum 
R$ 2.149,00 10 Unidades R$ 21.490,00 

Treinamento MS Project 
R$ 980,00 10 Unidades R$ 9.800,00 

Certificação PRINCE2 
R$ 1.550,00 10 Unidades R$ 15.500,00 

Certificação Scrum 
R$ 1.915,00 10 Unidades R$ 19.150,00 

Certificação MS Project 
R$ 400,00 10 Unidades R$ 400,00 

Licença MS Project 
R$ 0,00 10 Unidades R$ 0,00 

Licença Office 365 
R$ 2880,00 10 Unidades R$ 28.800,00 

Analista de infraestrutura R$ 31,25 2 Horas R$ 62,50 

Analista de negócios R$ 30,00 724 Horas R$ 21.720,00 

Analista de projetos R$ 34,38 731 Horas R$ 25.128,13 

Coordenador de infraestrutura R$ 62,12 163 Horas R$ 10.125,00 

Diretor de tecnologia R$ 93,75 48 Horas R$ 4.500,00 

Gerente de arte e iconografia R$ 75,00 2 Horas R$ 150,00 

Gerente de conteúdo digital R$ 75,00 2 Horas R$ 150,00 

Gerente de plataformas digitais R$ 75,00 2 Horas R$ 150,00 

Gerente de projetos R$ 56,25 685,25 Horas R$ 38.545,31 

Gerente de TI R$ 75,00 220,2 Horas R$ 16.515,00 

Gerente editorial R$ 75,00 16 Horas R$ 1.200,00 

Técnico em informática R$ 18,75 451 Horas R$ 8.456,25 

Gerente pedagógico R$ 75,00 2 Horas R$ 150,00 
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Gerente de marketing R$ 75,00 2 Horas R$ 150,00 

Gerente jurídico R$ 75,00 2 Horas R$ 150,00 

Analista de projetos  R$ 34,38 1442 Horas R$ 49.568,75 

Núcleo de compras R$ 35,29 66,5 Horas R$ 2.347,06 

Riscos - - - R$ 21.900,00 

 

 

Com base nos valores estimados listados acima o orçamento do projeto fica definido 

no valor de R$ 310.798,00. 

 

4.13.4. CONTROLE DOS CUSTOS 

O controle sobre o orçamento se dará pela equipe financeira da TI que irá receber os 

relatórios dos fornecedores e autorizar a emissão das notas fiscais. Após emissão, a 

equipe financeira irá lançar a solicitação de pagamento de nota fiscal no sistema 

Oracle para que seja aprovado pelas instâncias competentes, seguindo o calendário 

de pagamentos vigente da controladoria. No dia 10 de cada mês, a controladoria envia 

o relatório de pagamentos efetuados, já com conciliação fiscal para que a planilha de 

acompanhamento de custos possa ser atualizada com os valores utilizados. 

De forma complementar, no status report há o indicador CPI que se refere ao 

desempenho de custo do projeto. 
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5. CONCLUSÕES 

Diante do cenário resultante da avaliação de maturidade em gestão de projetos da 

área de TI da organização estudada, disponível no item de análise de maturidade 

organizacional deste documento, pode-se relacionar os baixos resultados obtidos na 

execução dos projetos da área de TI no ano de 2018, com a falta de processos bem 

definidos acerca da gestão dos projetos. 

Por meio da metodologia Darci Prado e OPM3 foi possível identificar os pontos que 

mais impactaram negativamente na execução dos projetos e, com base nisso, definir 

as diretrizes para fundamentar negocialmente os processos de gestão de projetos de 

forma aderente à necessidade da organização. Desta forma os problemas de maior 

criticidade poderão ser sanados a fim de colocar a área no nível 3 em maturidade de 

gestão de projetos de acordo com o MMGP. O plano de projeto apresentado neste 

trabalho foca suas ações em sanar os problemas apresentados e definir modelos e 

processos de trabalho para que a organização possa ter melhores resultados em seus 

projetos de TI. 

A partir da entrega e aprovação deste trabalho fica pendente a aprovação executiva 

da organização para inicio da implantação do PMO, seguindo as diretrizes aqui 

definidas. 
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7. APÊNDICES 

Segue abaixo lista de apêndices utilizados nesse projeto. 
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8. GLOSSÁRIO 

Stakeholder: “Indivíduo, grupo ou organização que possa afetar, ser afetado, ou 

sentir-se afetado por uma decisão, atividade, ou resultado de um projeto, programa 

ou portfólio”. (PMBoK 6, P.718) 

Sponsor (patrocinador): “Uma pessoa ou um grupo que fornece recursos e suporte 

para o projeto, programa ou portfólio e é responsável pelo sucesso do mesmo”. 

(PMBok 6, P 718) 

Key user (usuário-chave): pessoa(s) elegidas pelo sponsor para: 

• Participar das reuniões de projeto, utilizando do seu conhecimento no tema 

para agregar qualidade ao projeto e garantir aderência do produto à real 

necessidade da empresa; 

• Replicar informações do projeto aos demais key users em seus setores de 

atuação (caso haja mais de um no setor); 

• Exercer a autonomia fornecida pelo sponsor para aprovar, reprovar ou solicitar 

alterações em cada etapa referente às entregas do projeto, atuando junto a 

decisões estratégicas e assinando, quando necessário, as documentações de 

projeto; 

• Atuar ativamente, reservando o tempo necessário para cumprir os prazos das 

atividades inerentes ao seu setor de atuação, para atender ao cronograma do 

projeto, conforme matriz RACI deste documento; 

• Informar ao gerente do projeto sobre atrasos, ocorrências, impactos, riscos e 

qualquer outro fato referente ao projeto a fim de garantir a saúde do projeto ao 

longo de sua execução;  

• Cobrar informações sobre a situação do projeto a qualquer momento; 

• Manter o sponsor ciente do andamento do projeto, riscos e qualquer informação 

referente ao projeto; 

• Exercer suas atividades com motivação e senso de responsabilidade sobre o 

produto final, ciente de que faz parte de uma equipe com um objetivo comum. 
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Change request (requisição e mudança): “Uma proposta formal para modificar um 

documento, entrega ou linha de base”, (PMBoK 6, P. 724) 

Status report / Work Performance Reports: “representação física ou eletrônica das 

informações de desempenho do trabalho compiladas em documentos do projeto para 

a criação de decisões, ações ou ciência”. (PMBoK 6, P. 722) 

 

 

 


