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1 RESUMO 

É notória a busca pelas melhores práticas em gerenciamento de projetos no mercado de uma 
forma bem ampla. Não é um assunto exclusivo da engenharia ou tecnologia da informação. 
Qualquer empresa, dos mais variados portes, que tenha em suas práticas de trabalho o 
desenvolvimento de projetos, pode facilmente concluir que metodologias caseiras ou informais 
não são apenas uma desvantagem competitiva, mas uma deficiência que pode colocar em 
risco seu crescimento ou manutenção no mercado competitivo. Adotar boas práticas na 
gerência de projetos deixou de ser uma vantagem e deve ser encarada como uma obrigação. 

Esta busca, quando não provocada pela empresa em relação aos seus profissionais através de 
um planejamento de capacitações, acaba sendo naturalmente instigada pela busca individual 
destes mesmos funcionários que já entenderam que estas habilidades são necessárias e estes 
as tratam como um investimento pessoal e vão buscar no mercado empresas que as 
reconheçam pela importância que tem. 

Uma consequência natural da agregação deste conhecimento de boas práticas no 
gerenciamento de projetos é a visão da implantação do PMO – Project Management Office na 
empresa. O PMO tem o poder de formalizar, impor, garantir a prática, fiscalizar, orientar, buscar 
e propor melhorias constantes para que os projetos sejam gerenciados de forma correta de 
acordo com as necessidades da empresa. 

Este trabalho objetiva estudar e condensar o que a literatura aborda sobre processo de 
implantação de um PMO em uma empresa que trabalhe com projetos, sejam como produtos ou 
como processos internos. Visando propiciar um melhor entendimento deste objetivo, foi 
realizada uma revisão bibliográfica que aborda desde os conceitos básicos de projetos, 
definições sobre suas gestões, níveis de maturidade destes gerenciamentos, até o conceito do 
PMO propriamente dito. 

  
"O sucesso exige objetivos viáveis, organização 
adequada e habilidade gerencial, principalmente em 
planejamento, controle e liderança. Ao contrário dos 
gerentes de trabalho continuo e rotineiro, os gerentes 
de projeto não podem contar com a boa sorte ou 
recorrer a sentimentos, pois não há atalhos na 
administração de projetos."  
(KEELING, 2005, p. 85) 

  
 

Palavras chave: PMO, Escritório de Projetos, Project Office Management, Implantação. 
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2 Abstract 

It’s notorious the search for the best practices in project management on market in general. It is 
not an issue exclusive for engineering or information technology. Any company, of different 
sizes, which takes on their work practices of project development, can easily conclude that 
homemade or informal methodologies are not only a competitive disadvantage, but a deficiency 
that may jeopardize its growth or maintenance in the competitive market. Adopt best practices in 
project management is no longer an advantage and should be seen as an obligation. 

This search, when not caused by the company in relation to its employees through a planning of 
capabilities, naturally ends up being instigated by individual pursuit of these same employees 
that already understood these skills are necessary and they treat them as a personal investment 
in and go seek market companies that recognize the importance of. 

A natural consequence of this aggregation knowledge of best practices in project management 
is the view of the implementation of a PMO - Project Management Office on the enterprise. The 
PMO has the power to formally impose, ensuring the practice, supervise, mentor, and seek 
constant improvements to propose that projects are managed correctly according to then 
business needs. 

This work aims to study and condense what the literature focuses on the process of 
implementing a PMO in a company that works with projects, either as products or as internal 
processes. Aiming to provide a better understanding of this goal, we conducted a literature 
review that covers from the basics of projects, definitions of their management, maturity levels, 
even the concept of PMO itself. 

 

Keywords: PMO, Project Office Management, Implantation. 
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7 APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho sintetiza uma série de fundamentos e orientações para a implantação de 
um Escritório de Projetos. De forma condensada e objetiva, são abordados desde conceitos 
básicos sobre o vasto assunto “Gerenciamento de Projetos”, com suas definições técnicas, até 
o processo de planejamento e implantação de um PMO.  

Conforme pode ser constatado nas referências bibliográficas, a própria implantação de um 
PMO deve ser encarada como um projeto e consequentemente abranger todas as fases do 
ciclo de vida que este requer. 

Delegar o sucesso de um projeto ao acaso da sorte vai muito além da imprudência ou 
negligência, poder-se-ia considerar esta prática como uma afronta a uma realidade que nem é 
tão recente. Amplamente difundidas e discutidas em termos globais, boas práticas efetivamente 
produzem excelentes resultados e comprovadamente estão aquém de serem facultativas. 

No entanto, mesmo reconhecendo-as como importantes ou verídicas, comumente sua adoção 
não é facilmente absorvida pelas empresas. Elas requerem mais do que conhecimento 
acadêmico/teórico. Requer exercício, insistência, perseverança e devem ser encaradas como 
um processo dinâmico, em constante melhoria decorrente de aprendizado com a base histórica 
de erros e acertos - as tão bem comentadas “lições aprendidas”. 

O Escritório de Projetos, nas suas diversas formas de estruturas e responsabilidades, tem 
condições de fornecer este apoio, esta referência, para que estas melhores práticas sejam de 
fato adotadas, assimiladas e incorporadas como uma prática comum, até um nível em que não 
são mais encaradas como uma fase de transição ou de mudanças, mas uma conscientização 
que as mudanças são constantes e se deve ter em mente uma busca ininterrupta pela 
excelência. 

Quando uma empresa adota um PMO, formaliza para toda a estrutura a seriedade e o seu 
compromisso com a qualidade, com o propósito de não apenas se adaptar ou assimilar boas 
práticas no gerenciamento de projetos, mas de se posicionar definitivamente comprometida na 
sua persistência em estar continuamente evoluindo na gestão dos seus projetos. 
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8 OBJETIVOS DO TRABALHO 

8.1 Objetivo Geral 

Organizar um conjunto de orientações e fundamentos para o processo de implantação de um 
PMO (Project Management Office) em uma empresa, abordando suas fases desde o 
planejamento até a implantação, definição de estruturação dentro da empresa e consequentes 
responsabilidades e formas de atuação, bem como o gerenciamento das expectativas dos 
patrocinadores (sponsors). 

 

8.2 Objetivos Específicos 

Este trabalho tem como objetivos específicos: 

• Apresentar um referencial bibliográfico sobre gerência, metodologias e níveis de 
maturidade em gestão de projetos, bem como uma referência ao Project Management 
Institute e ao Project Management Office, especificamente; 

• Propor uma forma de análise pré-implantação do PMO para que a empresa possa expor 
suas metas e expectativas em relação ao PMO embasadas em uma análise de 
aderência do seu nível de maturidade atual em relação ao projetado; 

• Mapear as principais fases e considerações na implantação de um PMO; 

 
 



12	  
	  

 

9 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está dividido em oito partes, a saber: 
 
Apresentação 
Apresenta o contexto em que o trabalho foi inspirado. 
 
Objetivos do Trabalho 
Sintetiza os objetivos geral e específico. 
 
Revisão Bibliográfica 
São apresentados alguns conceitos sobre projetos, gestão de projetos, níveis de maturidade, 
PMI e suas certificações, PMO e suas formas de estruturação e responsabilidades. 
 
Diagnóstico pré-implantação do PMO 
Aborda uma fase de preparação para implantar um PMO considerando uma análise para 
identificação do nível atual de maturidade da empresa e a escolha do nível de maturidade a ser 
atingido. 
 
Justificando a Implantação de um PMO 
As principais razões e argumentos de convencimento para implantação de um Escritório de 
Projetos em uma empresa. 
 
Implantação do PMO 
Aborda as diretrizes e fases de implantação do PMO. 
 
Conclusão 
Conclusão dos componentes da esquipe sobre o material pesquisado e sintetizado no trabalho. 
 
Bibliografia 
Apresenta a bibliografia consultada na elaboração do trabalho. 

10 MODELO DE PESQUISA 

O modelo de pesquisa adotado na composição deste trabalho foi embasado em referências 
literárias sobre os fundamentos das definições de projetos, seu ciclos de vida e 
gerenciamentos, institutos especializados nestes assuntos, e publicações de autores 
reconhecidos pelo mercado. 
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11 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

11.1 Conceito de Projeto 

Para entender melhor o gerenciamento de projeto, deve-se entender primeiramente a definição 
de projeto. Um projeto pode ser considerado qualquer serie de atividades e tarefas como segue 
conforme PMBOK guide 4th Edition:  

• Tem um objetivo específico para ser completado dentro de certa especificação; 
• Tem datas definidas de início e término; 
• Tem limites de fundos; 
• Consome recursos humanos e não humanos (ex. Dinheiro, pessoas, equipamentos); 
• São multifuncionais (ex. atravessam vários segmentos funcionais); 

O que é um projeto segundo a norma NBR 10006:  

“Processo único, consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas com 
datas para início e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme 
requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos.” 

PMBOK, 4th edition pág.11 

“Um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 
exclusivo.” 

PMBOK, 2004 pág.9 - PMI 

 “Gerência de Projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e 
técnicas nas atividades do projeto com o objetivo de atender os requisitos do projeto.” 

11.2 Gerenciamento de Projetos 

Gerenciamento de projeto envolve planejamento de projeto e monitoramento de projeto. 
Planejamento de projeto, englobando a definição dos requisitos do trabalho, da qualidade e 
quantidade de trabalho e dos recursos necessários e também o monitoramento de projeto onde 
se acompanha o progresso comparando os resultados planejados aos resultados correntes, 
analisando impactos e fazendo ajustes;  

Gerencia de Projetos segundo Kerzner envolve o balanceamento entre escopo, tempo, custo e 
qualidade, entre Stakeholders com diferentes necessidades e expectativas e os requisitos 
identificados (necessidades) e requisitos não identificados (expectativas).  

Os Stakeholders são indivíduos, grupos de indivíduos ou organizações que podem influenciar o 
projeto sendo positivamente ou negativamente. 
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Conforme estudo conduzido pelo Standish Group (www.standishgroup.com/chaos.html, 2000) 
as taxas de Sucesso de Projetos Internos: 

• 16% de sucesso total; 

• 32% com sucesso parcial; 

• 52% falharam; 

E segundo Rad and Raghavan 2000, as Razões das Falhas são as seguintes: 

• Requerimentos incompletos; 

• Falta de envolvimento do usuário; 

• Falta de recursos; 

• Expectativas não realistas; 

• Falta de apoio executivo; 

• Mudança nas especificações/requerimentos; 

• Falta de planejamento; 

• Produto não mais necessário 

E segundo Standish Group, 2000 os Projetos têm Sucesso devido às seguintes razões 
analisadas:  

1. Envolvimento do usuário; 

2. Suporte da diretoria executiva; 

3. Requerimentos claramente definidos e anunciados; 
 

4. Planejamento efetivo; 
 

5. Expectativas realistas; 
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11.3 Grupo de processos  

Um processo é um conjunto de atividades que são inter-relacionadas que são trabalhadas para 
atingir um resultado. Os processos são caracterizados por suas entradas, saídas, ferramentas 
e técnicas aplicadas para o desenvolvimento. Os processos garantem um fluxo de 
gerenciamento facilitando a organização e condução do projeto ao longo da sua existência 
Com o conhecimento do fluxo do projeto definem-se como os gerentes coordenarão os 
processos e utilização das ferramentas adequadas para a gestão do projeto.  

 

Figura 1: Grupos de Processos 

Fonte:	  PMBOK,	  2000	  

 
Conforme fala Ricardo Vargas, os grupos de processos estão ligados através dos inputs e 
outputs e dos resultados que produzem. As saídas de um processo são a entradas para outro 
processo. Focando nestas ligações, podemos descrever cada processo em termos de suas: 

• Entradas: documentos ou itens documentáveis que sofrerão algum tipo de ação no 
processo. 

• Técnicas e Ferramentas: mecanismos aplicados às entradas responsáveis pela geração 
das saídas; 

• Saídas: documentos ou itens documentáveis que são o resultado do processo. 

 

Figura 2: Fluxo de Grupo de Processos 
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Os processos de gerenciamento de projetos têm interfaces bem definidas, porém na prática 
eles se interagem e se sobrepõe.  

11.4 Sobreposição dos grupos de processos 

 

 
Figura 3: Sobreposição dos Grupos de Processos 

 
 
Assim é possível conseguir verificar quais serão os entregáveis no projeto no que se refere aos 
processos técnicos e gerenciais. São as etapas de um projeto que precisam ser cumpridas 
desde o início de um tema, problema, até a sua finalização e ou implantação. 

Os grupos de processos estão ligados pelos objetivos que produzem.  

• Grupo de processos de iniciação: consiste nos processos para definição e obtém a 
autorização do projeto. 

• Grupo de processos de planejamento: desenvolvem o plano de gerenciamento. É neste 
grupo que se define e detalha os objetivos e planeja as tarefas necessárias o 
atingimento dos objetivos e o escopo para os quais o projeto foi idealizado. A natureza 
de um projeto é sempre ter loops de feedbacks periódicos e sendo assim à medida que 
mais informações são recebidas e entendidas, planejamentos adicionais devem ser 
feitos. Conforme PMBOK 4th edition, esta necessidade de revisão contínua dos 
processos de planejamento e algumas vezes o processo de iniciação, ou seja, este 
detalhamento progressivo do plano de gerenciamento é denominado “planejamento por 
ondas sucessivas”, onde indica que o planejamento e as documentações são processos 
contínuos e dinâmicos. Em resumo, o grupo de processos de Planejamento envolve:  

o Documentar e publicar a Declaração de Escopo do Projeto;  
o Desenvolvimento da Estrutura Analítica do Projeto (EAP);  
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o Desenvolvimento do Cronograma do Projeto;  
o Determinação de Necessidades de Recursos;  
o Definição de Compras e Aquisições;  
o Desenvolvimento do Orçamento do Projeto;  
o Desenvolvimento e publicação do Plano de Gerenciamento do Projeto. 

• Grupo de processos de execução: consiste na ação das atividades existentes no plano 
de gerenciamento. Aqui há integração das atividades e recursos e coordenação das 
pessoas para realizar o plano de gerenciamento do projeto para cumprir com as 
especificações do projeto. Neste grupo de processos é onde se percebe o maior nível 
de esforço para o trabalho. Durante o andamento do trabalho da execução das tarefas 
os resultados poderão requerer atualizações no planejamento, isso pode acarretar em 
mudanças nas durações previstas no planejamento das atividades, na produtividade e 
na disponibilidade de recursos e riscos imprevistos.  

• Grupo de processos de monitoramento e controle: acompanha, revisa e regula 
frequentemente o progresso do projeto identificando as variações em relação ao plano 
de gerenciamento do projeto.  Assim ações corretivas são tomadas para atender aos 
objetivos do projeto. 

• Grupo de processos de encerramento: processos para finalizar todas as atividades 
visando completar formalmente o projeto e formalizar a aceitação do resultado e 
conduzir o projeto a um final ordenado, inclusive questões contratuais.  

 

11.5 Programa ou subprojeto 

Um programa segundo o PMBOK (2000): 

Um grupo de projetos gerenciado de forma coordenada, a fim de se obter benefícios que, de 
uma forma isolada, não se obteria. (PMBOK 2000, p. 9) 

Segundo Vargas (2003) um programa tem por objetivo integrar projetos que tenham objetivos e 
missões comuns, mas que isoladamente poderiam ter vida própria. 

Um subprojeto já é uma prática comum em projetos grandes ou de alta complexidade, em que 
se divide o projeto em pequenos subprojetos para se facilitar o seu gerenciamento e controle, 
segundo Vargas (2003). 

Segundo o PMBOK (2000) subprojetos são criados, pois são frequentemente conduzidos por 
diferentes unidades funcionais ou são terceirizadas a diferentes empresas. 

Ainda abaixo do subprojeto, segundo Maximiano (2007), é utilizada a denominação de sistema 
para designar uma parte física de um empreendimento maior, porém cabe a cada organização 
dar o significado específico para os conceitos de programa e projeto, a fim de definir as 
diferenças de escala entre as atividades e definir as estratégias para administrá-los. A Error!	  
Reference	   source	   not	   found. apresenta um diagrama representativo da hierarquia entre 
programa, subprojeto e sistema. 
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Figura 4: Programa, Projeto e Sistema. Maximiano (2007) 

 

11.6 Ciclo de Vida 

Maximiniano (2007) acrescenta ao tema Ciclo de Vida um adendo sobre inspiração e 
transpiração, da conhecida proporção de Thomas Edison, em que 10% do projeto 
correspondem à ideia (inspiração) e 90% correspondem à transpiração, ressaltando que apesar 
da inspiração corresponder a apenas 10% do projeto, é a mais difícil, pois dependem de 
criatividade e talento. Também apresenta um modelo genérico e simplificado do ciclo de vida, 
Error!	  Reference	  source	  not	  found.. 

 

Figura 5: Ciclo de Vida Genérico. Maximiano (2007) 

A ideia é a entrada do projeto, ou qualquer ação de início. O desenho representa o projeto, o 
detalhamento do produto. O desenvolvimento é a elaboração e andamento do projeto. E, a 
entrega é o final do projeto. 
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11.7 Maturidade em Gestão de Projetos 

A capacidade da empresa em selecionar e gerenciar projetos de uma maneira que atenda suas 
estratégias pode ser descrita pela ideia de maturidade organizacional em gerenciamento de 
projetos. O modelo de maturidade em gestão de projetos tem como função básica auxiliar as 
organizações na avaliação e entendimento do seu nível atual de maturidade organizacional 
fornecendo formas para melhoramento através das competências da organização que devem 
ser seguidas ou desenvolvidas.  

Pennpacker & Grant (2003) afirmam que: 

“Os modelos de maturidade provêm uma estrutura para avaliação que permite a 
uma organização comparar suas entregas de projetos com as melhores práticas 
ou contra seus concorrentes, enfim, definindo uma rota estruturada para o 
melhoramento” (p. 5) 

Atualmente encontram-se no mercado vários modelos de maturidade. Os conceitos originados 
pelas áreas de gerenciamento da qualidade (Crosby, 1979; Deming, 1986) forneceram base 
para estes modelos. Em 1979, Crosby construiu um modelo dividido em cinco níveis 
incrementais de maturidade para a adesão dos conceitos de qualidade em uma organização, 
chamado Quality Management Maturity Grid. Em 1986, Deming exibiu as práticas para o 
melhoramento contínuo dos processos de gerenciamento da qualidade em uma organização.  

A partir do modelo de Crosby e das ideias de Deming, o Software Engineering Institute (SEI) da 
Carnegie Mellon University e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DOD – 
Department of Defense) desenvolveram um modelo para avaliação de risco na contratação de 
empresas de software – o CMMI (Capability Maturity Model Integration). O modelo é dividido 
em áreas de processo que são divididas em áreas de conhecimento e níveis de maturidade. O 
CMMI é uma evolução do CMM (desenvolvido pelo Software Engineering Institute (SEI) da 
Universidade Carnegie Mellon) e busca integrar diferentes modelos e disciplinas estabelecendo 
um único modelo para o processo de melhoria corporativo,.  
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A maturidade segundo o CMM-SEI é descrita em cinco níveis distintos dentro de um ciclo: 
Inicial, Repetível, Definido, Gerenciado e Otimizado, conforme figura abaixo: 

 

Figura 6: Níveis de Maturidade do CMMI 

Os modelos presentes nesse trabalho são: Fincher – Levin, Project Excellence, Project 
Management Maturity Model (PMMM), Project Management Process Maturity Model (PM)2, 
Project Management Maturity Model (ProMMM) e Organizational Project Management Maturity 
Model (OPM3). 

O modelo de maturidade proposto por Fincher & Levin (1997) é baseado no modelo de 
capacidade de gerenciamento de processos de software (CMM) e também apresenta cinco 
níveis. Na diversidade de modelos existente, este foi um dos primeiros adaptados ao 
gerenciamento de projetos. 

O modelo de maturidade (PM)2  proposto por Kwak & Ibbs (2002) visa entender e mensurar o 
nível de sofisticação de uma organização no que se refere ao gerenciamento de projetos. Esse 
modelo também é dividido em cinco níveis, sendo que cada nível representa processos chaves 
do gerenciamento de projetos, principais características da corporação e áreas chaves. Esse 
modelo baseia-se no grupo de conhecimento em gerenciamento de projetos divulgado pelo 
PMI (PMI, 2000) e incorpora as nove áreas de conhecimento com os cinco grupos de 
processos de gerenciamento de projetos.     

O modelo de maturidade de Kerzner (2003) descrito como PMMM (Project Management 
Maturity Model) também possui cinco níveis e é possível a sobreposição de níveis, portanto 
que não seja alterada a ordem de término dos níveis. A da organização a riscos é que vai 
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definir a sobreposição de níveis. Em virtude do comprometimento da organização com uma 
metodologia única após o término do trabalho nas outras metodologias, Kerzner informa que é 
improvável que os níveis 2 e 3 se sobreponham. 

Para Kerzner os níveis de maturidade são obtidos da seguinte forma: 

• Níveis 1 e 2 possuem graus médios de dificuldade para obtenção.  
• Nível 3 possui maior dificuldade de obtenção e é o mais arriscado para a organização, 

pois promove mudanças na cultura. Alcançando o nível 3,  a organização necessita de 
menor tempo e esforço para alcançar os níveis superiores 4 e 5.  

• Os níveis 3, 4 e 5 formam um ciclo virtuoso repetitivo com retorno o qual a aplicação 
contínua leva a organização à excelência em gerenciamento de projetos. Kerzner 
(2003) coloca a necessidade das organizações avaliarem o custo-benefício de se atingir 
e manter o nível mais alto de maturidade.   

O modelo de maturidade de Hillson (2003) descrito como ProMMM (Project Management 
Maturity Model) possui quatro níveis. Esse modelo se estruturou em conceitos e modelos 
propagados pelo CMM (Capacity Maturity Model) do SEI, EFQM (European Foundation for 
Quality Management) e RMM (Risk Maturity Model). Diferentemente da maioria dos modelos de 
maturidade, que possuem suas estruturas baseadas nas áreas de conhecimento e grupos de 
processos do gerenciamento de projetos do PMI, o ProMMM busca incluir outros predicados ao 
gerenciamento de projetos, tais como: como se pensa (cultura organizacional); como se 
executa (métodos, técnicas e ferramentas de processos de gerenciamento de projetos); o que 
se sabe e pode ser feito (experiência individual e organizacional em relação aos princípios e 
práticas do gerenciamento de projetos) e o que realmente está sendo feito (implementação e 
aplicação do gerenciamento de projetos). 

O OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) é o modelo apresentado pelo 
PMI (2003), o mesmo foi apresentado após seis anos de pesquisa e desenvolvimento 
envolvendo praticamente todos os setores. Vinte e sete (27) dos principais modelos 
contemporâneos de maturidade em gerenciamento de projetos tiveram seus pontos fortes e 
fracos estudados. Construir um modelo de maturidade amplo que seja aprovado e adotado 
mundialmente como um modelo para desenvolver e avaliar as capacidades de gerência de 
projetos em qualquer categoria de organização é a visão do PMI. 

O modelo OPM3 utilizou o conceito Quality Function Deployment (QFD) para sua criação e 
valiadação, utilizando sua abordagem house of quality e usando matrizes para relacionar e 
organizar dados. Várias são as formas usadas pelo modelo OPM3 para classificar a maturidade 
em gerenciamento de projetos de uma organização. Esse modelo proporciona à organização 
mais flexibilidade, melhor suporte no processo de tomada de decisões e melhor planejamento 
na implementação das melhorias.  

O modelo possui as seguintes classificações: dimensões, domínios, grupos de processos de 
gerenciamento de projetos e estágios de melhoria de processos. 
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As três dimensões interligadas utilizadas pelo OPM3 são: 

• Conhecimento: Descreve de que forma a maturidade em projetos pode ser atingida e a 
importância do gerenciamento de projetos no nível organizacional. 

• Avaliação: Demonstra a forma e procedimentos que a organização pode utilizar para 
medir-se em relação às melhores práticas informadas pelo Conhecimento.    

• Melhoramento: Apoia a escolha e decisão por alternativas que levam a organização a 
um estado mais apropriado de maturidade, levando do estado atual ao estado desejado. 
Caso seja interesse da organização, essa dimensão é demandada. 

As etapas do ciclo de aplicação do OPM3 são: 

• Etapa 1 - Conhecimento: Nessa etapa é praticamente inexistente a utilização das 
práticas de gerenciamento de projetos na organização. A utilização das práticas de 
gerenciamento de projetos é meramente para atender requisitos solicitados por cliente 
externo ou interno.  

• Etapa 2 - Avaliação: Nessa etapa é admitida a importância de se obter conhecimentos 
em gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projetos é feito para o escopo, 
tempo e custo. Existe a realização de avaliação para processos comuns, possibilitando 
alguma percepção sobre os benefícios obtidos. Verifica-se a necessidade de executar 
processos e metodologias que apoiem o gerenciamento de projetos.  

• Etapa 3 - Melhoramento: Nessa etapa as metodologias de gerenciamento de projetos 
passam a ser baseadas em guidelines e checklists. O gerenciamento de projetos faz 
parte da cultura da empresa, seus benefícios são apoiados e o treinamento é contínuo. 

• Etapa 4 - Melhoramento: Etapa de continuidade da etapa anterior de melhoramento. 
Nessa etapa há a implementação do processo de Benchmarking onde é estabelecido 
um escritório de gerenciamento de projetos e este é dedicado ao aprimoramento 
contínuo dos processos. São feitas avaliações que compreendem análises quantitativas 
e qualitativas dos projetos. 

• Etapa 5 – Melhoramento: Etapa de repetição do processo em busca de  melhoria 
contínua. Nessa etapa as lições aprendidas são registradas e utilizadas de um projeto 
para outro.  

• O conjunto de domínios (PPP) do OPM3 é: 
o Projeto: empreendimento temporário, planejado, executado e controlado, com 

objetivo de criar um produto ou serviço. 
o Programa: grupo de projetos gerenciados para a obtenção de controle e 

benefícios alinhados as estratégias. Não é possível obter o resultado esperado 
com o emprego de um projeto separadamente. 

o Portfólio: carteira projetos e/ou programas, reunidos para alcançar as 
estratégias. Não há necessidade de interdependência para o alcance dos 
resultados esperados. 
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Os grupos de processos de gerenciamento de projetos (IPECC) do OPM3 são: Iniciação 
(Initiating), Planejamento (Planning), Execução (Executing), Controle (Controlling) e 
Encerramento (Closing).  

Os estágios de melhoria de processos (SMCI) são: Padronizar (Standardize), Medir (Measure), 
Controlar (Control) e Melhoria Contínua (Continuously Improve). 

O OPM3 utiliza a aplicação de um questionário com 151 perguntas para diagnosticar o nível de 
maturidade em gerenciamento de projetos de uma organização. Há um software que apoia a 
aplicação do questionário. Com uma base com 600 melhores práticas a serem sugeridas 
versus as respostas do questionário, o modelo identifica o nível geral de maturidade da 
organização (numa escala contínua de 0 a 100%) e categoriza as melhores práticas em dois 
grupos: as que já estão sendo adotadas e as que não estão sendo adotadas (e poderão ser 
desenvolvidas) pela organização. O software também identifica o nível de maturidade em 
gerenciamento de projetos para cada um dos domínios (PPP), para os estágios de melhoria de 
processos (SMCI) e para os domínios (PPP) em relação aos estágios de melhoria de 
processos (SMCI).  

 

11.8 Metodologias de Gestão de Projetos 

Segundo Kerzner (2002): 
“A existência de uma metodologia de expressão mundial não basta para se alcançar a 

excelência em gestão de projetos. A sua aceitação e utilização pelo conjunto da 

organização é que conduzem à excelência. É pela excelência na execução que uma 

metodologia de nível médio se torna uma metodologia de expressão mundial” 

Como Modelos de Metodologia de Gestão de Projetos estão citados nesse trabalho: PMBOK 
(Project Management Body of Knowledge); ISO 10006: 1997 (Quality management - Guidelines 
to quality in project management); PRINCE2™ (Projects IN a Controlled Environment) e IPMA 
(International Project Management Association). 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) é um conjunto de conhecimentos 
gerenciado pela organização Project Management Institute (PMI). Tornou-se um padrão, de 
fato, em diversas indústrias.  

O PMBOK é de autoria do Standards Committee (Comitê de Padronização) do Project 
Management Institute – PMI e é reconhecido como uma das mais importantes literaturas em 
gestão de projetos da atualidade. Identificado como “PMBOK Guide”, busca abranger as 
principais características e ferramentas que podem ser necessárias ao gerenciamento de um 
projeto genérico. 
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O guia foi reconhecido, em 1999, como um padrão de gerenciamento de projetos pelo ANSI – 
American National Standards Institute. Sua padronização trata de identificação e nomeação de 
processos, áreas de conhecimento, técnicas, regras e métodos que compõe um manual de 
gerenciamento de projetos. Esse padrão tornou-se fonte de conhecimento para as demais 
metodologias existentes. 

O PMBOK é dividido em nove (9) Áreas de Conhecimento: 

1. Gerenciamento de Integração 
2. Gerenciamento do Escopo 
3. Gerenciamento do Tempo 
4. Gerenciamento de Custos 
5. Gerenciamento da Qualidade 
6. Gerenciamento de Recursos Humanos 
7. Gerenciamento de Comunicações 
8. Gerenciamento de Riscos 
9. Gerenciamento das Aquisições 

 

A figura a seguir representa os grupos de processos descritos, tendo sido retirada diretamente 
do PMBOK (2000): 

 

 
Figura 7: Grupos de Processos do PMBOK (2000) 

 

Desenvolvido pela ISO, o ISO 10006:2003, Quality management; Guidelines to quality in project 
management é um padrão internacional específico para gerência de projetos. Seu método tem 
como objetivo a orientação na qualidade de processos e garantia de outros aspectos ligados à 
qualidade tais como: a garantia de atendimento às necessidades dos clientes; garantia de 
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compreensão e avaliação das necessidades dos stakeholders; garantia de que a política de 
qualidade esteja incorporada à gerência da organização, buscando alcance dos objetivos 
estratégicos e resultados. 

A norma ISO 10006 não se trata de um guia, e sim, de uma norma que regulamenta o 
gerenciamento de projetos. Ela possui procedimentos necessários para manter a qualidade em 
projetos. Esses procedimentos podem ser adaptados para um projeto particular. 

Enquanto a criação de um produto, serviço ou algo cujo resultado possa ser mensurável para o 
PMBOK, a ISO 10006 envolve o processo que leva a este resultado.  

A ISO fornece nove (9) etapas para o processo estratégico: 

• Foco no Cliente; 
• Liderança; 
• Envolvimento das Pessoas; 
• Aproximação dos Processos; 
• Sistema de Aproximação com a Gerência; 
• Melhoria Contínua; 
• Aproximação Casual para Tomada de Decisão; 
• Relacionamento Mutuamente Benéfico com Fornecedor; 

O PRINCE2™ é um método não proprietário para gerenciamento de projetos. É adaptável a 
qualquer tipo ou tamanho de projeto e cobre seu gerenciamento, controle e organização. Um 
projeto PRINCE2™ tem as seguintes características: 

• Controle e organização do início ao fim; 
• Revisão de progressos baseado nos planos e no business case; 
• Pontos de decisão flexíveis; 
• Gerenciamento efetivo de qualquer desvio do plano; 
• Envolvimento da gerência e das partes interessadas em momentos-chave durante toda 

a execução do projeto; 
• Um bom canal de comunicação entre o time do projeto e o restante da organização; 

Em 1996 o governo britânico lançou o PRINCE2™ como um método para gerenciamento de 
projetos. O PRINCE2™ foi criado em 1989 a partir do PROMPTII, o qual, por sua vez, surgiu 
em 1975 e foi adotado em 1979 como padrão para gerenciamento dos projetos de sistemas de 
informação governamentais. 

Hoje, o PRINCE2™ é adotado como padrão para todos os projetos do governo britânico e 
amplamente utilizado pela iniciativa privada também em outros lugares tais como: Europa, 
África, Oceania e Estados Unidos.  

A IPMA (International Project Management Association) é uma organização sem fins lucrativos 
e é reconhecida por seu trabalho no desenvolvimento internacional da gestão em projetos, 
programas e portfólios, e na divulgação das melhores práticas aplicadas em organizações 
públicas e privadas. 
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Em 1965 a IPMA foi criada com o nome de International Network INTERNET, por um grupo de 
gestores de projetos que tinham como objetivo debater as vantagens do Método do Caminho 
Crítico na gestão de projetos internacionais, com influências e dependências complexas de 
diferentes disciplinas técnicas. 

A associação cresceu e desenvolveu-se como um fórum internacional de troca de experiências 
entre gestores de projetos. O primeiro congresso mundial foi realizado em Viena, Áustria, em 
1967. Em 2014, o Brasil receberá o 28º Congresso Mundial. 

A IPMA é formada por associações nacionais de gestão de projetos, reunindo mais de 200 mil 
associados. Possui 55 associações-membro com o propósito específico de desenvolver a 
gestão de projetos, respeitando a cultura e as características de cada país, mas unidas através 
de uma rede que estabelece as diretrizes de gestão e técnicas para seu desenvolvimento e 
aperfeiçoamento. 

 

11.9 PMI - Project Management Institute 

O PMI (Project Management Institute), em português Instituto de Gerenciamento de Projetos, é 
uma organização profissional internacional sem fins lucrativos, que fornece métodos para 
gerenciamento de projetos por meio de padrões e certificações mundialmente reconhecidos. 
Sua sede está localizada na Filadélfia, Pensilvânia (EUA), esta entidade tem mais de 500.000 
membros distribuídos em 185 países. O PMI é considerado atualmente como a maior 
instituição do mundo na área de gerenciamento de projetos. 

Seus principias objetivos são: 

• Formular padrões profissionais de gestão de projetos; 
• Gerar conhecimento por intermédio da investigação; 
• Promover a gestão de projetos como profissão através de seus programas de 

certificação. 

Segundo Sotille PMP (1998): 

“O Project Management Institute (PMI) é a principal organização mundial no que se 
refere a Gerenciamento de Projetos, fazendo um extraordinário trabalho no avanço da 
ciência e aplicação das modernas técnicas de gerenciamento de projetos. Um dos mais 
significativos feitos é a certificação formal dos Gerentes de Projeto – o Programa Project 
Management Professional (PMP). Este programa auxilia a garantir os mais altos padrões 
profissionais e éticos na comunidade de Profissionais de Gerenciamento de Projetos.” 

Segundo PMI, Capítulo São Paulo, Brasil: 

“A meta principal do PMI é avançar na prática, na ciência e na profissão de 
gerenciamento de projetos em todo o mundo, de uma maneira consciente e proativa, 
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para que as organizações em todos os lugares apoiem, valorizem e utilizem o 
gerenciamento de projetos – e então atribuam seus sucessos a ele.” 

 

11.9.1 Certificações 
O PMI oferece cinco certificações que atestam conhecimento e competência, dentre as quais, a 
de Profissional em Gerenciamento de Projetos (PMP)®, que conta com mais de 370.000 
profissionais certificados em todo mundo. Os salários e oportunidades de carreiras dos 
profissionais certificados demonstram que os empregadores reconhecem o valor agregado por 
aqueles que possuem essas certificações. 

Certificações do PMI: 

• Certificação PMP – Profissional de Gerenciamento de Projetos (PMP); 
• Certificação CAPM – Profissional Técnico Certificado em Gerenciamento de Projetos; 
• Certificação PGMP – Profissional de Gerenciamento de Programas; 
• Certificação PMI-SP – Profissional em Gerenciamento de Cronograma do PMI; 
• Certificação PMI-RMP – Profissional em Gerenciamento de Riscos do PMI; 
• Certificação PMI-ACP – Profissional Certificado em Métodos Ágeis do PMI  

 

11.9.2 Certificação PMP 

Segundo PMI, Capítulo Pernambuco, Brasil: 

“A Certificação PMP (Profissional de Gerenciamento de Projetos), é um rigoroso 
Programa de Certificação Profissional desenvolvido e mantido pelo PMI - Project 
Management Institute -, com base em um exame, visando o avanço da profissão de 
Gerenciamento de Projetos e o reconhecimento das conquistas individuais nesta área. A 
Certificação Project Management Professional (PMP®) do PMI® é a credencial 
profissional mais reconhecida e respeitada em termos mundiais no que tange ao 
Gerenciamento de Projetos. Em 1999, o PMI® tornou-se a primeira organização no 
mundo a ter seu Programa de Certificação reconhecido pela International Organization 
for Standardization (ISO) 9001.” 

11.9.3 Padrões Profissionais 
O PMI ocupa uma posição de liderança global no desenvolvimento de padrões para a prática 
da profissão de Gerenciamento de Projetos em todo o mundo. O principal documento padrão 
do PMI, "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)", é um 
padrão globalmente reconhecido para o Gerenciamento de Projetos nos mercados de hoje. O 
PMBOK Guide é aprovado como um Padrão Nacional Americano (ANS) pelo Instituto de 
Padrões Nacional Americano (ANSI). O PMI está compromissado com a expansão e melhoria 
contínua do PMBOK Guide, assim como com o desenvolvimento de padrões adicionais.  
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11.10 Escritório de Projetos (Project Office Management – PMO) 

11.10.1 Conceito 
Acordando com o Guia PMBOK (4º edição): 

“Um escritório de projetos é um corpo ou entidade organizacional à qual são atribuídas 
várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos 
projetos sob seu domínio.“ 

Segundo Prado (2000): 

“De uma maneira sucinta, o PMO é um pequeno grupo de pessoas que têm 
relacionamento direto com todos os projetos da empresa, seja prestando consultoria e 
treinamento, seja efetuando auditoria e acompanhamento de desempenho.” 

Podem ser encontradas outras diversas definições sobre PMO, mas existe um cerne de 
convergência conceitual, ou de expectativa, conforme citado por Barcaui (2012): 

“(...) o ponto principal é que de algum modo eles são construídos para servir às 
necessidades de gestão de projetos da organização.” 

11.10.2 Tipos de Escritórios de Projetos 
As classificações dos escritórios de projetos também apresentam uma razoável variedade de 
estruturação, nomenclaturas, atuações, responsabilidades, entre outras. Também variam 
bastante dependendo da estrutura organizacional da empresa (projetizada, matricial...). Abaixo 
estão algumas estruturas mais comumente encontradas durante a pesquisa desse trabalho. 

11.10.3 Escritório Executivo de Projetos ou Escritório Corporativo de 
Projetos 

Conforme pode ser observado na imagem abaixo, o PMO está estrategicamente posicionado 
em um alto nível administrativo na organização. Em geral os autores pesquisados conferem 
grandes responsabilidades para este PMO, tanto para questões de 
disseminação/assessoramento do conhecimento de gerência de projetos, necessidade de 
altíssimo conhecimento na gestão de projetos, total alinhamento com as estratégias 
corporativas, quanto à responsabilidade pelos resultados dos projetos. 
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Figura 8: Escritório Executivo/Corporativo de Projetos 

 

11.10.4 Escritório Divisional de Projetos ou Escritório de Apoio a Projetos 
Posicionado dentro de uma divisão da organização e responde a uma diretoria. Acaba se 
responsabilizando pelo planejamento e documentação dos projetos e/ou no apoio para adoção 
e formalização das melhores práticas de gerenciamento de projetos. 

 

Figura 9: Escritório Divisional ou de Apoio a Projetos 

11.10.5 Escritório de Controle de Projetos ou Centro de Excelência 
Este posicionamento confere poucos poderes de atuação do PMO, geralmente restringido às 
boas práticas de gerenciamento, orientação da equipe e respondendo a uma gerência 
específica. 
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Figura 10: Escritório de Controle de Projetos ou Centro de Excelência 

 

11.10.6 Atividades do PMO 
As atividades do PMO variam conforme a estrutura da sua montagem. Dependendo da sua 
hierarquia têm-se variações de atuação com mais ou menos poder de influência, controle e 
gestão. Abaixo, as atividades mais comumente encontradas e elencadas pelo grau de 
relevância ao propósito deste trabalho: 

Assessoria executiva: 

• Contribuir junto à administração com as informações resumidas e/ou estratégicas sobre 
o andamento dos projetos. 

• Avaliação performática dos gerentes de projetos. 

Assessoria gerencial: 

• Atuação no estilo “coaching” para a carreira dos gerentes de projeto. 
• Apoiar os gerentes durante a identificação e avaliação dos riscos e fatores críticos de 

sucesso. 
• Participar das avaliações de desempenho do projeto. 
• Acompanhar o encerramento do projeto (avaliação de desempenho e registro das lições 

aprendidas). 

Assessoria operacional: 

• Fiscalizar, auditar e garantir aderência do projeto aos processos e documentações 
estabelecidas. 

• Regulamentar processos, templates, normativas a serem cumpridas durante a 
execução dos projetos. 

• Apoio na escolha das ferramentas de apoio ao controle e gestão dos projetos. 
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11.10.7 Benefícios na implantação de um PMO 
Além dos benefícios que decorrem naturalmente das atividades elencadas no tópico anterior, 
abaixo é apresentada uma visão que foi abordada por Menezes (2012) classificando estes 
benefícios conforme as fases do ciclo de vida do projeto: 

 

Figura 11: Benefícios de um PMO ao longo do ciclo de vida de um projeto 

11.10.7.1 Durante o planejamento 
Dentre alguns benefícios descritos pelo autor, destacamos: 

• Visão mais ampla da organização sobre todos os projetos em andamento; 
• Resgate oportuno das lições aprendidas em outros projetos; 
• Melhorias na estimativa de esforço e duração do projeto, bem como na sua análise dos 

riscos; 

11.10.7.2 Durante a execução 
Novamente, destacamos alguns benefícios abordados pelo autor: 

• Facilidade na gestão de prazo, custo, tempo e qualidade através da boa definição do 
escopo e planejamento correto dos recursos; 

• Comparação de desempenho entre projetos através de execução destes em 
ferramentas de controle padronizadas pelo PMO; 

• Facilitação na visão dos impactos nas mudanças decorridas da incidência de riscos, 
bem como, seu gerenciamento; 

11.10.7.3 Durante o encerramento 
Novamente, destacamos alguns benefícios abordados pelo autor: 

• Facilitar o controle das atividades de encerramento: desmobilização, encerramento de 
contratos, realocação de recursos, etc. 

• Avaliação do desempenho e registro das lições aprendidas; 
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12 DIAGNÓSTICO PRÉ-IMPLANTAÇÃO DO PMO 

12.1 Escolha do modelo de processos PMBOK 

Para a implantação do PMO em uma empresa, assim como qualquer atividade relacionada à 
implantação de projetos, é importante o conhecimento do modelo e método que serão 
utilizados pelo para se chegar aos objetivos desejados. A adoção de um modelo e método 
específico é um fator crítico de sucesso para se atingir o objetivo estratégico de uma empresa. 

O modelo de metodologia que será utilizado nesse trabalho será o PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge), de autoria do Standards Committee (Comitê de 
Padronização) do Project Management Institute – PMI, por tratar-se de uma fonte de 
conhecimento baseada em identificação e nomeação de processos, áreas de conhecimento, 
técnicas, regras e métodos possíveis de serem utilizados para a aplicação na implantação de 
projetos de acordo com a necessidade da empresa. 

O conhecimento da divisão feita pelo PMBOK nas nove áreas de conhecimento: 
Gerenciamento de Integração; Gerenciamento do Escopo; Gerenciamento do Tempo; 
Gerenciamento de Custos; Gerenciamento da Qualidade; Gerenciamento de Recursos 
Humanos; Gerenciamento de Comunicações; Gerenciamento de Riscos e Gerenciamento das 
Aquisições proporciona a organização dos projetos a serem implantados pelo PMO e ajuda aos 
envolvidos e interessados a entenderem e acompanharem os processos para a implantação 
desses projetos. 

O modelo oferece ferramentas que poderão ou não ser utilizadas para cada projeto implantado 
pelo PMO e o conhecimento e disseminação de suas técnicas ajudará o PMO a organizar os 
projetos em andamento e a empresa no acompanhamento dos objetivos traçados para cada 
projeto. O modelo pode ser aplicado a projetos de qualquer necessidade, tamanho, 
complexidade e restrições de recursos. 

Como benefícios da utilização do PMBOK na implantação de projetos pelo PMO podemos 
ainda citar controle gerencial das fases a serem implantadas; controle de mudanças nos 
projetos; aumento da comunicação; otimização de recursos; registro de lições aprendidas. 

Através do modelo PMBOK o PMO poderá estruturar e comunicar de forma clara todos os 
processos adotados para a implantação dos projetos desejados pela empresa. 

 

12.2 Nível de maturidade a ser atingido 

A busca pelo aperfeiçoamento no gerenciamento de projetos tem causado uma procura por um 
maior nível de detalhamento dos assuntos relacionados à gestão de projetos como um todo. 
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Isso impacta na procura por métricas de avaliação do nível de maturidade em gestão de 
projetos que cada organização se encontra para garantir o sucesso dos projetos envolvidos. 

O modelo de métrica de nível de maturidade que utilizaremos nesse trabalho é o modelo 
PMMM, proposto por Kerzner (2006). 

Esse modelo sugere cinco (5) níveis necessários para atingir a excelência em gerenciamento 
de projetos, onde cada nível representa um grau específico de maturidade: 

• Nível 1 – Linguagem Comum – A empresa admite a importância da gestão de projetos e 
a necessidade de ter um bom entendimento e conhecimento básico do assunto e 
condições para estabelecer uma terminologia. 

• Nível 2 – Processos Comuns – A empresa admite a necessidade de estabelecer 
processos comuns para projetos. Os processos comuns visam repetir o sucesso obtido 
de um projeto para todos os outros na organização. 

• Nível 3 – Metodologia Única – A empresa admite a possibilidade de obter sinergia dada 
a combinação de várias metodologias dentro de uma única, sendo que seu eixo central 
é o gerenciamento de projetos. Segundo Kerzner (2006), a maturidade em 
gerenciamento de projetos tem seu verdadeiro início a partir desse nível e o processo 
de implantação de uma metodologia única pode ser avaliado considerando-se um ciclo 
de cinco fases: 

o Fase 1 - Embrionária – A empresa admite ou não a importância do 
gerenciamento de projetos. 

o Fase 2 - Executivo - A gerência executiva aceita e apoia o gerenciamento de 
projetos. Essa aceitação é determinada a partir do entendimento do significado 
de gerenciamento 

o de projetos. 
o Fase 3 - Gerente de área - Apoio irrestrito e comprometimento da gerência à 

implantação do gerenciamento de projetos. Acarretando em procura por 
capacitação através da implantação de treinamento em gestão de projetos. 

o Fase 4 – Crescimento – A empresa  dissemina a metodologia de gerenciamento 
de projetos, promove o reconhecimento da importância dos seus processos nas 
atividades fins e nas diversas funções executadas. 

o Fase 5 – Maturidade – A empresa cria um programa oficial de capacitação em 
gerenciamento de projetos e controle integrado de prazos e custos de projetos. 

• Nível 4 – Benchmarking – A empresa admite a necessidade de conceber a melhoria dos 
processos para manter uma vantagem competitiva.  

• Nível 5 - Melhoramento Contínuo – A empresa decide se poderá ou não utilizar as 
informações adquiridas através do  benchmarking para a melhoria de sua metodologia 
em gestão de projetos. 

Para esse trabalho iremos pressupor que a empresa que pretenda implementar um PMO adote 
como objetivo inicial o atingimento do Nível 2 - Processos Comuns, onde a mesma utiliza da 
experiência com projetos anteriores para o sucesso com novos projetos admitindo a 
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importância do estabelecimento de processos comuns no gerenciamento dos projetos 
executados. 

 

12.3 Análise do Nível de Maturidade Atual 

A análise da maturidade abaixo se trata da aplicação de um questionário de avaliação 

relacionado ao ciclo de vida do modelo de maturidade PMMM, Kerzner (2006) para o nível 2.  

O questionário é composto de vinte questões relacionadas com as cinco fases acima citadas: 

embrionária, executiva, gerente de área, crescimento e maturidade. Cada pergunta tem sete 

possibilidades de resposta, para cada resposta é atribuído um número variando de -3 a +3, 

conforme indicado na tabela abaixo. 

Tabela 1: Valores das opções de resposta 

Peso Resposta 
-3 Discordo Totalmente 
-2 Discordo 
-1 Discordo Parcialmente 
0 Sem opinião 
1 Concordo Parcialmente 
2 Concordo 
3 Concordo Totalmente 

Fonte: Kerzner (2006) 

 

Cada valor da resposta para cada uma das questões de 1 a 20 indicado na tabela 1 é colocado 

na tabela 2 após entrega do questionário. O valor total indica a fase que a empresa se encontra 

para o terceiro nível de maturidade proposto por Kerzner. Uma pontuação alta (igual ou 

superior a +6) indica que aqueles estágios de evolução para a maturidade já foram atingidos, 

ou pelo menos que se está a caminho dela. Estágios com pontuação muito baixa indicam que 

não se chegou à fase de maturidade verificada. 
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Tabela 2: Grau de cada nível de maturidade da organização 

Embrionário Executivo  Gerente de área Crescimento Maturidade 
Questão  Valor  Questão  Valor  Questão  Valor  Questão  Valor  Questão  Valor  

1.    5.   7.   4.    2.   
3.    10.   9.   6.    15.   

14.    13.    12.    8.    16.   
17.    20.    19.    11.    18.   

Total   Total   Total   Total   Total   
Total geral: 

Fonte: Kerzner (2006) 

Abaixo uma lista com as vinte (20) perguntas do questionário para as quais os participantes 
devem escolher entre uma das seguintes respostas: "discordo totalmente", "discordo", 
"discordo parcialmente", "sem opinião", "concordo parcialmente", "concordo", 
"concordo totalmente". 

12.3.1 Questões que devem ser respondidas pelos participantes da pesquisa 
As 20 questões a seguir envolvem a maturidade em gestão de projetos. Seja, por favor, o mais 
honesto possível nas suas respostas. Marque a resposta que você considera a correta, não 
aquela que você imagina que deveria ser a melhor alternativa. 
 

1. Minha empresa reconhece a necessidade da gestão de projetos. Essa necessidade é 
reconhecida em todos os níveis da gerência, inclusive pela alta administração. 

2. Minha empresa tem um sistema para gerenciar tanto o custo quanto o cronograma. O 
sistema requer números de encargos financeiros e códigos de conta contábil. O sistema 
informa variações em relação aos objetivos planejados. 

3. Minha empresa tem reconhecido as vantagens passíveis de serem alcançadas através 
da implementação da gestão de projetos. Esses benefícios são reconhecidos em todos 
os níveis gerenciais, incluindo a alta administração. 

4. Minha empresa (ou divisão) tem uma metodologia facilmente identificável de gestão de 
projetos que utiliza as fases do ciclo de vida. 

5. Nossos executivos apoiam ostensivamente a gestão de projetos, por meio de palestras, 
correspondência e inclusive pela presença ocasional em reuniões e relatórios da equipe 
de projetos. 

6. Minha empresa tem compromisso com o planejamento antecipado visando à qualidade. 
Tentamos fazer sempre o melhor possível em matéria de planejamento. 

7. Nossos gerentes de áreas de níveis médio e inicial apoiam por inteiro e ostensivamente 
o processo da gestão de projetos. 

8. Minha empresa faz o possível para minimizar os “desvios” de escopo (ex. mudanças de 
escopo) em nossos projetos. 

9. Nossos gerentes de áreas estão comprometidos não apenas com a gestão dos 
projetos, mas também com o cumprimento dos prazos estabelecidos para a conclusão 
dos objetivos. 

10. Os executivos em minha empresa têm bom conhecimento dos princípios da gestão de 
projetos. 

11. Minha empresa selecionou um ou mais softwares para serem utilizados com sistema de 
controle dos projetos. 
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12. Nossos gerentes de áreas de níveis médio e inicial foram treinados e instruídos em 
gestão de projetos. 

13. Nossos executivos compreendem o conceito de responsabilidade e atuam como 
responsáveis em determinados projetos. 

14. Nossos executivos reconheceram ou identificaram as aplicações da gestão de projetos 
nas várias divisões do nosso empreendimento. 

15. Minha empresa conseguiu integrar com sucesso o controle de custo e cronograma tanto 
para a gestão de projetos quanto para relatórios de situação. 

16. Minha empresa desenvolveu um currículo de gestão de projetos (ex. mais do que um ou 
dois cursos) para o aperfeiçoamento das qualificações de nossos funcionários em 
gestão de projetos. 

17. Nossos executivos reconheceram o que precisa ser feito a fim de ser alcançada a 
maturidade em gestão de projetos. 

18. Minha empresa considera e trata a gestão de projetos como profissão, e não apenas 
como tarefa de tempo parcial. 

19. Nossos gerentes de nível médio e inicial estão dispostos a liberar seus funcionários 
para treinamento em gestão de projetos. 

20. Nossos executivos têm demonstrado disposição para mudanças na maneira tradicional 
de conduzir negócios para chegar à maturidade em gestão de projetos. 

Fonte: Kerzner (2006) 
 

12.3.2 Diagnostico dos processos que precisam ser incorporados ou melhorados 
O Diagnóstico após analise de maturidade da empresa deve ser distinto conforme score 
alcançado pelas respostas encontradas no questionário. Estamos nesse trabalho sugerindo um 
diagnóstico a partir de um resultado de nível 2 de maturidade, onde uma empresa já trabalharia 
com projetos, mas ainda não alcançou o apoio e a maturidade para ser declarada como nível 3 
de maturidade. 

Todo o diagnóstico deve ser pautado sobre o questionário e o mesmo deve atingir o máximo de 
pessoas da empresa envolvidas com os projetos, envolvendo desde a baixa administração até 
a alta diretoria. Somente as informações corretamente coletadas podem direcionar a um 
diagnóstico preciso. 

Nesse trabalho iremos falar de um diagnóstico genérico em virtude de não tratar-se de um 
estudo de caso, porém as informações dadas são cabíveis às empresas que são avaliadas 
como nível 2 em maturidade segundo a avaliação relacionada ao ciclo de vida do modelo de 
maturidade PMMM, Kerzner (2006). 

Para se alcançar um nível maior que 2 de maturidade é necessário ações que fortaleçam o uso 
de métodos e ferramentas únicas e integradas. Deverão ser realizadas tarefas relacionadas à 
gestão de projetos, tais como: controle de pacotes de trabalho, acompanhamento dos 
cronogramas, gestão de riscos, gestão de recursos humanos, custos e etc.  
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O tratamento adequado ao desenvolvimento da carreira de gerente de projetos aliado às 
estratégias de recursos humanos é uma indicação adequada à empresa que busca melhorar e 
especializar sua equipe de projetos. Investimento em treinamentos, reciclagem, palestras e 
cursos de gerenciamento de projetos que demonstrem ações de incentivo e reconhecimento da 
importância da existência desse tipo de gestão para a empresa. 

O reconhecimento, participação e interesse da gerência e da diretoria em relação ao o tema 
gestão de projetos é um fator de suma importância para levar a empresa a um nível maior de 
maturidade. A partir do reconhecimento e apoio dessas áreas é possível se aplicar a devida 
comunicação e treinamento para as áreas envolvidas nos projetos estratégicos da empresa. 

É necessário o entendimento de todas as possíveis áreas: produção, operação, administração, 
gerência, diretoria da real necessidade da gestão de projetos para a empresa, assim como a 
gestão de projetos deve estar alinhada com os planos estratégicos da empresa. Sem a visão 
geral da necessidade da gestão de projetos e o apoio das áreas de alto nível não é possível 
uma real evolução no que diz respeito à maturidade em gestão de projetos. 

 

12.4 Definição dos KPI's que vão monitorar o atendimento das expectativas 

Segundo o PMBOK, o sucesso de um projeto é “medido pela qualidade do produto e do 
projeto, pontualidade, conformidade orçamentária e grau de satisfação do Cliente”. O PMO 
deve também possuir métricas que avaliem o seu desempenho em relação à proposta da sua 
existência para a empresa. 

A estruturação da área de PMO tem como principio a concepção de uma metodologia de 
gerenciamento de projetos que possa fornecer acompanhamento objetivo e eficiente dos 
projetos chave, além de apoiar os gerentes de projeto no monitoramento dos momentos chave, 
avaliação de retorno do projeto (por exemplo: através de cálculo do NPV, Net Present Value) e 
controle dos KPI (Key Performance Indicator) de cada projeto. A grande questão é como medir 
o serviço prestado pelo PMO? 

Podemos dizer que o PMO deve ser medido também pelas suas entregas, qualidade e 
satisfação dos clientes (internos ou externos). Todo e qualquer KPI definido para o PMO deve 
estar alinhado com as expectativas dos principais interessados: equipe de projetos, 
stakeholders, gerências e diretoria da empresa. O prazo para a avaliação e demonstração do 
KPI deve estar em acordo com o planejamento estratégico da empresa. 
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Os KPI’s que iremos sugerir nesse trabalho representam conjuntos de medidas que focam em 
aspectos do desempenho geral do PMO para a empresa: 

• Percentual Geral dos projetos entregues; 
• Percentual dos projetos entregues de acordo com a área de negócio; 
• Percentual dos projetos em relação ao seu andamento: vermelho, amarelo ou verde; 
• Percentual dos projetos que pararam por decisão estratégica; 
• Percentual dos projetos não entregues; 
• Benefícios realizados X Benefício esperados para o ano; 
• Simples retorno sobre o investimento (ROI) para todos os projetos; 
• Satisfação das áreas em relação aos serviços prestados pelo PMO; 

Os KPI’s devem ser registrados e armazenados para comparações futuras com o intuito de 
verificação da evolução do desempenho do PMO para a empresa. 

Sugerimos abaixo um gráfico de acompanhamento anual dos KPI’s, cujo prazo pode ser 
alterado à medida que as estratégias voltadas para PMO necessitem dessa alteração. Através 
desse gráfico é possível mostrar o impacto positivo ou negativo que o PMO está causando à 
empresa. O histórico relatado em períodos anteriores é fundamental para esse tipo de 
avaliação.  

O gráfico é apenas um modelo de exemplo que demonstra a evolução do primeiro KPI citado: 
Percentual Geral dos Projetos Entregues em relação a um histórico de 5 anos, desde 2007 a 
2012.  

 

Figura 12: Histórico de % Geral dos Projetos Entregues - PMO 
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Para todos os KPI's indicados acima é possível se criar um gráfico único de acompanhamento 
com o prazo estipulado conforme necessidade da empresa. 

As informações registradas pelos KPI's devem servir como premissa para planos de ação a 
serem tomados pela empresa. A revisão e acompanhamento desses KPI's são fundamentais 
para o crescimento e maturidade nesse quesito. 

Abaixo sugestões de Plano de Ação em relação aos KPI's designados: 

• Criar um quadro de acompanhamento que demonstre o desempenho de cada KPI de 
forma possível de reportar para todos os níveis. 

• Gerar relatórios de acompanhamento. 
• Divulgar os KPI's para todos os envolvidos. 
• Engajar a equipe no acompanhamento e aprimoramento dos KPI's 
• Revisar a necessidade dos KPI's existentes criando possibilidades de criação de novos 

KPI's. 
• Identificar as lições aprendidas e demonstrar o que deve ser mudado para a evolução 

positiva do KPI. 
• Agir sempre sobre resultados verificados como não atingidos ou abaixo do esperado. 

Essa ação trará acima de tudo maturidade no processo.  

É possível verificar que a definição de KPI’s requer técnicas e ferramentas que necessitam de 
metodologia adequada para o alcance do sucesso desejado pela empresa. Portanto, é 
primordial a realização de treinamentos direcionados ao melhor entendimento as estratégias 
relacionadas à criação desses KPI’s. 
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13 JUSTIFICANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM PMO 

13.1 Convencimento para implantação de um PMO 

O discurso para convencimento da implantação de um PMO em uma empresa depende de 
companhia para companhia. Devido à cultura que cada empresa possui, e uma é diferente da 
outra, os problemas que elas enfrentam, as diferentes experiências e os pontos de vistas sobre 
o valor dos processos e melhores práticas em geral. Algumas empresas buscam mudanças 
rápidas a saltos quânticos, outras passo por passo e outras resistem de qualquer forma a 
mudanças. Conhecer a cultura do local e a forma de trabalho para fazer recomendações de 
melhorias no processo e implantação de um centro de gerenciamento de projetos é 
extremamente importante para provocar uma mudança efetiva e duradoura. 

Muitas organizações têm estabelecidos PMO como uma esperança para encontrar melhorias 
nos resultados dos projetos. Apesar da grande proliferação dos PMO, muitos deles tiveram um 
limitado sucesso. Um bom PMO implementado pode superar estas lutas e melhorar 
enormemente os processos de gerenciamento de portfólios, projetos e mais importante o 
desempenho dos projetos.  

Um PMO deve ser mais que um guardião de metodologias e um executor de processos de 
gerenciamento de projetos. Precisa conduzir e priorizar os projetos, distribuir e providenciar 
recursos indo em direção à estratégia da organização.  

Alguns dos problemas comuns que as organizações enfrentam referem-se à falta de pessoal 
para começar o trabalho planejado naquele momento, ou muitas vezes os recursos são 
transferidos, prejudicando os outros projetos. Outro problema é a alta incidência de erros e 
retrabalhos necessários impactando no resultado do projeto. Alguns desses erros podem ser 
sistemáticos enquanto outros podem ser relacionados com o nível de habilidades não apenas 
do gerente de projeto, mas como também de todos os envolvidos no processo de gestão do 
projeto.  

Diferentes experiências e pontos de vistas sobre o valor dos processos e melhores práticas 
existem em cada organização. Algumas organizações abraçam os processos de 
gerenciamento e as melhores práticas como uma forma de redução de erros, eliminando 
desperdícios e maximizando o desempenho do projeto. Tais organizações que experimentam 
em primeira mão o valor de negócio dos processos, também adotarão os processos e as 
melhores práticas para o gerenciamento de projetos. Entretanto organizações sem um histórico 
positivo em gerenciamento ou sem ser focada em processos de gerenciamento estão menos 
propensas a valorizar a vantagem estratégica que o PMO traz para a companhia.  

Se a organização entrega projetos em ordem atualmente, então o estudo de caso deve 
demonstrar como o processo de gerenciamento de projeto pode trazer melhorias em medidas 
dos resultados tais como custos, qualidade e tempo. Para fazer isso há necessidade de 
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descobrir onde a empresa está vivendo algum ponto fraco no momento. E aí mostrar 
claramente como o processo de gerenciamento de projetos pode melhorar e resolver este 
ponto fraco. Examinando evidências tangíveis e confiáveis de valores realizáveis, os executivos 
estarão muito abertos para mudanças e direcionados a agir para trazer resultados desejados 
na implantação do PMO.  

Alguns pontos a serem examinados: 

Manuais de gerenciamento de projeto não usáveis; A maioria das organizações e escritório de 
gerenciamento de projeto tem manuais da metodologia de gestão de projeto. Embora estes 
guias tenham um bom conteúdo e abordagens, na maioria dos locais estas metodologias 
simplesmente não funcionam. Pois elas são de difícil acesso, difícil utilização e demasiado 
detalhamento, e não pode ser facilmente alterada. Na verdade, raramente são atualizadas para 
refletir as mudanças organizacionais e novas abordagens. Eles se concentram praticamente no 
“o que” deve ser feito no ponto de vista teórico e não “quem, como, quando” do ponto de vista 
prático. O ponto fraco resultante é que o desempenho da equipe vai variar muito e os 
resultados dos projetos serão inconsistentes. Ao contrário disso um bem definido processo de 
gerenciamento de projeto mostra claramente para cada passo do processo,  não somente o 
que deve ser feito, mas quem deve fazê-lo, quem deve ajudar (mentor), quais ferramentas e 
informações são estão disponíveis para economizar tempo e auxiliar no esforço, exemplos de 
“como fazer”. Processos, ao contrário de manuais de metodologia, permanecem atuais e são 
continuamente renovados para direcionar no sentido de economia de tempo, redução de 
custos, e melhoria contínua da qualidade. 

Grande variação de desempenho; A maioria das organizações tem uma grande variedade de 
pessoas com títulos e níveis de habilidades diferentes que gerenciam projetos ou estão 
envolvidos no processo de gestão do projeto. De fato, atualmente, o título de “gerente de 
projetos” aparece em quase todas as linhas de negócios e departamentos. E também tem 
departamentos que não possuem alguém com o título de gerente de projeto, mas sim uma 
figura gerenciando projetos ao longo do tempo. Embora o PMO possa fornecer treinamentos e 
ferramentas ainda permanece uma lacuna muito grande entre a experiência e as habilidades 
dos gerentes de projetos. Sistemas, ferramentas e técnicas podem até serem bem 
compreendidas e utilizadas pelo PMO, mas podem não ser acessíveis para outros grupos. Sem 
um processo de gerenciamento que seja de fácil acesso e usado por todos, o ponto fraco 
resultante é o fato que gerentes de projetos e profissionais menos qualificados vão gerenciar 
projetos de forma menos eficaz do que conseguiriam normalmente. Dificuldades de execução, 
erros e omissões, tais como desenvolvimento de um mau negócio, engajando à pratica do 
planejamento do projeto ao invés da abertura do projeto anterior. Fechar o projeto com base na 
aceitação do cliente, ignorando as etapas essenciais, bem como também pulando as revisões 
dos “Gates” de aprovação no processo, que irá contribuir para atrasos no projeto, maiores 
custos de projeto, e os resultados dos projetos não poderão satisfazer as partes interessadas.  

Reinventar a roda; constantemente reinventar a roda é um dos pontos mais fracos na maioria 
das organizações atualmente. Os gerentes de projetos estão sempre à procura de recursos 
reutilizáveis e reinventam modelos, formulários e check lists e ainda vão muito mais além disso. 
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Existem modelos de apresentações, análises técnicas, e incontáveis tutoriais, auto estudos, e 
informações úteis, incluindo arquivos dos últimos projetos que existem de forma abundante, 
mas de uma maneira não facilmente compartilhada. O resultado final não é apenas uma grande 
perda de tempo, como os gerentes de projeto assimilam individualmente estes itens, mas uma 
grande perda de oportunidade de compartilhamento de conhecimentos e melhoria no 
desempenho.  

Lições aprendidas não aplicadas; Algumas organizações não ocupam seu tempo para 
documentar o que aprenderam com o decorrer do projeto num banco de dados para Lições 
aprendidas. Ou pior, algumas empresas tomam seu tempo e documentam as lições aprendidas 
e simplesmente as arquivam sem ter a intenção ou habilidades em usá-las posteriormente. O 
ponto fraco neste caso é repetição dos erros continuamente. Muitos erros frustrantes e caros. 
Talvez o maior pênalti de quando as lições aprendidas não são documentadas, revistas e 
postas em prática, resultam numa atitude e comportamento de complacência no ambiente de 
trabalho em falar que está tudo bem, que a análise está suficiente. Sem a postura de pensar 
em melhoria contínua e como pode ser feito melhor, o qual é um dos maiores valores no 
processo de gerenciamento.  

O caso para processos de gerenciamento de projetos podem ser construídos de muitas formas. 
A maioria dos departamentos em uma organização tem um histórico misto para entrega de 
projetos dentro das expectativas. Algumas características destes departamentos incluem:  

• Conclusão de projetos atrasados, acima do orçamento, ou não dentro dos requisitos 
acordados.  

• Dificuldade de usar os manuais de metodologias de gerenciamento de projetos.  
• Técnicas e ferramentas inconsistentes usadas pelos gerentes de projetos. 
• Aplicação de gerenciamento de projeto com um relatório de controle em vez de prover 

valor através do ciclo de vida do projeto. 
• Estresse consistente pesado, trabalho extra, e realocação de recursos para completar 

os projetos no prazo.  
• Gerentes de projetos e membros do time frustrados e stakeholders insatisfeitos.  

 

Além do fato de uma pesquisa conforme site “CA Clarity Product Marketing blogs at http://clarity-in-
emea.blogspot.com” informa que 86% das organizações com um PMO percebem que ele seja um 
facilitador estratégico de mudanças nos negócios. Os fatos acima relacionados podem ser um 
fator de alavancagem para promover o caso para implantação de um PMO. Além de ganhar um 
patrocínio executivo, mostrando os pontos fracos podem também ganhar mais adeptos de 
defensores do PMO. Sempre apresentar exemplos de PMO´s eficazes que incentivam as 
pessoas a procurar os pontos fracos nas organizações e avaliar se os objetivos e ou valores do 
PMO possam resolver estes pontos fracos. Convencendo estas pessoas do potencial de um 
PMO para amenizar e até resolver os pontos fracos da organização terá assim outro 
proponente do PMO para convencer a diretoria executiva.  
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Um PMO bem planejado e definido para organizar as atividades, e recursos, os guiando de 
acordo com os objetivos da empresa, os processos para o gerenciamento de projeto e 
integrando os projetos, mostra-se o caminho para superar estas deficiências.  

13.2 Métodos para justificar um PMO 

Antes de tudo, a criação de um PMO é um projeto, logo deve ser encarado como tal. E o mais 
importante fator de garantia de sucesso de uma implantação de um PMO é ter um sponsor.  

Conduzir uma análise da organização antes de iniciar para entender a sua cultura relacionada 
ao acompanhamento e desenvolvimento de projetos. Entender a expectativa da empresa em 
relação à condução dos projetos, a sua organização estrutural. E alinhar com a empresa o 
objetivo da implantação de um PMO. 

Para poder mostrar as informações e dados quantitativos e qualitativos para o nível executivo, 
faz-se necessário analisar os históricos dos projetos e somatizar os números dos projetos 
anteriores causados pelos desperdícios possíveis causados pela ineficiência da equipe, pela 
falta de distribuição de recursos corretos e pela falta de experiência e ou treinamento da equipe 
com atividades do projeto. O que poderá ser reduzido com a implantação de um PMO.  Para 
uma análise qualitativa mostrar possibilidades de impactos na imagem e no relacionamento 
com o cliente e desgaste do time do projeto gerando também uma alta rotatividade da equipe 
se os projetos não tiverem um bom planejamento ocasionando um retrabalho e um desgaste da 
equipe. Perdendo constantemente o know-how do time com os processos internos e técnicos 
do projeto e do produto.    

Criar um plano de implementação de um PMO consistente mostrando desde o início um Project 
charter, a designação de um gerente de projeto para o PMO, em fases que sequenciam 
processos e estabelecimento de responsabilidades, informando os pontos fracos que serão 
resolvidos conforme sua maior prioridade e retorno do investimento, integrando políticas e 
processos organizacionais aplicáveis. 

Desenvolver uma classificação básica de projetos concorrentes ajuda a melhorar a visualização 
de necessidade de recursos, e melhor distribuição e negociação de milestones se necessário 
com os stakeholders. 

Um plano de comunicação bem delineado do PMO com a equipe envolvida em todos os 
projetos deve ser apresentando para estabelecer confiança no bom andamento e agregação de 
valor na existência de um PMO. Com a comunicação fluindo com qualidade e rapidez e bem 
estruturada para tomada de ações preventivas mais rápidas a qualquer sinal de alerta com o 
monitoramento do projeto, o sucesso dos projetos virão com mais frequência.  

A condução de um piloto de um PMO para alguns projetos será uma boa estratégia para 
mostrar a organização o resultado de valor agregado aos projetos no processo de 
gerenciamento de projetos. Com alguns projetos sendo supervisionados pelo PMO há uma 
grande possibilidade de comparação de resultados interno na mesma organização e assim 
como também uma mudança menos radical internamente, com o convencimento gradual e 
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vivência gradual com um PMO. Assim a organização pode ir aos poucos aceitando um PMO 
internamente. Pesquisando. 

13.3 Fatores a Considerar 

Riscos de resistência na organização, e o valor do PMO podem ser questionados. Uma vez 
que a necessidade de ter um PMO se torna evidente, a tarefa mais difícil para se fazer é 
implementá-lo em uma organização onde muitos dos funcionários não são inicialmente 
favoráveis à grandes mudanças.  

O tempo de implementação pode ser grande e o entusiasmo da gerência pode diminuir devido 
aos grandes obstáculos que a implementação pode apresentar e a falta de entendimento do 
PMO na organização e sua proposta de valor.  

A estrutura da organização deve ser levada em consideração, se ela possui capacidade e 
aptidão para a criação de um PMO. Devem-se analisar as necessidades e os objetivos da 
organização e do seu cliente. A cultura da organização pode indicar como ela irá reagir com a 
implantação de um PMO assim como também qualquer preconceito sobre o funcionamento de 
um PMO.  Pode parecer para uns que o PMO está criando apenas mais burocracia, por isso as 
responsabilidades e funções do PMO devem ficar claras para toda a organização não gerando 
interpretações errôneas que o PMO existe para suprir deficiências de gerentes de projetos 
inexperientes, ou que servem somente para criar e monitorar indicadores para reportar à 
organização.  

Falta do patrocínio executivo e a falta de um processo claro de gerenciamento de projetos são 
as principais razões para o fracasso de um PMO e, quando esses fatores estão alocados 
adequadamente, também são as principais razões para o sucesso do PMO. 

 

13.4 Definição do Escopo de Atuação 

O papel do PMO será diferente em cada organização. É importante consultar amplamente as 
partes interessadas para estabelecer suas ideias, necessidades e determinar como e onde o 
PMO irá agir dentro da organização.  

De certa forma, o que o PMO tem como escopo deve ficar bem claro à organização e este 
escopo também depende de quanto inovadora a organização quer ser. Os tipos de funções 
realizadas pelo PMO podem variar amplamente. Isso vai depender, em grande parte das 
organizações, do seu tamanho, o sucesso com projetos, a maturidade, a experiência em 
projetos, o nível de habilidade disponível, a exposição e o nível de suporte executivo para 
gerenciamento de projetos em geral. 

Dependendo do escopo do PMO ele pode exigir documentação de assuntos como processos 
de aprovação de projetos, recrutamento, treinamento e gestão do orçamento. Modelos destes 
documentos que podem também ser desenvolvidos pelo PMO. Desenvolvimento dos 
mecanismos de monitoramento de informações e prazos estabelecendo padrões para informar 
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regularmente o PMO e também o PMO pode ter que fornecer um relatório organizacional ou 
portfólio para o executivo. Para serem eficazes, estes mecanismos têm de ser acordados e 
estabelecidos no início da implantação. 

Algumas das funções que um PMO pode como padrão controlar são:  

• Analisar e aprovar os pedidos de projetos e alocar recursos; 
• Desenvolver processos de projeto padrão, ferramentas e modelos; 
• Alocar equipe do projeto e gerenciar todos os projetos de forma centralizada; 
• Proporcionar formação, certificação e treinamento para desenvolver habilidades 

fundamentais de gerenciamento de projetos;  
• Acompanhe o status e conquistas de todos os projetos da organização; 
• Gerenciar priorização de projetos e governança; 

É claro que como as coisas mudam, as organizações se tornam mais maduras, metodologias 
surgem e estruturas evoluem, o papel e o escopo do PMO deve mudar também para 
acompanhar. É importante trabalhar com o executivo e rever regularmente o desempenho do 
PMO e o escopo assim permanecerá atualizado e relevante para as necessidades dos 
negócios e mudanças na organização. 

O PMO também deve realizar o acompanhamento de carteira, revisão e supervisão dos 
projetos orientando-os aos objetivos estratégicos da organização. 

 

13.5 Expectativas dos Sponsor em relação ao PMO 

Expectativas do Sponsor do projeto é um componente importante e necessita ser revisto pelo 
gerente de projeto em todo o ciclo de vida do projeto. 

O sponsor necessita ver resultados positivos e a criação de valor no produto, assim como 
também melhorar o relacionamento com o cliente, portanto tem a expectativa que o PMO 
promova uma boa implementação de processos e procedimentos para ajudar a aumentar a 
satisfação do cliente. Com o estabelecimento e promoção das "boas práticas" irá auxiliar na 
obtenção de eficiência e atingir reduções de custos. 

Algumas características comuns que um sponsor espera com a implantação de um PMO: 

• Ferramentas para capacitar líderes e equipes; 
• Alinhamento apropriado de projetos para as necessidades do negócio; 
• Execução mais eficaz de projetos; 
• Reforçada comunicação; 
• Aperfeiçoada colaboração de equipe; 
• Otimizado uso dos recursos; 
• Entrega mais previsível e consistente dos serviços aos clientes; 
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Enfim, o Sponsor deseja o sucesso dos projetos, e o sucesso final é mais próximo quando os 
processos de governança e ferramentas simplesmente tornam-se a forma como se trabalha 
junto como em uma empresa e conduz negócios com os clientes.  

 

14 IMPLANTAÇÃO DO PMO 
	  

A implantação de um PMO, atualmente pode ser considerada uma das principais decisões 
quando as organizações buscam elevar o nível de maturidade em gerenciamento de projetos. 

Segundo Block (1998), para a implantação de um PMO é necessário muito esforço e 
dedicação, pois requer mudanças e quebra de paradigmas da forma de trabalhar nas 
organizações, ou seja, é necessário sair da "zona de conforto". Um dos fatores cruciais para o 
sucesso da implantação do PMO é um planejamento cuidadoso  e o envolvimento e 
participação de várias pessoas unindo esforços.  

Segundo Quelhas e Barcauí (2003), uma das formas mais utilizadas para aumentar a 
maturidade em gerenciamento de projetos nos tempos atuais tem sido a formalização da 
implantação de escritório de projetos nas organizações. 

Para a implantação do PMO podemos seguir diferentes passos conforme o tipo escolhido, 
dentre eles destacamos o nível de envolvimento e o quantitativo de profissionais com 
conhecimentos necessários para este tipo de implantação e também a relevância dada pelo 
sponsor, o nível atual de maturidade em projetos, a estrutura organizacional da empresa, e 
muitos outros. 

Existem passos que direcionam o interessado a implantar o PMO de forma mais organizada e 
seguindo uma ordem lógica. Cada autor sugere uma ordem de prioridade nas ações. A tabela 
abaixo exibe uma comparação de sequências de passos de três autores diferentes. 
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Tabela 3: Passos propostos para implantação de um PMO 

 Block (1998) Cleland (2002) Vargas (2003) 
1 Identificar padrinho 

(Sponsor) 
Definir serviços Escolher tipo de PMO 

2 Definir Funções Definir competências Obter suporte (Sponsor) 
3 Preparar plano de 

comunicação 
Definir e anunciar Início 
do PMO 

Criar Infra-estrutura 

4 Preparar orçamento Trabalhar necessidades 
dos GP’s 

Motivar e doutrinar 
envolvidos 

5 Obter fundos e suporte 
(Sponsor) 

Desenvolver serviços do 
PMO 

Implementar estrutura 

6 Conduzir projeto piloto Refinar habilidades Estabelecer projeto 
piloto 

7 Entrar em operação Entregar melhores 
produtos 

Entrar em operação 

8   Feedback e melhoria 
continua 

 

 

Comparando os passos propostos pelos três autores, observa-se que caminham sempre para a 
mesma direção, definindo um caminho para a implantação e o sucesso de um PMO. O que 
muda é somente a nomenclatura dos passos. 

Avaliando os autores e de modo a simplificar a implementação do PMO, pode-se separar a 
Implantação do PMO em seis fases: 

• Fase 1 – Planejamento 
• Fase 2 – Definição de Processos 
• Fase 3 – Implantação Piloto 
• Fase 4 – Comunicação e Treinamento 
• Fase 5 – Operação 
• Fase 6 – Aprimoramento 
•  

14.1 Diretrizes fundamentais para a Implantação de um PMO 

A implantação de um PMO pode ser dividida em quatro etapas que estão relacionadas a 
seguir, com base nas referências de diversos autores. Vale ressaltar que, segundo Dinsmore 
(1999), a forma de implementação do escritório de projetos é dependente do tipo de escritório 
que se pretende instalar, suas funções e cultura da organização. 

De acordo com Barcaui (2012), sem um planejamento adequado e detalhamento da 
implantação, as chances de sucesso vão se comprometendo, então sugere um Plano de 
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Gerenciamento de Projeto, que define como o projeto será executado, controlado, replanejado 
e encerrado, PMI (2008).  

 

14.2 Planejamento 

O Planejamento é a primeira e a mais importante etapa na implantação de um PMO e possui 
extrema relevância no sucesso das fases seguintes. Segundo Dinsmore (1999), essa etapa é o 
alicerce para se fazer qualquer conceito de escritório funcionar. O Autor ainda ressalta que a 
implantação de um escritório de projetos deve ser tratada como um projeto, e não muito 
simples. 

De acordo com Valeriano (2002), é necessária a designação de um gerente de projetos que 
tenha conhecimento específico das necessidades da organização para analisar a realidade 
atual. Feito a análise o gerente de projetos determina as atribuições iniciais que o PMO deve 
ter para suprir as necessidades da organização em gerenciamentos de projetos. Este gerente 
de projetos, juntamente com sua equipe designada, deve definir as competências do PMO e os 
resultados a serem alcançados levando em consideração o orçamento destinado ao escritório 
de projetos, afinal, como todo projeto, os recursos são limitados. 

Segundo Cleland (2002), inicialmente deve ser definido o escopo do trabalho, que pode passar 
por mudanças ao longo do processo de implantação, as competências e os papéis para a 
equipe do PMO, pois eles determinarão a quantidade de apoio que pode ser fornecido pelo 
escritório de projetos. 

Vargas (2003),ressalta que a escolha do tipo de escritório a ser implementado e a obtenção de 
suporte e apoio do Sponsor (patrocinador) também são fatores cruciais para o sucesso do 
PMO. 

Dinsmore (1999), destaca a importância de elaborar um documento com as informações 
básicas do projeto na etapa de planejamento. De acordo com o autor este documento deve 
conter o objetivo para se estabelecer o escritório de projetos, as hipóteses e restrições 
associadas ao projeto, e os resultados esperados.  

Dinsmore ressalta que ainda nesta fase devem ser abordadas as seguintes questões: 

• 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; 
• Que recursos humanos são necessários; 
• Qual o plano de comunicação para as fases de implantação e pós-implantação; 
• Quais os riscos da implementação. 

 

Sumarizando, as Fases 1 e 2 da implementação do PMO se enquadram na fase de 
planejamento da seguinte forma: 
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14.2.1 Fase 1 - Planejamento 
• Avaliação do nível de maturidade na gestão de projetos na corporação; 
• Escolha do tipo de PMO; 
• Definição dos objetivos e benefícios; 
• Estruturar o PMO; 
• Definir a equipe do PMO; 
• Institucionalizar o PMO, trazendo o comprometimento da alta gerência; 
• Definir a matriz de responsabilidades do PMO; 
• Definir atividades iniciais e prioridades; 

14.2.2 Fase 2 - Definição de processos 
• Obtenção de recursos; 
• Definição dos processos básicos; 
• Estruturação dos processos operacionais do PMO; 
• Criação do workflow de processos (metodologias); 
• Criação de templates; 

 

14.3 Implantação 

Definidas as diretrizes iniciais, inicia-se a fase de implantação, na qual são obtidos os recursos 
necessários para o funcionamento do PMO e são formadas as equipes e as instalações físicas 
para o início dos trabalhos. Valeriano (2002) destaca que na fase de implantação devem ser 
realizados os devidos treinamentos das equipes envolvidas para os novos processos 
desenvolvidos. Nesse processo enquadra-se a importância do Plano de Gerenciamento de 
Projeto em que é possível aplicar o PDCA e reaproveitar as “lições aprendidas” da equipe e de 
outros projetos, para que seja realizado com maior previsibilidade, aumentando a chance de 
sucesso. 

Das abordagens utilizadas por Vagas (2003), foram separados quatro, que se enquadram 
nesta fase: 

• Criação da estrutura do escritório; 
• Motivar e doutrinar envolvidos; 
• Implementar estrutura; 
• Estabelecer projetos pilotos; 

A visão de Cleland (2002) reflete que nesta fase há a definição e anuncio do inicio do PMO, 
estabelecendo um plano de objetivos iniciais no suporte para os gerentes de projeto e 
dirigentes. 

Segundo o trabalho de Dinsmore (1999), depois que os pontos básicos do gerenciamento do 
PMO da fase de implantação estiverem cumpridos, apesar de o escritório estar teoricamente 
pronto para funcionar, alguns pontos necessitam de atenção especial: 

• Hardware, software e interconectividade; 
• Metodologia e procedimentos; 
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• As pessoas, o poder e a política; 

Na fase de implantação estão as Fases 3 e 4. 

14.3.1 Fase 3 - Implantação Piloto 
• Eleger o projeto piloto; 
• Gerenciamento de riscos; 
• Eleger processos iniciais; 
• Implantar Templates; 
• Validar testes com a equipe PMO; 

 

14.3.2 Fase 4 - Comunicação e Treinamento 
• Utilizar o plano de comunicação; 
• Apresentação da estrutura do PMO; 
• Apresentação dos processos do PMO; 
• Treinamento dos gerentes de projeto; 
• Medir o amadurecimento da equipe; 
• Planejamento da implantação operacional; 

 

14.3.3 Operação 
A etapa de implementação abordada por Valeriano (2002) pode ser enquadrada nesta fase, na 
qual é realizada a extensão da operação do PMO. Segundo o autor, depois de verificada a 
conformidade dos processos, inicia-se o aumento do alcance do escritório de projetos, 
abrangendo um número crescente de projetos, tendo todos os seus passos acompanhados e 
avaliados. 

Segundo a abordagem de implantação pregada por Cleland (2002), dos passos elencados pelo 
autor, enquadra-se nesta fase o desenvolvimento dos serviços do escritório de projeto através 
do atendimento continuo das necessidades de negócios ao mesmo tempo em que provê  
serviços aos Gerentes de Projeto. Já ́ analisando a implantação conforme a proposta de Vargas 
(2003), dos passos propostos pelo autor, é integrante desta fase o passo referente à entrada 
em operação. 

Nesta fase são verificados: 

• Extensão do piloto 
• Implantação do PMO em outros projetos 
• Definição de novas diretrizes 
• Estruturar processos das novas diretrizes 
• Adequar o workflow das novas diretrizes 
• Implantar novas diretrizes. 

14.3.4 Melhoria Contínua  
A fase que sucede o início operacional é a fase de melhoria contínua. É nessa fase que, 
segundo Valeriano (2002), os objetivos iniciais e a eficácia do escritório de projetos foram 
atingidos. O autor também ressalta que todos os esforços da equipe devem ser direcionados 
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para a melhoria e excelência dos processos, eficácia nos canais de comunicação, atualização 
constante dos softwares e ferramentas, reciclagem constante da equipe do PMO e obter cada 
vez melhores resultados através das lições aprendidas e experiência adquirida. 

Com base na opinião de Cleland (2002), para a implantação do PMO, essa etapa é 
responsável pelo refinamento das habilidades e papéis do escritório. Dessa forma a equipe do 
PMO deve ter a certeza de que todos os esforços devem ser voltados para entregar apenas os 
melhores produtos e serviços à medida que o relacionamento com os clientes fortalece. 

Segundo Vargas (2003), um dos fatores fundamentais para o sucesso dessa etapa é o 
feedback e melhoria contínua. 

14.3.5 Fase 6 – Aprimoramento 
• Avaliar resultados do PMO e corrigir/adequar desvios; 
• Criar e estruturar “indicadores” para apoio na gestão orçamentária, financeira e de 

resultados; 
• Testar “indicadores”; 
• Implementar “indicadores”; 
• Feedback; 
• Armazenar as lições aprendidas em uma base de dados comum de projetos; 

 

14.4 Fatores Críticos de Sucesso na Implantação de um PMO 

Com base na opinião de diferentes autores, a tabela a seguir aponta alguns fatores críticos de 
sucesso que devem ser levados em consideração para o sucesso da implantação de um PMO. 

Tabela 4: Fatores críticos de sucesso para 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. 

Dinsmore 
(1999) 

A metodologia de gestão a ser utilizada deve ser coerente, com processos e 
procedimentos explicando detalhadamente como conduzir os projetos. 

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 
(2003) 

O papel do escritório de projetos deve estar claramente definido. 

Kerzner 
(2002) 

Ao desenvolver a metodologia de gestão, não reinventar a roda, não 
desenvolver a metodologia a partir do zero. 
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Kerzner 
(2002) 

A aceitação e utilização da metodologia pelo conjunto da organização é que 
conduzem a excelência. 

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. 

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. 

 



53	  
	  

 

15 CONCLUSÃO 
 

Implantar um Escritório de Projetos definitivamente é um desafio. Não se resume apenas em 
difundir conceitos e fundamentos sobre projetos e seus métodos de gerência, ou ainda, em 
capacitar e certificar a equipe acerca das teorias acadêmicas ou das publicações de melhores 
práticas adotadas no mercado. A implantação do PMO é a concretização prática de todo esse 
estudo e fundamento e precisa contar com o comprometimento te toda a estrutura, desde a alta 
gerência até o nível mais técnico. 

A pesquisa deste trabalho e mostra que tudo se inicia com a “venda” da ideia para a esfera 
mais alta da empresa, onde se deve buscar a comprovação do aumento dos resultados, para 
efeitos de maior convencimento. Essa venda continua nos níveis mais gerenciais ou técnicos. 
Resultante das mudanças que a implantação requer, há de se esperar resistências e entraves 
e é importante planejar as medidas estratégicas para lidar com eles. 

A implantação do PMO deve ser encarada como um projeto, com todas as suas fases, 
planejamentos, controles, acompanhamentos, respostas às necessidades de mudanças, 
monitoramento de riscos, enfim, todas as características que um projeto bem organizado 
requer. 
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17 APÊNDICE 

O IMPACTO DO FATOR MOTIVACIONAL NA IMPLANTACAO DO ESCRITORIO DE 
PROJETOS (PMO)  

Autor: Emerson Katsumi Onishi 

emerson.onishi@gmail.com  

Orientadora: Denise M. O. Basgal 

17.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Uma questão intangível e intrínseca a qualquer mudança é a parte psicológica dos envolvidos, 
tanto a dos lideres que farão a implementação do PMO quanto dos subordinados que terão que 
conviver com esse novo departamento e seguir as diretrizes colocadas pela mesma. Apesar de 
muitas das questões serem possíveis de solucionar pela implementação de metas e 
comprometimento dos sponsors, existem muitas questões que muitas vezes nem são notadas 
ou são simplesmente ignoradas. 

Toda mudança impacta num esforço conjunto, o qual nem sempre é bem visto por todos da 
equipe. A noticia de uma mudança traz um sentimento natural negativo do ser humano de 
aversão. Isto porque de início nenhuma pessoa aceita um desafio ou um trabalho que nunca foi 
realizado ou que implica num esforço fora do seu hábito.  

Outra questão é a chamada "zona de conforto". Esta pode estar ligada também a questão da 
aversão à mudança, mas é muito mais afim da questão de sair da inércia. Depois de algum 
tempo realizando um mesmo trabalho, num mesmo ritmo, com um feedback razoável 
dificilmente um funcionário iria aceitar ter a sua rotina alterada sem nenhum suspiro ou 
questionamento, "é realmente necessário?". A inércia para se sair da zona de conforto varia 
muito de pessoa para pessoa, mas em geral as pessoas envolvidas tem que ter o projeto muito 
bem apresentado e um prazo de alguns meses para "digestão" e planejamento pessoal. 

O trabalho em equipe tem, se não a maior, mas um dos maiores impactos na implementação 
do PMO. É extremamente importante a avaliação minuciosa do nível de maturidade da equipe 
para que a proposta imposta pelo PMO não seja muito divergente ao nível de maturidade de 
uma equipe, tanto os lideres quanto os liderados. E é em cima de uma excelente proposta de 
implantação de um PMO para elevar o nível de maturidade em projetos em uma equipe em 
ascensão, porém ainda com um nível de maturidade baixa, somada a todos os problemas 
acima descritos que é escrito este apêndice. 
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17.2 SOLUCAO TÉCNICA 

 O PMBOK (2000) sugere como uma boa pratica realizar a gerencia de mudanças, 
aplicar um procedimento de entrada (solicitação) de mudanças, realizar um fluxo de aprovação 
etc. Porem a implantação de um PMO não é uma simples mudança de projeto, é uma 
reestruturação de toda a metodologia de projetos. Implantar um PMO exige o esforço e 
comprometimento de uma alta gerencia e diretoria. 

Como a implantação de um PMO é impreterivelmente tratada como um projeto, existe a gestão 
de todos as áreas do conhecimento, são separados como mais importantes o gerenciamento 
de escopo, gerenciamento de riscos e o gerenciamento de comunicação. 

 

17.2.1 Gerenciamento de Escopo 
Neste item alem dos itens de projeto, sugere-se incluir como escopo o atendimento das 
necessidades dos principais stakeholders envolvidos no projeto de implementação do PMO, 
Lideres de equipe e Equipe técnica (liderados). 

Lideres de equipe: 

• informação clara das necessidades da equipe técnica; 
• informação clara do trabalho do PMO em seu trabalho, nos mínimos detalhes, o que 

será afetado nos projetos futuros; 
• haver o alinhamento completo dos trabalhos de todos os GPS; 
• criação de um ambiente propicio para a reestruturação. 

Equipe Técnica: 

• informação clara das expectativas dos superiores; 
• objetivo claro do trabalho a ser realizado, passo a passo para que haja o 

acompanhamento e percepção de avanço dos trabalhos; 
• visão clara dos benefícios a curto, médio e longo prazo do PMO; 
• percepção de total sinergia na implantação, horizontalmente (colegas de trabalho em 

mesmo nível) e verticalmente (superiores). 
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17.2.2 Gerenciamento de Riscos 
A gestão de riscos deve contemplar os riscos relacionados ao comportamento dos envolvidos, 
conforme exemplos descritos na tabela 1: 

Risco Resposta ao risco Critério de aceitação 

Aumento de reuniões para 
tornar mais claros os objetivos 

Informação e esforços 
comuns estarem todos de 
acordo com o plano de 
projeto 

Promoção para as peças chave Formação de equipes 
auxiliares e de apoio 

Falta de comprometimento 
das equipes / Aumento da 
rotatividade de 
componentes da equipe 

Maior incentivo financeiro aos 
envolvidos 

Maior produtividade, maior 
velocidade no avanço do 
projeto 

Falta de percepção do 
avanço e benefícios do 
PMO 

Tornar mais eficiente o 
gerenciamento de comunicação 

Inicio de feedbacks 
positivos 

Nível de maturidade das 
equipes ser ainda menor 
que o estipulado 

Treinamentos adicionais para 
as equipes 

Aumento da sinergia, 
aumento da cooperação 
mutua 

Tabela 1 – Tabela de riscos adicional para implementar o PMO. 

17.2.3 Gerenciamento de Comunicação 
Além das vias normais de comunicação, vias corporativas, correios diversos de circulação 
interna, acredita-se ser um diferencial um canal de comunicação verbal. Com seus devidos 
cuidados, como coerência e assertividade de informações, membros chaves da implementação 
do PMO deveriam ser disseminadores de informações. Assim assumindo duas importantes 
peças para a implantação do PMO, possuidores de informação, podendo sanar duvidas mais 
rapidamente, e incentivadores, servindo como impulsionadores do projeto. 

	  



59	  
	  

 

17.3 DIFERENCIAL HUMANO 

A implementação de um PMO é teoricamente benéfica para qualquer empresa gestora de 
projetos, na teoria não tem como o PMO fracassar. Então se o resultado não estiver 
aparecendo, por controle dos indicadores errados, ou por realmente não estar sendo produtivo 
o trabalho do PMO é grande a possibilidade do problema estar nas pessoas, mais 
especificamente no baixo nível de maturidade das equipes. 

Conforme a tabela 2, Cleland (2002) e Vargas (2003) já incluíam nos passos para implantação 
do PMO envolvimento dos stakeholders, como o trabalho com os GPS e motivação dos 
envolvidos. 

	  

 Block (1998) Cleland (2002) Vargas (2003) 

1 
Identificar padrinho 

(Sponsor) 
Definir serviços Escolher tipo de PMO 

2 Definir Funções Definir competências Obter suporte (Sponsor) 

3 
Preparar plano de 

comunicação 
Definir e anunciar Início 

do PMO 
Criar Infra-estrutura 

4 Preparar orçamento 
Trabalhar necessidades 

dos GP’s 
Motivar e doutrinar 

envolvidos 

5 
Obter fundos e suporte 

(Sponsor) 
Desenvolver serviços do 

PMO 
Implementar estrutura 

6 Conduzir projeto piloto Refinar habilidades Estabelecer projeto piloto 

7 Entrar em operação 
Entregar melhores 

produtos 
Entrar em operação 

8   
Feedback e melhoria 

continua 

Tabela 2 - Passos propostos para implantação de um PMO. 

	  

A apresentação e o trabalho com a equipe bem realizados é de suma importância e deixa a 
equipe toda bem informada do que estará prestes a acontecer. Porém, além disso acredita-se 
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que realizando um trabalho motivacional que tenha impacto na satisfação da equipe com 
relação à empresa pode surtir um efeito muito mais positivo.  

Conforme colocado no tópico Solução Técnica, a apresentação de uma melhora de condições 
de trabalho com um possível ajuste salarial e promoção dos envolvidos acredita-se ter este 
impacto. Equipes pouco maduras dificilmente tem a visão a médio e longo prazo, sendo 
necessária uma ação que afete o orçamento da implementação para demonstrar um beneficio 
a curto prazo. 

Benéfico também porque uma ação vinda da empresa, que force um recalculo e reavaliação 
dos objetivos do PMO, demonstra de forma clara que existe um comprometimento mútuo para 
o sucesso do projeto. 

	  

17.4 OPERAÇÃO 

Uma sugestão de como pode ser aplicado um método para “amarrar” a equipe de baixo nível 
de maturidade a se comprometerem a se desenvolverem junto com a empresa seria após a 
apresentação do projeto de implementação do PMO, pode-se colocar uma enquete ou deixar 
em aberto quem são as pessoas que gostariam de participar do projeto e para estas, fazer a 
proposta. 

Pode ser necessário fazer a promoção de um departamento inteiro, mas a exemplo dos 
programas de trainee, o risco que a empresa tem com o investimento nas pessoas é muito 
menor que o ganho futuro, mesmo havendo perdas no caminho. 

Sendo a proposta realizada no inicio do projeto ou como uma resposta ao risco, a promoção de 
cargo e o aumento de salário deve ser vinculado ao desempenho e ao sucesso da implantação 
e funcionamento do PMO. 

A criação e acompanhamento dos indicadores corretos é de suma importância neste caso. Pois 
são eles que serão utilizados também no futuro para monitoramento do trabalho e 
desenvolvimento das equipes. 
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17.5 CONCLUSÃO 

Lidar com pessoas é uma missão muito delicada que implica ter um grande poder de 
percepção e negociação O ser humano é um ser muito complexo. Cada pessoa tem uma 
vivência, cada um tem seus objetivos. Mas apesar da grande maioria das pessoas ter o 
objetivo de ter o maior salário possível, uma projeção profissional e melhores condições de 
trabalho podem ser um diferencial importante para o sucesso do PMO. 

Infelizmente esta percepção de valor só é desenvolvida com aumento do nível de maturidade 
da equipe, variando muito de pessoa para pessoa. As ações propostas sugerem um modo a 
elevar o nível de maturidade das pessoas envolvidas para que não seja necessário haver 
rotatividade da equipe e promover o crescimento profissional dos funcionários. 

Pode haver um pouco de utopismo em acreditar que com informação e incentivos se possam 
criar um ambiente propício ao comprometimento dos funcionários, mas acredita-se que a única 
forma de se conseguir o crescimento e credibilidade é a confiança mutua. Tanto o funcionário 
deve confiar na empresa quanto a empresa deve confiar no funcionário, somente assim pode 
se ter o desenvolvimento verdadeiro de ambas as partes. O funcionário ajudando a empresa a 
se desenvolver e prosperar, e a empresa além de servir a sociedade com produtos e/ou 
serviços ainda podendo servir a sociedade pelo desenvolvimento dos seus funcionários. 

 


