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RESUMO 

 

As organizações empresariais vêm enfrentando uma crescente demanda de projetos e 

programas em seu portfólio. Esta demanda faz com que as organizações precisem entregar 

produtos com mais rapidez mantendo seu padrão de qualidade. Porém, quando pensamos em 

entregar mais rápido, logo nos deparamos com maiores desprendimentos de recursos e um 

menor retorno sobre investimento. Para contornar estes problemas, as empresas têm buscado o 

conceito de Escritório de Projetos ou Project Management Office (PMO) para gerenciar 

projetos. Este conceito tem ajudado as empresas a centralizar e coordenar o gerenciamento de 

projetos sob seu domínio, e padronizar e disseminar, uma metodologia única de gerenciamento 

de projetos. 

 

Palavras-Chave: Escritório de Projetos, Padronização, Treinamento, Maturidade.  
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ABSTRACT 

 

Business organizations, has been facing a growing demand of projects and programs in 

its portfolio. This demand makes the organizations to deliver products faster while maintaining 

its quality standard. When we think about delivering faster we are soon faced with greater 

resources detachments and a lower return on investment. To circumvent these problems, 

companies have pursued the concept of Project Office or Project Management Office (PMO) 

to manage projects. This concept has been helping companies centralize and coordinate the 

management of projects under its domain to standardize and disseminate a unique methodology 

of project management. 

 

Key words: Project Office, Standardization, Training, Maturity 

 

 
 



2 

 

 

SUMÁRIO 
 

 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 5 

1.1 Objetivo Geral ................................................................................................................... 6 

1.2 Objetivos Específicos ........................................................................................................ 6 

1.3 Justificativa ....................................................................................................................... 6 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................................. 8 

2.1 Projetos .............................................................................................................................. 8 

2.2 Gerenciamento de projetos ................................................................................................ 8 

2.3 Ciclo de vida ..................................................................................................................... 9 

2.4 Stakeholders .................................................................................................................... 12 

2.5 Sponsor ............................................................................................................................ 13 

2.6 Programa ou subprojetos ................................................................................................. 13 

2.7 Escritório de Projetos ...................................................................................................... 14 

2.7.1 Conceito ....................................................................................................................................14 

2.7.2 Função .......................................................................................................................................15 

2.8 Tipos de Estruturas Organizacionais e PMO .................................................................. 16 

2.8.1 Funcional ...................................................................................................................................17 

2.8.2 Projetizada .................................................................................................................................17 

2.8.3 Matricial ....................................................................................................................................18 

2.9 Metodologias em Gestão de Projetos .............................................................................. 20 

2.9.1 Metodologia OPM3 ...................................................................................................................21 

2.9.2 Metodologia PMMM .................................................................................................................22 

2.9.3 Metodologia Prado-MMGP .......................................................................................................24 

2.9.4 Avaliação da Maturidade ...........................................................................................................26 

2.9.5 Evolução em Gestão de Projetos ...............................................................................................29 

2.9.6 Benefícios de uma metodologia de gestão ................................................................................31 

2.10 Mudança Organizacional ................................................................................................ 33 

2.11 Níveis de PMO ................................................................................................................ 39 

2.12 Tipos de PMO ................................................................................................................. 40 



3 

 

 

2.12.1 Centro de Excelência em Gestão de Projetos (PMCOE – Project Management Centre Of 

Excellence) 41 

2.12.2 Escritório de Suporte a Projetos (PSO – Project Support Office) .............................................42 

2.12.3 Escritório de Gerência de Projetos (EPj – Project Management Office) ...................................42 

2.12.4 Escritório de Gerência de Programas (EPg – Program Management Office) ...........................43 

2.12.5 Escritório Executivo de Projetos - EEP .....................................................................................44 

2.13 Processos para Implantação de um PMO ........................................................................ 45 

2.13.1 Planejamento .............................................................................................................................46 

2.13.2 Implantação ...............................................................................................................................47 

2.13.3 Operação ....................................................................................................................................47 

2.13.4 Melhoria Continua .....................................................................................................................48 

2.14 Fatores Críticos de Sucesso na Implantação de um PMO .............................................. 48 

2.15 Benefícios da Implantação de um PMO.......................................................................... 49 

3 METODOLOGIA ................................................................................................................ 49 

3.1 Considerações Iniciais ..................................................................................................... 50 

3.2 A Empresa ....................................................................................................................... 52 

3.3 Análise Documental e Pesquisa ...................................................................................... 53 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS .......................................................................... 53 

4.1 Considerações Iniciais ..................................................................................................... 54 

4.2 Análise Documental - Metodologia existente ................................................................. 54 

4.2.1 Fases  – Módulos da Metodologia Existente .............................................................................55 

4.2.2 Controle – Portões de Revisão ..................................................................................................57 

4.2.3 Execução  – Processos e Procedimentos ...................................................................................59 

4.3 O Tipo de Organização ................................................................................................... 60 

4.4 A Gestão de Projetos na Empresa ................................................................................... 61 

4.5 A Pesquisa ....................................................................................................................... 61 

4.6 Resultados do Questionário............................................................................................. 62 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS ........................................................................................ 65 

5.1 Considerações iniciais ..................................................................................................... 65 

5.2 Razões para Implantação do PMO na determinada “Empresa” ...................................... 66 



4 

 

 

5.3 Fatores Críticos de Sucesso ............................................................................................. 67 

6 CONCLUSÃO ..................................................................................................................... 68 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 69 

7 APÊNDICES ....................................................................................................................... 70 

7.1 Apêndice A – Gerenciamento de Mudanças e sua relação com Metodologias e 

Estruturas Organizacionais ....................................................................................................... 70 

7.1.1 Introdução ..................................................................................................................................70 

7.1.2 Estruturas Organizacionais ........................................................................................................71 

7.1.3 Gestão da Mudança ...................................................................................................................74 

7.1.4 Metodologia...............................................................................................................................74 

7.1.5 Conclusão ..................................................................................................................................75 

8 ANEXO 1 ............................................................................................................................ 76 

   



5 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Observa-se que, nos últimos anos, como regra para o crescimento e até mesmo de 

sobrevivência, as organizações sentem cada vez mais a necessidade de acompanharem e se 

adaptarem as mudanças impostas pelo mercado. Esta adaptação está além da agilidade, 

flexibilidade e capacidade de lançar novos produtos, ela está atrelada a uma importante 

estratégia competitiva, a capacidade ou habilidade da organização em gerir projetos. 

A constante competitividade do mercado, a necessidade de conquistar clientes cada vez 

mais exigentes, e os avanços tecnológicos configuram o cenário ideal, e determinante para a 

constante busca pela excelência na execução e no gerenciamento de projetos. Isto significa que 

sem abrir mão da qualidade, é necessário executar cada vez mais complexos, com maior 

versatilidade, e com prazos e custos, sempre menores que os previstos. 

Têm-se então, paralelo a esta situação, exigido mais eficiência e agilidade na gestão 

destes projetos. Pode-se ver necessidade de não só gerenciar os projetos, como também de ter 

metodologia e controle do projeto na sua individualidade, como também ter controle de todos 

os projetos alinhados à estratégia da empresa. Afinal, atualmente, é comum as empresas terem 

vários projetos em desenvolvimento, em vários estágios de completude. Esta visão, controle e 

metodologia de que se fala, está dentro das funções/papel do escritório de projetos (EP) ou 

Project Management Office (PMO). 

Atualmente, a implantação do Escritório de Projetos nas organizações, tem sido bastante 

praticada para aumentar a maturidade destas em gerenciamento de projetos.  

O assunto deste trabalho é relevante, pois é o Escritório de Projetos (PMO) que define 

e difunde as metodologias para gerenciamento efetivo dos projetos dentro da empresa e é 

também ele que faz a ligação entre a alta direção e os projetos. E, é através do PMO que se 

buscam, ferramentas e tecnologias para gerenciamento de projetos, e que se realiza 

treinamentos dos membros das equipes de projetos.  

O objetivo deste trabalho é apresentar, através de uma pesquisa bibliográfica, a 

necessidade e a funcionalidade do PMO na determinada “Empresa”. Serão vistos, também, 

conceitos de gerenciamento de projetos, características e tipos de Escritórios de Projetos. E para 

finalizar, a avaliação do atual nível de maturidade e a proposição para a implantação de um 

PMO, destacando suas importantes fases de implantação, assim como, os benefícios para a 

organização em questão. 
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1.1 Objetivo Geral 

 

Propor a implantação de um PMO – Project Management Office em uma determinada 

empresa, justificando seu investimento, destacando sua funcionalidade e os principais 

benefícios para a organização. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Consolidar, por meio de pesquisa bibliográfica, os diversos conceitos, funções e 

tipos de PMO; 

 Diagnosticar o nível de maturidade da metodologia existente;  

 Evidenciar razões para a implantação de PMO na determinada “Empresa”; 

 Propor a implantação de um PMO definindo seu nível e modelo; 

 Destacar os fatores críticos para o sucesso desta nova estrutura na organização. 
 

 

 

1.3 Justificativa 

 

A Gestão de Projetos tem como objetivo tratar os múltiplos aspectos para a condução e 

execução de projetos. Sendo assim, hoje é uma das principais e fundamentais ferramentas 

estratégicas para que as empresas encontrem técnicas capazes de acelerar a obtenção de 

resultados e lucratividade. Isto significa utilizar métodos e processos que proporcionem maior 

previsibilidade de seus projetos, alcançando a entrega no prazo, de acordo com a qualidade 

acordada e com lucro aceitável, independentemente do valor investido ou do porte do projeto, 

mas implantar um PMO, por quê? 

Lucro. É o principal, se não o único objetivo de uma empresa no mundo capitalista. Neste 

contexto, o tempo é um dos principais fatores para se alcançar e aumentar este lucro, uma vez 

que está diretamente relacionado à competitividade e ao custo de um projeto. “Tempo é 

dinheiro” – se um projeto atrasa em dez por cento de seu tempo total estimado, trinta por cento 

dos lucros potenciais são perdidos (Smith & Peinertsen, 1991). 

Relacionado a tudo isto está o Escritório de Projetos, que em nível corporativo é muito 

influente porque ajuda a enfrentar e a tratar os problemas persistentes que afetam os projetos, 

tais como: fraca implementação de ferramentas, fraco gerenciamento de projetos, falta de 

executivos que apóiem e entendam de projetos, falta de metodologia consistente e gestão do 
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conhecimento, e também ao mesmo tempo, orienta e suporta os Gerentes de Projetos, 

permitindo à empresa conduzir seus projetos da forma mais eficiente e eficaz possível. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Projetos  

 

Segundo o PMBOK (2008) um projeto pode ser definido como um empreendimento 

temporário com objetivo de criar um produto ou serviço único. Neste conceito, a palavra, 

temporário, estabelece o seu primeiro atributo, a temporariedade, ou seja, uma restrição de 

tempo que indica que o projeto deve ter um início e fim bem definidos. Já a palavra, único, 

caracteriza a singularidade, ou melhor, define que não existem dois projetos iguais, os produtos 

ou serviços gerados por ele, diferem-se, de alguma forma, de outros já produzidos.  

 Kerzner (2002) acrescenta que um projeto além de ter um objetivo identificável e 

consumir recursos, opera sob pressões de prazos, custos e qualidade. Para o mesmo autor o 

desafio não está em gerenciar atividades repetitivas baseadas em padrões históricos, mas em 

gerenciar atividades nunca antes tentadas que podem jamais vir a se repetir no futuro.  

Neste mesmo contexto, o PMBoK (2008), o projeto pode ser percebido da seguinte 

maneira: 
“Um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma seqüência 

lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um 

objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de 

parâmetros pré-definidos de tempo, custo, recursos envolvidos e 

qualidade”.  
 

Diante de tal conceito, e tomando por base as organizações empresariais atuais, conclui-

se que os projetos podem ser aplicados em praticamente todas as áreas de conhecimentos, 

abrangendo todos os níveis das estruturas empresariais. Podem envolver milhares de pessoas 

ou uma equipe reduzida. Podem ser externos ou internos à organização. Podem durar um único 

dia ou serem desenvolvidos durante um grande período de tempo.   

 

2.2 Gerenciamento de projetos  

 

De um modo geral, todos os projetos envolverão, essencialmente, a combinação de 

esforços, processos organizados de execução e controle, o prazo de tempo definido, o foco na 

produção de um resultado exclusivo. Valle (2007, p. 35) explica que a gestão de projetos pode 

ser entendida como:  
 

“a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às 

atividades do projeto a fim de atender as suas demandas, sendo realizado 

por meio da integração dos seguintes processos: iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento e controle, e encerramento”. 
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Desprende-se deste conceito que, o gerenciamento de projetos é caracterizado pela 

combinação de conhecimentos de gestão no desenvolvimento das atividades afins do projeto, 

com vistas ao atendimento de seus objetivos, por meio da aplicação dos processos contínuos de 

planejamento, execução, verificação e controle. No entanto, não podemos deixar de ressaltar 

que gerir projetos também inclui: identificar os requisitos; adaptação às diferentes necessidades, 

preocupações e expectativas das partes interessadas à medida que o projeto é planejado e 

realizado.  

Por todas estas características, o projeto apresenta-se como um ambiente interessante 

para aprendizagem e criação de conhecimento, à medida que cuida de alcançar um objetivo 

bem definido, em um ambiente de alta cobrança de prazos e custos.  

 

2.3 Ciclo de vida   

 

As metodologias e os processos de gerenciamento de projetos estão estreitamente 

vinculados ao chamado ciclo PDCA. Esta espiral tem como componentes o Plan, que representa 

o Planejamento, o Do, relativo a execução, o Check, relacionado à verificação, e o Act que 

representa a ação. Conforme esclarecem Carvalho e Rabechini (2009, p. 101): 
 

 “Para configurar um modelo de gerenciamento de projetos, um grupo de 

pesquisadores e professores ligados ao PMI (2004) buscou inspiração nos 

processos desenvolvidos pela área de qualidade. Baseado no conceito do 

PDCA (plan-do-check-act cycle), o gerenciamento de projetos começou a 

ser desenhado através de processos de planejamento, execução e controle”.  

 

Assim, a edição do Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBok), 

pelo Project Management Institute (PMI), formalizou diversos conceitos do gerenciamento de 

projetos, entre outros, definição de projetos, ciclo de vida, processos e áreas de conhecimento.  

Sobre os processos de conhecimento, o guia destaca cinco grupos essenciais à gestão de 

projetos que caracterizam o ciclo de vida do projeto. Eles graficamente estão representados na 

Figura 01.  
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 Iniciação: define e autoriza o projeto ou uma fase do projeto; 

 Planejamento: define os objetivos e planeja a ação necessária para alcançar os 

objetivos e realizar o escopo para os quais o projeto foi iniciado; 

 Execução: integra recursos para realizar o plano adotado; 

 Monitoramento e controle: avalia o progresso para identificar variações e a 

necessidade de ações corretivas, a fim de garantir o atendimento dos objetivos;  

 Encerramento: formaliza a aceitação do resultado do projeto e a conclusão dos 

trabalhos. 

 

Pode se verificar, portanto, a intensa correlação entre estes grupos e o ciclo PDCA 

anteriormente citado. O planejamento está atrelado ao Plan. A execução está vinculada ao Do. 

O monitoramento e controle estão englobados no Check e Act.  

Os processos do PDCA ocorrem em ciclos tendendo, de preferência, para uma espiral. 

Os resultados das ações de iniciação são utilizados como entrada para as ações a serem 

tomadas durante o planejamento. Os processos de controle ocorrem simultaneamente com os 

processos de execução e dependendo dos resultados da análise de execução feita no processo 

de controle, pode-se voltar a executar ações de planejamento, podendo ser reiniciado o ciclo 

com a incorporação da melhoria.  

O contexto de ligação entre o ciclo PDCA e as processos do PMBok pode ser 

sinteticamente demonstrado na Figura 02. 

 

 

   Figura 01: Ciclo de Vida do Projeto 

  Fonte: www.segplan.gov.br 

 

http://www.segplan.gov.br/
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Já com relação as áreas de conhecimento, o PMBok define como críticas nove áreas, 

são elas (Xavier, 2009, p. 8): 

 

 Integração: processos que integram os diversos elementos do gerenciamento de 

projetos, que são identificados, definidos, combinados, unificados e 

coordenados dentro dos grupos de processos de gerenciamento de projetos; 

 Escopo: processos envolvidos na verificação de que o projeto inclui todo o 

trabalho necessário, e apenas o trabalho necessário, para que seja concluído com 

sucesso; 

 Tempo: processos necessários para que haja o término do projeto no prazo 

correto; 

 Custos: processos envolvidos em planejamento, estimativa, orçamentação e 

controle de custos, de modo que o projeto termine dentro do orçamento 

aprovado; 

 Qualidade: processos envolvidos na garantia de que o projeto irá satisfazer os 

objetivos para os quais foi realizado; 

 Recursos Humanos: processos que organizam e gerenciam a equipe do projeto; 

 Comunicações: processos relativos à geração, coleta, disseminação, 

armazenamento e destinação final das informações do projeto de forma oportuna 

e adequada; 

 Riscos: processos relativos à realização do gerenciamento das ameaças e 

oportunidades em um projeto; 

Figura 02: Ciclo PDCA aplicado ao Gerenciamento de Projetos 

Fonte: Autores adaptado do PMBok, 2008 

Execução

Monitoramento e Controle

Planejamento

EncerramentoIniciação
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 Aquisições: processos que compram ou adquirem produtos, serviços ou 

resultados, além dos necessários ao gerenciamento de contratos. 

 

Importante ressaltar que, dependendo da complexidade e do tamanho do projeto pessoas 

com competências e responsabilidades específicas podem ser alocadas como responsáveis por 

cada uma dessas áreas. Em geral, grandes organizações possuem escritórios próprios para 

gerenciar os seus projetos, são os PMO - Project Management Office, foco deste e estudo e de 

forma simplificada podemos dizer que, trata-se de uma estrutura específica para padronização, 

apoio e controle de múltiplos projetos. 

 

2.4 Stakeholders  

Outro aspecto importante no gerenciamento de projetos é a relação com os stakeholders. 

Os projetos são patrocinados, iniciados, planejados, executados, monitorados, controlados e 

finalizados por pessoas. Estes agentes são fundamentais no processo de gestão dos projetos. 

A melhor definição para a palavra stakeholders é “grupo de pessoas interessadas no 

projeto”. Na prática não é tão simples assim, pois muitas pessoas podem nem estar tão 

interessadas ou envolvidas com o projeto, mas de forma indireta impactar o resultado do 

projeto. De maneira geral o patrocinador, acionistas, fornecedores, usuários, membros da 

equipe do projeto, vizinhos, comunidade afetada, e outros que de uma forma ou outra tenham 

alguma participação (interesse) no projeto chamamos de stakeholders. 

Os stakeholders precisam ser identificados pela equipe do projeto para que seu interesse 

e envolvimento no projeto sejam conhecidos e desta forma, bem administrado. Um stakeholder 

desconhecido pode vir a ser um potencial gerador de problemas no futuro.  Basta pensar que 

em um projeto de construção de uma grande estrada, a comunidade vizinha será diretamente 

impactada pelo projeto. Esta comunidade pode afetar o andamento dos trabalhos se de alguma 

forma estiver descontente com os impactos da construção da estrada ou se de algum modo for 

manipulada por políticos contrários ao projeto. Entretanto empresas de transporte, 

caminhoneiros, ONG´s (organizações não governamentais), políticos, entidades de classe, entre 

outros também podem de forma indireta impactar o projeto. 

O primeiro passo então será identificar todos os grupos ou pessoas que podem afetar o 

projeto. Esta análise deve ser feita com muito critério e sem pressa. Deve-se, envolver além da 

equipe do projeto, pessoas que possam contribuir positivamente com a análise. 
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Após identificarmos os stakeholders, é necessário coletar informações que possam 

determinar seus interesses e objetivos e assim mapear os riscos potenciais de cada um. XAVIER 

(2009, p. 7) destaca os principais stakeholders da seguinte maneira: 

 

 Gerente do Projeto: pessoa responsável pelo gerenciamento do projeto; 

 Cliente: pessoa ou organização que solicitou ou contratou o produto ou serviço 

do projeto; 

 Membros da equipe: pessoas que compõem a equipe do projeto; 

 Organização executora: empresa em que o projeto está sendo executado; 

 Patrocinador (sponsor): pessoa ou grupo, dentro ou fora da organização 

executora, que prove recursos financeiros e/ou apoio institucional para a 

execução do projeto; e 

 Usuário: pessoa ou organização que irá utilizar o produto ou serviço do projeto. 

 

2.5 Sponsor  

 

O sponsor ou patrocinador, uma das figuras mais importantes, é quem apóia o projeto 

dentro da organização. Pode ser um diretor que também autoriza os pagamentos, ou um gerente 

que se reporta à diretoria, o importante é que ele apóie o projeto tanto em termos financeiros 

quanto com respaldo político, garantindo os recursos sempre que o projeto demandar. 

Ricardo Vargas cita que:  

“O sponsor ou patrocinador do projeto deve possuir consciência política, 

saber onde a empresa deseja chegar. O bom patrocinador deve defender o 

projeto, entender os benefícios, acreditar naquele projeto. Não deve ter 

dúvidas sobre as qualidades do projeto. Deve ser respeitado e ter influência 

dentro da organização. Deve saber como a empresa funciona e deve atuar 

como um facilitador do gerente de projeto. O sponsor ideal só não é o 

gerente do projeto por falta de tempo e outras atribuições, porém deve 

defender o projeto, discutir em alto nível, e se possível atuar nos comitês 

dos projetos”. 

 

Com base neste contexto, o sponsor é aquela figura que nos momentos difíceis entra e 

interfere no sentido de defender o projeto. Está sempre presente demonstrando que está 

interessado no sucesso do projeto. 

 

 

 

2.6 Programa ou subprojetos 
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Vargas (2003) cita que projetos podem ser subdivididos em partes a fim de facilitar o seu 

gerenciamento e controle. Essas partes de um projeto são chamadas de subprojetos. Segundo o 

PMBOK (2000) subprojetos freqüentemente são conduzidos por diferentes unidades funcionais 

dentro da mesma organização ou são contratados de diferentes empresas. 

Um programa segundo o PMBOK (2008) é: 

 

“Um grupo de projetos gerenciado de forma coordenada, a fim de se obter 

benefícios que, de uma forma isolada, não se obteria”.  

 

Vargas (2003) afirma que um programa tem por objetivo integrar projetos que tem 

missões e objetivos em comum, mas que poderiam ter vida própria isoladamente. 

 

 

2.7 Escritório de Projetos 

 

2.7.1 Conceito 

O Escritório de Projetos pode ser entendido como uma estrutura que visa padronizar os 

processos e métodos de gestão da organização, acompanhar os projetos, dar suporte às equipes, 

alinhar os projetos aos objetivos estratégicos da empresa e guiar os projetos na direção da 

qualidade e do atendimento aos objetivos do empreendimento. 

Para o PMBok (2008, p. 7), o EP : 

 
“É um corpo ou entidade organizacional à qual são atribuídas várias 

responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e 

coordenado dos projetos sob seu domínio”.  

 

As responsabilidades de um PMO podem variar, desde suporte ao gerenciamento de 

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

A atuação está diretamente ligada à cultura do gerenciamento de projetos e à difusão 

dos conceitos que permitam à organização a gestão mais eficiente de seus empreendimentos. 

Não necessariamente, o PMO tem responsabilidade direta pela condução dos projetos. Carvalho 

e Rabechini (2009, p. 36) salientam: 

 

“Embora possa assumir diferentes configurações e funções na organização, 

os PMOs consistem em uma estrutura voltada para a aplicação dos 

conceitos de gerenciamento de projetos, que pode auxiliar, sobremaneira, a 

transformação das estratégias de uma empresa em resultados através do 

gerenciamento de projetos”. 

O Escritório de Projetos pode ser representado pela Figura 03 abaixo: 
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O PMO tem como atribuição centralizar as informações dos projetos, apresentando-se 

como uma referência para a alta gerência, clientes e equipes de projeto, sendo o local apropriado 

para armazenamento e distribuição de dados inerentes aos projetos, bem como promover o 

alinhamento dos projetos às estratégias organizacionais, integração, treinamento e priorização 

de recursos, padronização e criação de metodologias, difusão das técnicas e ferramentas da 

gestão de projetos. 

 

2.7.2 Função 

 

O PMO possui várias atribuições, as quais são apresentadas a seguir. De acordo com 

Prado (2000), uma das atribuições do PMO é assessorar a alta administração, fornecendo 

informações sobre o andamento dos projetos, auxiliando na contratação de gerentes de projeto 

e fornecedores externos, avaliando o desempenho dos gerentes de projetos, participando de 

reuniões com os principais acionistas ou com stakeholders. 

Também assessora os gerentes de projetos participando das reuniões de kickoff dos 

novos projetos, de reuniões de avaliação inicial de risco e fatores críticos de sucesso, assim 

como, do encerramento do projeto (elaboração de documentação do histórico do projeto). 

O PMO também realiza auditorias, de forma a verificar o andamento dos projetos e os 

documentos neles gerados (Prado, 2000). E coordena o Comitê Diretivo, onde, além de 

participar, pode ser o líder das reuniões do mesmo. 

Segundo Prado (2000), o PMO também efetua a padronização de processos 

(procedimentos e documentos, escolha de ferramentas e softwares) de gerenciamento de 

Figura 03: Conceito de Escritório de Projetos 

Fonte: www.aypbrasilpdi.webnode.com.br 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=escrit%C3%B3rio+de+projetos+pmo&source=images&cd=&cad=rja&docid=YXEbxCym0PSH5M&tbnid=ISVcI4hRwxo3TM:&ved=0CAUQjRw&url=http://aypbrasilpdi.webnode.com.br/gerenciamento e execu%C3%A7%C3%A3o de projetos/&ei=WVBKUdTtC6a00AHk0oHYAg&bvm=bv.44158598,d.dmQ&psig=AFQjCNGjL0z0yqJlKod-aUsVfGNit2TpUQ&ust=1363911112216458
http://www.aypbrasilpdi.webnode.com.br/
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projetos. Além disso, para Prado (2000), o PMO treina toda a organização, no uso de recursos 

de informática e no uso da metodologia de gerenciamento de projetos.  

A atribuição do PMO de garantia da qualidade dos projetos, segundo Prado (2000), deve 

ser exercida pelo “especialista no negócio e na metodologia”. Ele analisa os planos de ações de 

cada projeto, verificando se foram confeccionados conforme os padrões estabelecidos e 

também: se existe ligação clara entre a meta e o escopo do projeto e, entre este e as tarefas do 

cronograma; se as revisões estão sendo realizadas conforme planejado; se outros aspectos 

(análise de risco e de fatores críticos de sucesso) estão sendo contemplados e acompanhados. 

Também é atribuição do PMO difundir as melhores práticas de gerenciamento de 

projetos, que por sua vez podem alterar regulamentos e padrões da organização e podem ser 

utilizadas para influenciar o planejamento e controle de projetos futuros (Prado, 2000). 

 
 

2.8 Tipos de Estruturas Organizacionais e PMO 

 

Existem três diferentes estruturas organizacionais, cada uma com suas características 

próprias, é muito importante analisar qual o tipo de estrutura utilizado na empresa na qual o 

escritório de projeto será implantado.  

Em geral, as organizações com uma estrutura Matricial ou Projetizadas, são as que mais 

tiram proveito de um escritório de projetos. O motivo é por ter uma estrutura a qual os Gerentes 

de Projetos dispõem de mais flexibilidade.  

As funções de um PMO podem variar de acordo com as estruturas organizacionais, 

variando entre uma assessoria limitada até total autoridade sobre a gerência executiva. A seguir, 

na Figura 04, temos um resumo comparativo entre os tipos de estruturas organizacionais e 

importantes características relacionadas a projetos. 
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2.8.1 Funcional 

 

Nesta estrutura os recursos são agrupados de acordo com sua especialidade e reportam 

diretamente ao gerente da sua área, como por exemplo: TI, Marketing, RH e etc (Figura 05). 

Os projetos neste tipo de organização são restritos e realizados dentro dos limites da função de 

seu departamento, por este mesmo motivo, um PMO em uma estrutura funcional não teria o 

mesmo efeito benéfico em comparação com as estruturas Matricial e Projetizada. 

 

 
 

 

 

 

 

2.8.2 Projetizada 

 

Uma estrutura por projetos é justamente o contrário da estrutura funcional, neste tipo de 

estrutura os recursos são agrupados juntos e diretamente sobre a supervisão do Gerente de 

Projetos, fazendo com que o mesmo tenha mais independência e autoridade. Um PMO em uma 

Figura 04: Influência da estrutura da organização nos projetos 

Fonte: PMBoK (2008)  

 

Figura 05: Estrutura Funcional 

Fonte: PMBoK (2008)  
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estrutura como esta seria muito eficiente, pois em uma estrutura projetizada não existem 

conflitos pelos recursos da empresa, porém pode-se “trancar” um recurso em um único projeto, 

quando que em uma estrutura mais avançada, um mesmo recurso pode ser mais bem 

aproveitado. Contudo, conforme Figura 06, este tipo de estrutura facilita muito a implantação 

de um Escritório de Projetos. 

 

 
  

 
 

 

 

2.8.3 Matricial 

 

A estrutura Matricial é uma estrutura a qual combina as características de ambas, a 

estrutura Funcional e a Projetizada, de forma balanceada, podendo pender mais para um ou 

outro. A estrutura Matricial pode ser considerada de três formas: Fraca, Balanceada e Forte.  

Na categoria Matricial Fraca, Figura 07, a estrutura Matricial tem as características de 

uma estrutura Funcional onde o Gerente de Projetos tem a função de um coordenador, a 

execução de projetos, assim como na estrutura Funcional é pouco favorável, os gerentes 

funcionais tem muito poder sobre seus recursos, e estes reportam diretamente ao seu gerente 

funcional, o que reduz a flexibilidade do Gerente de Projetos.  

Quando um projeto está em andamento, o grupo de projetos fica disperso entre as áreas 

funcionais, desta forma, o Gerente de Projetos não tem poder hierárquico total sobre os 

recursos, o que pode tornar lenta a tomada de decisões e criar impasses. Neste tipo de estrutura, 

não existe realmente a figura do Gerente de Projetos, a gerência dos projetos é conduzida 

geralmente pelo membro da equipe com mais expertise em sua área funcional. 

 

 

Figura 06: Estrutura Projetizada 

Fonte: PMBoK (2008)  
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A empresa reconhece que, na Matricial Balanceada, Figura 08, existe a necessidade de 

um Gerente de Projetos, porém, o mesmo não tem autoridade total sobre o projeto e seus 

recursos, mas o gerenciamento de projetos é mais favorável em comparação com as estruturas 

Funcional e Matricial Fraca. 

 

 

 
 

 

 

 

Na estrutura Matricial Forte, Figura 09, a execução de projetos é muito favorável, 

comparada a estrutura Projetizada, o Gerente de Projetos tem mais autonomia, porém conflitos 

por recursos ainda existem, sendo esta disputa por recursos dependem da importância do projeto 

perante a alta-gerência da empresa. A equipe de projeto é alocada de forma integral e os recursos 

financeiros são mais acessíveis para o Gerente de Projetos. 

 

Figura 08: Estrutura Matricial Balanceada 

Fonte: PMBoK (2008)  

 

Figura 07: Estrutura Matricial Fraca 

Fonte: PMBoK (2008)  
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2.9 Metodologias em Gestão de Projetos  

 

A Gestão de Projetos tem como objetivo tratar os múltiplos aspectos para a condução e 

execução de projetos. Sendo assim, hoje ela é uma das principais e fundamentais ferramentas 

estratégicas para que as empresas encontrem técnicas capazes de acelerar a obtenção de 

resultados e lucratividade.  

Isto significa utilizar métodos e processos que proporcionem maior previsibilidade de 

seus projetos, alcançando a entrega no prazo, de acordo com a qualidade acordada e com lucro 

aceitável, independentemente do valor investido ou do porte do projeto.  

Realizar um diagnóstico para avaliar como uma organização aborda e trata a gerência 

de projetos através do uso de um modelo ou metodologia é um dos primeiros passos para 

conhecer a maturidade com que são tratados os projetos e a gerência de projetos na empresa.  

Um modelo tem como objetivo estabelecer, com base em estudos históricos e 

conhecimento operacional, um conjunto de melhores práticas, que devem ser utilizadas para 

um fim específico. 

Em sua essência os modelos de maturidade possibilitam avaliar a maturidade das 

empresas e proporcionam a além da identificação dos pontos fortes e fracos, o processo 

evolutivo de melhoria contínua na área de gestão de projetos.   

 A definição de uma metodologia em gerenciamento de projetos deve considerar alguns 

aspectos importantes, são eles: estar baseada nas melhores práticas do mercado, ser ajustável às 

necessidades e realidade da organização, ser utilizável, prática e não burocrática. Todos estes 

aspectos poderão ser constatados e identificados nas metodologias, seus níveis, métodos e 

processos descritos a seguir.  

 

Figura 09: Estrutura Matricial Forte 

Fonte: PMBoK (2008)  
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2.9.1 Metodologia OPM3 

 

 

OPM3 é a metodologia do PMI (Project Management Institute) de avaliação de 

maturidade em gerenciamento de projetos de uma organização. O OPM3 visa se tornar uma 

metodologia global permitindo que organizações gerenciem seus projetos individualmente e 

coletivamente com o intuito que os mesmo suportem os objetivos estratégicos das organizações. 

O OPM3 oferece conhecimento sobre gestão de projetos e maturidade, fazendo com que as 

organizações compreendam e avaliem o estado atual de seus processos, auxiliando a planejar 

melhorias, aumentando assim seu grau de maturidade.  

Na Figura 10, podemos perceber a importância de cada nível de maturidade, para que a 

empresa tenha processos de melhoria contínua, a mesma deve possuir seus processos 

padronizados, mensuráveis e controlados e isto tudo é posto em prática em todas diretrizes da 

empresa, uma metodologia de visa qualidade total. 

 

 

 

 

  

 

A metodologia OPM3 se inter-relaciona em três elementos: Conhecimento, Avaliação 

e Melhoria; tendo como base um conjunto de boas práticas, capacitação, lições aprendidas e 

indicadores de performance. 

 A utilização das boas práticas é avaliada, através da detenção de um conjunto de 

capacidades, a evidência sobre posse de determinada capacidade é obtida através da análise de 

Figura 10: Níveis de Maturidade – Modelo OPM3 

Fonte: www.mundopm.com.br 

 

 

http://www.mundopm.com.br/
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um conjunto de resultados (lições aprendidas), a medição dos resultados é efetuada com recurso 

aos indicadores chave de performance. 

 Podemos dizer que o OPM3 é uma metodologia que visa aplicar as boas práticas e os 

princípios da gestão de projetos em toda a organização, baseando-se no PMBOK com ciclos de 

melhoria continua enquadrando a estratégia dos negócios da organização com projetos. 

 

2.9.2 Metodologia PMMM 

 

O modelo PMMM (Project Management Maturity Model) foi proposto pelo Dr. Kerzner 

em 1999 com o seguinte objetivo e utilização: “para que as empresas alcancem a excelência em 

gerenciamento de projetos” (Rabequini, pág. 91). É composto por cinco níveis, desenhados 

esquematicamente na Figura 11 e onde cada nível representa um grau diferente de maturidade. 

São eles: 

 

Nível 1: Linguagem Comum 

Nível 2: Processos Comuns 

Nível 3: Metodologia Singular 

Nível 4: Benchmarking 

Nível 5: Melhoramento Contínuo 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Níveis de Maturidade – Modelo PMMM 

Fonte: www.mundopm.com.br 

 

 

http://www.mundopm.com.br/
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No modelo proposto por Kerzner, as organizações avançam em maturidade a cada nível 

atingido. Organizações situadas no primeiro e segundo níveis apresentam imaturidade em 

gerenciamento de projetos. A maturidade é atingida a partir do terceiro nível quando as 

organizações demonstram que possuem controle dos processos. A partir do quarto nível as 

organizações apresentam excelência em gerenciamento de projetos, pois demonstram através 

da transferência de conhecimento e do melhoramento contínuo dos processos que a cultura em 

gerenciamento de projetos está definitivamente implantada. 

Algumas características são percebidas entre os níveis de maturidade conforme segue:  

No primeiro nível as resistências às mudanças são evidentes, as gerências funcionais acreditam 

que perderão poder para as gerências de projetos. Nesta fase é fundamental fornecer 

treinamento e educação nos conceitos e práticas de gerenciamento de projetos.  

 Kerzner decompõe o segundo nível em cinco fases: Embrionária, Reconhecimento e 

aceite da alta administração, Reconhecimento e aceite da média gerência, Crescimento e 

Maturidade. Para Kerzner (Rabequini, p. 96), estas cinco fases demonstram que a organização 

está focada em maturidade para mais tarde atingir o grau de excelência em projetos. A 

excelência de gerenciamento de projetos é alcançada com a repetição de casos de sucesso em 

seus projetos. 

Para Kerzner, o terceiro nível pode ser subdividido em seis partes: Processos Integrados, 

Cultura, Suporte gerencial, Educação e treinamento, Gerenciamento de projetos informal e 

Excelência comportamental. Todos estes elementos compõem, de forma integrada, a 

metodologia em gerenciamento de projetos. O mundo de projetos é dinâmico e o gerente de 

projetos precisa estar preparado não somente para saber utilizar ferramentas e técnicas 

apropriadas, como também saber lidar com os conflitos diários, utilizar as capacidades 

individuais do seu grupo para trabalhos em equipe, e disseminar a cultura em projetos na 

organização.  

No quarto nível, Benchmarking, dá-se início ao processo de aprendizagem com as 

práticas adotadas entre as organizações. O objetivo é auxiliar a empresa a melhorar seu 

desempenho em projetos, visando torná-la mais competitiva.  

E no quinto e último nível da metodologia PMMM, Melhoramento Contínuo, a 

organização utiliza as lições aprendidas com projetos anteriores, e também com o capítulo de 

benchmarking, para incrementar ações positivas e necessárias ao crescimento da cultura em 

gerenciamento de projetos e para aumentar o sucesso dos seus projetos. A seguir o quadro que 

descreve cada nível com suas características principais: 
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A organização reconhece a 

importância do gerenciamento de 
projetos como metodologia útil para 

o sucesso em projetos. 

Características:                                                                                   

  Falta de suporte da alta gerência; 

Primeiro Nível Existência de “ilhas” de interesse em GP na empresa;  

Linguagem Comum Desconhecimento dos benefícios de GP; 

  Decisões tomadas sem critérios; 

  Falta de investimentos em treinamentos em GP. 

  

A organização reconhece a 

necessidade de implantar processos 
comuns para projetos como meio de 

repetição do sucesso de um projeto 

para outro. 

Características:                                                                                   

  Benefícios visíveis do GP; 

Segundo Nível Apoio dos diversos níveis da organização; 

Processos Comuns Reutilização de processos em casos de sucesso; 

  GP orientado para escopo, prazo e custos; 

  Comprometimento da organização com o programa de GP. 

  

A organização reconhece a 

possibilidade de obter sinergia com a 

combinação das metodologias em 
GP. 

Características:                                                                                   

  Processos integrados; 

Terceiro Nível Apoio cultural; 

Metodologia Singular Apoio gerencial; 

  Gerenciamento informal de projetos. 

    

  

Processo contínuo de comparação 

das práticas de GP desenvolvidas 
pelas organizações. 

Características:                                                                                   

Quarto Nível 
 

Implantação de escritório de projetos dedicado a melhorar o 

processo de GP; 

Benchmarking Identificar organizações mais desenvolvidas qualitativa e 

quantitativamente.  

    

  

Utilização do Benchmarking para 
implementar as mudanças  

necessárias ao melhoramento 

contínuo do GP na organização. 

Características:                                                                                   

  Cultura de lições aprendidas;  

Quinto Nível 
 

Transferência de conhecimento entre as equipes de projetos;  

Melhoria Contínua Programas de treinamento para gerentes de projetos;  

  Entendimento do planejamento estratégico em GP. 

    

 

 

 

2.9.3 Metodologia Prado-MMGP 

 

 

O Modelo Prado-MMGP Setorial foi lançado em 2002 e tem como característica 

principal a avaliação da maturidade em gerenciamento de projetos olhando os departamentos 

das organizações de forma individual. Isto permite que as empresas façam seu diagnóstico de 

modo a identificar os níveis de maturidade de cada área e tomar ações mais adequadas a cada 

departamento.  

O modelo apresenta cinco níveis e cada nível pode contemplar até seis dimensões que 

demonstram o estágio de maturidade da organização. Os níveis são os seguintes: 

 

 

 

Tabela 01: Níveis de Maturidade e características 

Fonte: os autores 
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Nível 1 – Inicial 

Nível 2 – Conhecido 

Nível 3 – Padronizado 

Nível 4 – Gerenciado 

Nível 5 – Otimizado 

 

E as dimensões são: 

 

 Competência Técnica em Gerenciamento de Projetos 

 Uso de Metodologia 

 Uso de Informatização 

 Uso de Adequada Estrutura Organizacional 

 Alinhamento com os Negócios da Organização 

 Competência Comportamental 

O reconhecimento da organização com relação ao uso ou aplicação de cada dimensão 

de maturidade é importante para, de forma muito clara, identificar quais são os pontos a 

melhorar em cada aspecto.  

- Competência Técnica: Faz-se necessária a preparação das equipes que atuam 

com projetos nas organizações. Ter o conhecimento necessário e saber aplicá-lo 

na prática é fundamental para a implantação da cultura em projetos. 

- Metodologia: A organização deve optar por uma metodologia única em 

gerenciamentos de projetos e priorizar o treinamento e preparação técnica das 

equipes de projetos.  

- Informatização: A empresa deve prever a necessidade da informatização, 

necessária na implantação da filosofia de projetos.  

- Estrutura Organizacional: A organização que almeja sucesso em seus projetos 

deve modelar sua estrutura para atuar de forma projetizada. O escritório de 

projetos, a função do gerente de projetos e outras definições são importantes para 

formalizar esta estruturação. A empresa pode utilizar a estrutura funcional como 

apoio, porém atuações mais específicas são necessárias.  
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- Alinhamento com os Negócios da Empresa: Estar alinhado com as estratégias 

da empresa é fundamental para que se tenha sucesso em projetos. Este fator não 

pode ser deixado de lado, e o modelo adotado deve estar orientado neste sentido. 

- Competência Comportamental: Elemento chave em qualquer organização, as 

pessoas fazem o trabalho em todos os níveis e são responsáveis pela perpetuação 

das culturas que a organização quiser modelar. Neste aspecto devem estar 

motivadas para a execução das atividades. Do mesmo modo a organização deve 

preparar elementos com competência para resolver e administrar os conflitos que 

irão ocorrer. 

O modelo Prado-MMGP procura atender as quatro áreas importantes das organizações: 

Estratégia, Processos, Pessoas e Tecnologia.  

A metodologia Prado-MMGP oferece uma avaliação gratuita pelo site 

www.maturityresearch.com onde a organização pode verificar em que nível de maturidade se 

encontra.  

Abaixo, a Figura 12 apresenta os níveis e as dimensões de maturidade deste modelo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.9.4 Avaliação da Maturidade 

 

A avaliação da maturidade pode ser realizada utilizando um dos modelos acima citados. 

Os modelos de Kerzner-PMMM, PMI-OPM3 e Prado-MMGP estão disponíveis no mercado e 

são facilmente aplicados para este fim. Tendo em vista, que um dos objetivos deste trabalho é 

avaliar o nível de maturidade da determinada “Empresa”, a abordagem teórica deste item será 

Figura 12: Níveis de Maturidade – Modelo Prado-MMGP 

Fonte: www.mundopm.com.br 

  

 

 

 

http://www.maturityresearch.com/
http://www.mundopm.com.br/
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realizada tomando como base o modelo Prado-MMGP, pois este modelo será aplicado neste 

estudo de caso. 

Para o modelo Prado-MMGP, avaliação pode ser realizada pela aplicação de um 

questionário disponível gratuitamente no site www.maturityresearch.com, e os resultados 

podem ser obtidos logo após a aplicação da fórmula AFM (Avaliação Final da Maturidade).  

O questionário é composto de questões de múltipla escolha e apresenta uma tabela para 

verificar o grau de aderência das respostas ao modelo. 

Conforme visto anteriormente no item 2.9.3, os níveis de maturidade identificados pelo 

autor, e abordados no questionário são: 

 

- Nível 2 – Conhecido (Linguagem Comum) – Iniciativas isoladas 

- Nível 3 – Padronizado 

- Nível 4 – Gerenciado 

- Nível 5 – Otimizado 

 

Na proposta do autor não existem questões para o nível um, por entender que é o nível 

básico onde não está configurada a maturidade em gerenciamento de projetos. O modelo 

também define a seguinte pontuação para as respostas: 

 

- Resposta a: 10 pontos 

- Resposta b: 7 pontos 

- Resposta c: 4 pontos 

- Resposta d: 2 pontos 

- Resposta e: 0 ou 10 pontos 

 

Através da ponderação das respostas, é possível verificar em qual nível de maturidade 

em gerenciamento de projetos a organização se encontra através da aplicação da fórmula AFM 

(Avaliação Final da Maturidade): 

 

AFM = (100 + média de pontos dos níveis) / 100 

 

 

 

 

http://www.maturityresearch.com/


28 

 

 

A avaliação também retrata o posicionamento da empresa em relação ao perfil de 

aderência aos níveis de maturidade (média final de cada nível). A visibilidade do perfil de 

aderência aos níveis é dada conforme Tabela 13 abaixo: 

  

NÍVEL PONTOS 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2

3

4

5

PERFIL DE ADERÊNCIA 

 

 

 

 

Darci Prado define que o conceito percentual de aderência deve ser utilizado em 

conjunto com a avaliação final. Para esta análise devem-se utilizar o comparativo dos valores 

obtidos para cada nível, da seguinte forma:   

  

 Aderência até 20%: nula ou fraca 

 Aderência de 20% até 60%: regular 

 Aderência de 60% até 90%: boa 

 Aderência acima de 90%: completa 

 

Também o autor define que para a avaliação do resultado final é conveniente realizar 

análise do tipo benchmarking e comparar o resultado da AFM com dados referentes à área de 

atuação da empresa em análise. Os dados encontram-se disponíveis no site já citado 

www.maturityresearch.com.  Para a nossa análise utilizaremos os seguintes dados, conforme 

Tabela 14. 

 

Excelente

Ótima

Boa 4 3,70 Maior valor do setor 

Regular 3 2,63 Média do setor

Fraca 2

Muito fraca 1 1,58 Pior valor do setor

5Zona de Conforto

 

 

 

 

Figura 13: Perfil de aderência aos níveis – Modelo Prado-MMGP 

Fonte: www.maturityresearch.com 

 

  

 

 

 

Figura 14: Benchmarking para o setor em análise 

Fonte: www.maturityresearch.com 

 

  

 

 

 

http://www.maturityresearch.com/
http://www.maturityresearch.com/
http://www.maturityresearch.com/
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2.9.5 Evolução em Gestão de Projetos 

 

Possuir um grau de maturidade elevado significa que uma organização está 

perfeitamente condicionada para gerenciar seus projetos.  Segundo Bouer e Carvalho (2005), 

para saber em que estágio se encontra o gerenciamento de projetos de uma determinada 

organização, foram estabelecidos modelos de maturidade. Para maior entendimento, é 

necessário conhecer alguns conceitos iniciais, entre eles a definição de modelo de maturidade. 

Segundo Kerzner (2005): 

 

 “Maturidade é o desenvolvimento de sistemas e processos que são por natureza, 

repetitivos e garantem uma alta probabilidade de que cada um deles seja um 

sucesso. Entretanto, processos e sistemas repetitivos não são por si só garantia de 

sucesso. Apenas aumentam a sua probabilidade”. 

 

 

 De forma mais simplificada, é uma estrutura conceitual, composta por processos bem 

estabelecidos, através do qual uma organização desenvolve-se de modo sistêmico a fim de 

atingir um estado futuro desejado. À medida que as empresas vão implantando as práticas e 

alcançam os estágios, o modelo reconhece e sinaliza o amadurecimento progressivo da 

organização.  

Uma pesquisa de maturidade oferece para a organização a oportunidade de planejar seu 

amadurecimento em gestão, definir marcos e estratégias, e medir a difusão e melhoria dos 

processos de gerenciamento de projetos. A premissa é que as empresas evoluem através de um 

processo contínuo de desenvolvimento, sempre em busca de uma maturidade mais avançada. 

Como anteriormente apresentado, os modelos diferem no número de níveis e nos 

quesitos do diagnóstico da evolução das organizações. Ao final, a empresa é enquadrada em 

determinado nível de maturidade. Entretanto, nada impede que determinada organização tenha 

processos classificados em diferentes níveis. 

 Em geral, os modelos avaliam a padronização do gerenciamento de projetos, o 

investimento em recursos humanos e operacionais, o nível de disseminação das melhores 

práticas, o grau de evolução das ferramentas utilizadas em gestão, o sistema de avaliação de 

desvios de metas e aplicação de ações corretivas, o alinhamento dos projetos com os objetivos 

estratégicos da empresa. 

Darci Prado (2010) estabelece um plano de crescimento para o alcance da maturidade 

em gestão de projetos conforme a Figura 15: 
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Inicialmente a análise de necessidade contempla duas Fases e dois Gates de verificação. A Fase 

1 tem como objetivo avaliar e analisar os resultados obtidos pela aplicação do questionário. 

Seguindo o plano, os resultados da avaliação e análise dos resultados podem mostrar que o setor 

avaliado possui muitas fragilidades ou encontra-se em situação inferior às de organizações 

semelhantes, pode este fato existe o primeiro Gate com o seguinte objetivo: Devemos 

continuar? Podemos continuar? Como? Quando? Se, sim, avançamos para a segunda Fase, 

ainda na análise de necessidade, que aborda a análise detalhada da situação atual, ou seja, o 

diagnóstico propriamente dito seguido da avaliação de custos. É neste estágio que nos 

deparamos com segundo Gate, que novamente nos questiona com o propósito de revisar a 

tomada de decisão do Gate 1: Devemos continuar? Podemos continuar? Para que se decida pela 

continuidade é preciso definir o orçamento. Se aprovado, sim o próximo passo é, 

obrigatoriamente, estabelecer e seguir um audacioso plano de crescimento, ou Fase 3. 

 Mas antes de qualquer ação, é muito importante compreender o diagnóstico em 

profundidade e tudo o que foi revelado pela avaliação da maturidade. Também, destacar, que 

quando se deseja atingir a excelência em Gerenciamento de Projetos a escala do modelo Prado-

MMGP  vai de 1 (estado inicial) a 5 (excelência) e que, segundo Kerzner, “se gasta algo como 

7 anos para se atingir um estágio de excelência, partindo do estado inicial”.  A partir dai, com 

                     Figura 15: Ciclo de avaliação e crescimento da maturidade 

                                      Fonte: autores adaptado Prado (2010) 
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base no diagnóstico e estas premissas, é possível estabelecer uma meta de longo prazo, 

geralmente algo próximo de 4 anos, e também um plano de crescimento de curto prazo, entre 

1,5 à 2,5 anos, tudo isso depende de quão é favorável o cenário. A Figura 16, ilustra ciclos de 

curto prazo para atingir a meta de longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarta e última Fase, a execução contempla a exceção do plano propriamente dito 

seguido também do último Gate. Este é um novo momento de reflexão, tendo em vista que todo 

o processo até este momento implicou em um enorme aumento de entendimento do cenário, 

deve-se avaliar se as metas estabelecidas de curto prazo são factíveis e se os recursos humanos 

e financeiros estão completos. 

Para finalizar, tornar-se altamente competente em projetos dependerá de um plano muito 

bem traçado e executado, e o PMO é tem função chave para atingir este objetivo.  

 

 

2.9.6 Benefícios de uma metodologia de gestão 

 

 

Uma metodologia bem definida em gerenciamento de projetos pode trazer inúmeras 

vantagens para uma organização, entre elas podemos citar: 

 

 Melhoria na Comunicação: A padronização de processos, documentações e 

ferramentas irá melhorar a comunicação interna do projeto, entre projetos e também 

entre departamentos; 

Nível de Sucesso

100%

80%

60%

Atual

40%

20%

1 2 3 4 5

Maturidade

IDEAL4,0
3,5

2,3
2,9

                     Figura 16: Ciclos de curto prazo para atingir a meta a longo prazo 

                                        Fonte: autores adaptado Prado (2010) 
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 Aumento de Eficiência e Produtividade: com a utilização de uma boa metodologia 

para a execução dos projetos. Baseada em princípios, técnicas, ferramentas e 

habilidades, os gerentes de projetos poderão aumentar a efetividade da gestão, 

alcançando melhores resultados. Da mesma forma a equipe poderá ser motivada, 

liderada e controlada para garantia de maior produtividade; 

 Planejamento detalhado e controle apropriado: permitirão tomadas de decisões mais 

rápidas e acertadas, baseadas em informações e indicadores gerados pelo controle 

do projeto. Propiciará uma redução nos riscos de falha no projeto e ganho em sua 

qualidade; 

 Padronização de processos e de documentação: utilizando processos conhecidos e 

padronizados o projeto possuirá registros históricos, lições aprendidas e 

documentações apropriadas, o que permitirá uma gestão do conhecimento dos 

projetos da organização. 

 

Com organização, planejamento, metas e prazos bem definidos, a organização já tem 

um bom começo para obter sucesso em seus projetos. É lógico que nenhuma organização inicia 

um projeto, sabendo que será um fracasso. Todos querem atingir o sucesso. Porém, o que se 

entende como um projeto bem sucedido? Segundo Valle (2007, p. 57), embora existam dezenas 

de definições corretas para qualificar um projeto bem sucedido, praticamente todas concordam 

que um projeto bem sucedido é aquele que: 

 

 Produziu todas as entregas planejadas; 

 Foi completado dentro do cronograma aprovado; 

 Foi executado dentro do orçamento aprovado; 

 Foi entregue de acordo com todas as especificações funcionais, de performance e 

de qualidade; 

 Alcançou todas as suas metas, objetivos e propósitos; 

 Atingiu todas as expectativas das partes interessadas. 

 

 Segundo Xavier (2005, p. 152), a implantação de uma metodologia de gerenciamento 

de projetos deve ter como objetivo maior melhorar a maturidade da organização no 

gerenciamento dos seus projetos. Como qualquer implantação de um novo processo, para que 

se tenha sucesso, é fundamental: 
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 Patrocínio: ter uma pessoa da organização, com poder de decisão e de mando, que 

compre a idéia e dê suporte à implantação; 

 Planejamento: como todo projeto, deve ser planejada a forma como a implantação 

ocorrerá. Não adianta querer galgar um salto muito alto de maturidade em 

gerenciamento da noite para o dia. A sugestão é que sejam estabelecidas, metas 

mensuráveis e atingíveis, dividindo-se o projeto em fases ou etapas; 

 Controle: tanto o controle do desempenho do projeto como de seus resultados 

devem estar previstos no planejamento e executados no decorrer do projeto; 

 Gerenciamento da mudança: todo novo processo na empresa mexe com as pessoas 

e, se necessário, com a estrutura funcional. Essa mudança deve ser gerenciada, em 

função de ser um fator crítico para o sucesso do projeto. 

 

É importante ressaltar que, implementar uma metodologia para o gerenciamento de 

projetos é algo delicado que deve ser feito de forma gradativa, pois não dependerá apenas da 

definição de processos, mas também de pessoas.   

A estrutura organizacional terá influência conforme a sua política, a sua estrutura física 

e os planos de incentivos. Os métodos são importantes para a definição de processos, 

metodologias, ferramentas, uso de técnicas e instrumentos no gerenciamento de projetos. Já as 

pessoas são importantes devido a suas habilidades, experiências, conhecimentos e atitudes.  

Desta maneira, deve-se estimular a utilização da metodologia com o foco nos benefícios 

futuros, tanto para a organização quanto para as equipes. Atingir um nível eficiente em 

gerenciamento de projetos não é fácil e muito menos rápido. Este processo dependerá 

essencialmente de uma mudança organizacional. 

 

 

2.10 Mudança Organizacional 

 

 

Em uma organização, o sucesso do gerenciamento de projetos, depende principalmente 

de pessoas, da estrutura organizacional e de métodos de gerenciamento de projetos. As pessoas 

são importantes devido a suas habilidades, experiências, conhecimentos e atitudes. A estrutura 

organizacional terá influência conforme a sua política, a sua estrutura física e os planos de 

incentivos. Já os métodos são essenciais para a definição de processos, metodologias, 

ferramentas, uso de técnicas e instrumentos no gerenciamento de projetos.  
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Para desenvolver o melhor projeto de mudança é necessário entender as perspectivas 

organizacionais e individuais, avaliar os impactos e desenvolver um plano de atividades que 

abranja toda a empresa para garantir e sustentar a mudança após a sua implementação. 

Assim como um projeto, a gestão de mudanças deve seguir as etapas de iniciação, 

planejamento, implementação e acompanhamento. Na etapa de iniciação da mudança é onde 

um primeiro contato é estabelecido, e onde o anúncio da mudança é realizado. Neste momento 

é comum que os colaboradores fiquem confusos, pois há desconhecimento do quê a mudança 

irá gerar. No planejamento, o nível de entendimento é maior, nesta etapa são necessárias 

verificações sobre a percepção de valor, ou melhor, saber o quanto a mudança está agregando 

ao ambiente de trabalho. Para a implementação é necessário criar o “desejo” nos colaboradores 

a favor da mudança, indicar os benefícios que ela irá trazer. Já na parte de acompanhamento, é 

onde é preciso zelar e sustentar a mudança estabelecida.  

Para a implantação de um PMO, o processo de gerenciamento de mudanças é 

considerado vital. É preciso entender qual o estado presente da organização, planejar a transição 

para que seja possível a adequação de todos os processos, sistemas, ferramentas e envolvidos 

ao estado futuro que se deseja alcançar.  

Nestes tipos de mudança onde se altera o fluxo e estrutura de projetos da empresa é 

preciso ficar atento aos fatores de risco comportamentais, ou seja, a resistência dos afetados 

pela mudança, o compromisso dos executivos patrocinadores e a inconsistência com a cultura 

da empresa. É preciso também quantificar as variáveis: Velocidade, Nível e Efetividade da 

mudança, “quão rápido a mudança será implementada”, “quantas pessoas serão afetadas” e 

“qual o nível de eficácia obtido na mudança”. 

 Para desenvolver o melhor projeto de mudança é necessário entender as perspectivas 

organizacionais e individuais, avaliar os impactos e desenvolver um plano de atividades que 

abranja toda a empresa para garantir e sustentar a mudança após sua implementação. Em uma 

mudança organizacional precisamos nos focar em duas diferentes perspectivas: 

 

1. Perspectiva Gerencial: Os executivos, consultores e gerentes de projetos são os 

primeiros a serem informados sobre a necessidade de mudança, a perspectiva 

deste grupo é voltada aos resultados, são afetados pela performance financeira 

da organização.  

 

Para estas pessoas, a mudança deve clarificar os benefícios e quantificar o retorno do 

investimento. As principais preocupações deste grupo são: 
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 Quando a mudança será finalizada? 

 Qual é o beneficio? 

 Esta mudança irá impactar na minha performance financeira? 

 Qual é o investimento requerido? 

 Qual impacto sobre os atuais clientes? 

 

Estas respostas devem ser favoráveis a este grupo para que os mesmos não criem 

barreiras contra a mudança. 

 

2. Perspectiva Funcionário: Os funcionários, normalmente as pessoas que não 

fazem parte do grupo estratégico da empresa, como os citados acima possuem 

uma perspectiva mais focada ao dia-a-dia de seu trabalho. Quando uma mudança 

esta por vir, estes funcionários muitas vezes não são informados do contexto 

maior ou do motivo da mudança e de como ela irá impactá-los, isto muitas vezes 

causa uma aversão a mudança e queda de performance. 

 

Por estes motivos é que devemos nos concentrar em atender e clarificar os benefícios da 

mudança organizacional, assim como as perspectivas de ambos, funcionário e gerência, para 

que a mudança possa fluir sem contratempos e desentendimentos. 

Uma mudança organizacional sempre acompanha fatores de riscos, o importante a ser 

demonstrado aos Sponsors é que a Gerência de Mudanças não é custo e sim investimento. 

Um dos fatores cruciais no Gerenciamento de Mudanças é como tratar a resistência da 

mesma. A resistência às mudanças é um sintoma que pode ser causado por diferentes fatores: 

 

 Novo método a ser implantado desconhecido; 

 Hábitos e práticas enraizados; 

 Sair da zona de conforto; 

 Aversão a mudanças e/ou ceticismo do resultado de experiências passadas; 

 Interesses próprios. 
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Estes são alguns dos fatores que podem por em risco o projeto de mudança. Para poder 

contornar estes fatores de riscos, é preciso fazer o acompanhamento deles em todas as fases da 

Mudança. A gestão de mudanças deve seguir as etapas de um ciclo de projeto, conforme abaixo: 

 Iniciação: É onde um primeiro contato é estabelecido, e onde o anúncio da mudança 

é realizado, neste momento é comum que os colaboradores fiquem confusos, pois 

há um desconhecimento do que a mudança irá gerar; 

 Planejamento: É a fase onde o nível de entendimento é maior, e onde são necessários 

check-ups sobre a percepção de valor que a mudança está agregando ao ambiente de 

trabalho;  

 Implementação: Na fase de implementação é necessário criar o “Desejo” nos 

colaboradores a favor da mudança, indicar os benefícios que ela irá trazer;  

 Acompanhamento: Nesta fase é preciso zelar e sustentar a mudança estabelecida. 

 

É importante ressaltarmos a importância de analisar e quantificar os riscos associados à 

mudança e a forma de realizar esta análise pode variar entre as empresas. Uma das abordagens 

mais utilizadas é a Custo x Risco, onde os fatores a serem considerados são: Custo do projeto, 

Perda de confiança, Queda de moral, Resistência dos alvos, Histórico de mudanças, 

Inconsistência com a cultura e a Capacidade dos agentes de mudança. 

O papel do Gerente de Projetos na mudança é apresentar os resultados a serem obtidos 

e, se é possível realizar a mudança levando em consideração a análise dos riscos. O papel do 

Gerente de Projetos em uma Mudança Organizacional é dividido em dois aspectos: Humanos e 

Técnicos: 

 

 Aspectos Humanos e Comportamentais:  

- Especifica a Estratégia de Mudança a ser utilizada através de um Plano 

de Mudança; 

- Avaliação dos impactos e interação com os grupos alvos da mudança, 

isto com a ajuda de um time de projetos, também chamado de time de 

mudança; 

- Negociar com os agentes de mudança (Stakeholders). 

 

 Aspectos Técnicos: 

- Especificar as Tecnologias, Processos e/ou Metodologia a ser utilizada; 

- Gerenciar os Recursos, Plano, Orçamento, Qualidade e Implementação; 
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- Executar a Mudança; 

- Gerar Integração e Sinergia com a equipe de projetos; 

- Controlar a Mudança. 

 Considerando aspectos acima citados, é importante realizar a abordagem das fases de 

uma mudança organizacional vista a seguir. 

 

1. Preparação da Mudança: Nesta etapa é onde todo o mapeamento da mudança é 

realizado e documentado. Conforme Tabela 02 abaixo, atividades são descritas, 

objetivando o plano e a definição da estratégia para o gerenciamento de mudanças. 

 

 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO RESULTADO 

Dimensionamento da 

mudança 
Avaliação da organização 

Estratégia da Gestão da 

Mudança 

Alocação dos recursos 
Avaliação das competências do 

time de mudança 
Time de Gestão de Mudança 

Identificação dos Stakeholders 

e Patrocinadores 
Análise dos Stakeholders Modelo de Patrocínio 

  

 

 

2. Riscos da Mudança: Deve ser analisado o risco de se implantar a mudança estudada. 

A Figura 17 abaixo, ajuda à definir o nível do risco considerando dois fatores, a 

avaliação da organização e o tamanho da mudança.  

 

              

 

MÉDIO RISCO ALTO RISCO

BAIXO RISCO

Avaliando a 

organização

•Pequena

•Incremental 

Organização 

resistente a 

mudança

MÉDIO RISCO

Dimensionando

a mudança

Organização 

apta a 

mudança

•Grande

•Radical

•Desruptiva

Tabela 02: Mapeamento da Mudança 

Fonte: os autores  
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3. Análise dos Stakeholders: Deve se descobrir o posicionamento do Stakeholder 

mediante a mudança. A Figura 18 demonstra uma matriz que auxilia a definir o 

posicionamento dos stakeholders, considerando os tipos aliados, os que são 

favoráveis a mudança, os membros da rede, que auxiliarão na disseminação, os 

bloqueadores, membros contra a mudança e os desaceladores caracterizados como 

uma fonte de ameaça. 

 

 

          

 

 

4. Planejamento, Implementação e Controle: A Figura 19 abaixo ilustra o fluxograma 

das atividades entre as fases de planejamento, implementação e controle.  

 

Contra

Aliados                              
(Base de Suporte)

Bloqueadores                
(Fonte de Ameaças)

Membros da Rede 
(Rede Política)

Desaceleradores 
(Negociação)

PATROCINADORES
Alto grau de influência 

sobre os recursos do 
projeto

ALVOS

Nível de Interesse / Suporte 

À Favor Neutro

Grupos que sofrerão alto 

impacto com o projeto

Figura 17: Mapeamento do Risco 

Fonte: autores adaptado www.mundopm.com.br 

 

  

 

 

 

Figura 18: Análise dos Stakeholders 

Fonte: autores adaptado www.mundopm.com.br 

 

  

 

 

 

http://www.mundopm.com.br/
http://www.mundopm.com.br/
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 Com isso podemos afirmar a importância de se gerenciar uma mudança, seja ela, de 

qualquer dimensão, seus objetivos são eliminar as resistências, facilitar a comunicação, 

clarificar o motivo da mudança, seus benefícios e retornos que a mesma trará. 

  

2.11 Níveis de PMO 

 

O Escritório de Projetos, PMO, tem a função de orientar e suportar a organização no 

desenvolvimento de projetos, programas e portfólios, da forma mais eficiente e eficaz possível, 

fornecendo também metodologias e padrões para gerenciamento. 

Conforme Dinsmore & Cabanis-Brewin (2009), os tipos ou níveis de escritórios de 

projetos são três: escritório de projetos corporativo, escritório de projetos divisional, escritório 

de controle de projetos. 

Segundo Prado (2000), o escritório de projetos corporativo (EP nível 3) é utilizado 

quando a organização executa um grande número de projetos para uma finalidade estratégica 

da presidência e, deverá estar diretamente ligado à alta administração. Segundo Crawford 

(2001), o escritório de projetos corporativo é o que poderá trazer maiores benefícios às 

organizações, uma vez que além de ser um centro de excelência (disseminando o conhecimento 

de gerenciamento de projetos em toda a organização e, assessorando no uso deste 

conhecimento), serve para mitigar os conflitos gerados pela competição de recursos e para 

identificar áreas nas quais pode haver recursos comuns que podem ser usados por toda a 

corporação. 

Figura 19: Fluxo das fases da implementação da Mudança 

Fonte: www.mundopm.com.br 

  

 

 

 

http://www.mundopm.com.br/
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Já escritório de projetos setorial ou divisional (EP nível 2) se localiza em uma diretoria 

ou departamento, no qual são tocados muitos projetos (Prado, 2000). Suas funções são 

semelhantes às do PMO corporativo, porém voltadas à diretoria ou departamento ao qual está 

ligado. Segundo Crawford (2001), um escritório de projetos divisional pode prover apoio a 

projetos isolados ou integrar múltiplos projetos de tamanhos variados dentro da divisão.  

Enquanto que o escritório de controle de projetos (EP nível 1) é o tipo mais simples de 

escritório de projetos e serve apenas para controlar projetos, direcionando seu foco para 

cronogramas e relatórios. Trata-se de um escritório de projetos dedicado a um único projeto 

(projeto isolado). Este tipo de escritório de projetos aplica a disciplina de gerenciamento de 

projetos, criando valor significativo aos mesmos, ao passo que define processos básicos que 

podem ser utilizados em outros projetos na organização. 

O PMO pode ser inserido em qualquer estrutura organizacional, segundo Prado (2000), 

mas seu posicionamento no organograma da empresa dependerá do tipo de estrutura utilizada 

para gerenciamento de projetos. 

 

2.12 Tipos de PMO 

 

A literatura em gestão de projetos classifica o escritório de projetos (Project Management 

Office) em três níveis. O posicionamento do escritório e suas atribuições dependem da sua 

finalidade e do grau de maturidade da organização, mas segundo Aloysio (Barcaui, p. 82): 

 

 “foi Verzuh (1999), um dos primeiros a ressaltar a importância de se criar 

uma unidade, denominada genericamente por ele de “Project Office”, para 

apoiar o gerenciamento de projetos em uma organização e propor uma 

classificação para essas unidades, baseada na autoridade que elas tinham 

sobre os projetos dentro da organização. Em sua visão, o PMO era um 

conceito único, implantado de diferentes formas, em função da cultura da 

empresa onde ele era criado”. 

 

 

Verzuh então desenvolveu um estudo comparativo composto de etapas pelas quais os 

PMO’s passavam até atingirem os estágios mais elevados de maturidade em gerenciamento de 

projetos.  Abaixo a Tabela 03 classifica os diferentes modelos de PMO reconhecidos: 
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2.12.1 Centro de Excelência em Gestão de Projetos (PMCOE – Project Management 

Centre Of Excellence) 

 

O Centro de Excelência corresponde à forma de implantação de um PMO com menos 

autoridade. Normalmente pertence a um setor da organização que é responsável pela adoção de 

boas práticas de gerenciamento em projetos.  

Segundo Aloysio Vianna Jr (Barcaui, p. 84), “este tipo de PMO congrega competências 

na área de gerenciamento de projetos e geralmente é concebido para fomentar essa cultura e 

apoiar os diversos setores da organização na condução dos projetos a eles afetos”. Na Figura 

20 podemos observar como o CEx pode ser inserido em diversos níveis da organização como 

assessoria. 

 

 

 

 

Algumas atividades que podem ser desenvolvidas por um centro de excelência em 

projetos: Compilação das boas práticas em gerenciamento de projetos; elaboração dos 

Tabela 03: Tipologia diferentes PMO’s 

Fonte: Verzuh (1999)  

 

       Figura 20: Posicionamento do CEx na organização 

Fonte: Aloysio Vianna Jr. (2012) 

 



42 

 

 

procedimentos internos para gerenciamento de projetos; apoio às equipes de projetos na adoção 

das boas práticas e capacitação de pessoal através de treinamentos. 

 

2.12.2 Escritório de Suporte a Projetos (PSO – Project Support Office) 

 

Aloysio Vianna Jr. (Barcaui, p. 85) “Esse PMO atende à necessidade orgânica da 

empresa de conduzir projetos, a despeito de sua cultura nessa área ainda ser incipiente. Muitas 

vezes organizações que adotam uma estrutura funcional, ou por processos, se valem dos 

processos implantados no PSO ou EAp, Escritório de Apoio a projetos, para conduzir seus 

projetos na organização. Este tipo de escritório absorve as tarefas de planejamento e 

documentação dos projetos, cujas atividades são conduzidas dentro dos diversos setores da 

organização ou terceirizadas”. A Figura 21 ilustra o EAp na organização. 

 

 

 

 

 

O escritório de apoio a projetos EAp, aplica as boas práticas em gerenciamento de 

projetos em suas operações e as transforma em processos formais. Também desenvolve e 

acompanha os cronogramas detalhados e a gestão financeira, integrando as informações dos 

projetos aos sistemas corporativos da empresa. 

 

 

2.12.3 Escritório de Gerência de Projetos (EPj – Project Management Office) 

 

Este modelo de escritório de projetos é aplicado em organizações onde já existam 

modelos de boas práticas em gerenciamento de projetos, e seus processos estejam separados 

das operações rotineiras da empresa através de uma estrutura independente. Um modelo de 

escritório de projetos (EPj) se diferencia do EAp, pelo fato dos gerentes de projetos se 

       Figura 21: Posicionamento do EAp na organização 

       Fonte: Aloysio Vianna Jr. (2012) 
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reportarem a ele e não aos diferentes setores da organização. A Figura 22, ilustra que o EPj 

pode conduzir de um à vários projetos dentro da organização. 

 

 

 

Aloysio Vianna Jr. (Barcaui, p. 86), explica que “neste tipo de estrutura se concentram 

a maior parte dos PMO’s existentes” e ainda, o podem estar em organizações públicas, ou 

privadas, hierárquicas ou descentralizadas.  

O escritório de projetos EPj, apóia e coordena os gerentes de projetos mesmo em uma 

estrutura matricial fraca, onde os gerentes exercem suas funções em parte do tempo. 

Acompanha ainda o avanço físico e financeiro dos projetos ainda que não seja responsável pela 

gestão financeira na organização.  

 

2.12.4 Escritório de Gerência de Programas (EPg – Program Management Office) 

 

A estrutura de escritório de programa normalmente não possui responsabilidades sobre 

a condução de projetos, mas sobre a gestão integrada de benefícios, requisitos e riscos.  

Aloysio Vianna Jr. (Barcaui, p. 87), comenta que há uma inversão de tendência. 

Enquanto a maturidade em gerenciamento de projetos na organização aumenta, o grau de 

influência do PMO sobre a condução dos projetos diminui. 

Um escritório de programa promove a seleção, a iniciação e monitoramento dos projetos 

sobre a sua responsabilidade e pode ainda abrigar os gerentes de produto que cuidam do ciclo 

de vida dos produtos. Também pode gerenciar os requisitos e riscos buscando alcançar 

benefícios dos projetos para a organização. O EPg supervisiona os projetos, participa da 

       Figura 22: Posicionamento do EPj na organização 

Fonte: Aloysio Vianna Jr. (2012) 
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governança corporativa e pode coexistir com diversas formas de implementação do 

gerenciamento de projetos. 

Na Figura 23, temos inserido o EPg demonstrando seu posicionamento na organização. 

 

 

 
2.12.5 Escritório Executivo de Projetos - EEP 

 

Neste modelo o PMO possui responsabilidade integral pelos resultados dos projetos.  

Aloysio Vianna Jr. (Barcaui, p. 88) comenta que “conceitualmente, este tipo de PMO 

deve ser posicionado no nível estratégico da organização e pode conduzir um ou todos os 

portfólios de projetos de uma organização”.  

Também na p. 89, Aloysio lembra que “... em função da maturidade da organização, ele 

vai sofrendo mutações ao longo de um espectro de responsabilidades e evolui desde a situação 

de nenhuma autoridade até completa responsabilidade sobre os projetos da organização, ou 

parte dela”.  

Um EEP possui responsabilidade integral sobre a administração dos projetos em uma 

organização, e tanto pode ser adotado como modelo em uma organização projetizada como em 

uma organização funcional. Em um modelo funcional haverá dificuldades na alocação dos 

recursos, devido ao fato que estes, serão compartilhados com as demais áreas. Na Figura 24, o 

EEP está no primeiro nível da estrutura, possui responsabilidade sobre integral sobre o 

desenvolvimento dos projetos. 

 

       Figura 23: Posicionamento do EPg na organização  

Fonte: Aloysio Vianna Jr. (2012) 

 



45 

 

 

 

 
 

2.13 Processos para Implantação de um PMO 

 

 

Em qualquer organização, o primeiro passo para a implantação de um PMO é a definição 

das estratégias que serão adotadas, e neste caso, é de fundamental importância o apoio da alta 

administração. Tânia Belmiro (Barcaui, p. 231) cita Anselmo (2002), onde “o apoio da alta 

administração é fator crítico de sucesso para a implantação de um PMO”. 

É importante que a implantação de um PMO faça parte dos objetivos organizacionais e 

tenha o respaldo antecipado de um estudo de maturidade em gerenciamento de projetos, para 

então se definir pelas estratégias mais adequadas.    

A autora enumera algumas estratégias que podem ser utilizadas para a implantação de um 

PMO, estas estratégias são propostas e não encerram o leque de alternativas possíveis de 

utilização. A seguir quatro modelos de estratégias possíveis de aplicação: 

 

 Estratégia 1 - projetos pilotos não estratégicos: Nesta primeira estratégia, apenas 

alguns projetos não estratégicos serão escolhidos e gerenciados pelo PMO, a fim 

de testar a metodologia, capacitar os profissionais envolvidos e efetuar as 

correções necessárias. Esta estratégia é a mais simples, porém não menos eficiente 

e se destina a projetos que não coloquem a organização sob risco em caso de 

eventuais atrasos. 

 Estratégia 2 - projetos pilotos estratégicos: Esta estratégia é bastante similar à 

anterior com a diferença de que os projetos gerenciados não podem falhar, pois 

são estratégicos para a organização. 

 Estratégia 3 - identificação do portfólio e gerenciamento de projetos pilotos 

estratégicos: Nesta estratégia o PMO fará a gestão de apenas alguns projetos 

       Figura 24: Posicionamento do EEP na organização 

Fonte: Aloysio Vianna Jr. (2012) 
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pilotos estratégicos, escolhidos após meticulosa análise do portfólio de projetos 

da organização. A escolha dos projetos pode ser feita sob vários aspectos como 

margem de faturamento, níveis de risco, etc. 

 Estratégia 4 - todos os projetos: Aqui todos os projetos da organização passam a 

ser geridos pelo PMO. O PMO então deverá fazer um levantamento do estágio de 

cada projeto para definir os níveis básicos de controle de cada um. Com o tempo 

o PMO passará a estabelecer as devidas correções em procedimentos, processos 

e métodos. 

 

Para finalizar, Tânia Belmiro, cita Mullaly (2002), em seu artigo: “que papel desempenha 

o PMO numa organização? Por quê o PMO está sendo criado?”. Observando que estas 

perguntas devem nortear todas as decisões a respeito deste assunto. 

 

 

 

2.13.1 Planejamento  

 

A primeira fase para implantação de um Escritório de Projetos é o planejamento. De 

acordo com Dinsmore (1990), o planejamento do escritório de projetos é o alicerce para se fazer 

qualquer conceito de escritório funcionar.  

Cleland (2002), no entanto, define como passos iniciais para a implantação a definição 

dos serviços a serem prestados pelo escritório de projetos e a obtenção do acordo do dirigente 

e do gerente de projeto sobre os mesmos. Conforme Cleland (2002), primeiro deve-se definir o 

escopo do trabalho (que pode evoluir ao longo do processo de implantação), as competências e 

as funções dos membros do escritório de projeto, pois eles determinarão a quantidade de apoio 

que pode ser fornecido pelo PMO. É fundamental na fase de planejamento, conforme Dinsmore 

(1999), elaborar um documento com as informações básicas do projeto de implantação do 

PMO, contendo o objetivo para se estabelecer o escritório de projetos, as hipóteses e restrições 

associadas ao projeto, e os resultados esperados. 

Já, Vargas (2003), destaca oito passos básicos para a implantação de um PMO, na fase 

de planejamento:  

 Escolha do tipo de da estrutura do estrutura (nível e tipo); 

 Obtenção de suporte e apoio (patrocinador, sponsor) 

 Qual o escopo do escritório e qual o escopo dos esforços necessários 

para fazer o escritório funcionar; 

 Quais os custos envolvidos e prazos definidos; 

 Quais normas de qualidade devem ser seguidas; 
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 Que recursos humanos são necessários; 

 Qual o plano de comunicação para as fases de implantação e pós-

implantação; 

 Quais os riscos da implementação. 

 

A fase de planejamento é vital para o sucesso das fases de implantação e 

acompanhamento, vale lembrar que não existe nenhum método “final” para se implantar um 

escritório de projetos, esta necessidade varia de acordo com a cultura e necessidades da própria 

organização. 

 

2.13.2 Implantação 

 

Estabelecidas as definições iniciais, entra-se na fase de implantação, na qual, segundo 

Valeriano (2002), são obtidos os recursos necessários ao funcionamento do escritório, definidos 

pela formação da equipe e a instalação física do escritório de projetos que permitirão dar início 

aos trabalhos, ou seja, deve-se direcionar os esforços para estabelecer e montar o escritório 

juntamente com a equipe responsável por seu funcionamento e começar suas atividades. A 

mudança organizacional é evidente e grandes esforços são necessários na gestão da 

comunicação. 

Segundo o autor devem ser utilizados alguns projetos reais como pilotos para o 

funcionamento do escritório. Valeriano (2002) observa ainda, que todo o esforço e os resultados 

devem ser objetos de avaliações para correções e replanejamento. 

Cumpridos os pontos básicos de implantação do PMO, segundo Dinsmore (1999), o 

escritório de projetos está, teoricamente, pronto para funcionar. Para ele, no entanto, existem 

pontos específicos que precisam de atenção especial como: recursos como hardware, software 

e interconectividade; metodologia e procedimentos; as pessoas, o poder e a política, para as 

quais deverá haver um plano detalhado que assegure que seus interesses serão considerados. 

 

2.13.3 Operação 

 

Conforme Valeriano (2002), verificada a conformidade dos processos, dos meios 

materiais e da equipe, inicia-se o aumento do alcance do escritório de projetos, abrangendo um 

número crescente de projetos, tendo todos os seus passos acompanhados e avaliados. 

Cleland (2002) define que a fase de início operacional consiste no desenvolvimento dos 

serviços do escritório de projetos, através do atendimento contínuo das necessidades de 

negócios e da prestação de serviços aos gerentes de projetos, ou seja, a expansão do PMO 



48 

 

 

acontece no dia-a-dia de sua operação, neste momento o escritório de projetos executa todas 

suas tarefas atendendo aos Gerentes de Projetos segundo as suas responsabilidades 

estabelecidas durante a fase de planejamento, e as adaptações que surgiram durante a fase de 

implantação. 

 

2.13.4 Melhoria Continua 

 

A fase que sucede o início operacional é a fase de melhoria contínua. É na fase de 

melhoria contínua, segundo Valeriano (2002), que os objetivos iniciais e a eficácia do escritório 

de projetos foram atingidos. Segundo Cleland (2002) a etapa de melhoria contínua consiste no 

refinamento das habilidades e funções do escritório de projetos. Pela abordagem utilizada por 

Vargas (2003), os passos que se enquadram nesta etapa são: feedback e melhoria contínua. 

 

2.14 Fatores Críticos de Sucesso na Implantação de um PMO  

 

Juntamente com a implantação do escritório de projetos é fundamental trabalhar a 

questão cultural da empresa, pois se trata de uma grande mudança organizacional. Abaixo 

também, a Tabela 04 faz um resumo considerando diferentes autores dos principais fatores 

críticos de sucesso na implantação de um PMO. 

 

AUTOR FATOR CRÍTICO DE SUCESSO 

Dinsmore (1999) 

Apoio de sponsor (patrocinador) ou diretoria com poder e influência na empresa para assegurar 

que fatores externos sejam tratados. Os escritórios de projetos necessitam de ressonância com a 

alta gerência e devem ser parte da estrutura de poder da empresa para serem eficazes. 

Dinsmore (1999) 
Recursos técnicos: Hardware e software atualizados e de qualidade são fundamentais para que o 

escritório seja eficaz. 

Kerzner (2002) 
Ao desenvolver a metodologia de gestão, não reinventar a roda, não desenvolver a metodologia a 

partir do zero. 

Dinsmore (1999) 
A metodologia de gestão a ser utilizada deve ser coerente, com processos e procedimentos 

explicando detalhadamente como conduzir os projetos. 

Kerzner (2002) 
A aceitação e utilização da metodologia pelo conjunto da organização é que conduzem a 

excelência. 

Dinsmore (1999) 
Premissas organizacionais que facilitem a comunicação do escritório de projetos com as diversas 

áreas da organização. 

Dinsmore (1999) Pessoas qualificadas para gerenciar e prestar suporte técnico aos projetos. 

Dinsmore (1999) 
O escritório deve ser capaz de demonstrar os benefícios da adoção das práticas de gerenciamento 

que estão propondo. 

Dinsmore (1999) O papel do escritório de projetos deve estar claramente definido. 

Cleland (2002) 

O escritório de projeto deve ter apoio dos dirigentes para sua iniciação, no entanto, a continuidade 

do escritório, é determinada pelos seus clientes, que são aqueles que recebem os produtos e 

serviços do escritório de projeto (dirigentes, gerentes ou líderes de projeto, membros da equipe do 

projeto, gerentes funcionais e stakeholders). Se os clientes não estão satisfeitos com os serviços, o 

apoio do dirigente pode acabar se desgastando e o escritório ser desativado. 
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Valeriano (2001) 

Um fator decisivo para o sucesso da implantação de escritório de projetos é o valor que a alta 

gerência dá aos projetos e aos processos gerencias. Se o apoio for pouco, e não houver 

comprometimento no alto nível, o fracasso será provável. 

Valeriano (2001) 

O nível de atuação do escritório pode determinar seu sucesso, uma vez que quanto mais amplas 

forem suas atribuições em perspectiva, maiores às perspectivas de dar certo, pois uma vez que 

suas atividades iniciarem restritas, dificilmente será possível expandi-las quando necessário. 

Valeriano (2001) 

A qualidade e excelência dos serviços prestados é ponto importante, uma vez que se estes não 

satisfizerem suas atribuições iniciais, dificilmente irão evoluir para exercer atividades mais 

elevadas. 

Valeriano (2001) 
O sistema de informações para o armazenamento de dados e informações dos projetos deve visar 

à melhoria dos processos gerenciais. 

Valeriano (2001) 
A equipe do PMO deve ser corretamente dimensionada, com dedicação suficiente para resolução 

dos problemas de projetos abordados pelo escritório de projetos. 

 

 

2.15 Benefícios da Implantação de um PMO 

 

Em face da necessidade de concentrar informações, coordenar múltiplos projetos e 

alinhar a gestão dos mesmos aos procedimentos estratégicos da empresa, nos últimos anos os 

benefícios do PMO tem sido amplamente reconhecidos. Para KERZNER (2006, p. 269) as 

vantagens do escritório de projetos estão vinculadas aos seguintes fatores: 

 
 Padronização de operações 

 Decisões baseadas na corporação como um todo, e não em redutos 

individuais 

 Melhor capacidade de planejamento (alocação de recursos) 

 Acesso mais rápido a informações de maior qualidade 

 Eliminação ou redução de redutos individuais na empresa 

 Operações mais eficientes e eficazes 

 Menos necessidade de reestruturação 

 Menos reuniões que consomem um tempo precioso dos executivos 

 Priorização mais realista do trabalho 

 Desenvolvimento de futuros gerentes gerais 

 

O PMO tem sido cada vez mais uma ótima estratégia para aumentar as chances de 

sucesso dos projetos nas organizações. Os benefícios de se implantar um PMO são muitos, entre 

os principais e o que mais sustentam este tipo de estrutura é a alta administração conseguir ter 

informações precisas e úteis para uma boa tomada de decisão. Seu foco principal está no 

acompanhamento de progresso e nas métricas, que são componentes críticos para a avaliação 

da execução bem sucedida dos projetos. Além disso, ele também pode facilitar a comunicação 

entre gerentes de projetos e stakeholders. 

 

3 METODOLOGIA 

 

       Tabela 04: Fatores Críticos de Sucesso para a Implantação do PMO 

Fonte: autores 
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3.1 Considerações Iniciais 

A pesquisa desenvolvida busca apresentar uma proposta para a implantação de um PMO 

(Project Management Office) em uma determinada “Empresa”, tendo como função constante 

suportar os gerentes de projetos, os executivos e toda organização na aplicação da metodologia 

existente, na centralização das informações estratégicas, nas auditorias e em todo processo de 

melhoria contínua. 

 Inicialmente, a pesquisa teve objetivo exploratório com o intuito de obter informações 

e conhecimentos teóricos sobre a metodologia de execução de projetos existente e seu processo 

de implementação. Na sequência, assumiu um caráter metodológico ao analisar um contexto de 

vida real apresentando um modelo, traduzindo-se em um estudo de caso. 

Para desenvolver a pesquisa recorreu-se a uma metodologia baseada nas seguintes 

técnicas de estudo e recolhimento de dados: 

 Fase 1 :  Realização de pesquisas bibliográficas, para buscar conceitos ao 

gerenciamento de projetos e a implantação de PMO; 

 Fase 2:  Primeiramente uma análise documental fundamentada no estudo da 

metodologia, processos, ferramentas, procedimentos, documentos e indicadores 

de gerenciamento de projetos existentes na organização e disponíveis na intranet 

corporativa. Em seguida, a identificação de práticas, ferramentas, nível de 

maturidade e necessidades relacionadas à gestão dos atuais projetos, através de 

questionários de pesquisa; 

 Confronto entre a percepção das necessidades observadas no caso estudado e a 

experiência editorial captada no referencial teórico. 

Em síntese, a metodologia adotada pode ser representada conforme Figura 25. 

 



51 

 

 

 

 

 

 

Em uma primeira etapa, os esforços concentraram-se em obter a consolidação sobre os 

diversos conceitos e funções do PMO, visando um entendimento mais profundo do assunto. 

Neste momento, as pesquisas bibliográficas em livros, internet, artigos e revistas 

especializadas, foram de vital importância para o estudo científico. 

Em uma segunda fase, as principais atividades desenvolvidas tiveram como objetivo 

conhecer a metodologia existente, seus processos, a cultura organizacional e o nível de 

maturidade em gerenciamento de projetos na determinada “empresa”. Para a coleta de dados de 

campo foram utilizadas as técnicas de análise documental e pesquisa via questionário.  

A técnica da análise documental abrangeu o estudo da metodologia existente e todos 

os documentos formais da empresa relacionados ao gerenciamento de projetos. A pesquisa 

interna foi realizada através do formulário constante no Anexo A.  

A formatação do formulário teve como base o questionário do Darci Prado que prioriza 

conceitos a gestão de projetos. As informações obtidas na Fase 2 foram tratadas de forma 

integrada em função do contato pessoal com o objeto do estudo. Pelo fato de, dois participantes 

desta equipe, e ao mesmo tempo colaboradores da organização em análise, foi possível utilizar 

seus conhecimentos e experiências como auxiliares no processo e compreensão deste estudo.  

Ao final, o trabalho teve foco na análise dos dados coletados para a obtenção do 

nível de maturidade e na discussão sobre o modelo de PMO que melhor poderia atender a 

estrutura organizacional estudada, observando as etapas de sua implantação e em última 

análise, os benefícios gerados por ele na gestão dos projetos da organização. 

 

Figura 25: Visão Geral da Metodologia Aplicada 

Fonte: os autores 
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3.2 A Empresa  

 

É uma Multinacional plena no desenvolvimento e fornecimento de projetos no campo 

EPC (Engineering, Procurement and Constrution).  

Responsável por prover soluções de engenharia e tecnologia para a exploração de 

petróleo e gás, e oferece produtos de perfuração em águas profundas, exploração submarina de 

petróleo e sistemas de produção de gás, bem como, sistemas de descarga, tecnologias de 

processamento, operação e manutenção para o setor. 

Líder mundial no setor petrolífero, hoje ela emprega cerca de 20.000 pessoas em 26 

países. No Brasil, são 40 anos de história, possui aproximadamente 1000 funcionários e conta 

com três unidades no Brasil.  

As unidades são atuantes da divisão Subsea e fornecedoras de sistemas submarinos para 

a indústria nacional do petróleo e gás. Dentre os produtos fornecidos estão, Umbilicais, Árvore 

de Natal Molhada e Manifolds. 

Em termos de receita bruta, a empresa trabalha em contratos com diferentes valores de 

orçamento, fator este que, associado às características do negócio, pode influenciar na 

complexidade dos processos de gestão. Considerando o porte de contratos, os projetos da 

empresa podem ser classificados conforme valores e percentuais constantes da Figura 26. 

 

 

 

 

A gestão interna da “Empresa” é conduzida por uma Presidência da área de negócio. 

As áreas de apoio são ocupadas por vice-presidentes e gerentes responsáveis pelas funções 

administrativa, financeira, jurídica, planejamento e controle, e propostas. 

Figura 26: Porte dos Projetos em andamento 

Fonte: os autores a partir dos projetos da empresa 
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A empresa já possui um setor denominado “Gerenciamento de Projetos” sendo 

administrado por uma das Vice-Presidências. Esta vice-presidência apóia e consolida 

informações de status e desempenho dos contratos, e reporta os resultados para a alta 

administração. Tem como diretrizes principais, apoiar os gerentes de projetos, o gestor no 

planejamento dos projetos, e garantir a padronização dos processos na execução e 

gerenciamento de projetos. A área atua dentro de um ambiente de relacionamento direto com a 

alta administração da companhia. 

 

3.3 Análise Documental e Pesquisa 

 

A coleta de dados foi estruturada a fim de identificar o nível de maturidade existente na 

cultura atual e indicar prováveis questões a serem tratadas pelo PMO, de forma a obter 

justificativas para a implantação da estrutura. 

O levantamento dos processos internos foi o ponto de partida para o entendimento da 

metodologia, processos, procedimentos e documentos existentes já implantados na organização 

e, consequentemente, para o entendimento da estrutura de trabalho da companhia.  

Em seguida, foi realizada a pesquisa interna que abrangeu gerentes de projetos, 

gerentes funcionais, planejadores de projetos, lideres de aquisições dos projetos e 

engenheiros líderes, totalizando 28 questionários entregues.  

A seleção dos entrevistados levou em consideração a ligação dos mesmos com as 

atividades relacionadas à execução de projetos, voltadas às áreas de gerenciamento, 

desenvolvimento de produto, planejamento, controle e padronização dos processos da 

empresa.  

O questionário entregue pela equipe teve por finalidade avaliar o nível de maturidade 

da organização, objetivando saber o quanto os processos e procedimentos definidos na 

metodologia existente, são conhecidos e estão inseridos na cultura atual da companhia. 

No processo de recolhimento de dados, o apoio aberto e colaborativo dos entrevistados 

contribuiu de forma positiva para o desenvolvimento da pesquisa. Os dados, mapeados através 

da análise documental e pesquisa via questionário, serviram de base para a proposição de um 

modelo de Escritório de Projetos para a empresa em questão. 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
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4.1 Considerações Iniciais 

 

A partir da metodologia de trabalho definida, foi realizada a pesquisa bibliográfica 

para delimitação do referencial teórico adequado às características do estudo científico, bem 

como o levantamento inicial de processos, ferramentas e artefatos em uso na empresa 

estudada, necessários para a associação do conhecimento científico ao cenário geral atual 

da organização.  

O levantamento de processos internos (procedimentos, ferramentas, templates) e o 

questionário aplicado, tiveram como objetivo promover uma identificação inicial das melhores 

práticas de gerenciamento de projetos inseridas e aderidas na cultura atual, sem, entretanto, a 

pretensão de esgotar as possibilidades do assunto. Iniciamos a apresentação dos resultados com 

a análise da metodologia existente. 

 

4.2 Análise Documental - Metodologia existente  

 

 

A análise documental da metodologia existente foi o ponto de partida para o 

entendimento dos processos de gestão para a execução e controle de projetos na organização. 

O levantamento de procedimentos internos teve como objetivo promover uma 

identificação inicial de práticas de gerenciamento de projetos inseridas e aderidas na cultura 

atual, também contribuir para a coleta de dados relativos aos processos, ferramentas e 

indicadores de gerenciamento de projetos existentes na organização. 

A metodologia, denominada Modelo de Execução de Projeto, foi desenvolvida 

conforme  as necessidades da área de negócio da organização e baseada no PMBoK, seguindo 

assim, as melhores práticas de gestão de projetos citadas no guia. Isto é identificado a partir de 

sua estruturação, primeiramente, definida pelos seus níveis e em seguida, pelo detalhamento 

dos processos, atividades e procedimentos, evidenciando o alinhamento com as boas práticas 

de gerenciamento de projetos.  

Inicialmente, conforme ilustra a Figura 27, é possível observar o modelo da sua 

estrutura. Definida pelo Corporativo em 2005, a metodologia globalmente definida foi 

desenvolvida de acordo com a área de negócio e sua estrutura está formatada em três níveis: 
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O primeiro nível define a estratégia, que é representada pela definição das fases do 

projeto. Em seguida, temos o controle, realizado pela revisão de portões, ou Gates Review e no 

terceiro e último nível temos, a execução, representada por todos os processos, procedimentos, 

ferramentas, descrição de atividades, check lists e templates.  

Para uma abordagem lógica e mais detalhada, iniciaremos pela a apresentação do 

primeiro nível, definição das fases e que consequentemente, divide a metodologia em diferentes 

módulos que podem ser vistos a seguir. 

 

4.2.1 Fases  – Módulos da Metodologia Existente  

 

Considerando a área de negócio, a metodologia desenvolvida para a execução e controle 

de projetos foi moldada em quatro módulos distintos que são aplicados durante todo o ciclo 

(fases) de execução do projeto: São eles: 

1. Módulo de Estudo/Concepção e Propostas: Define os objetivos para cada um de 

seus estágios, considerando atividades específicas para a realização de estudos 

de viabilidade, ou seja, confirma se os requisitos definidos pelo cliente podem 

ser tecnologicamente desenvolvidos e viabilizados; e também os objetivos para 

todo o processo de execução de propostas, desde a perseguição do negócio, 

recebimento da carta convite para o processo de licitação e a entrega da proposta 

para o cliente; 

Definição do 
sistema

Detalhamento e
Fabricação

Teste e 
Conclusão 
Mecânica

Conclusão do 
sistema

Define as fases

Definição das atividades para produtos e processos (procedimentos)

Estratégia

Controle

Execução

Principais atividades, estágios e marcos

Figura 27: Níveis, estrutura e ferramentas da metodologia existente 

Fonte: os autores 
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2. Módulo de Tecnologia de Qualificação: Considerando que o estudo de 

viabilidade foi aprovado, define os objetivos para cada um dos seus estágios 

objetivando a execução do produto piloto para a validação de conceito e 

aprovação do cliente; 

3. Módulo de Execução: Contempla os inúmeros tipos de produtos produzidos pela 

organização sendo que um cada dos produtos possui seu WP (Work Package), 

ou seja, cada WP é definido por atividades específicas do produto contemplando 

todas as suas fases de execução dentro das áreas EPC (Engineering, 

Procurement and Construction), que podem ser detalhadas pelas fases de 

desenvolvimento do sistema, detalhamento, fabricação, teste, conclusão 

mecânica e a entrega do equipamento instalado para o cliente. 

4. Módulo de Gerenciamento: Define objetivos para uma das nove áreas de 

conhecimento definidas como boas práticas para o gerenciamento de projetos. 

São elas: Escopo, Tempo, Aquisições, Qualidade, Custo, Pessoas e Times, 

Riscos, Comunicação e Integração. Devido a sua importância para a organização 

e sendo um dos seus valores, a área de HSE (Health, Safety and Environment) 

foi adicionada, tornando a décima área no módulo de gerenciamento.  

 

Conforme o projeto vai evoluindo por suas fases, ele vai sendo executado pelos 

diferentes módulos. A troca de módulo é evidenciada pelo marco do handover, significando a 

entrega do bastão entre gerentes de projetos. Conforme ilustra a Figura 28, o primeiro handover 

marca o início da execução propriamente dita, e é evidenciado pela assinatura do contrato, 

termo de abertura e mobilização da equipe. Já o segundo, evidencia a conclusão do 

equipamento, ou seja, a entrega do produto para a área especificamente destinada a prestação 

de serviços que realizará a instalação do sistema. 
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Na Figura 28, também é importante observar que automaticamente, ao iniciar o módulo 

de execução, o módulo de gerenciamento será executado em paralelo, ou seja, os módulos de 

execução e gerenciamento sempre caminham juntos.  

Entende-se que, por este fato, o gerente de projeto sempre, em uma única fase (por 

exemplo: definição de sistema), terá que submeter-se ao controle e a aprovação de dois Portões 

ou Gates Review, um para o módulo de execução e outro para o módulo de gerenciamento. Para 

maior entendimento sobre o nível estrutural de controle, a seguir, um capítulo com a abordagem 

detalhada sobre a sua função, seus objetivos e o processo de execução de Revisão de Portões. 

 

4.2.2 Controle – Portões de Revisão  

 

 

O segundo nível estrutural da metodologia é representado pela Revisão de Portões e tem 

como função, o controle da execução de atividades específicas para um determinado estágio, 

ou seja, o portão será aprovado pela alta administração somente se o gerente de projeto tiver 

executado e apresentar evidências da conclusão das atividades. Observando a Figura 29, é fácil 

compreender a relação entre fase, estágios, atividades e portões. 

 

 

1 

Estud
os e 

Definição do  
sistema 

Detalhamento e 
Fabricação 

 Teste 
e 

Conclusão do  
sistema 

Propostas 

Módulo de Execução 

Módulo de Gerenciamento 

Módulo de Estudos 
e Propostas 

Módulo de 
Tecnologia 

da 

Desenv
olvimen

Handover 
de 

Handover  

2 

3 

4 

1 

FASES 

Figura 28: Módulos da metodologia existente 

Fonte: os autores 
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Nela podemos observar que a fase é divida por estágios, que entre os estágios existem 

os portões de verificação ou controle, e que para cada estágio existem atividades específicas 

para aquele determinado momento no projeto.  

Este processo de controle é realizado pela a execução de check lists, que dividido pelos 

estágios evidencia a etapa Check do ciclo PDCA, pois é possível verificar todas as atividades 

que devem ser executadas para cada estágio. Todo o controle garante que o projeto está sendo 

executado conforme o prazo, pois no início do projeto, o setor de planejamento de projetos ao 

realizar o congelamento da baseline na ferramenta Primavera, extrai o plano de datas com os 

portões ou marcos. Este cronograma de datas é aprovado pelo gerente de projeto, significando 

que a partir daquele momento as atividades deverão ser executadas e o portão deverá ser 

validado pela alta administração até a data planejada, efetivando assim a função de controle. Já 

entre os objetivos da Revisão de Portões, podemos citar: 

 

 Verificar se o projeto está no prazo; 

 Garantir o alinhamento entre os Work Packages (isto quando o projeto possui 

vários tipos de produtos); 

 Garantir que as atividades críticas e os riscos do projeto estão sobre controle e 

ainda em tempo para realizar mitigações; 

 Informar à alta administração o andamento do projeto; 

 Checar que o projeto está sendo gerenciado conforme a metodologia definida 

pela organização, e as áreas de conhecimento;   

 Solicitar o suporte da alta administração em atividades críticas. 

 

FASE 2: Definição do Sistema

3
ESTÁGIO 2A 

DEFINIÇÃO DO SISTEMA

ESTÁGIO 2B 

DESENVOLVIMENTO E 
DETALHAMENTO DO LAYOUT

ESTÁGIO 2C 

REVISÃO GLOBAL DO SISTEMA

PLANO DE INTEGRAÇÃO 

ESTABELECIDO

PORTÃO 2A

PLANO DE AQUISIÇÕES ESTABELECIDO

BUDGET APROVADO E COMUNICADO

PLANO DE INSPEÇÃO INTERNA 

ESTABELECIDO

Atividades ESTÁGIO 2A

PORTÃO 2B PORTÃO 2C

Figura 29: Relação entre fase, estágios, atividades e portões 

Fonte: os autores 
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A aprovação de um portão é regida por dois procedimentos: Procedimento de Revisão 

de Portões e pelo Procedimento de Governança. O procedimento de Revisão de Portões 

descreve todo o processo auxiliando o gerente de projeto a convocar, preparar e a conduzir a 

reunião para apresentação à alta administração, assim como, define os critérios para validação 

e aprovação de Portão. Já o procedimento de Governança define e descreve as funções e as 

responsabilidades do gerente de projeto e da alta administração. 

A metodologia possui muitos procedimentos e documentos para a execução de seus 

processos. Todo este material representa a terceiro nível estrutural da metodologia e que será 

abordado no próximo item. 

 

4.2.3 Execução  – Processos e Procedimentos 

 

O nível da execução representa o terceiro nível e é a base estrutural da metodologia. É 

fácil concluir que sem processos formatados e documentos padronizados não existe uma 

metodologia definida. A organização tem definido a partir da execução de seus projetos, muitos 

processos, procedimentos, documentos e templates, evidenciando assim, o ciclo PDCA 

conforme a orienta o guia PMBoK. 

Foi possível analisar procedimentos e documentos específicos para a primeira etapa 

Plan, do “planejar”. Entre vários documentos, o check list de handover e o Plano de Iniciação 

do Projeto. Com o check list de handover, o gerente de projeto, se assegura que durante todo o 

processo de handover recebeu todos os documentos que serão os seus inputs para as diversas 

atividades de execução. Já o Plano de Iniciação do Projeto relaciona detalhadamente as 

atividades que inicialmente deverão ser executadas para garantir assim, um bom planejamento 

e um bom start-up do projeto.  

A etapa Do, significando o “fazer” é representada através das diversas ferramentas 

disponíveis, como relatórios padronizados, procedimentos com as descrições de atividades e 

templates. Entre os relatórios padronizados, podemos citar o Relatório de Produtividade que 

mede o avanço de engenharia relacionado à conclusão e a liberação de documentos ao cliente 

e para o processo de aquisições. Outro relatório também muito importante, é o Relatório de 

Progresso das Ordens, que gera o avanço relacionado à efetividade de conversão de ordens de 

produção para a terceirização de serviços e a colocação de ordens de compra, sendo assim, uma 

ótima ferramenta para o processo de aquisições e atualização de cronogramas.  

Também para a etapa do “fazer” podemos citar os fluxogramas que demonstram todo o 

fluxo de processos, inputs e outputs para a realização de cada atividade e para cada área EPC. 
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Juntamente com os fluxogramas, existem as descrições de atividades, que como o próprio nome 

diz, descreve cada atividade citando os inputs necessários para a execução, quem é o 

responsável e quais os procedimentos e templates devem ser utilizados para a geração dos 

outputs após a realização da atividade. 

A terceira etapa, representada pelo Check, conforme mencionado anteriormente, é 

evidenciada pelos check list, caracterizando assim a função do controle. E por fim, o Act, do 

“agir”, é representado pelo processo de registro de lições aprendidas, que como objetivo 

documentar a experiência adquirida durante um projeto.  

Uma lição aprendida é o conhecimento ou compreensão adquirida pela experiência que 

tem um impacto significativo para uma organização. A experiência pode ser positiva ou 

negativa. Sucessos também são fontes de Lições Aprendidas. Estas lições vêm de trabalhar com 

ou resolver problemas do mundo real. Coletar e disseminar lições aprendidas ajuda a eliminar 

a ocorrência dos mesmos problemas em projetos futuros, proporcionado assim, o processo de 

melhoria contínua.  

Todo este processo de registro das lições aprendidas é realizado em um banco de dados 

específico denominado, “Lessons Learnt database” e disponível na intranet da organização, é 

de fácil e muito prática para o registro e a consulta a nível global. 

Na intranet também, é possível encontrar todos os documentos acima citados. Divididos 

conforme os quatro módulos da metodologia os documentos e todos os procedimentos relativos 

a cada módulo podem ser acessados para consulta e também downloads.  

Falando agora especificamente sobre os documentos das áreas de conhecimento, é 

possível observar que cada área possui seus procedimentos muito bem definidos, assim como 

planos padrões já formatados em templates. Para exemplificar, podemos citar: Termo de 

abertura do projeto, plano de gerenciamento de escopo, tempo, custo, aquisições, qualidade, 

HSE, comunicação, pessoas e times, riscos e integração. 

Também para cada área, além dos diversos procedimentos específicos, existe um 

documento denominado “planilha de descrição de atividades”. Neste documento estão descritas 

do que, como e quem deve executar todas as atividades citadas nos check lists. Ele descreve o 

objetivo da atividade à ser realizada, seus inputs, especifica seus outputs, e relaciona todos os 

procedimentos que serão necessários para a realização destas. 

 

4.3 O Tipo de Organização  

 

Foi possível constatar que empresa em questão apresenta uma estrutura do tipo 

projetizada. A responsabilidade total do projeto fica com o gerente de projetos, sendo ele que 



61 

 

 

define as tarefas a serem realizadas, e os meios de controle, a forma com que cada recurso deve 

atuar e todos os envolvidos no projeto reportam apenas a uma pessoa.  

O foco é total no projeto e o gerente de projetos fica alocado em tempo integral no projeto 

sendo este o responsável pela tomada de decisão. Conta ainda, com o apoio das organizações e 

clientes, e seleciona os recursos que utilizará no projeto. Durante a execução do projeto os 

recursos respondem aos gerentes funcionais, mas o gerente de projetos possui total autonomia 

sobre as atividades dos recursos durante a execução do projeto.  

 

4.4 A Gestão de Projetos na Empresa  

 

 

Atualmente a empresa estudada vivencia um processo de implementação da metodologia 

globalmente definida. Em sua matriz a metodologia já se encontra em um estágio avançado de 

aplicação, porém no Brasil, este processo iniciou-se aproximadamente um ano e meio atrás. 

Hoje, já é possível dizer que a organização já colhe frutos, pois perceber-se a mudança na 

cultura das pessoas. Isto pode ser confirmado pela preocupação em que os gerentes apresentam 

ao sentir a necessidade de conhecer a metodologia na íntegra. Para todos os projetos em 

andamento, mesmo em uma fase de execução avançada, a metodologia foi aplicada 

possibilitando a sua prática.   

Automaticamente ao aplicar a metodologia, muitos processos que antes eram 

desconhecidos, começam a ser utilizados proporcionando uma pequena evolução na forma de 

executar e controlar projetos, um exemplo disto, são os relatórios de scorecard do projeto. Estes 

relatórios visam estabelecer uma cultura organizacional de medição e análise de indicativos 

críticos de desempenho para as equipes de trabalho.  

Os relatórios de scorecard são construídos a partir de mecanismos formais inseridos no 

processo de qualidade da empresa, neste caso a metodologia. Também, é possível dizer que eles 

são relevantes na tomada de decisões gerenciais, assim como, evidenciam a performance do 

projeto juntamente com a efetividade dos planos de ação.  

  

4.5 A Pesquisa 

 

O modelo de avaliação de maturidade escolhido para este trabalho foi desenvolvido por 

Darci Prado.  No livro “Maturidade em Gerenciamento de Projetos” Prado propõe a avaliação 

da maturidade da organização através de um questionário com quarenta perguntas conforme 

citado no item 2.9.4 do referencial teórico. 
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É válido observar que na proposta de Darci Pardo não existem questões para o nível um, 

por entender que é o nível básico onde não está configurada a maturidade em gerenciamento de 

projetos.  

Ao verificar o nível de abordagem das perguntas existentes no questionário, a equipe 

que realizou este trabalho optou em aplicar a pesquisa considerando as questões referentes aos 

níveis 2, 3 e 4. A não aplicação das perguntas referentes ao nível 5 na pesquisa, foi uma decisão 

da equipe, por entender que a empresa em análise possui uma metodologia de gerenciamento 

em projetos globalmente definida, porém ainda em fase de implantação no Brasil, ou seja, em 

uma situação inicial de maturidade. Esta alteração não comprometeu a pesquisa e também não 

foram necessárias alterações na fórmula para apuração dos resultados. 

A pontuação para o questionário foi utilizada para o obtenção do nível de maturidade 

seguiu os valores estipulados pelo modelo e descritos abaixo: 

 

- Resposta a: 10 pontos 

- Resposta b: 7 pontos 

- Resposta c: 4 pontos 

- Resposta d: 2 pontos 

- Resposta e: 0 pontos 

 

4.6 Resultados do Questionário 

 

Foram distribuídos 28 questionários sendo que, 22 foram respondidos e devolvidos, ou 

seja, obteve-se 78,5% de participação. O percentual de participação, adicionado ao 

levantamento de procedimentos internos, proporcionou uma visão geral segundo a qual foram 

desenvolvidas a apresentação e análise dos resultados. 

Os resultados dos questionários foram tabulados em uma planilha para facilitar a análise, 

Tabela 05. As pontuações das respostas foram distribuídas nos três níveis pesquisados (nível 2, 

3 e 4) e finalmente foi calculada a média das pontuações para cada nível. Os resultados obtidos 

com a fórmula da Avaliação Final da Maturidade (AFM) foram: 

 

Nível 2: média de 65 pontos 

Nível 3: média de 68 pontos 

Nível 4: média de 49 pontos 

Nível 5: não foi aplicado na pesquisa 
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Os valores médios obtidos foram então aplicados na fórmula para obter a AFM 

(Avaliação Final da Maturidade):  

 

AFM da “Empresa” em análise  = (100+65+68+49) / 100 = 2,82 

 

Em seguida, conforme demonstra a Figura 30, os resultados obtidos em cada nível foram 

representados graficamente para evidenciar a aderência os níveis.   

 

NÍVEL PONTOS 20 30 40 50 60 80 90 100

2 65

3 68

4 49

5 0

PERFIL DE ADERÊNCIA 

70

 
 
Figura 30: Perfil de aderência aos níveis da empresa em análise 

Fonte: os autores baseado em Prado (2010) 

  

 

 

 



 

 

  A Tabela 05 abaixo apresenta as pontuações de todas as perguntas dos 22 questionários que foram entregues pelos funcionários das áreas de projetos da empresa em análise.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PTS

1 10 10 10 10 7 7 10 10 74 10 10 10 10 10 10 4 4 68 4 7 7 4 4 10 4 40

2 0 2 2 2 7 7 7 4 4 0 35 4 4 2 4 4 0 4 4 4 4 34 4 2 4 2 2 4 4 7 4 4 37

3 10 10 2 7 10 10 10 7 10 76 10 10 10 2 10 7 10 4 63 7 7 7 4 10 10 10 2 7 64

4 7 10 4 4 4 2 4 4 4 43 4 4 7 4 4 7 7 10 10 4 61 4 4 4 4 4 4 10 4 0 10 48

5 10 10 10 10 7 4 7 7 7 7 79 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 10 0 4 4 4 4 10 4 0 4 44

6 10 7 4 4 7 7 10 10 10 7 76 10 4 4 4 10 2 2 10 4 4 54 4 0 0 0 4 4 4 0 0 4 20

7 10 7 7 7 2 0 2 0 4 7 46 4 7 7 2 4 2 0 7 7 7 47 4 4 0 4 0 0 10 0 0 10 32

8 10 7 4 10 10 0 2 0 7 10 60 10 7 7 10 10 2 4 4 10 10 74 4 0 4 4 4 7 10 7 0 7 47

9 10 7 4 4 2 2 7 4 7 7 54 4 4 7 7 4 2 7 4 4 7 50 0 2 2 4 2 4 2 4 0 7 27

10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 97 10 10 10 10 10 2 7 10 10 10 89 4 7 10 7 10 10 10 4 4 10 76

11 2 2 2 7 2 7 0 0 4 7 33 4 7 4 10 4 10 4 10 4 4 61 4 0 4 0 0 4 0 7 0 0 19

12 10 10 10 4 2 2 7 10 10 10 75 10 10 4 4 4 10 10 10 10 7 79 2 4 4 4 7 10 7 4 10 52

13 10 10 4 10 10 4 7 10 7 10 82 4 4 4 7 10 2 7 7 4 4 53 7 7 4 4 4 4 10 10 0 7 57

14 10 10 4 10 7 4 7 10 10 10 82 10 10 4 4 4 10 10 7 10 10 79 4 4 4 4 4 4 4 10 4 4 46

15 10 10 10 7 7 7 10 10 71 7 10 10 10 7 2 10 10 10 4 80 7 10 7 10 7 10 10 61

16 10 7 4 4 4 0 2 2 4 4 41 10 10 10 10 10 2 7 10 10 7 86 4 7 4 4 7 10 4 0 4 44

17 10 7 7 10 7 7 7 7 10 10 82 10 10 7 10 10 2 4 7 7 10 77 10 7 7 7 4 10 10 4 4 4 67

18 7 4 2 4 7 4 4 4 7 7 50 7 7 7 7 7 2 0 7 7 7 58 7 0 7 7 7 7 7 7 0 0 49

19 7 7 2 7 7 7 2 0 10 7 56 10 4 10 2 2 0 4 10 4 7 53 4 4 7 10 7 4 4 0 0 7 47

20 10 10 10 7 7 7 7 7 7 72 10 7 7 7 7 10 10 10 10 4 82 10 7 4 4 0 10 4 0 4 4 47

21 10 7 4 7 7 4 4 7 10 10 70 7 7 7 7 7 2 10 7 10 7 71 4 4 7 4 10 7 7 7 0 7 57

22 2 2 2 10 10 10 10 10 10 10 76 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 97

65 68 49

NÍVEL 4

MÉDIA DE PONTOS POR NÍVEL

Questionários
NÍVEL 2 NÍVEL 3

Tabela 05: Pontuação dos questionários entregues e devolvidos 

Fonte: os autores 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 Considerações iniciais 

 

Com base nos resultados obtidos pela empresa pesquisada, AFM = 2,82 e avaliação da 

aderência aos níveis de maturidade encontrados, como sendo: 

 

- 65% de aderência ao nível 2 (Conhecido) 

- 68% de aderência ao nível 3 (Padronizado) 

- 49% de aderência ao nível 4 (Gerenciado) 

- Nível 5 (Otimizado) não foi realizado 

 

E, em seguida, comparando-os com a Figura 14 (referencial teórico item 2.9.4) que informa 

os valores de benchmarking para o setor óleo e gás, foi possível enquadrar o valor da AFM 

encontrado (conforme Figura 31) e realizar a seguinte análise: 

 

Excelente

Ótima

Boa 4 3,70 Maior valor do setor 

2,82 Avaliação da empresa pesquisada 

2,63 Média do setor

Fraca 2

Muito fraca 1 1,58 Pior valor do setor

5

Regular 3

Zona de Conforto

 

 

 

Pode-se observar que na avaliação de maturidade final a empresa obteve nota 2,82, ou seja, 

acima da média no seu mercado de atuação (2,63), porém uma nota enquadrada como regular pelo 

modelo MMGP de Darci Prado.  

Na avaliação da aderência aos níveis, a empresa ficou posicionada como boa nos níveis 2 e 3 

(aderência de 60% até 90%) e como regular no nível 4 (20 a 60%). Em outras palavras, a empresa 

possui uma boa consolidação de maturidade em gerenciamento de projetos nos níveis de 

conhecimento e padronização e regular no nível gerenciado. Através desta comparação, a empresa 

pode compreender em que estágio de maturidade se encontra e que decisão tomará para o futuro.   

Conforme, item 2.9.5 do referencial teórico, Darci Prado define um plano para a evolução do 

nível de maturidade da organização. Cabe a empresa analisada avaliar profundamente o diagnóstico 

encontrado e elaborar um plano de crescimento com metas, a curto e a longo, prazo. Observando 

Tabela 31: Comparativo da AFM da empresa em análise e o seu setor 

Fonte: os autores 
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sempre que um nível de excelência não se conquista do dia para noite. Será um processo gradativo, 

que com o processo de Gates, possibilita a cada fase, que o plano seja revisado e adequado ao novo 

resultado e diagnóstico obtido.  

 

5.2 Razões para Implantação do PMO na determinada “Empresa” 

 

A empresa, objeto de pesquisa deste trabalho, possui, como já foi mencionada anteriormente, 

uma metodologia de gerenciamento em projetos definida à nível global e em fase de consolidação 

no Brasil. Existem procedimentos de trabalho bem definidos, boas práticas são adotadas nas diversas 

fases dos projetos e acompanhamentos são feitos periodicamente dos resultados obtidos em cada 

projeto. 

Após o desenvolvimento da pesquisa, foi possível observar que os resultados demonstram um 

nível de maturidade em gerenciamento de projetos, está acima da média das empresas do mesmo 

segmento no país. Ainda há muito, o que melhorar, porém, este fato consolida a idéia da implantação 

do PMO, pois a esta nova estrutura tem como função principal, o consolidar a metodologia definida 

e adotada pela empresa. Esta decisão conduzirá e suportará a empresa na busca pela excelência, uma 

vez que a alta administração incentiva o uso de boas práticas e técnicas adequadas para o 

gerenciamento e execução de seus projetos. 

É neste panorama que a equipe que desenvolveu este trabalho recomenda a implantação de um 

PMO corporativo, nível 3, tipo Escritório Executivo de Projetos, na empresa pesquisada. Este tipo 

de PMO é investido de total autonomia para gerenciar os projetos da organização e terá facilitado o 

seu desempenho, em função da estrutura que já atua de forma projetizada. O fato do Escritório 

Executivo de Projetos (EEP) se reportar diretamente à presidência ou a uma diretoria específica de 

projetos, ajudará a manter a autonomia que esta nova estrutura irá necessitar para desenvolver as 

suas atividades. Em contrapartida, a materialização desta nova área na empresa irá demonstrar a 

todos os stakeholders, principalmente os clientes externos e acionistas, que o compromisso principal 

da organização é com a busca de sucesso nos projetos através de uma forma padronizada de 

gerenciamento. Assim como, garantir o aumento da rentabilidade em decorrência da utilização de 

uma metodologia que permite a transparência e visibilidade da situação dos projetos. 

 O nível de maturidade em gerenciamento de projetos que a empresa apresentou na pesquisa 

deve ser utilizado pela organização para alavancar ainda mais o compromisso de todos os envolvidos 

com o processo de crescimento da cultura em projetos. Este crescimento vem em um momento muito 

importante do país e da própria companhia, onde o investimento em projetos é cada vez maior, pois 
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hoje, trata-se de uma vantagem competitiva, cada vez mais significativa na cadeia de valores dos 

negócios. 

 

5.3 Fatores Críticos de Sucesso 

 

Neste tópico a equipe decidiu citar alguns fatores críticos para o sucesso do PMO caso a 

empresa decida por esta implantação. O primeiro fator crítico é definitivamente o suporte 

permanente da alta administração.  

Hoje a isto já acontece com relação à aplicação da metodologia, porém é importante evidenciar 

que, a consolidação e crescimento do PMO, dentro da organização estão diretamente relacionados à 

este suporte. 

Também, não podemos deixar de destacar a necessidade de se definir e divulgar claramente o 

escopo de atuação do PMO. Antes de ser divulgado oficialmente para empresa o PMO deve ser 

estruturado e regrado formalmente, com o detalhamento de suas regras, diretrizes, objetivos, e 

responsabilidades. 

Inicialmente o PMO deverá possuir uma capacidade de adaptação à realidade dos projetos, 

porém é determinante, agir fixando sua posição nos processos, e na metodologia mantendo sempre 

o alinhamento com os objetivos estratégicos da organização.   

  Por fim, elaborar um plano de crescimento da maturidade a partir da revisão periódica das 

definições para assim, garantir o funcionamento e harmonia da metodologia aplicada como um todo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho de conclusão do curso de MBA em gerenciamento de projetos abordou a 

implantação de um PMO (Project Management Office) em uma empresa real. Foram estudadas e 

abordadas as principais referências teóricas que existem e que são praticadas na área de gestão 

projetos. Neste estudo foram aplicadas as técnicas de avaliação da maturidade em gerenciamento de 

projetos do autor Darci Prado, com elaboração de pesquisa e aplicação de questionário às pessoas 

envolvidas com projetos na empresa. Os resultados obtidos neste estudo de maturidade em 

gerenciamento de projetos foram bons comparados com a média nacional no mesmo segmento de 

atuação. Este fato demonstra que a empresa estudada está no caminho correto para assumir uma 

posição de vanguarda na administração dos seus projetos, aliando a aplicação das melhores práticas 

existentes e desta forma agregando valor para a organização. 

Este trabalho possibilitou identificar um grande potencial para implantação de um PMO na 

empresa, fato este evidenciado, pelo conhecimento existente em gerenciamento de projetos por parte 

dos gerentes, planejadores e demais profissionais envolvidos, além do compromisso que a alta 

administração possui com a cultura em projetos. O fato da estrutura atual da organização já estar 

projetizada, facilita a aceitação desta forma de administração e torna bastante viável a implantação 

desta nova estrutura organizacional. 

A equipe tem a satisfação de propor à empresa objeto deste trabalho, a implantação de um 

PMO nesta organização, com a ciência de que o sucesso no gerenciamento de projetos passa pela 

organização e estruturação desta área, e que a empresa tem potencial para o crescimento contínuo 

na gestão profissional de projetos. 

O processo de implantação de um PMO é algo complexo e que exige a participação ativa da 

organização e de seus componentes. Este é um trabalho iterativo de planejamento, capacitação, 

implantação e testes, verificação e controle, melhorias e lições aprendidas, de forma a garantir, que 

os processos mapeados, implementados e implantados sejam realmente os que devem ser, e a equipe 

gerencial e toda a organização realmente assimile e aplique-os de maneira efetiva. 

A elaboração deste trabalho proporcionou à equipe o contato com o que existe de mais 

moderno na literatura sobre maturidade em gerenciamento de projetos, programas e portfólio de 

projetos, e em conjunto com o trabalho de pesquisa realizado na empresa possibilitou o 

aprimoramento de conceitos muito importantes nesta área. 
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7 APÊNDICES 

 

7.1 Apêndice A – Gerenciamento de Mudanças e sua relação com Metodologias e Estruturas 

Organizacionais  

 

Wilson Bruno dos Santos Sturaro é Bacharel em Ciência da Computação. Atua em 

uma empresa da área de TI. 

 

7.1.1 Introdução  

Este documento irá abordar os temas Estruturas Organizacionais, Gestão de Mudanças e 

Metodologia com uma visão pessoal e ressaltar a importância dos mesmos em empresas de TI. 

Nos dias de hoje, as empresas tendem a se adequar uma metodologia de trabalho individual 

e que uma vez estabelecida esta metodologia dificilmente se muda, mesmo em organizações 

renomadas ou que supostamente possuem uma estrutura organizacional muito forte e que se adaptam 

facilmente a mudanças de mercado, tendem a ignorar processos em ocasiões especiais, isto não é 

necessariamente uma má abordagem e depende dos problemas sendo enfrentados, este artigo irá 

retratar perante uma perspectiva individual a importância destes três temas caminharem juntos e o 

quanto estão relacionados. 

 

http://www.blogcmmi.com.br/
http://www.maturityresearch.com.br/
http://mundopm.com.br/
http://www.devmedia.com.br/cmmi-capability-maturity-model-integration/3530
http://www.devmedia.com.br/cmmi-capability-maturity-model-integration/3530
http://pm2all.blogspot.com.br/
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7.1.2 Estruturas Organizacionais  

 

Nos dias de hoje encontramos diversos tipos de estruturas organizacionais, o motivo desta 

gama de estruturas é devido a cada organização ter sua própria variante dentro das estruturas 

academicamente conhecidas, que são as estruturas: Funcional, Projetizada e Matricial, podemos 

afirmar que qualquer organização se encaixa em um destas três estruturas mesmo que alterando sua 

estrutura.  

A estrutura em que uma organização trabalha afeta profundamente sua produtividade e 

capacidade dentro do universo de Gerenciamento de Projetos, a estrutura organizacional juntamente 

com a metodologia de Gerenciamento de Projetos empregada na organização são os grandes 

responsáveis para que os projetos da empresa tenham sucesso, a questão do que é um projeto de 

sucesso é uma questão muito relativa, neste documento iremos retrata-los como sendo projetos que 

atenderam às expectativas dos stakeholders e que cumpriram com seus objetivos. 

As estruturas conhecidas: Funcional, Projetizada e Matricial, cada uma destas possui suas 

vantagens e desvantagens, veremos a seguir: 

 

 Funcional: Esta estrutura é onde os departamentos ou áreas funcionais ficam 

separadas por completo uma das outras e seus projetos são restritos a estas áreas ou 

departamentos, um projeto que necessite de recursos de duas ou mais departamentos 

provavelmente irá enfrentar disputas por recursos e uma intervenção de um superior 

é geralmente necessária, isto pode acarretar em descaso de algum grupo, disputas por 

poder e etc. Esta não é uma estrutura visada para grandes projetos e muitas das vezes, 

empresas com este tipo de estrutura não possuem projetos algum, porém, existem 

casos de micro e pequenas empresas de software que adotam este tipo de estrutura e 

não enfrentam nenhum dos problemas citados a cima pois são empresas pequenas 

onde todos se conhecem e o ambiente é muito amigável, nestas empresas este tipo de 

estrutura é a mais recomendável para se manter este tipo de ambiente onde se eleva a 

qualidade e a performance dos projetos e mantendo uma estrutura hierárquica forte. 

Com o crescimento de uma empresa destes padrões, será necessário uma mudança 

organizacional e a implantação de uma metodologia de trabalho e de gestão de 

projetos. 
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                                                    Estrutura Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projetizada: Esta é a estrutura ideal para a pratica de gerenciamento de projetos, nesta 

estrutura os recursos são alocados de acordo com o que o projeto necessita, as 

empresas estruturadas pra projetos já contam com uma metodologia e os Gerentes de 

Projetos possuem independência e autoridade. As empresas que possuem este tipo de 

estrutura podem se deparar com “locks” de recursos, isto é, um recurso tende a ficar 

“preso” a um determinado projeto sendo que em uma estrutura Funcional este recurso 

poderia facilmente ser realocado, outro problema frequentemente é que assim que um 

projeto termina e os recursos não tem outro projeto onde possam se encaixar, se cria 

uma atmosfera de preocupação de desligamento da empresa. Mesmo com estes 

problemas, a estrutura Projetizada é a mais indicada para empresas que trabalham 

com pequenos e médios projetos por terem uma metodologia mesmo que não única 

mas que seguem princípios de gerenciamento de projeto. 
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Estrutura Projetizada 

 

 Matricial: Esta é a estrutura mais utilizada nas empresas de TI, por serem modulares, 

os acadêmicos a dividem em três classes: Fraca, Média e Forte, porém neste momento 

gostaria de focar na estrutura Matricial Forte que é a estrutura onde vejo que a maioria 

das organizações multinacionais se encaixam, mesmo que cada uma com suas 

características particulares. Esta estrutura se assemelha com a Funcional no sentido 

de que recursos de uma área, permanecem em sua área e são alocados 

temporariamente para um projeto, neste tipo de estrutura os recursos são muito 

dinâmicos e reportam-se para diferentes gestores dependendo de sua alocação no 

momento, esta é a estrutura onde é mais necessário uma metodologia única de 

gerenciamento de projetos e onde um escritório de projetos (PMO) é mais necessário 

pelo fato dos recursos estarem sempre alternando entre seu departamento e projetos 

o que faz com que a equipe de projetos seja formada por diferentes recursos a cada 

vez que um novo projeto é lançado. 

 

 

 

Estrutura Matricial 
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7.1.3 Gestão da Mudança  

 

Gerenciamento de mudanças é um processo muitas vezes ignorado pelas empresas pelo fato 

de que muitas delas acreditarem que seus colaboradores devem-se adaptar às mudanças, sabemos 

que este é o processo mais crítico em uma mudança organizacional, é preciso se planejar e 

acompanhar a mudança, tratando a como um projeto. Nas empresas de TI, principalmente nas 

pequenas e médias empresas, não há uma preocupação neste aspecto muitas vezes por terem poucos 

colaboradores ou por falta de recursos com conhecimento em gerenciamento de projetos. As 

consultorias acabam por terem um preço muito alto e então as empresas acabam por seguir seus 

próprios processos ou até mesmo ignorar este tema. Com o tempo as empresas tendem a aumentar 

seu nível de maturidade e a aplicar os princípios de gerenciamento de mudanças.  

 

 

 

7.1.4 Metodologia 

 

As metodologias de gerenciamento de projeto visam melhorar, facilitar ou até mesmo 

possibilitar que um projeto atinja seus objetivos, a metodologia deve ser vista como uma ferramenta 

e não como uma obrigatoriedade, algumas delas trazem prestigio ou até mesmo são relacionadas à 

entregas com qualidades, mas a metodologia em si não irá trazer resultado algum caso a organização, 

setor ou equipe de projetos não esteja preparada ou disposta a utilizar a metodologia. Vale lembrar 

que uma metodologia de gerenciamento de projetos deve ser tratada como um guia e não como regra. 

Seja qual for a metodologia escolhida ou empregada é importante que a mesma traga maturidade 

para a equipe ou organização, a metodologia deve trazer facilidade e padronização de comunicação, 

documentação e proporcionar um ambiente de trabalho mais preparado para os problemas que o 

projeto trará.  

Em empresas de TI é muito comum a utilização de sub-metodologias dentro das equipes, a 

empresa possui uma metodologia única de gerenciamento de projetos a qual é seguida, porém, ao se 

deparar com dificuldades particulares de cada projetos, alguns deles tendem a criar uma metodologia 

interna, independente e que se associe e não fuja dos procedimentos da metodologia da empresa. 

Tais metodologias são chamadas de metodologias ágeis tais como scrum, kanbam e extreme-

programming. 

Estas “modificações” da metodologia devem ser acompanhadas pelo Gerente de Projetos e 

obter a aprovação dos responsáveis pela qualidade e padronização dos projetos, deve-se comportar 

como um bônus para facilitar e integrar a equipe e cuidar para que não se torne mais um 

procedimento burocrático a ser seguido. 
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7.1.5 Conclusão  

 

Ao se estudar estes tópicos, fica evidente de que cada vez mais as empresas terão de se 

adequar, criar ou implantar uma metodologias de trabalho, sobretudo em Gerenciamento de Projetos, 

uma metodologia adequada às necessidades da empresa tende a aumentar a efetividade de seus 

projetos e aumentar a credibilidade da empresa no mercado.  

Esta implantação ou adequação a uma metodologia não deve somente ser meramente uma 

adaptação ou mudança nos processos da empresa, a implantação de uma metodologia deve ser 

acompanhada e administrada seguindo conceitos de Gerenciamento de Mudança e se adequar à 

estrutura organizacional de forma a maximizar a performance dos processos, de nada adianta possuir 

uma metodologia que visa amenizar a burocracia, melhorar a comunicação e aumentar a performance 

em projetos se a estrutura e cultura da empresa não permite ou força a utilização de processos pouco 

efetivos. Para que esta mudança possa acontecer não pode-se simplesmente comunicar que os 

processos mudaram ou que de agora em diante reportaremos a diferentes pessoas, é imprescindível 

que haja gestão de mudança. O Gerenciamento de Mudança irá ajudar em todos aspectos que uma 

mudança organizacional traga, como a resistência a mudança, irá planejar a comunicação, gerar 

integração e controlar a mudança para que seja possível atender as perspectivas gerenciais e dos 

funcionários, analisar impactos, custos e o risco de se implantar a mudança.  

Com o estudo realizado sobre a implantação de um PMO ficou muito evidente a importância 

destes temas e que os mesmos devem ser tratados com muito cuidado e atenção e que uma boa 

integração entre eles trará uma redução significante no risco de se implantar qualquer mudança em 

uma organização, desta forma aumentando a capacidade de empresas gerirem seus projetos com 

eficiência e qualidade. 
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8 ANEXO 1 
 
Questionário de Avaliação de Maturidadade – MMGP – Darci Prado v1.5.0 
maturityresearch.com 
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Questionário de Avaliação de Maturidadade – MMGP – Darci Prado v1.5.0 
maturityresearch.com 

 
Apresentamos, nas páginas seguintes, um questionário para avaliação do nível de maturidade de 

um setor de uma organização, no formato de questões de múltipla escolha. 
 
Como Totalizar as Respostas 

Utilize esta tabela para avaliar suas respostas: 
Resposta a: 10 pontos. 
Resposta b: 7 pontos. 
Resposta c: 4 pontos. 
Resposta d: 2 pontos. 
Resposta e: 0 ponto. 

 

É também conveniente dar visibilidade ao Perfil de Aderência, preenchendo o quadro seguinte: 
 

 

 

 

 

 

 

Exemplo: 
 

 

 

 

 

 

 

Pontos Obtidos: 
Nível 2: 40 

Nível 3: 20 

Nível 4: 20 

Nível 5: 00 

Total de pontos obtidos: 80 

 

Depois de respondidas e avaliadas, coloque o Total de Pontos Obtidos na fórmula abaixo. 
 

Avaliação Final = (100 + total_de_pontos) / 100 

 

Para o exemplo, temos: 
 

Avaliação Final = (100 + 80) / 100 = 1,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível Pontos 
Obtidos 

Perfil de Aderência 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
2            
3            
4            
5            

Nível Pontos 
Obtidos 

Perfil de Aderência 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 40           
3 20           

4 20           
5 0           
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Questionário de Avaliação de Maturidadade – MMGP – Darci Prado v1.5.0 
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NÍVEL 2 – CONHECIDO (Linguagem Comum) – Iniciativas Isoladas 
 

1. Em relação à aceitação do assunto “Gerenciamento de Projetos” por parte da alta administração do 

setor (ou seja, as chefias superiores que têm alguma influência nos projetos do setor), assinale a opção 

mais adequada: 

a.  O assunto é aceito como uma boa prática de gerenciamento há, pelo menos, um ano. A alta 

administração estimula fortemente o uso correto desses conhecimentos. 

b.  O assunto tal como acima é aceito há mais de 6 meses OU o assunto é praticado há pelo menos 

um ano porém atinge poucos membros da alta administração. 

c.  O assunto tal como acima é aceito há menos de 6 meses OU o assunto é pouco aceito como uma 

boa prática de gerenciamento pela alta administração ou não existe estímulo para o uso correto 

desses conhecimentos. 

d.  Está sendo iniciado um trabalho de conscientização junto à alta administração. 

e.  O assunto parece ser ignorado pela alta administração. 

 

2. Em relação à aceitação do assunto “Gerenciamento de Projetos” por parte dos gerentes de projetos do 

setor, assinale a opção mais adequada: 

a.  O assunto é bastante aceito como uma boa prática de gerenciamento há, pelo menos, um ano. Os 

gerentes de projetos se sentem fortemente estimulados a utilizar esses conhecimentos. 

b.  O assunto é bastante aceito como uma boa prática de gerenciamento há, pelo menos, um ano por 

um grupo restrito de gerentes de projetos. 

c.  O assunto é bastante aceito como uma boa prática de gerenciamento há, pelo menos, um ano, mas 

os gerentes de projetos são fracamente estimulados quanto ao uso desses assuntos. 

d.  Está se iniciando um trabalho de conscientização junto aos gerentes de projetos. 

e.  Os gerentes desconhecem o assunto ou existe algum receio, por parte dos gerentes, quanto ao uso 

desses assuntos. 

 

 

 

 

3. Em relação à aceitação do assunto “Gerenciamento de Projetos” por parte dos clientes dos projetos do 

setor (ou seja, dos setores internos ou externos à organização que recebem o produto ou serviço criado 

pelo projeto), assinale a opção mais adequada: 

a.  O assunto é bastante aceito como uma boa prática de gerenciamento há, pelo menos, um ano. Os 

clientes gostam do tema e estimulam seu uso. 

b.  O assunto é bastante aceito como uma boa prática de gerenciamento há, pelo menos, um ano, mas 

por um grupo reduzido de clientes. 

c.  O assunto é bastante aceito como uma boa prática de gerenciamento há, pelo menos, um ano, mas 

os clientes não sabem avaliar exatamente se as práticas de gerenciamento de projetos estão sendo 

convenientemente utilizadas. 

d.  Está se iniciando um trabalho de conscientização junto aos clientes. 

e.  Os clientes desconhecem o assunto ou existe algum receio, por parte dos gerentes, quanto ao uso 

desses assuntos. 
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4. Em relação ao nível de conhecimento técnico (ou da área do negócio) pela equipe de gerenciamento 

de cada projeto, assinale a opção mais adequada: 

a.  A equipe conhece suficientemente bem os assuntos técnicos (ou da área de negócio). 

b.  O nível de conhecimento é quase adequado, mas treinamentos em sala de aula e práticos estão 

disponibilizados e são utilizados para atingir o estágio desejado. 

c.  O nível de conhecimento é médio, mas treinamentos em sala de aula e práticos estão 

disponibilizados e são utilizados para se atingir o estágio desejado. 

d.  O nível de conhecimento é fraco, e estão sendo feito esforços para disponibilizar treinamentos. 

e.  O nível de conhecimento é inexistente e não há nenhuma perspectiva de melhoria. 

 

5. Em relação aos treinamentos internos (efetuados dentro da organização), relativos a gerenciamento 

de projetos, assinale a opção mais adequada: 

a.  São realizados cursos internos há algum tempo, abordando assuntos metodológicos e softwares, 

com freqüência e regularidade. 

b.  São realizados cursos internos há algum tempo, abordando assuntos metodológicos e softwares, 

mas a oferta é muito irregular e insuficiente. 

c.  Os primeiros treinamentos internos acabam de ser efetuados e espera-se que se repitam com 

freqüência e regularidade. 

d.  Estão se iniciando esforços internos para se ter um programa de treinamento. 

e.  A organização não dá importância a este aspecto e não realizou nenhum curso interno no último 

ano. 

 

6. Em relação aos treinamentos efetuados fora da organização (tais como cursos de aperfeiçoamento, 

mestrado, MBA, certificação, etc.) para profissionais do setor envolvidos com gerenciamento de projetos, 

nos últimos doze meses, assinale a opção mais adequada: 

a.  A organização estimula tais iniciativas por meio de vantagens de carreira para os participantes, 

desde que adequadamente justificadas. 

b.  A organização estimula tais iniciativas, desde que adequadamente justificadas e, eventualmente, 

pode oferecer vantagens de carreira para os participantes. 

c.  A organização aceita tais iniciativas e está analisando a viabilidade de oferecer vantagens de 

carreira aos participantes. 

d.  A organização está analisando o assunto e pretende divulgar normas para este assunto. 

e.  A organização desconhece ou desestimula tais iniciativas. 

 

7. Em relação ao tipo e abrangência do treinamento fornecido aos gerentes de projetos, assinale a opção 

mais adequada: 

a.  O treinamento abordou todos os grupos de processos e áreas de conhecimento, conforme o 

PMBOK em nível adequado aos gerentes de projetos. Praticamente todos os gerentes de projetos 

foram treinados. 

b.  O treinamento abordou todos os grupos de processos e áreas de conhecimento conforme o 

PMBOK, em nível adequado aos gerentes de projetos, mas atingiu uma quantidade restrita de 

gerente de projetos. 
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c.  O treinamento não abordou as áreas identificadas como necessárias ao setor. 

d.  Está se iniciando um programa de treinamento. 

e.  Não foi realizado nenhum treinamento para os gerentes de projetos e não existe nenhuma iniciativa 

neste sentido. 

 

8. Em relação ao tipo e abrangência do treinamento fornecido à alta administração do setor (ou seja, as 

chefias superiores que têm alguma influência nos projetos do setor), assinale a opção mais adequada: 

a.  O treinamento abordou as áreas relevantes do PMBOK (adequadas ao setor), em nível adequado à 

alta administração. Praticamente toda a alta administração do setor que necessita do treinamento 

foi treinada. 

b.  O treinamento abordou as áreas relevantes do PMBOK (adequadas ao setor), em nível adequado à 

alta administração, mas atingiu uma quantidade insuficiente de profissionais da alta administração 

do setor. 

c.  O treinamento fornecido foi considerado insuficiente ou pouco adequado relativamente às 

necessidades da alta administração do setor. 

d.  Está sendo elaborado um programa de treinamento para a alta administração. 

e.  Não foi fornecido nenhum treinamento à alta administração do setor e não existe nenhuma iniciativa 

neste sentido. 

 

9. Em relação ao entendimento da importância de aspectos organizacionais (Escritório de 

Gerenciamento de Projetos, Comitê, Estrutura Matricial, Sponsor, etc.) para o bom andamento dos projetos, 

podemos afirmar que: 

a.  As principais lideranças do setor e da alta administração da organização conhecem o assunto, 

sabem da sua importância para o sucesso de projetos e dão força para sua implementação e 

aperfeiçoamento. 

b.  As principais lideranças do setor e da alta administração da organização conhecem o assunto, 

sabem da sua importância para o sucesso de projetos, mas não têm tomado nenhuma iniciativa 

para estimular a implementação e aperfeiçoamento do assunto. 

c.  As principais lideranças citadas conhecem o assunto, mas não estão inteiramente confiantes 

quanto à sua importância para o sucesso de projetos. 

d.  Foi iniciado um esforço no sentido de divulgação do assunto junto às lideranças. 

e.  As principais lideranças de gerenciamento de projetos do setor e da alta administração da 

organização desconhecem o assunto, 

 

10. Em relação ao treinamento em softwares para gerenciamento de tempo (seqüenciamento de 

tarefas, cronogramas, etc.), assinale a opção mais adequada: 

a.  Foi fornecido treinamento a todos profissionais que necessitam deste recurso. Eles utilizam os 

softwares adequadamente há mais de um ano. 

b.  Foi fornecido treinamento a todos profissionais que necessitam deste recurso mas apenas um 

grupo restrito de profissionais usa o software adequadamente de forma rotineira. 

c.  Foi fornecido treinamento aos profissionais que necessitam deste recurso. Está se iniciando a 

utilização dos softwares. 

d.  Foi feito um plano de treinamento para software de gerenciamento de tempo. 
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e.  Não existem softwares para gerenciamento de tempo no setor da organização. 
 

NIVEL 3 - PADRONIZADO 

 

1. Em relação ao uso de metodologia de gerenciamento de projetos por pessoas envolvidas com projetos, 

no setor, assinale a opção mais adequada: 

a.  Existe uma metodologia aparentemente completa, implantada e que aborda os cinco grupos de 

processos e as áreas de conhecimento, tidas como necessárias, do PMBOK. Seu uso é rotineiro 

por todos os principais envolvidos com projetos há, pelo menos, um ano. 

b.  Tal como acima, exceto que o uso é restrito a poucos envolvidos. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 

d.  Estão sendo feitos estudos para se implementar uma metodologia. 

e.  Não existe metodologia implantada e não se tem plano de implementação 

 

2. Em relação à informatização da metodologia, assinale a opção mais adequada: 

a.  Existe um sistema informatizado para os diversos tipos de projetos do setor, em uso por todos os 

principais envolvidos há, pelo menos, um ano. 

b.  Tal como acima, exceto que o uso é restrito a poucos envolvidos. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 

d.  Estão sendo feitos estudos para implementação. 

e.  Não existe informatização implantada e não existe nenhuma iniciativa neste sentido. 

 

3. Em relação ao mapeamento e padronização dos processos que envolvem as etapas para a criação do 

produto/serviço, abrangendo o surgimento da idéia, o estudo de viabilidade e suas aprovações 

(Planejamento Estratégico) e o ciclo do projeto, podemos afirmar que: 

a.  Todos os processos acima foram mapeados, padronizados e, alguns, informatizados. O material 

produzido está em uso há mais de um ano. 

b.  Tal como acima, exceto que o uso é restrito a poucos envolvidos. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 

d. Estão sendo feitos estudos para se iniciar o trabalho citado. 

e.  Ainda não existe uma previsão de quando as tarefas acima serão iniciadas. 

 

4. Em relação ao planejamento de cada novo projeto e conseqüente produção do Plano do Projeto, 

podemos afirmar que: 

a.  Este processo é feito conforme padrões estabelecidos que demandam diversas reuniões entre os 

principais envolvidos e o modelo possui diferenciações entre projetos pequenos, médios e grandes. 

Ele é bem aceito e está em uso há mais de um ano. 

b.  Tal como acima, exceto que o uso é restrito a poucos envolvidos. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 

d.  Estão sendo feitos estudos para se planejar os novos projetos. 

e.  Não existe nenhum padrão em uso e não existem planos para desenvolver nenhum novo modelo. O 

atual processo é intuitivo e depende de cada um. 
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5. Quanto à estrutura organizacional implementada (projetizada, matricial forte, balanceada ou fraca), 

relativa ao relacionamento entre o Gerente do Projeto e outras áreas da organização (também chamadas de 

"fornecedores internos"), podemos afirmar que: 

a.  Foi feita uma avaliação do tipo de estrutura organizacional mais adequado e possível no momento e 

foi acordada uma estrutura com os "fornecedores internos" com regras claras. Esta estrutura está 

em uso pelos principais envolvidos há mais de um ano. 

b.  Tal como acima, exceto que o uso é restrito a poucos envolvidos. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 

d.  Estudos foram iniciados para atacar este assunto. 

e.  Nada foi feito. 

 

6. Em relação ao Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) do setor, assinale a opção mais 

adequada: 

a.  Foi implantado e possui forte envolvimento com o planejamento e acompanhamento dos projetos 

do setor. Está operando há mais de um ano e influencia todos os projetos importantes do setor. 

b.  Tal como acima, exceto que a atuação do EGP  é restrita a poucos projetos importantes do setor. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 

d.  Estão sendo feitos estudos para implantação de um EGP.  

e.  Não existe EGP  e não existem planos para sua implantação. 

 

7. Em relação ao uso de Comitês para acompanhamento de projetos, assinale a opção mais adequada: 

a.  Foram implantados, reúnem-se periodicamente e têm forte influência no andamento dos projetos 

importantes do setor que foram escolhidos para serem acompanhados pelo comitê. Estão operando 

há mais de um ano. 

b.  Tal como acima, exceto que a atuação dos comitês é restrita a poucos projetos importantes do 

setor. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 

d.  Estão sendo feitos estudos para sua implantação. 

e.  Não existem Comitês e não existem estudos para sua implantação. 

 

8. Em relação às reuniões de avaliação do andamento de cada projeto efetuadas pelo gerente do projeto 

com sua equipe, assinale a opção mais adequada: 

a.  São organizadas segundo uma disciplina pré-estabelecida que prevê horário, local, pauta, 

participantes, relatórios, etc. e permitem que todos os membros da equipe percebam o andamento 

do projeto. Está em uso por todos os projetos há mais de um ano. 

b.  Tal como acima, exceto que esta prática está restrita a poucos gerentes de projetos. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 

d.  Estão sendo feitos estudos para implementação de reuniões de avaliação do andamento. 

e.  Não existem. Ao que parece, os projetos ficam à deriva. 

 

9. Em relação ao acompanhamento da execução de cada projeto, assinale a opção mais adequada: 
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a.  Os dados adequados são coletados periodicamente e comparados com o plano baseline. Em caso 

de desvio da meta, contramedidas são identificadas e designadas aos responsáveis. O modelo 

funciona e está em uso por todos os projetos há mais de um ano. 

b.  Tal como acima, exceto que esta prática está restrita a poucos gerentes de projetos. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 

d.  Estão sendo feitos estudos para implementar o acompanhamento dos projetos. 

e.  Nada é feito e não existe nenhuma iniciativa neste assunto. Ao que parece, os projetos ficam à 

deriva. 

 

 
10. Com relação ao planejamento técnico do produto ou serviço que está sendo desenvolvido (ou 

seja, a documentação técnica) e que é utilizado pelo Líder Técnico, pelo Gerente do Projeto e outros que 

dele necessitam, podemos afirmar que: 

a.  A documentação técnica produzida em cada projeto é de muito boa qualidade e todos os principais 

envolvidos no setor conhecem o assunto e o tem praticado com muita propriedade há mais de um 

ano. 

b.  Tal como acima, exceto que esta prática é restrita a poucos que dela necessitam. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 

d.  Estão sendo feitos estudos para implementação do assunto. 

e.  Nada existe, assim como não existe nenhuma iniciativa no assunto. 

 

NIVEL 4 – GERENCIADO 

 

1. Em relação ao histórico de projetos já encerrados, no que toca aos aspectos (caso sejam aplicáveis): 

retorno do investimento; qualidade do produto/serviço que foi criado; qualidade do gerenciamento; 

armazenamento de Lições Aprendidas, podemos afirmar que: 

a.  Foi criado um banco de dados para coletar estes dados e existe uma quantidade adequada de 

dados que são de ótima qualidade. O sistema está em uso há mais de dois anos pelos principais 

envolvidos, para planejar novos projetos e evitar erros do passado. 

b.  Tal como acima, exceto que o uso do banco de dados é restrita a poucos gerentes de projetos. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 

d.  Estão sendo feitos estudos para se criar um banco de dados tal como acima. 

e.  Existem alguns dados, mas estão dispersos e não existe um arquivamento informatizado central. 

Não existe a prática do uso. Não existe um plano para se atacar o assunto. 

 

2. Em relação à gestão de portfólio e de programas identificados no Planejamento Estratégico para o 

setor, assinale a opção mais adequada: 

a.  Todos os porftólios e programas recebem um atendimento especial, tendo o seu próprio gerente, 

além dos gerentes de cada projeto. Este gerenciamento é feito em fina sincronia com o responsável 

pelas metas estratégicas da organização há mais de 2 anos. 

b.  Tal como acima, exceto que restrito a uns poucos portfólios e/ou programas. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 
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d.  Está sendo criada uma abordagem para dar prioridade a portfólios e programas identificados pelo 

Planejamento Estratégico 

e.  Desconhece-se a importância deste assunto. 

 

3. Em relação à Melhoria Contínua no modelo de gerenciamento de projetos existente no setor, praticada 

por meio de controle e medição da metodologia e do sistema informatizado, assinale a opção mais 

adequada: 

a.  Existe um sistema de melhoria contínua pelo qual os processos são permanentemente avaliados e 

os aspectos que mostram fragilidade ou inadequabilidade são discutidos e melhorados. É bem 

aceito e praticado pelos principais envolvidos há mais de 2 anos. 

b.  Tal como acima, exceto que esta prática ainda é restrita. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 

d.  Está sendo implementado um programa de melhoria contínua. 

e.  O assunto ainda não foi abordado. 

 

4. Em relação às anomalias em tarefas que estão em andamento ou que acabaram de ser executadas 

(início muito fora do previsto, duração muito além da prevista, estouro de orçamento, etc.), assinale a opção 

mais adequada: 

a.  Existe um procedimento praticado por todos os gerentes de projeto pelo qual se coletam dados de 

anomalias de tarefas e se efetua uma análise para identificar os principais fatores ofensores. Está 

em uso com sucesso há mais de dois anos. 

b.  Tal como acima, exceto que esta prática ainda é restrita a poucos projetos. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 

d.  Está sendo implantado um sistema com o objetivo citado na primeira opção. 

e.  O assunto não foi abordado. 

 

5. Em relação às causas de fracasso de projetos já encerrados (atrasos, estouro de orçamento, não 

obediência ao escopo previsto, não atendimento às exigências de qualidade) oriundas do próprio setor ou 

de setores externos, assinale a opção mais adequada: 

a.  Todas as principais causas de fracasso foram identificadas. Foram estabelecidas e implantadas 

contramedidas para evitar que estas causas se repitam. Todos os principais envolvidos utilizam 

estes conhecimentos há mais de dois anos. 

b.  Tal como acima, exceto que as conclusões e uso desta prática ainda são preliminares. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B 

d.  Estão sendo feitos estudos para se implantar um sistema tal como o acima. 

e.  Ainda não existe um trabalho nesta direção. 

 

6. Em relação à estrutura organizacional existente, é possível afirmar que a estrutura implementada 

anteriormente para governar o relacionamento entre os gerentes de projetos e os "fornecedores 

internos" (veja questão 5 do nível 3): 

a.  Evoluiu para uma nova forma realmente correta e eficiente. Os gerentes de projetos possuem e 

exercem a autoridade necessária e adequada para as suas funções. A nova forma é praticada por 

todos os gerentes de projeto com sucesso há mais de dois anos. 
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b.  Tal como acima, exceto que nem todos os gerentes de projetos se relacionam com seus 
fornecedores internos conforme a nova estrutura. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 

d.  Os estudos para a evolução foram concluídos e está se iniciando a implantação da nova estrutura. 

e.  Nada foi feito. Não se conhece adequadamente o assunto para se traçar um plano de evolução. 

 

7. Em relação ao acompanhamento do trabalho efetuado pelos gerentes de projetos e ao estímulo que 

lhes é concedido no sentido de atingirem as metas de seus projetos, assinale a opção mais adequada: 

a.  Existe um Sistema de Avaliação dos gerentes de projetos, pelo qual se estabelecem metas e, ao 

final do período, se avalia quão bem eles se destacaram, podendo, então, obter bônus pelo 

desempenho. O sistema funciona com sucesso há pelo menos dois anos. 

b.  Tal como acima, exceto que esta prática ainda é aplicada a poucos gerentes. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 

d.  Foram feitos estudos nesta direção e estão sendo implementados. 

e.  Não existe nenhuma iniciativa nessa direção. 

 

8. Em relação ao aperfeiçoamento da capacidade dos gerentes de projetos do setor, com ênfase em 

relacionamentos humanos (liderança, negociação, conflitos, motivação, etc.), assinale a opção mais 

adequada: 

a.  Existe um plano estruturado formal de treinamento e praticamente todos os gerentes de projeto já 

passaram por este treinamento. Os cursos são de ótima qualidade, são bem avaliados e modelo 

tem funcionado com sucesso nos últimos dois anos. 

b.  Tal como acima, exceto que esta prática ainda é restrita a poucos tipos de treinamentos. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 

d.  Estão sendo feitos estudos para se fornecer treinamento avançado de qualidade. 

e.  Não existe nenhuma iniciativa nessa direção. 

 

9. Em relação ao estímulo para a obtenção de certificação pelos gerentes de projetos do setor, assinale a 

opção mais adequada: 

a.  Existe um plano em execução para estimular os gerentes de projetos a obter uma certificação PMP, 

IPMA ou equivalente. Este plano está em funcionamento há mais de dois anos e uma quantidade 

significativa de gerentes de projetos já obteve certificação 

b.  Tal como acima, exceto que esta prática atingiu uma parcela de gerentes de projetos. 

c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 

d.  O assunto é visto com seriedade e pretende-se montar um plano neste sentido. 

e.  Não existe nenhuma iniciativa neste sentido. 

 

10. Em relação ao alinhamento dos projetos executados no setor com os negócios da organização 

(ou com o Planejamento Estratégico), assinale a opção mais adequada: 

a.  Foram criados critérios enérgicos para que os novos projetos somente sejam aceitos se alinhados 

com os negócios da organização e eles têm sido respeitados. O sistema funciona eficientemente há 

mais de dois anos. 

b.  Tal como acima, exceto que, algumas vezes, os critérios não são respeitados. 
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c.  O cenário existente é inferior ao apresentado nos itens A e B. 

d. Estão sendo feitos estudos para a criação dos critérios. 

e.  Não existem critérios enérgicos de alinhamento com os negócios da organização para que os novos 

projetos. 

 

NÍVEL 5 – OTIMIZADO 

 

 
1. Em relação ao histórico de projetos já encerrados, no que toca aos seguintes aspectos (caso 

aplicáveis): retorno do investimento; qualidade do gerenciamento; qualidade técnica e desempenho do 

produto/serviço obtido, assinale a opção mais adequada: 

a.  Existe um amplo e excelente banco de dados (ou algo semelhante), que é utilizado 

rotineiramente pelos gerentes de projetos há, pelo menos, 2 anos. 

e.  Existe um banco de dados (ou algo semelhante), que não pode ser classificado de amplo e 

excelente ou não é utilizado rotineiramente pelos gerentes de projetos. 

 

2. Em relação ao histórico de projetos já encerrados, no que toca a Lições Aprendidas, assinale a 

opção mais adequada: 

a.  Existe um amplo e excelente banco de dados (ou algo semelhante), que é utilizado 

rotineiramente pelos gerentes de projetos há, pelo menos, 2 anos. 

e.  Existe um banco de dados (ou algo semelhante), que não pode ser classificado de amplo e 

excelente ou não é utilizado rotineiramente pelos gerentes de projetos. 

 

3. Em relação à avaliação da estrutura organizacional implementada no setor (Comitês, Escritório de 

Gerenciamento de Projetos, Gerentes de Projetos, Sponsors, Estrutura Projetizada, Estrutura Matricial, 

etc.), assinale a opção mais adequada: 

a.  A estrutura implementada é perfeitamente adequada ao setor e funciona de forma totalmente 

convincente há, pelo menos, 2 anos. 

e.  O cenário da opção anterior ainda não foi atingido. 

 

4. Em relação à visibilidade de nossa organização na comunidade empresarial, assinale a opção mais 

adequada: 

a.  Nossa organização é vista e citada como benchmark em gerenciamento de projetos há, pelos 

menos, 2 anos. Recebemos freqüentes visitas de outras organizações para conhecer nosso 

sistema de gerenciamento de projetos. 

e.  Ainda estamos muito longe de ser reconhecidos como benchmark. 

 

5. Em relação à capacidade dos gerentes de projetos do setor em relacionamentos humanos (negociação, 

liderança, conflitos, motivação, etc.), assinale a opção mais adequada: 

a.  Quase a totalidade de nossos gerentes é altamente avançada nesses aspectos há pelos menos 

2 anos. 

e.  Ainda estamos muito longe de atingir o nível acima. 
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6. Em relação ao clima existente no setor, relativamente a gerenciamento de projetos, assinale a opção 

mais adequada: 

a.  O assunto gerenciamento de projetos é visto como "algo natural" no setor há, pelo menos, 2 

anos. Os projetos são planejados com rapidez e eficiência e a execução ocorre em um clima de 

baixo stress, baixo ruído e alto nível de sucesso. 

e.  Ainda não atingimos o cenário acima. 

 

7. Em relação ao programa de certificação PMP, IPMA ou equivalente para os gerentes de projetos do 

setor, assinale a opção mais adequada: 

a.  A quantidade adequada e necessária de gerentes certificados foi atingida. 

e.  Ainda não atingimos a quantidade adequada e necessária. 

 

8. Em relação às causas de fracasso dos projetos (atrasos, estouro de orçamento, não obediência ao 

escopo previsto, não atendimento a exigências de qualidade), tanto internas como externas ao setor, 

assinale a opção mais adequada: 

a.  Todas as  causas foram mapeadas e ações de correção já são executadas com sucesso quase 

total há, pelo menos, 2 anos. 

e.  Ainda existe muito trabalho a ser feito neste sentido. 

 

9. Em relação à informatização implantada no setor, assinale a opção mais adequada: 

a.  Ela é totalmente adequada ao setor, aborda todos os aspectos necessários ao gerenciamento, 

pode ser utilizada por diferentes tamanhos de projeto e é utilizada rotineiramente durante todo o 

ciclo de vida de cada projeto há, pelo menos, 2 anos. 

e.  Ainda não atingimos o cenário acima. 

 

10. Em relação ao alinhamento dos projetos executados no setor com os negócios da organização (ou 

com o planejamento estratégico), assinale a opção mais adequada: 

a.  O alinhamento é de 100% há muito tempo (acima de 2 anos). 

e.  Ainda não temos um alinhamento de 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 


