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Resumo: A inovação é a principal razão pela qual as empresas investem em pesquisa e 
desenvolvimento. O objetivo por trás disto é claro: buscar um diferencial competitivo que as 
destaque frente à concorrência, visando atingir maiores e melhores resultados. Nem sempre a 
inovação se traduzirá em um novo produto ou serviço. Ela pode vir na forma também de 
adequações de processos ou serviços que resultem em otimização de resultados. A busca pelo 
conhecimento em gerenciamento profissional de projetos é um exemplo disso. Em pesquisas 
divulgadas anualmente pelo Instituto de Gerenciamento de Projetos (Project Management 
Institute – PMI), relatórios mostram que empresas que apresentam um escritório de 
gerenciamento de projetos (Project Management Office – PMO) em sua estrutura, obtém 
melhores resultados em seus projetos. A grande questão é: como organizações que trabalham 
com equipes departamentais funcionais, reportando a gerentes departamentais funcionais, 
podem incorporar boas práticas de gerenciamento de projetos, com gerentes específicos de 
projetos? Como companhias com as características citadas, classificadas como matriciais 
fracas, podem absorver e adequar-se ao gerenciamento profissional de projetos, sem 
desvirtuar-se de sua cultura, valores e estrutura organizacional? E do outro lado, como um 
PMO poderia se adaptar para atuar com sinergia dentro de tal estrutura matricial fraca? Frente 
a esses desafios, surge outro tema relevante: a resiliência. Ser resiliente, no contexto da 
administração, está diretamente ligado à capacidade dos líderes das organizações, de tomarem 
decisões que minimizem impactos causados por alguma mudança, ou ainda mais, capacidade 
de se adaptar às mudanças. Sendo assim, resiliência é fator crítico de sucesso para que um 
PMO, frente aos seus inúmeros papéis, possa planejar seus serviços para atuar em uma 
empresa matricial fraca, assim como o será também para que a própria organização consiga 
usufruir daquilo que realmente faz a diferença em serviços de gerenciamento de projetos, sem 
perder sua essência e sua cultura. É pensando em um cenário como esse que se apresenta esta 
proposta: definir um conjunto de processos que possibilitem aperfeiçoar os resultados de uma 
empresa matricial fraca utilizando um PMO. A inovação pode ser então, uma metodologia 
para implantar um PMO em empresas com estrutura matricial fraca. 
 
 
Palavras Chave: Escritório de Gerenciamento de Projetos; PMO; Estrutura organizacional; 
Matricial Fraca; Resiliência. 

 

 



 
 

Abstract: Innovation is nowadays the main reason why companies invest on research and 
development. The goal behind that is clearly one: to achieve competitive advantage which 
will guide them towards leadership within their market, aiming higher and better results. Not 
always will innovation translate itself as a new product or service. It may also appear as a 
process or service improvement, bringing results optimization. The search for knowledge in 
professional project management is an example of that. Every year, PMI (Project 
Management Intsitute) publishes research results showing increasingly higher performance in 
projects developed at companies which present a Project Management office. The big 
question is: how do organizations with specific functional department teams, subordinated to 
functional department managers, can apply project management best practices, reporting to a 
specific project manager? How do enterprises with such characteristics, denominated weak 
matrix organizations, can learn and adapt to professional project management, without letting 
aside its culture, structure and values? On the other hand, how could a PMO adapt itself in 
order to act with synergy within such structure? By facing these challenges, another theme 
arises: resilience. To be resilient, as per management context, is directly linked to how can 
organization leaders make decisions to attenuate impacts caused by any change, or beyond 
that, to adjust to change. Given that, resilience is a critical success factor for a PMO, among 
its various roles, to plan its services accordingly, considering a weak matrix structure, as well 
as it is for the organization itself, so it can fully use its project management potential, without 
losing its essence and culture. By thinking in such scenario, the proposal arose: to define 
processes which will provide to a weak matrix company, by having a PMO, the chance to 
improve its results. Innovation could be then: a PMO implementation methodology to weak 
matrix structure organizations. 

 
Key Words: Project Management Office; PMO; Organizational structure; Weak matrix 
structure; Resilience. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cultura da organização é o que define a sua personalidade, ou seja, o modo como a 

empresa é vista no mercado ou, como deseja que os outros a vejam. Dependendo de como for 

esta cultura, mudanças simples acabam tomando proporções gigantescas, causando muito 

desconforto interno.   

Neste trabalho serão detalhados os tipos mais comuns de estruturas organizacionais 

(que refletem a cultura das empresas),com foco principal nas empresas matriciais fracas, e 

também algumas definições de escritório de projetos (EP ou PMO - Project Management 

Office) e seu papel dentro das estruturas organizacionais.  

 O principal objetivo deste trabalho é propor às organizações com estrutura matricial 

fraca, uma metodologia de implantação de PMO, através do qual elas possam usufruir de uma 

gama de possibilidades para acompanhamento ou gerenciamento dos seus projetos. A 

proposta não é transferir inicialmente conceitos aprofundados para gerenciamento profissional 

de projetos para estas empresas, mas sim, oportunizar a utilização de ferramentas que 

permitam a organização das atividades e o acompanhamento destas dentro dos resultados 

esperados. Também se espera, como resultado desse trabalho, proporcionar aos profissionais 

destas empresas, uma imersão nas técnicas e boas práticas para gestão profissional de 

projetos, possibilitando que futuros projetos sejam administrados de forma assertiva. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.Oque é cultura organizacional? 

Cada empresa possui uma aparência perante o mercado, uma personalidade, uma 

responsabilidade que pode ser observada desde a forma como se relacionam com seus 

funcionários, compartilhando decisões importantes a tomar, até à maneira como se relacionam 

com seus clientes. As empresas têm também seus mitos, heróis ou ícones, que possuem 

características que determinam sua disciplina, hierarquia e autonomia, destacando-as no 

mercado. 

Para JOHANN (2004, p. 15), as empresas com mitos não consolidados são, 

preponderantemente, organizações com cultura em transição, como empresas que foram alvos 

de recentes incorporações ou fusões, ou empresas públicas que foram privatizadas.  

Com estes fatores as organizações criam sua personalidade, suas características 

próprias que são sinais que exteriorizam a cultura da empresa. 

E neste cenário cultural influenciado pela estrutura organizacional, dizer para uma 

empresa que ela necessita de uma nova metodologia de trabalho, com uma nova estrutura para 

gerenciar seus projetos é um tanto quanto assustador, afinal nem todos estão aptos às 

mudanças, e para realizar qualquer mudança, seja implantar uma nova metodologia, novos 

processos de negócio ou um novo modelo de atuação no mercado, esbarra diretamente na 

questão cultural, sendo necessário procurar entender seus padrões e as pessoas de forma a 

criar mecanismos que rompam os paradigmas que emperram os grandes saltos de eficiência e 

eficácia tão almejados pelas empresas, afinal mudanças de cultura possuem um tempo para 

acontecer e não é um processo de curto prazo. 

Uma metáfora citada por JOHANN (2004, p. 145) que exemplifica a questão da 

mudança cultural, é referente à primeira revaloração cultural que se tem notícia, que remonta 

à época que Deus chamou Adão e lhe disse: 

- Não tem mais almoço grátis! - Antes que Adão pudesse recobrar-se do susto, Deus 
complementou: - E tem mais um detalhe: Terminou a imortalidade, se vire! - A partir desta 
quebra do contrato psicológico, Adão e seus descendentes (nós) passaram a criar uma escala de 
valores e uma cultura que permitisse atuar com dignidade e produzir resultados dentro deste 
novo contexto. 

Com um mercado cada vez mais competitivo o escritório de gerenciamento de 

projetos vem ganhando espaço nas organizações, principalmente as que desejam ter 

competitividade, mais eficiência, e acima de tudo uma redução de custos inteligente sem ter 
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que reduzir o famoso “cafezinho”. E isso se deve à maturidade das organizações com a 

metodologia de projetos e mudanças culturais necessárias sem perder sua identidade. 

Portanto, a criação de uma cultura voltada para o comportamento flexível e adaptável a 

mudanças rápidas que acontecem diariamente, é um fator importante para alcance do sucesso. 

 

2.2.Mudança organizacional 

O ambiente globalizado exige cada vez mais que as empresas e pessoas estejam em 

constante mudança para atender às necessidades de seus clientes, oferecendo produtos e/ou 

serviços diferenciados, pois a concorrência não é local, é global. Portanto, identificar os 

requisitos dos clientes, atendendo com qualidade, custo e tempo definido são importantes para 

o sucesso de qualquer organização. Lembramos também, que não somente o Ambiente 

externo gera mudanças nas organizações, mas também a própria cultura da empresa, as 

relações interpessoais, relação de chefia e subordinado, portanto, são vários os fatores 

causadores de mudanças, faz parte da evolução, desenvolvimento de todos. 

Para Basil & Cook (1974) em WOOD (2000, p.21), os principais elementos da 

Mudança Organizacional são a tecnologia, o comportamento social e as instituições e 

estruturas. Para estes autores, a maioria das organizações muda em resposta às crises, sendo 

limitado o número de casos de atitudes proativas. A antecipação e preparo para as mudanças 

são importantes para conquistar melhores resultados e uma vantagem competitiva frente aos 

concorrentes. 

WOOD (2000, p. 22) apresenta uma classificação que os autores Land e Jarman 

(1981) desenvolveram para os ciclos de mudança. Na primeira fase, formação, o sistema 

descobre a si mesmo e ao mundo, organiza-se e cria um padrão de comportamento. Na 

segunda fase, regulamentação, estabelece o padrão por repetição e negação da diferença. 

Finalmente, na terceira fase, integração, mais evoluído, passa para uma fase de inovação, 

abertura e ruptura de paradigmas. 

Um fator crítico para que as mudanças ocorram são as dificuldades com as 

barreiras/resistências das pessoas e da própria estrutura organizacional, sendo que uma 

comunicação eficiente, adaptada a cada um dos participantes neste processo de mudança é 

importante para que se consiga o entendimento e comprometimento de todos para realização 

das mudanças necessárias, respeitando os costumes, valores e cultura da organização e das 

pessoas. 

Neste sentido, conforme Deal e Kennedy em WOOD (2000, p. 24), os fatores de 

sucesso necessários à mudança seriam os seguintes: reconhecimento da importância de se ter 
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o consenso sobre as mudanças; comunicação clara dos objetivos e alterações implementadas; 

esforço especial no treinamento; dar tempo ao tempo e finalmente, encorajar a ideia da 

mudança como fator de adequação ao meio. Todo processo de mudança sofre grande 

influência do tipo de cultura organizacional adotada pela empresa. 

Segundo Scheinem WOOD (2000, p. 24) o conceito de estrutura é complexo e 

envolve muitos pressupostos, que influenciam na visão de como o grupo vê as relações 

internas e externas, gerando paradigmas de alta ordem, afetando todos os aspectos da 

organização: estrutura, estratégia, processos e sistemas de controle. 

O próprio processo de mudança organizacional é considerado por alguns autores 

(TOOLE, 1985) como um processo contínuo de evolução das organizações, dependendo da 

cultura da empresa e relação entre as pessoas.   

Para um sistema de estrutura matricial fraca, onde se apresenta uma estrutura de 

projetos com maturidade baixa, pouca disponibilidade de recursos, autoridade do gerente de 

projetos limitada e com o próprio gerente e equipe de projetos com dedicação parcial aos 

projetos, a mudança deve ser bem coordenada, com comunicação clara para os envolvidos, 

direcionando ações para priorizar as mudanças mais importantes, pois segundo 

ABRAHAMSON (2006, p. 3) pode ocorrer um caos decorrente de mudança – síndrome da 

mudança repetitiva, onde há muitas iniciativas de mudanças, porém, uma desordem das 

prioridades, onde dificilmente alguém sabe o que está se implementando e por quê. 

Portanto, o processo de mudança organizacional deve ser uma prática constante de 

melhoria continua, pois fatores internos e externos constantemente influenciam todas as 

atividades da organização, projetos, a rotina diária das pessoas, sendo necessário um 

acompanhamento dos impactos para preparação das ações preventivas e/ou corretivas para 

melhorar todos os processos, resultados, ambiente organizacional. 

Em qualquer processo de mudança é comum barreiras/resistências das pessoas 

contrárias que tendem a níveis elevados de caos decorrente das mudanças, sendo que este 

período de transição até implementação do novo sistema proposto (por exemplo) é importante 

o acompanhamento dos líderes de cada área para esclarecer e direcionar as pessoas para o 

novo caminho. Neste sentido, a resiliência é uma característica importante e que deve estar 

presente nas pessoas envolvidas neste processo, principalmente aos líderes responsáveis pela 

gestão da mudança organizacional, pois se trata da capacidade destas pessoas em superar as 

dificuldades impostas neste processo, aliado ao controle emocional para transmitir à equipe o 

direcionamento correto das mudanças propostas.  
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Outro fator importante na gestão das mudanças em empresas matriciais fracas é a 

questão da maturidade no gerenciamento de projetos, pois na maioria dos casos, elas 

apresentam grau de maturidade baixo, em desenvolvimento, onde se apresentam maiores 

dificuldades para implementação de novos processos. É um caminho mais lento, que exige 

maior acompanhamento de todos os envolvidos para finalizar com sucesso as mudanças 

propostas. 

 

2.3.Os tipos de estruturas organizacionais 

A estrutura apropriada para gerenciar um projeto específico depende, enormemente 

de sua natureza e do estilo organizacional da empresa. O gerente de projetos deve 

compreender as opções organizacionais disponíveis e os resultados prováveis da 

implementação do projeto dentro da organização em inúmeros aspectos (VARGAS 2002): 

autoridade, autonomia, suporte administrativo, dentre outros. A estrutura da organização 

executora frequentemente restringe a disponibilidade ou as condições sob as quais os recursos 

se tornam disponíveis para o projeto, podendo apresentar um amplo arranjo de estruturas: 

funcional, matricial e projetizada. 

Segundo STONER (1992), uma estrutura organizacional é a forma pela qual as 

atividades de uma organização são divididas, organizadas e coordenadas. Ela define como 

será a estrutura de tratamento dos projetos. 

As estruturas organizacionais refletem os projetos por ela gerenciados, uma vez que a 

importância dada ao projeto, disponibilidade dos envolvidos e o interesse da organização são 

influenciados diretamente pela natureza da estrutura organizacional (VARGAS, 2005). 

Embora existam várias formas com as quais as pessoas podem se organizar para 

trabalharem projetos, os tipos mais comuns de estrutura organizacional são: funcional, por 

projetos e matricial (GIDO, 2007). 

A estrutura da organização executora geralmente limita a disponibilidade de recurso 

em um espectro de uma estrutura funcional a uma estrutura por projeto, com diversas 

estruturas matriciais intermediárias (PMI, 2004). A Figura abaixo mostra importantes 

características relacionadas a projetos dos principais tipos de estruturas organizacionais. 
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Figura 1- Comparação das características dos escritórios de projetos e estruturas 

Fonte: http://pmkb.com.br/vantagens-e-desvantagens-de-uma-empresa-projetizada/ em 20/03/2014 
 

2.3.1.A estrutura funcional 

A organização funcional é aquela dividida em áreas de conhecimento ou 

departamentos, e que define uma hierarquia clara nessas áreas. São empresas que possuem um 

departamento de engenharia, um de produção, um financeiro, um de informática, enfim, a 

divisão tradicional conhecida. Cada um destes departamentos possui um gerente, denominado 

gerente funcional, e todos que trabalham no departamento de informática são profissionais de 

informática. Além disso, em uma organização funcional, as pessoas respondem diretamente a 

somente um chefe.  

A organização funcional tenta tirar vantagem do conhecimento dos funcionários, 

agrupando todos aqueles que possuem o mesmo perfil e mesma formação técnica juntos em 

unidades altamente especializadas e produtivas. O plano de carreira neste tipo de organização 

é claro e como esses funcionários só possuem um chefe não há conflitos de autoridade. Isso 

faz da organização funcional uma excelente executora de operações, ou seja, trabalho 

contínuo e repetitivo. 

As desvantagens ou ameaças são bastante conhecidas por aqueles que trabalham 

neste ambiente: o modelo é muito rígido e muito fragmentado, ou seja, cada departamento é 

quase uma empresa independente dentro de uma empresa maior. Há pouca comunicação 

interdepartamental: esta tende a ser burocratizada e difícil, e não é incomum existirem feudos 

e rivalidades entre as áreas da empresa.  

Este é um ambiente bastante árido para o gerenciamento de projetos, pois: 
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- projetos interdepartamentais são virtualmente inexistentes. O máximo que se 

consegue é que cada departamento trate o projeto como uma atribuição interna e a interface 

entre eles seja feito pelos gerentes. 

- o gerente de projetos tem pouca ou nenhuma autoridade: seu poder é literalmente 

esmagado pelos gerentes funcionais. 

- os funcionários não priorizam projetos, porque no fundo são avaliados pelo seu 

desempenho no trabalho operacional (que é o foco real deste tipo de empresa). É muito 

comum haver atrasos justificados por emergência nas áreas funcionais. Isso acontece também 

porque normalmente esses funcionários não são alocados em projetos em tempo integral. 

Aliás, esse também é o caso do gerente de projetos. 

- em organizações funcionais não existe a posição de “gerente de projetos”. O 

comum é alocar um funcionário que é um técnico reconhecido na área de atuação do projeto e 

indicá-lo como “expedidor de projetos”, porém, praticamente sem autoridade e alocado nesta 

função em tempo parcial.  

 

2.3.2.A estrutura matricial 

Em uma tentativa de contornar os problemas apresentados pela organização 

funcional, o modelo matricial foi desenvolvido e ganhou um boom recente com a tendência 

moderna de focar a estratégia da empresa em projetos. A estrutura matricial também é 

dividida em departamentos, como a funcional, mas essa divisão não é tão rígida: na matricial, 

encontramos representantes de alguns departamentos alocados em outros. Assim, o 

departamento financeiro pode ter um funcionário da área de informática, que cuida de suas 

necessidades de tecnologia e na verdade é atrelado aos dois departamentos ao mesmo tempo. 

Como neste exemplo, a matricial possibilita qualquer cruzamento possível entre funcionários 

de seus departamentos, com bons resultados. Considera-se que atualmente que a maior parte 

dos projetos é gerenciada em empresas matriciais. 

Considera-se que existem três tipos de empresas matriciais: as matriciais fracas, 

balanceadas e fortes. A matricial fraca é um modelo bastante próximo da empresa funcional; a 

forte é praticamente uma empresa projetizada. A matricial fraca é praticamente uma estrutura 

funcional que permite o trabalho interdepartamental (mas mantém a autoridade absoluta dos 

gerentes funcionais). Na matricial balanceada, já existe um cargo formalizado de gerente de 

projetos, que é uma alocação em tempo integral e é tratado como um gerente como qualquer 

outro, inclusive com o mesmo nível de autoridade. Na matricial forte, é comum existir um 

departamento de gerenciamento de projetos, cujos funcionários são gerentes de projeto 
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qualificados e possuem um gerente próprio (que inclusive detém mais autoridade do que os 

gerentes funcionais).  

As oportunidades das estruturas matriciais são fáceis de perceber: esta estrutura 

diminui as barreiras entre os departamentos, permitindo mais cooperação e troca de 

conhecimentos interna. É uma organização hábil tanto no empreendimento de operações 

quanto projetos, e é considerado o modelo que provê o melhor aproveitamento possível dos 

seus recursos internos. 

Os problemas que esta estrutura tipicamente carrega refletem sua desvantagem 

primária: por possuir maior complexidade, é uma estrutura “cara” e que demanda esforço para 

ser mantida. É comum ocorrer conflitos de autoridade e mesmo de conduta dos funcionários, 

que na prática possuem mais de um chefe e por vezes tem dificuldades em determinar onde 

sua lealdade deve ser direcionada e qual é seu plano de carreira. Suas linhas de comunicação e 

hierarquia não são claras e esta tende a ser uma organização conflituosa.  

Esta estrutura é mais amigável para a realização de projetos do que a funcional. No 

entanto, deve-se observar o seguinte: 

- os recursos devem ser bastante negociados para serem obtidos; numa matricial 

balanceada, isto costuma levar a conflitos mais difíceis porque a autoridade do gerente de 

projetos será igual à de um gerente funcional. 

- a identificação de stakeholders (aqueles diretamente envolvidos no projeto ou 

diretamente afetados por seu resultado) e seu gerenciamento devem ser mais cuidadosos e 

demanda mais trabalho. 

- normalmente, na maior parte das organizações matriciais não haverá problemas em 

alocar a equipe em tempo integral para o projeto, nem em realizar empreendimentos que 

envolvam vários departamentos. 

- a não ser que se opere uma matricial fraca, normalmente o cargo de gerente de 

projetos e seu plano de carreira são bem definidos. A empresa pode contar inclusive com um 

PMO (escritório de gerenciamento de projetos). 

 

a. Caracterizando uma estrutura organizacional matricial fraca 

Nestas estruturas a execução dos projetos, embora melhor que nas estruturas 

funcionais, ainda é pouco favorável. É uma estrutura em que a hierarquia e a divisão do 

trabalho são muito fortes. Os gerentes funcionais têm grande poder, o foco do trabalho é na 

disciplina (execução de atividades rotineiras) e cada pessoa é especialista na execução da sua 

atividade. 
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Quando a alta direção decide constituir um projeto, a responsabilidade pela sua 

condução recai sobre um grupo de pessoas representantes de cada uma das áreas funcionais 

que o projeto permeia. Normalmente nomeia-se um analista funcional de alguma área com 

disponibilidade de tempo para fazer a articulação entre as áreas e buscar dar andamento do 

cronograma. 

Como cada uma dessas pessoas nomeadas gestoras do projeto não tem ascensão 

hierárquica sobre a outra, para a solução de impasses, as questões são escaladas para os 

superiores hierárquicos para que estes discutam e deliberem – este processo de tomada de 

decisões consome um tempo precioso para o projeto, fazendo com que a sua execução se 

torne morosa. Outra situação que ocorre com frequência é a tomada de liderança por um dos 

representantes do grupo dos nomeados para gerenciar o projeto que resolve espontaneamente 

assumir a responsabilidade e distribuir ou cobrar a execução de alguma atividade de outra 

pessoa. Como esse líder (autonomeado) não tem ascensão hierárquica sobre as demais 

pessoas, estas se sentem desconfortáveis e se recusam a aceitar a distribuição ou cobrança da 

atividade. Como consequência, a execução do projeto pode se tornar lenta. 

Projetos em estruturas matriciais fracas sobrevivem somente quando um dos gerentes 

funcionais, politicamente forte, resolve patrocinar o projeto. Nessa situação, há o exercício de 

poder informal sobre os demais gerentes funcionais. De qualquer forma o projeto encontra-se 

limitado ao conflito de interesse entre os gerentes funcionais. 

A principal vantagem deste tipo de estrutura, sob a perspectiva do gerenciamento de 

projeto, em relação à estrutura funcional, é que o grupo de pessoas responsáveis pela 

execução do projeto são de um nível hierárquico que lhes permite acompanhar a execução das 

atividades do projeto no dia-a-dia. 

As principais desvantagens são que a prioridade deste grupo é a execução de 

atividades rotineiras do departamento funcional e que geralmente não há oficialmente um 

gerente de projetos. 

 

2.3.3.A estrutura projetizada 

Na estrutura projetizada não há departamentos: a empresa é totalmente dividida pelos 

projetos que estão ocorrendo e toda a autoridade é concentrada nos gerentes destes projetos. A 

grande maioria do staff é alocada em tempo integral como integrantes das equipes destes 

projetos. Embora seja claramente a estrutura mais apta a realizar projetos com velocidade e 

segurança, esta estrutura é frequentemente criticada por não promover uma boa alocação de 
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recursos, já que ela fica condicionada a existência de projetos que necessitem do 

conhecimento destes. No resto do tempo, seus funcionários ficam desalocados. 

 

2.4.Definição de PMO e suas atribuições 

De acordo com o PMBOK (PMI, 2008), 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 (VALLE et al, 2010, 

p. 139).  

A existência de um PMO indica que a empresa possui certo grau de maturidade e as 

responsabilidades de um PMO podem variar de fornecimento de suporte ao gerenciamento de 

projetos ao seu gerenciamento direto. O PMO também pode ser chamado de “escritório de 

gerenciamento de programas”, “escritório de gerenciamento de projetos” ou “escritório de 

programas”. 

O PMO tem assumido responsabilidades importantes dentro das organizações 

alinhando os projetos às estratégias das empresas, tornando-se um agente de mudanças nas 

organizações nos últimos anos.  

A principal função de um escritório de projetos é supervisionar o gerenciamento de 

projetos e programas, se concentrando no planejamento, priorização e execução. 

Apesar de ser considerado um tema novo, segundo RABECHINI Jr. (2007), os 

escritórios de projeto têm sido desenvolvidos desde a década de 70, quando na época eram 

mais utilizados na indústria naval e aeronáutica, e os locais onde eles se encontravam dentro 

das organizações eram chamados de salas de guerra. Hoje, os escritórios estão deixando para 

trás o caráter provisório e se sedimentando nas organizações como estruturas, visto que dos 

anos 70 para cá, muitas inovações somo softwares de auxílio e até mesmo a própria 

consolidação de boas práticas, como a proposta pelo PMI, mudaram a forma de conduzir 

projetos. 

Para KERZNER (2006) o PMO seria a mais importante atividade no campo de 

gestão de projetos na década de 2000 e sua expansão se deu a partir da recessão norte-

americana na década de 90, quando as organizações, em busca de eficiência e eficácia, 

passaram a adotar técnicas administrativas não tradicionais como a gestão de projetos. 

PATAH et CARVALHO (2009, p.157), explicam que:  

(...) o PMO, Project Management Office, consiste em uma estrutura voltada para a 
aplicação dos conceitos de gerenciamento de projetos dentro uma organização, podendo 
assumir diferentes funções junto à mesma: desde um simples setor para auxílio com controle de 
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projetos, até um departamento da empresa por onde passam todos os projetos gerenciados pela 
organização. 

Muito tem se discutido sobre as atribuições de um PMO e vários autores e 

instituições do setor desenvolveram suas ideias a respeito. 

O PMBOK (2008), explica que:  

(...) a principal função de um PMO é dar suporte aos gerentes de projeto de diversas maneiras, 
que incluem, mas não se limitam a:gerenciamento de recursos compartilhados entre todos os 
projetos administrados pelo PMO; identificação e desenvolvimento de metodologia, melhores 
práticas e padrões de gerenciamento de projetos; orientação, aconselhamento, treinamento e 
supervisão; monitoramento da conformidade com as políticas, procedimentos e modelos 
padrões de gerenciamento de projetos por meio de auditorias de projeto; desenvolvimento e 
gerenciamento de políticas, procedimentos, formulários entre outras documentações 
compartilhadas do projeto (ativos de processos organizacionais) e coordenação da 
comunicação entre projetos. 

Segundo CRAWFORD (2002), há três tipos de PMO. O tipo de escritório de projetos 

mais adequado à organização depende do tamanho e complexidade da empresa, da 

interdependência de projetos entre as unidades de negócios e, dentre outras coisas, da 

competência dos gerentes de projeto. São eles: 

- tipo 1: the project control office (o escritório de controle de projeto). Este tipo trata 

de projetos grandes e complexos, os quais chegam a exigir múltiplos cronogramas e gerentes, 

que podem ser integrados em único programa; 

- tipo 2: business unit PMO (PMO da unidade de negócio): A partir do tipo 2, o 

escritório passa a oferecer um nível maior de eficiência, pois tem de lidar, dentro uma unidade 

de negócios, com projetos de variados tamanhos, complexidades e durações. Seu valor está na 

integração de recursos a nível organizacional o que acaba por desempenhar um papel 

importante no retorno da implantação de um sistema de gerenciamento de projetos. Também 

já começa a definir padrões em termos de planejamento e cronograma, tornando-os 

ferramentas de comunicação entre os membros de equipes e entre as lideranças 

organizacionais; 

- tipo 3: strategic PMO (PMO estratégico). Engloba todas as unidades de negócios 

da organização e seus respectivos projetos. Procura acrescentar ao tipo 2 a seleção, 

priorização e monitoramento de projetos de acordo com fatores como objetivos de 

rentabilidade, estratégias de penetração de mercado, expansão de linha de produtos, expansão 

geográfica, entre outros. 

CRAWFORD (2002) também descreve que o PMO deve oferecer apoio a projetos, 

através de um nível técnico considerável de especialização em cronogramas e controles de 
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projeto, auxiliando os GP’s s a manter o foco no que terá mais impacto e oferecendo as 

seguintes funções: 

- documentação: aplicação da ciência de gerenciamento de projetos, estimando 

custos e desenvolvendo plano e cronograma. 

- controle de mudança: documentação e análise das solicitações de mudanças, 

avaliando seu impacto nos custos e no cronograma. O PMO assegurará que mudanças aceitas 

sejam refletidas nos contratos e especificações e que os integrantes da equipe afetados pela 

mudança sejam comunicados pontualmente. 

- repositório de projetos: registro histórico para lições aprendidas. Pode ser simples 

como um livro ou complexo como um sistema de gerenciamento do conhecimento, auxiliando 

gerentes de projetos a realizar transições suaves em novos e velhos projetos. 

- monitoramento e relatório: um resumo preciso e sucinto do status dos projetos, 

podendo ser chamado de executive dashboard, auxiliando a fácil identificação de onde os 

executivos devem buscar o que está sendo um problema. 

- gerenciamento de riscos: riscos devem ser identificados, analisados, mitigados e 

controlados. Por ser uma área de alta especialização, os profissionais de análise de riscos 

geralmente ficam no PMO, oferecendo apoio técnico aos gerentes de projeto e facilitando a 

elaboração do plano de gerenciamento de riscos. 

- repositório de recursos: inventário de todos os recursos disponíveis na organização, 

incluindo os perfis de novos contratados e atualizando-os a medidas que eles desenvolverem 

novas habilidades. Escritórios do tipo 3 devem assegurar as pessoas certas estão trabalhando 

nos projetos certos. 

- monitoramento de custos: devido à complexidade desta atividade dentro das 

organizações, o PMO deve rastrear todos os custos envolvendo projetos, oferecendo esta 

informação aos gerentes de projeto. 

Apoio de software: é uma responsabilidade tão grande, visto o impacto que tem no 

gerenciamento de projetos, que é considerado um dos componentes centrais do PMO. 

Ainda segundo CRAWFORD (2002), há seis tipos primários de componentes do 

PMO, que crescem em competência e complexidade à medida que o escritório assume mais 

responsabilidades estratégicas. São eles: 

- ferramentas de software: o PMO deve identificar e adquirir os programas 

necessários à execução dos projetos, facilitando seu uso e monitorando seu desempenho. 
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- processos, padrões e metodologias: o PMO é responsável pelo desenvolvimento e 

manutenção destes itens dentro das organizações e deve funcionar como uma espécie de 

“biblioteca” central, sempre atento ao mercado em busca de novas boas práticas. 

- treinamento: o PMO identifica as competências necessárias a gerentes de projetos 

de alto desempenho, assim como para o trabalho em equipe e noções executivas. É também o 

ponto de foco para medição da competência de um gerente de projetos. 

-consultoria e mentoring: oferece aconselhamento, entendimento conceitual e auxílio 

aos departamentos que desejarem gerenciar seus projetos por conta própria. Portanto, o PMO 

deve ser uma central de especialistas (consultores) que focaram suas habilidades e 

concentração em gerenciamento de projetos. Os mentores, por sua vez, devem ter bastante 

experiência prévia, pois eles talvez sejam chamados apenas quando um problema surgir. 

- gerentes de projetos: o PMO deve contar com profissionais qualificados aptos a 

liderar projetos de qualquer tamanho e complexidade. Estes gerentes podem se reportar 

diretamente ao PMO, sendo alocados em projetos de acordo com as necessidades 

identificadas. 

- integração: o PMO é o local onde todos os dados dos projetos são coletados, assim 

como as informações de competências, monitoramento e necessidades de treinamento, 

auxiliando nas decisões de aquisições e contratações. O PMO estratégico deve funcionar 

como um guarda-chuva para todas as demandas de projetos. 

Segundo Dinsmore, citado por CARVALHO et RABECHINI JR. (2009, p;36-37), há 

quatro modelos evolutivos de PMO. São eles: 

- PSO - project support office: apoio técnico e administrativo, ferramentas e serviços 

aos GP’s. às vezes pessoas do PSO são emprestadas ao projeto na fase inicial, mas a 

responsabilidade pelo sucesso é do gerente de projeto. 

- PMCOE - project management center of excelence: não tem responsabilidade pelo 

sucesso dos projetos e tem mais um papel de disseminação de boas práticas e da metodologia 

ser seguida. 

- PrgMO - program management office: Engloba funções do PMCOE e do PSO, 

gerenciando os GP´s e tendo portanto, responsabilidade pelo sucesso. Procura tratar dos 

projetos prioritários e dar suporte aos outros. 

- CPO - chief project officer: Alimenta o portfólio de projetos, envolvendo-se nas 

decisões de negócio e plano estratégico, estabelecendo prioridades, gerenciando stakeholders, 

negociando recursos, supervisionando projetos, avaliando-os periodicamente e sendo 

responsável pelo sistema de gerenciamento de projetos. 
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Já Verzuh, citado por CARVALHO et RABECHINI JR. (2009, p.39), diz que: 

- CE: center of excelence. é o mais simples. concentra conhecimentos, mantém 

padrões e promove seu uso. Não participa da execução nem de decisões. 

- PSO: project support office. Além das funções do CE, responsabiliza-se pela 

análise de cronograma, orçamento e gerenciamento de informações, envolvendo-se na tomada 

de decisões. 

- PMO: project management office. Engloba o PSO e é a “casa” dos gerentes de 

projetos, responsabilizando-se por suas carreiras e pelo sucesso ou fracasso dos projetos. 

- PrgMO: program management office. Estrutura temporária construída para suportar 

um programa. Fornece conhecimento em gerenciamento de projetos e participa de decisões no 

conjunto de projetos relacionados 

- APO: accountable project office: é o mais completo, pois assume responsabilidade 

total na gestão de projetos. 

KERZNER (2006), por sua vez, procura identificar os três tipos mais comumente 

utilizados, como: 

- escritório de projetos funcional, o qual gerencia um conjunto crítico de recursos. 

- escritório de projetos de grupo de clientes, o qual busca o agrupamento de projetos 

comuns a fim de melhorar o gerenciamento e a comunicação. 

- escritório de projetos corporativos, o qual se concentra em questões estratégicas e 

corporativas. 

 

2.5.Benefícios e impactos de um PMO nas organizações 

Segundo CRAWFORD (2011), o PMO se torna o tronco facilitador para o 

gerenciamento de times interdepartamentais, provendo treinamento de liderança aos gerentes 

de projeto, guia e direcionamento em como gerenciar times com membros oriundos de 

diferentes áreas e ajudando a criar um ambiente amigável para a formação e otimização de 

equipes. 

O PMO traz vantagens para a organização no quesito organização, acompanhando o 

progresso e traçando métricas, na execução dos projetos. Além disso, facilita a comunicação 

entre os gerentes de projeto e os stakeholders. Mudanças de escopo e questões relativas a 

atraso ou qualidade podem ocorrer a qualquer tempo e, quando ocorrem, elas têm que ser 

comunicadas a todos os stakeholders de forma a permitir que eles possam revisar e ajustar 

suas expectativas. Utilizando boas práticas, como as do PMBOK, as necessidades das 
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organizações fortemente orientadas a projetos, que possuem requisitos específicos são 

supridas.  

Segundo Prado (2000), o escritório de projetos corporativo é utilizado quando a 

organização executa um grande número de projetos para uma finalidade estratégica da 

presidência e, deverá estar diretamente ligado à alta administração.  

Segundo Crawford (2001), o escritório de projetos corporativo é o que poderá trazer 

maiores benefícios às organizações, uma vez que além de ser um centro de excelência 

(disseminando o conhecimento de gerenciamento de projetos em toda a organização e, 

assessorando no uso deste conhecimento), serve para mitigar os conflitos gerados pela 

competição de recursos e para identificar áreas nas quais pode haver recursos comuns que 

podem ser usados por toda a corporação. 

Cumprimento do prazo, escopo e redução do custo estão entre os resultados (mesmo 

que implícitos) positivos que são apresentados, embora não sejam os apontados como maiores 

benefícios que a implementação do PMO traz para a organização.  

“Maior comprometimento com objetivos e resultados” e “Disponibilidade de 

informação para tomada de decisão”, são benefícios que o PMO traz à organização e, que são 

muito mais estratégicos para a empresa que meras informações de andamento de projetos. 

Além dos benefícios, as organizações são impactadas diretamente pela implantação 

do PMO. A criação do PMO, em primeira análise eleva o custo operacional da empresa. É um 

investimento suportado pela organização não tendo seu custo diretamente repassado aos 

projetos. Muitas vezes é considerado pelos gerentes com um custo adicional em seus projetos, 

um custo adicional que não adiciona valor direto ao projeto.  

Como em muitos casos os serviços do PMO são demandados pelos gerentes e não 

impostos a estes, há uma capacidade ociosa de trabalho no PMO. Porém, ao longo do tempo a 

atuação do PMO no planejamento e análise de risco dos projetos prova que não se trata de um 

custo, mas sim de um investimento que ajuda a evitar prejuízos com a entrada da empresa em 

projetos de risco muito elevado ou condições adversas. Com o passar do tempo, os recursos 

do PMO tem cada vez mais seu tempo alocado diretamente nos projetos. Isto é consequência 

da mudança de mentalidade dos gerentes de projetos que percebem a atuação do PMO uma 

forma de auxílio na condução e principalmente planejamento de seus projetos.  

A atuação do PMO pode se tornar um diferencial competitivo e sinal do 

comprometimento da empresa com a qualidade de seus projetos, sendo reconhecida inclusive 

por seus clientes. Em muitos casos a análise de riscos e detalhamento de um plano de projeto 

prova aos clientes que determinados projetos são inexequíveis da forma como são solicitados. 
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A seriedade deste trabalho faz, em diversas oportunidades, que os planos dos projetos dos 

clientes sejam alterados seguindo as recomendações do PMO. As ações de acompanhamento, 

planejamento, auditoria e apoio, executadas pelo PMO estabeleceram uma nova cultura de 

gestão de projetos na empresa elevando o nível de maturidade em gestão de projetos na 

empresa. 

Em publicação do PMI chamada White Paper (PMI, 2012), a Dra. Monique Aubry, 

PhD, professora dos programas de graduação em gerenciamento de projetos da School of 

Business and Management da Universidade de Quebec em Montreal, Quebec, Canadá, 

procura classificar o quão interligado está o PMO à organização e coloca estes pontos como 

decisivos para melhorar seu desempenho : 

- colaboração: o EP encoraja a colaboração entre profissionais de projetos e 

departamentos funcionais.  

- reconhecimento técnico: Os profissionais de projetos trabalhando com o EP 

aumentam o nível de respeito que o gerenciamento de projetos recebe na organização? Isto 

engloba também que trabalha diretamente no EP.  

- a missão está bem compreendida: Aqueles fora do EP sabem qual é o seu 

propósito? 

 - apoio da alta gerência: há um executivo atuando como champion que não somente 

trabalhará para comunicar a missão mas também para garantir o engajamento dos 

stakeholders? 

 

2.6.O papel do PMO nas estruturas organizacionais 

Segundo SANTO in BARCAUI (2012), além da cultura, a estrutura organizacional e 

o grau de maturidade em gerenciamento de projetos da empresa também influenciarão a 

forma como os projetos são gerenciados na organização, assim como o modelo de atuação do 

PMO. 

Segundo Vargas (2005), o escritório de projetos é um local central para se conduzir, 

planejar, organizar, controlar e finalizar as atividades do projeto. Nele também é possível se 

obter uma visão global de todo o projeto. Sua função pode variar desde assessoria, limitada a 

recomendações de políticas e procedimentos para projetos individuais, até uma estrutura 

gerencial completa, que além de administrar projetos específicos, também estabelece políticas 

aplicáveis a projetos e gestão estratégica. 

Segundo o PMBOK (PMI, 2004), um escritório de projetos é uma unidade 

organizacional que centraliza e coordena o gerenciamento de projetos sob seu domínio. O 
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PMO se concentra no planejamento, na priorização e na execução coordenados de projetos e 

subprojetos vinculados aos objetivos gerais de negócios da matriz ou do cliente. Os escritórios 

de projetos podem operar de modo contínuo, desde o fornecimento de funções de apoio ao 

gerenciamento de projetos na forma de treinamento, software, políticas padronizadas e 

procedimentos, até o gerenciamento direto real e a responsabilidade pela realização dos 

objetivos do projeto. Um PMO específico pode receber uma autoridade delegada para atuar 

como parte interessada integral e um importante tomador de decisões durante o estágio de 

iniciação de cada projeto, pode ter autoridade para fazer recomendações ou pode encerrar 

projetos para manter a consistência dos objetivos de negócios. Além disso, o PMO pode estar 

envolvido na seleção, no gerenciamento e na realocação, se necessário, do pessoal 

compartilhado do projeto e, quando possível, do pessoal dedicado do projeto. 

Segundo Mulcahy (2005), um PMO geralmente segue umas das três atividades 

abaixo: 

- disponibilizar as políticas, metodologias e modelos para a gestão de projetos no 

âmbito da organização; 

- proporcionar apoio e orientação para os projetos na organização no gerenciamento 

dos projetos e ferramentas; 

- prover gerentes de projetos para os diferentes projetos, sendo ele o responsável 

pelos resultados desses projetos. 

Em um cenário cada vez mais competitivo para as organizações, é necessária uma 

estratégia gerencial que utilize as unidades operacionais para conduzir o trabalho, checar a 

eficiência e manter informada a alta gerência. A metodologia de gerenciamento de projetos 

pode fazer tudo isso e é a maneira escolhida por muitas empresas para gerenciar os aspectos 

críticos de seus negócios. Os projetos podem unificar as estratégias e dissemina-las pela 

organização com um gerenciamento de projetos responsável que preenche a lacuna entre a 

visão da empresa e seus projetos (DINSMORE, 1998). Cada uma das estruturas 

organizacionais exerce um papel diferente nas empresas com características diferentes, 

gerando influências distintas aos projetos. Lembrando que a principal fonte de conflitos nas 

organizações com matriz forte ou fraca é o compartilhamento de responsabilidades. 

Um PMO pode ser comparado a um QG (quartel general), onde as questões 

relevantes para o sucesso dos projetos são discutidas, auxiliando os gerentes nas tomadas de 

decisão, concentrando-se no planejamento, priorização e execução coordenada de projetos 

vinculados aos objetivos gerais da organização, podendo assumir também tarefas como 
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estabelecer um padrão para reportar o desempenho dos projetos das empresas e a 

documentação de lições aprendidas. 

CRAWFORD (2011) traz várias informações interessantes sobre este tema, como as 

de que:  

- pesquisas já mostraram que organizações com estrutura matricial fraca obtiveram 

menos sucesso que times projetizados ou aqueles empregando estruturas matriciais fortes e 

que, isto não é nenhuma surpresa, já que estrutura organizacional se trata realmente de como 

as tomadas de decisão e responsabilidades são alocadas.  

- um gerente funcional ainda tem a autoridade sobre os recursos e pode, 

eventualmente, prejudicar a eficácia de um time, pois a antiga estrutura funcional tende a 

dominar, tornando tanto a prestação de contas quanto a tomada de decisão, muito morosos. 

- em empresas mais arrojadas, uma solução veio a ser o fortalecimento dos 

programas (ou projetos) através da mudança para uma estrutura mais projetizada e através da 

criação de grupos ou centros de expertise (como o escritório de projetos) para servir aos 

programas, alterando o papel do gerente funcional de “dono” dos recursos para “fornecedor” 

de pessoas. 
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3. METODOLOGIA 

 

Na edição de 2014 da Pulse of the Profession, publicação editada anualmente pelo 

PMI com as principais tendências mundiais em termos de gerenciamento de projetos, 

levantou-se que apesar de 88% dos executivos entrevistados pelo PMI afirmarem que a 

implantação de estratégia é importante para as suas organizações, 61% reconhecem que suas 

companhias frequentemente enfrentam dificuldades para conectar a formulação de estratégias 

com a sua implementação no dia a dia.  Segundo Mark A. Langley, presidente e CEO do PMI, 

isto demonstra a falta de compreensão entre os executivos das organizações sobre como toda 

mudança estratégica acontece através de projetos e programas. 

Segundo ainda a Pulse of the Profession (PMI, 2014), as pesquisas conduzidas nos 

últimos anos (desde 2006) confirmaram que as organizações podem claramente se beneficiar 

do amadurecimento de seus processos de gerenciamento de projetos, programas e portfólios. 

Enquanto 74% das organizações de alto desempenho possuem um PMO, apenas 64% das 

organizações de baixo desempenho também apresentam um. Além disto, 45% das 

organizações de alto desempenho utilizam práticas padronizadas enquanto apenas 15% das 

organizações de baixo desempenho apresentam este comportamento.  

Pensando em como suprir esta demanda, a fim de se propor uma metodologia de 

implantação de um PMO em empresas com estrutura organizacional matricial fraca, utilizou-

se todo o embasamento teórico demonstrado neste trabalho como fonte. 

Toda a metodologia foi baseada considerando-se que empresas matriciais fracas 

possuem uma cultura e uma forma de lidar com mudanças organizacionais um pouco 

diferente de empresas com estrutura organizacional matricial balanceada, forte ou projetizada. 

Por outro lado, estudou-se também sobre o PMO: o que é, como funciona, quais os 

tipos, as atividades que realiza e principalmente, os benefícios que pode trazer à organização. 

Dentre as principais necessidades de uma organização matricial fraca, identificaram-

se serviços que podem ser prestados por um PMO, não necessariamente de cunho estratégico, 

mas que auxiliem nas atividades do dia a dia do gerenciamento de projetos, para a gestão de 

tarefas e divulgação do andamento de atividades para a alta gerência. 

O grande desafio proposto é: como adequar um PMO, para que possa suprir as reais 

necessidades de uma organização matricial fraca e como fazer com que esta adeque sua 

organização para comportar uma nova área de serviços. Neste âmbito é que surge o conceito 

de resiliência na administração: manter o equilíbrio emocional e possuir a capacidade de 
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realizar ações que minimizem problemas que venham a surgir no contexto das organizações 

frente às mudanças. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A proposta de metodologia de implantação de um PMO desse trabalho leva em 

consideração um escritório de projetos que se adeque e execute apenas serviços padronizados 

à organização no qual será instalado. Seguindo esse pensamento, idealizou-se uma empresa 

que presta serviços de consultoria para implantar um PMO que realize atividades pré-

formatadas, como se fosse um produto, e não um serviço. Essas atividades são de cunho 

operacional, uma vez que não poderão alterar drasticamente a forte hierarquia e cultura de 

empresas com estrutura organizacional fraca. 

A estratégia para vender um PMO com essas atividades operacionais é de classificá-

las em 3 tipos de pacotes: suporte a operação, treinamento e documentação. Dentro de cada 

pacote existem as atividades operacionais, que são distribuídas e vendidas comercialmente em 

soluções de 3 níveis. Cada nível possui um número diferente de atividades que 

obrigatoriamente devem ser realizadas pelo Escritório de Projetos. 

 
Figura 2 - Soluções prestadas pelo PMO para empresas com estrutura organizacional fraca 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

 

Independente da solução adquirida pelo cliente, a metodologia para implantar um 

PMO que execute as atividades conforme a figura 2 é única. A metodologia proposta possui 4 

fases: Preparação Inicial, Apresentação dos Pacotes, Implantação e Utilização Efetiva. Cada 

fase envolve diferentes atividades, conforme a figura 3: 

Pacote Atividade Solução 1 Solução 2 Solução 3
Divisão de orçamento para o projeto x x x
Estimativa de dias x x x
Preenchimento de documentação de projetos x x
Alocação de recursos x x x
Preparação do cronograma x x x
Suporte extendido x
Subcontratação para implantação de ferramentas x
Análise de projetos x x x
Auditorias de projetos x
Project Professional x x
Project Server (EPM) x x
Gerenciamento de Projetos PMI x
Reuniões de status x x x
Criação de templates x x x
Criação de KPIs x x x
Criação de Procedimentos e Instruções de Trabalho x
Armazenamento de documentos x x

Suporte a operação

Treinamento

Documentação

Soluções empacotadas
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Figura 3 - Atividades por fase da metodologia para implantação de um PMO em empresas com estrutura 

organizacional fraca. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Uma vez entendido que a implantação de cada uma das soluções (PMO Services) é 

efetivamente um projeto elaborou-se uma estrutura analítica do projeto – EAP – organizando 

as fases e atividades de acordo com a figura 4: 



28 
 

 
Figura 4 - Estrutura Analítica do Projeto de implantação das soluções PMO 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Representou-se cada processo dentro de cada uma das fases em forma de fluxo de 

atividades, que serão melhores detalhados, por ordem de execução. 

 

 

4.1.Entendimento das necessidades do cliente 
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Figura 5 - Entendimento das necessidades do cliente 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Após a realização da venda, a consultoria designa um gerente de projeto para assumir 

a condução da implantação. Neste momento, o gerente de projeto realiza a análise da proposta 

vendida, buscando seu entendimento e a resolução de dúvidas junto à equipe comercial 

responsável pela venda.  Caso restem pontos em aberto mesmo após a conversa com o 

comercial, o gerente de projeto contata pela primeira vez o cliente final a fim de determinar se 
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há a necessidade de uma mudança de escopo ou se é possível seguir em frente com a ideia 

original. 

A obtenção da clareza no objetivo é essencial para que a implantação flua 

suavemente. 

 

4.2.Preparação interna do projeto 

Conforme disposto no fluxo da figura 6, após a análise da proposta, o cliente deverá 

designar um responsável para acompanhamento do projeto em sua organização e definição da 

equipe (do cliente) que trabalhará no projeto. Neste momento ainda não se considera esta 

pessoa um gerente de projeto propriamente dito, pois se trata de uma empresa matricial fraca. 

Entende-se que no decorrer da implantação, tendo mais contato com a metodologia adotada, 

esta transição de responsável para gerente de projeto dar-se-á naturalmente. 

Verificando-se então os detalhes dos pacotes adquiridos pelo cliente, define-se então, 

com base na solução escolhida, o grau de complexidade que o plano de gerenciamento do 

projeto deverá apresentar. As soluções 01 e 02 (conforme figura 2), por serem mais simples, 

necessitam apenas dos planos de gerenciamentos de custos, escopo e tempo. Já a solução 03 

(conforme figura 2), necessita de um acompanhamento detalhado e completo, contemplando 

todas as10 áreas de conhecimento do PMBOK. 

Parte-se para a elaboração destes planos e em, seguida, em reunião com o cliente, 

pede-se aprovação, executando as correções que se façam necessárias em revisão. 

Apresenta-se então o plano aprovado às equipes tanto da consultoria quanto do 

cliente. 
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Figura 6 - Preparação interna do projeto 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.3.Preparação dos Workshops 

 
Figura 7 - Preparação dos Workshops 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Como parte da metodologia sugerida, adotou-se a prática de workshops ou oficinas 

de trabalho. A ideia é realizar uma apresentação dos pacotes adquiridos às equipes da 

consultoria e do cliente, trazendo à tona discussões e temas que possam interferir na 

implantação.  
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O primeiro passo nesta fase é a busca de templates (modelos), do banco de 

apresentações padrão da consultoria, de acordo com as soluções adquiridas pelo cliente.  É 

feita então uma verificação da necessidade de adequação das apresentações ao escopo 

aprovado. 

Como último passo da primeira fase, faz-se necessário um treinamento prévio de 

como será a apresentação. Deve-se levar em consideração aqui que cada cliente possui cultura 

e valores diferentes e que cada organização responde de maneira diferente à mudança. 

 

4.4.Reunião de kick-off 

Este processo é o “pontapé” (kick-off) inicial. Conforme demonstrado na figura 08, 

apresenta-se ao cliente as solicitações de mudança, pendências e riscos do projeto. Depois de 

finalizada esta etapa, apresenta-se de forma individual o detalhamento dos processos que 

foram adquiridos pelo cliente, com o intuito de se identificar possíveis dúvidas do cliente. 

Caso haja dúvidas, devem-se sanar as mesmas junto ao cliente. Não havendo 

nenhuma, registra-se alguma eventual melhoria identificada e se finaliza o processo. 
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Figura 8 - Reunião de Kick-Off 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

 

 

4.5.Realização dos Workshops 
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Figura 9 - Realização dos Workshops 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Este processo consiste em formalizar o inicio da implantação do projeto, onde o 

objetivo principal é apresentar formalmente os times do projeto, tanto por parte da consultoria 

quando do cliente, apresentando o escopo, a definição dos grandes marcos bem como a 

estratégia de condução do projeto. Também é o momento em que o gerente do projeto, por 
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parte da consultoria, formalizará as datas de todas as reuniões de avaliação de desempenho da 

implantação do projeto. 

Esta reunião também caracteriza a finalização da segunda fase do projeto de 

implantação. 

 

4.6.Verificação de gaps 

Gap neste caso é a diferença que há entre o entendimento da equipe da consultoria e 

do cliente. Este processo, demonstrado na figura 10, formaliza as melhorias identificadas nos 

workshops em caso de aprovação das solicitações de mudança. A consultoria faz a avaliação 

dos impactos nos planos de gerenciamento do projeto e se houver algum, faz-se a revisão os 

mesmos realizando a sua divulgação final após a aprovação do cliente.  

Em caso de rejeição das mudanças identificadas, efetua-se somente o registro para 

lições aprendidas. 
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Figura 10 - Verificação de gaps 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.7.Implementação dos pacotes adquiridos, testes individuais e testes integrados 

Conforme demonstrado na figura 11, a consultoria, em contato com os usuários-

chave, efetua a execução do escopo (produtos adquiridos).  

Havendo dúvidas por parte do cliente, esclarecem-se estas e documenta-se a 

resolução, passando-se para os testes individuais de cada produto implantado.  

Aprovados os testes unitários, segue-se em frente para os testes integrados, ou seja, 

com as soluções implantadas funcionando ao mesmo tempo.  

Após sua aprovação, parte-se então para a criação dos manuais de uso e 

consequentemente, do termo de aceite, a ser assinado pelo cliente. 
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Figura 11 - Implementação dos pacotes adquiridos, testes individuais e testes integrados 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.8.Divulgação dos novos processos, utilização efetiva e suporte à utilização dos processos 

implantados 

 
Figura 12 - Divulgação dos novos processos, utilização efetiva e suporte à utilização dos processos implantados 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Aqui, o cliente faz divulgação dos novos processos a toda a empresa e passa para sua 

utilização efetiva. Havendo a necessidade de correções, a consultoria aplica a execução do 

plano de resposta aos riscos. Caso não haja nenhuma correção a ser feita, edita-se então o 

termo de aceite final, a ser assinado pelo cliente. 

 

4.9.Lições aprendidas 

Como processo final da metodologia para implantação das soluções PMO, avaliam-

se as lições aprendidas, a fim de registrá-las e propiciar um ciclo de melhoria contínua, tanto 

nos processos do cliente, quanto na própria consultoria.  

Independentemente de serem críticas, elogios ou sugestões, o gerente de projeto da 

consultoria deve solicitar a todos os envolvidos diretamente no projeto, que preencham um 

formulário, identificando a lição aprendida e a respectiva sugestão de melhoria.  

Realizar-se-á a verificação das informações geradas neste processo. Apenas quando o 

retorno dos envolvidos for maior ou igual a 80% no envio de formulários, uma compilação 

dos dados e informações das lições aprendidas registradas será feita, resultando em uma 

apresentação de encerramento do projeto. Esta apresentação será divulgada a todos e será 

arquivada para utilização nos próximos projetos. 
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Figura 13 - Lições Aprendidas 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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5. CONCLUSÃO 

 

A partir do referencial histórico levantando, constatou-se que, independente da 

estrutura organizacional, todas as empresas tem uma forma própria de organizar suas 

atividades. Tal organização está diretamente relacionada com a cultura e a forma na qual as 

mudanças organizacionais são tratadas. 

Para empresas com estrutura matricial fraca, a figura do gerente de projetos é 

limitada e a figura principal passa a ser do gerente funcional. Visto essa situação, percebe-se 

que a autoridade do gerente de projetos e a disponibilidade de recursos para os projetos são 

restritas. Isto se explica a partir da cultura de organizações matriciais fracas que em geral 

apresentam estrutura hierárquica bem definida e pouca flexibilidade. Com tal engessamento, 

as mudanças organizacionais também se tornam difíceis de serem aplicadas e difundidas, 

fazendo com que novas atividades e processos tornem-se incrivelmente difíceis de serem 

aplicados. 

Havendo todas essas dificuldades, como um escritório de projetos seria aceito e quais 

benefícios existiriam para uma empresa que não trabalha gerenciando projetos de forma 

profissional? Mais uma vez o referencial teórico mostrou que o PMO e a empresa em questão 

podem ser resilientes e adequar-se às mudanças necessárias para alcançar os resultados 

esperados. Se por um lado a empresa tem a necessidade de controlar melhor suas atividades 

em projetos sem uma estrutura e cultura voltadas para isso, do outro lado um PMO pode 

adequar-se a este ambiente e trabalhar sinergicamente, sem complicar. 

Geralmente localizados dentro de um departamento funcional, o Escritório de 

Projetos em organizações matriciais fracas pode contribuir quando suas atividades não 

signifiquem alterações na estrutura organizacional. Seu objetivo nesse cenário deve ser de 

aplicar novas rotinas de atividades, que é outra característica de uma empresa com esse tipo 

de estrutura. 

Sendo assim, esse trabalho propôs uma metodologia de implantação de um PMO 

dentro de empresas matriciais fracas, com a finalidade de exercer serviços padronizados e 

bem formatados. Sem a pretensão de executar atividades voltadas ao plano estratégico, a 

metodologia foi desenvolvida a partir de fluxos de processos simples e bem demarcados. 

Seguir tais fluxos permite que a implantação não interfira na hierarquia funcional da empresa 

e que as atividades possam ser acompanhadas e executadas por gerentes funcionais. A 

proposta pode ser comparada a uma metodologia para implantação de softwares: fácil e 

dinâmica o suficiente para entregar apenas as soluções desejadas pelo cliente. 
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Independente de ser operacional ou tático, o PMO deve entender os objetivos 

estratégicos da empresa, e mais do que isso, ter sua própria missão, visão e valores alinhados 

à organização onde se encontra. Com resultados que sejam sinérgicos aos objetivos da 

organização, sem alterar drasticamente a estrutura, e sem interferir na cultura organizacional, 

pode-se concluir que sim, um PMO pode ser implantado em uma empresa matricial fraca. 
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6. FUTUROS DESDOBRAMENTOS 

 

A partir da metodologia proposta neste trabalho, um possível desdobramento será a aplicação 

real de implementação de um escritório de projetos (PMO) em uma empresa que apresente a 

estrutura matricial fraca. 

A premissa básica para a implantação do PMO será apenas em organizações que já 

apresentem estrutura organizacional matricial fraca. Isto implicaria em outro possível 

desdobramento, que seria o diagnóstico da estrutura existente na empresa e sua relação com o 

gerenciamento de projetos, para identificação da real necessidade do pacote de implantação 

proposto. 

Será possível contemplar a implantação através de três desdobramentos: 

 

 Implantação do PMO na Empresa A, utilizando a solução 1, conforme detalhado na 

figura 2. 

 Implantação do PMO na Empresa B, utilizando a solução 2, conforme detalhado na 

figura 2. 

 Implantação do PMO na Empresa C, utilizando a solução 3, conforme detalhado na 

figura 2. 

 

A metodologia implantada, independente da solução, já contempla a execução, controle e 

monitoramento da implementação, bem como as lições aprendidas e pesquisas de satisfação.  

O objetivo final é garantir a eficiência da metodologia proposta em contrapartida à real 

vivência de gerenciamento de projetos nas organizações. 
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8. APÊNDICES 

8.1.Apêndice – Auditoria de projetos: um peso, uma medida? 

Autor: Gustavo Frederico Quege 

 

Como a aplicação de uma metodologia única para qualquer tipo de projeto dificulta a 

ampliação da utilização de técnicas de gerenciamento de projetos nas organizações 

 

Resumo: A busca pela excelência em gerenciamento de projetos pode se tornar às vezes o 

maior inimigo da ampliação dos conhecimentos em gerenciamento e projetos nas 

organizações. O motivo está na aplicação de auditorias, que a partir de determinados pré-

requisitos, exigem o mesmo nível de documentação para todos os projetos. Isto torna muito 

grande o esforço em gerenciamento mesmo para projetos de pequeno porte e muito 

frequentemente, gerentes funcionais preferem tratar projetos de suas áreas como atividades, a 

fim de que não se tenha de haver uma alocação muito grande de recursos para se atender aos 

padrões exigidos. Isto infelizmente, torna a estrutura funcional da empresa cada vez mais 

avessa ao gerenciamento de projetos, o que é extremamente prejudicial, visto os benefícios 

que a utilização de uma metodologia pode trazer a longo prazo. 

 

Palavras-chave: Auditoria de projetos, metodologia, gerenciamento de projetos. 

 

Introdução 

Historicamente, os maiores esforços de uma empresa ou instituição a fim de atingir 

seus objetivos, sempre foram denominados e tratados como grandes projetos. Por exemplo, 

grandes obras de construção civil, como a do edifício Empire State em Nova York, cuja 

construção se iniciou em 1929 e foi finalizada em 1931, contava já com a figura de um 

gerente de projetos, o Sr. H.J. Stellman (Figura 14).  

No entanto, até a Segunda Guerra Mundial o gerenciamento de projetos não se dava 

de maneira completamente estruturada. A guerra fria, a partir da competição entre Estados 

Unidos e a ex-União Soviética, começou a mudar este cenário, devido aos seus esforços para 

alcançar a primazia na corrida espacial. Somente em Maio de 1959, segundo MORRIS 

(1994), foi que Paul O. Gaddis deixou muitos gerentes provavelmente pela primeira vez cara 

a cara com a nova disciplina de gerenciamento de projetos, em seu artigo publicado na 

Harvard Business Review, intitulado “The Project Manager” (o gerente de projeto). 
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Atualmente, organizações no mundo todo tentam traduzir seu planejamento 

estratégico em forma de projetos, programas ou portfólios, os quais são conduzidos cada vez 

mais através do gerenciamento profissional de projetos. A busca pela excelência neste novo 

campo, fez com que empresas passassem a adotar as melhores práticas difundidas no 

mercado, como por exemplo, aquelas compiladas pelo Project Management Institute (PMI) 

em sua publicação denominada PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Outras, 

especialmente as multinacionais, chegaram a definir sua própria metodologia a fim de 

padronizar mundialmente como seus projetos devem ser gerenciados. Tal abrangência na 

utilização de padrões é algo difícil de atingir e as organizações verdadeiramente 

comprometidas com este objetivo, dedicaram-se à criação de escritórios de gerenciamento de 

projetos (PMO – Project Management Office), os quais passaram a ditar as regras para que 

todos os gerentes de projeto em suas organizações “falassem a mesma língua”, oferecendo o 

suporte necessário. 

 
Figura 14 - H.J. Stellman, gerente do projeto de construção do Empire State em Nova York 

Fonte: Foto tirada pelo autor em Agosto de 2012, de mural sobre a obra, em visita ao edifício Empire State 
 

Os desafios do PMO 

Muito frequentemente, o PMO estabelece num primeiro momento um fluxo bem 

claro do ciclo de vida dos chamados projetos de capital, os quais demandam investimentos 

altos e oferecem maiores riscos, tanto oportunidades quanto ameaças. Também são abordados 

os projetos de introdução de novos produtos, definindo-se critérios de riscos, qualidade e 
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viabilidade que tais empreendimentos devem atender, a fim de que a empresa deva seguir em 

frente com o investimento. Uma metodologia muito utilizada é a FEL (Front End Loading), 

também conhecida como phase-gates ou stage-gates, que segundo XAVIER in BARCAUI 

(2012), é uma técnica de gerenciamento de projetos na qual um projeto é dividido em fases, 

separadas por portões de decisão (gates) onde os tomadores de decisão podem considerar 

continuar ou não com o projeto. 

Por ter toda a atenção da alta cúpula da empresa, a condução destes projetos se dá 

mais facilmente dentro dos moldes definidos, pois os executivos da matriz, pela experiência 

que tem na condução de diferentes negócios ao redor do mundo, passam também a cobrar dos 

gerentes de projetos locais a adoção da metodologia, pois isto facilita significativamente 

tomadas de decisão. 

Num segundo momento, projetos de menor porte passam a ser abordados pela 

metodologia definida pelo PMO, onde porém o FEL passa a se tornar dispendioso, tendo em 

vista a menor complexidade dos escopos almejados. 

A fim de se determinar em que realmente a organização deve concentrar seus 

esforços de gerenciamento de projetos retendo a atenção do PMO, muitas empresas passaram 

a determinar critérios de classificação para projetos, baseados em fatores como: 

- o impacto gerado por esta ideia; 

- seu grau de inovação; 

- o prazo estimado necessário para colocá-la em prática; 

- o investimento; 

- os riscos; 

- a utilização de recursos e, 

- o retorno esperado. 

Somente a partir de determinadas condições ou combinações de condições, tal 

projeto estaria apto a ser gerenciado obedecendo à metodologia definida. 

 

Auditoria de projetos 

Estando a ideia classificada como projeto, ela passa a receber a atenção do PMO, que 

em muitos casos se traduz na forma de auditoria de projeto. SOUZA in BARCAUI (2012) 

discorre sobre a utilização do termo revisão, em vez de auditoria, explicando que 

a experiência mostra que o termo “auditoria” pode remeter no ambiente de projetos a um 
aspecto mais cobrador e menos solidário, onde o auditado, se não estiver em conformidade, 
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pode ser “punido”. Ou, pelo menos, a punição aparece como o principal resultado a ser evitado 
do processo de auditoria. 

 Sem dúvida alguma isto gera certa resistência dos gestores funcionais, pois ao não 

atender à metodologia, seus projetos ganham um destaque negativo em meio às suas 

organizações, causando obviamente certo desconforto. Em alguns casos, transforma-se a 

metodologia erroneamente em puro excesso de documentação, preenchendo-se templates que 

muitas vezes nem sequer se aplicam. 

Na tentativa de evitar tal situação, percebe-se atualmente no mercado que gestores 

funcionais buscam evitar que novas iniciativas, as quais eles acreditam ter impacto somente 

em suas áreas, sejam classificadas como projeto. O entendimento é de que assim não se 

chama a atenção dos auditores e se tem mais liberdade na condução. Por mais liberdade 

também pode se entender, menos cobrança. 

O grande problema é que mesmo que o nível de complexidade seja menor quando 

comparado aos grandes projetos de capital, tais ideias podem ter enorme importância e 

impacto dentro das áreas funcionais. 

 Será que o que os gestores funcionais estão evitando na verdade, talvez não seja a 

prática de gerenciamento de projetos e sim a auditoria, a qual geralmente se baseia numa 

metodologia voltada exclusivamente aos projetos de grande porte?  

Será que realmente não há interesse em conseguir controlar novas atividades dentro 

de suas áreas, de maneira estruturada, enxergando de maneira clara premissas, restrições, 

riscos, cronograma, orçamento, utilização de recursos e solicitações de mudança do escopo? 

É difícil de acreditar que a resposta seja negativa e é neste sentido que se pretende 

aqui, chamar a atenção dos escritórios de gerenciamento de projetos para a importância de se 

ter diferentes pesos e medidas quando da revisão de projetos.  

 

Conclusão 

Padronizar é importante, no entanto, devem-se criar opções flexíveis de serviços que 

o PMO possa oferecer a diferentes departamentos funcionais, pois tal flexibilidade certamente 

se traduzirá em melhorias diretas para a operação.  

A postura adotada deve realmente convergir para que o PMO seja visto como um 

suporte, que revisa a documentação e a forma de condução do projeto e não simplesmente as 

audita. 

Ao se criar um ambiente favorável à utilização das práticas de gerenciamento de 

projetos, a organização passará também a contar com maior interesse de seus colaboradores 
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pelo tema. Isto abre novas oportunidades em termos de recursos humanos, pois ao se designar 

colaboradores para atuarem como gerentes de projetos, a organização pode experimentá-los 

temporariamente na função de líderes, analisando seu desempenho e identificando potenciais 

de desenvolvimento, para que no futuro possam assumir projetos mais complexos ou até 

mesmo cargos funcionais maiores. 

Enfim, por mais que o conhecimento neste campo avance a cada ano e se criem 

novas perspectivas e detalhamentos de processos (hoje o PMBOK já conta com 10 áreas de 

conhecimento!), é preciso, ao se abordar o tema pela primeira vez, simplificar. Este deveria 

ser o primeiro lema do PMO: simplificar. Ao se trabalhar de maneira cooperativa, aplicando 

os fundamentos, mostrando-se aberto à solução de dúvidas e disponível para apoio, 

certamente o PMO trará novos seguidores a pratica de gerenciamento de projetos, o que sem 

dúvida alguma se traduzirá em benefícios mútuos para as organizações e seus colaboradores. 
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