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Resumo 

Neste estudo foi analisada a viabilidade de implementação de um escritório de 
projetos focado em eficiência na área de Qualidade Corporativa de uma empresa de 
serviços, que terá como responsabilidade a execução de projetos em otimização de 
recursos, resultem em redução de custos com savings sustentáveis e incremento de 
receita A revisão da literatura evidencia os principais benefícios de gerenciamento 
de projetos nas organizações, apresenta as funções e analisa os tipos de escritório 
de projetos (PMO).  Aborda a importância da metodologia bem definida no 
desempenho durante a execução do projeto. Finalmente apresenta a proposta de 
atuação da nova área, explanando o inter-relacionamento com o PMO Corporativo e 
a área responsável pelo programa Six Sigma. 

 

 Palavras Chave: Escritório de Projetos, PMO, Seis Sigma, custo da 

qualidade, eficiência. 

    



 

 

Abstract 

This study analyzed the viability of implementing a project office in the quality 
department of a service company. This project office will have the responsibility of 
implementing efficiency projects focused on resource optimization and cost reduction 
in order to achieve sustainable savings. The literature review highlights the key 
benefits of project management in organizations, presents its functions, analyses the 
types of project management offices (PMO) and also demonstrates the importance of 
a well-defined methodology in performance during a project execution. After all this 
study reviews that this implementation is viable, finally it will be suggests new area’s 
activities as well as the process design of its inter-relationship with the actual 
corporate PMO and he area responsible for Six Sigma program. 

 

 Key Words: Project Management Office, PMO, Six Sigma, quality costs, 

efficiency. 
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1. INTRODUÇÃO  

Independe da situação econômica do país, segundo a pesquisa realizada 

pela empresa Bain (ZUCCARELLI e MARTINS, 2009), a maioria dos executivos 

concordam que a posição do custo ajustado é fundamental para o sucesso 

duradouro de uma empresa. “No entanto, durante as fases de grande expansão da 

atividade econômica, as prioridades de crescimento podem desviar a atenção dos 

executivos da necessidade de manter uma posição de custos enxuta” (ZUCCARELLI 

e MARTINS, 2009, p.02). Empresas focadas em obtenção de ganhos cada vez 

maiores, na preservação ou expansão da sua participação no mercado, podem 

deixar a avaliação e redução dos custos internos para o segundo plano. 

Tendo em vista as pesquisas mencionadas pelo Paladini et al. (2012, p. 

300), a relação entre custo e qualidade é muito importante na busca de 

competitividade nas organizações. Essa interrelação pode ser observada nos 

exemplos pelo autor mencionados abaixo: 

• Os custos de não conformidade podem chegar a 20% das vendas, 

enquanto, em empresas relativamente bem gerenciadas, os custos de 

conformidade são da ordem de 2,5% das vendas; 

• Cada erro acima da média de aceitação de mercado pode resultar em 

uma redução no volume de vendas de pelo menos 3%; 

• É mais fácil fazer com que os clientes existentes comprem mais 10% do 

que aumentar a base de clientes em 10%; 

• Em média custa seis vezes mais atrair um novo cliente do que manter os 

existentes.  

Em busca de ganhos em produtividade, redução de custos e aumento de 

qualidade para o cliente final dos produtos e serviços entregues, uma estratégia 

comum das empresas é a implementação de um programa de melhoria contínua 

com a utilização da metodologia Seis Sigma. Grandes organizações mundiais 

utilizaram este programa para aumentar seus lucros (em conjunto) por mais de 100 

bilhões de dólares nos últimos dez anos (GYGY, 2008). 
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O presente trabalho visa estudar uma empresa de serviços de 

telecomunicação e entretenimento com atuação no Brasil, que oferece serviços de 

banda larga, TV por assinatura e telefonia fixa para clientes residenciais e 

corporativos. Desde a sua criação, a companhia manteve crescimento constante da 

receita liquida e atualmente é líder em margem EBITDA frente às suas principais 

concorrentes. No último ano foi observado que a entrada em novas cidades e 

aumento da base de clientes se tornou um processo cada vez mais difícil, o que 

pode impactar na receita e margem EBITDA da empresa. Para manter o bom 

desempenho da empresa, os executivos voltaram sua atenção para os custos da 

empresa. 

A evolução de um departamento, divisão ou empresa depende de 

implementação de projetos, podendo ser para desenvolver um produto, processo ou 

serviço. Analisando o cenário da empresa deste estudo, o atual mercado onde a 

mesma está inserida e levando em consideração que a posição de custos de uma 

empresa é um fator crítico, surgiu a proposta de formação de uma equipe dentro da 

área de Qualidade Corporativa da empresa que será responsável pela 

implementação de projetos focados em otimização de recursos, aumento de 

eficiência, que resultem em redução de custos com savings sustentáveis e 

incremento de receita. 

A empresa em questão já possui estruturado o programa de melhoria 

contínua e utiliza a metodologia Seis Sigma, realiza implementação de iniciativas via 

gestão de projetos com aplicação do ciclo DMAIC. Neste contexto, o presente 

trabalho irá analisar a viabilidade de implementação do Chief Efficiency Office e 

propor a sua forma de atuação, levando em consideração as melhores práticas de 

gestão de projetos e a metodologia Six Sigma, assim como compreender como será 

sua interação com o PMO Corporativo da empresa e outras áreas correlacionadas. 

O problema principal deste trabalho pode ser expresso pela seguinte 

pergunta: analisando a estrutura atual de projetos da empresa de serviço é viável 

implementar uma estrutura focada em eficiência na área de Qualidade Corporativa? 

Para tanto o objetivo geral é analisar estrutura atual de projetos da empresa, assim 

como da área de Qualidade Corporativa, e propor a forma de atuação deste 
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escritório para que possa alcançar os objetivos esperados pela alta governança da 

empresa. 

Para o entendimento do objetivo geral, deverão ser alcançados os seguintes 

objetivos específicos: 

• Analisar como é a estrutura atual corporativa de projetos da empresa; 

• Analisar a metodologia já utilizada na área de Qualidade Corporativa; 

• Propor a forma de atuação da nova área.  

Segundo Galliano (1986), todas as definições da palavra “método” descritas 

nos dicionários estão ligadas à origem grega methodos – que significa “caminho 

para chegar a um fim. O método trata do conjunto de processos pelos quais se torna 

possível estudar e compreender certos procedimentos ou comportamentos. 

Para atingir o objetivo deste trabalho foi realizada uma pesquisa exploratória, 

apoiando-se na pesquisa bibliográfica, análise da literatura atual sobre 

gerenciamento de projetos, programa Six Sigma e estudo de caso. Para o problema 

apresentado mostrar-se ser o mais apropriado devido à análise do cenário de 

projetos de uma empresa específica. 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso é a forma de pesquisa utilizada para 

auxiliar no processo de compreensão de fenômenos sociais complexos, pois 

possibilita a comparação dos acontecimentos práticos com a teoria. 

A definição de estudo de caso pode ser resumida por Yin (2001, p. 21), no 

seguinte parágrafo: 

(...) o estudo de caso permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos eventos da vida real – 

tais como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e 

administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações 

internacionais e a maturação de alguns setores. 

 Campbell (apud YIN, 2001, p.7) apresentou o estudo de caso sendo “um 

método de pesquisa para a investigação de inferências válidas a partir de eventos 

que se encontram fora dos limites do laboratório, ao mesmo tempo que mantém os 

objetivos de conhecimento compartilhado com a ciência laboral”. 
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Conforme descreve Yin (2001), ao ser escolhido o modelo de pesquisa deve 

ser levado em consideração pelo menos quatro problemas: quais questões estudar, 

quais dados são relevantes, quais dados coletar e como analisar os estudos.  

 Para elaboração deste estudo foram coletados dados qualitativos, como 

informações da organização para compreender a estrutura atual de projetos, 

metodologias utilizadas e funções envolvidas. 

O presente trabalho foi divido em quatro capítulos. A teoria que embasou o 

desenvolvimento do tema central deste trabalho é abordada nos dois primeiros 

capítulos. No primeiro capítulo foi explanada a importância de gerenciamento de 

projetos, funções e tipos de escritórios de projetos, e por fim, foi abordada a 

importância da metodologia em gestão de projetos. 

No segundo capítulo foi descrito o conceito Seis Sigma, no que consiste o 

programa e a sua metodologia.  Em seguida, foi abordado o processo de seleção de 

projetos e a importância de uma organização elaborar e analisar os custos da 

qualidade. Por último, foi apresentado um exemplo de ferramenta para auxiliar na 

gestão de portfolio de projetos. 

No terceiro capítulo é abordado o estudo de caso da empresa de serviço em 

telecomunicação; através auxílio da teoria e análise da estrutura atual de projetos da 

organização foi descrita a proposta de atuação do Chief Efficiency Office (escritório 

de eficiência). 

No último capítulo são apresentadas as considerações finais e conclusões. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

A seguir apresenta-se o referencial teórico utilizado neste estudo, levando 

em consideração o tema específico que aborda gestão de projetos e metodologia 

Six Sigma. 

 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

PMBOK (2008), Project Management Body of Knowloedged do PMI (Project 

Management Institute), define um projeto como sendo um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A finalização de 

um projeto ocorre com o atingimento dos objetivos ou quando se conclui que os 

objetivos esperados não serão ou não podem ser atingidos e o projeto é encerrado, 

ou quando o mesmo não é mais necessário. Segundo KERZNER (2002, p.17), 

projeto é “um empreendimento com objetivo identificável, que consome recursos e 

opera sob pressão de prazos, custos e qualidade.” 

Gerenciamento de projetos, segundo PMBOK (2008), é a aplicação de 

conhecimento, habilidades e ferramentas e técnicas nas atividades desenvolvidas 

durante um projeto para atender aos seus requisitos. Kerzner (2002), afirma que o 

papel de gerenciamento de projetos está se tornando mais o de integrador do que o 

de um especialista técnico. 

Gerenciamento de projetos é iniciado com a identificação de requisitos, 

levando-se em consideração a necessidade de adaptação às diferentes 

necessidades, preocupações e expectativas dos stakeholders (partes interessadas 

no projeto) à medida que o projeto é planejado e realizado. Outro ponto importante 

de gerenciamento de projetos é o balanceamento das restrições conflitantes que 

incluem, mas não se limitam a: escopo, qualidade, custo (orçamento), tempo 

(cronograma), recursos e risco. Kerzner (2002) define a gestão de projetos como o 

planejamento, programação e controle de um conjunto de tarefas integradas para 

atingir os objetivos com êxito. 
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De acordo com Stewart, citado por Kerzner (2002, p.18), os projetos reúnem 

e disseminam conhecimento. Independente da estrutura formal de uma organização 

– se é hierarquia funcional, matriz, ou a emergente organização por processos (ou 

horizontal), o trabalho rotineiro pode ser autogerenciado pelos operários, já os 

projetos de melhorias internas ou para atender ao cliente criam novo valor. Stewart 

(apud KERZNER, 202, p.18) afirma que este tipo de projeto: “Reúne as informações 

e as transforma em resultados, isto é, formaliza, captura e faz a alavancagem deste 

conjunto para produzir um ativo de valor ainda maior.” 

Segundo Dinsmore, citado por Barcaui (2012), gerenciamento de projetos 

permite que as empresas sejam dinâmicas, compostas de inúmeros projetos 

gerenciados simultaneamente. Gestão de projetos, mesmo com cancelamento de 

alguns projetos ou inicio de outro, geram mudanças necessárias para que a empresa 

se mantenha atual e competitiva. 

 

2.1.1 Papel e funções de um escritório de projetos 

Barcaui (2012) afirma que a forma como os projetos são conduzidos é 

diretamente ligada ao desempenho da empresa como um todo. Sendo assim, uma 

gerência de projetos efetiva precisa entender onde a empresa está posicionada com 

relação à maturidade e quais os passos que seguirá para ir adiante. Formalização da 

implantação de escritório de projetos (EP) tem demonstrado como sendo uma das 

formas mais utilizadas pelas organizações que buscam aumentar a maturidade em 

gerência de projetos. Escritório de Projetos, segundo Guia PMBOK (2008, p.16), é 

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

relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu 

domínio. As responsabilidades de um PMO podem variar desde o fornecimento de 

funções de suporte ao gerenciamento de projetos até o gerenciamento direto de um 

projeto”. 

Conforme explana Barcaui (2012), na medida em que o PMO desenvolve a 

maturidade da empresa, suas funções tendem a modificar e refinar também, 

produzindo um crescimento na cultura de gerenciamento de projetos. 
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Hobbs (apud BARCAUI, 2012), após ter realizado uma pesquisa com 

quinhentas empresas em todo o mundo, verificou que há uma grande variedade de 

PMOs quanto à cobertura de sua atuação. Identificou que alguns atuam em projetos 

específicos, já outros atuam na gestão de portfólio de uma determinada área ou da 

organização como um todo. Outro ponto importante é observação quanto à variação 

do nível de autoridade dos PMOs. 

Segundo Barcaui (2012), as funções normalmente desempenhadas pelo 

PMO são: suporte e otimização do portfólio de projetos, treinamento, consultoria, 

gerenciamento de recursos, implementação e manutenção metodológica e de 

padronização de processos, suporte a ferramentas, estabelecimento de políticas e 

interfaces funcionais, dentre outras, conforme a tabela a seguir: 

Tabela 1 – Exemplo de mapa de funções PMO 

Métodos e 
Procedimentos 

Gerência de 
Infraestrutura 

Gerência de 
Recursos 

Gerência 
Técnica 

Integração com o 
Negócio 

Processos do 
ciclo e vida da 
empresa 

Estrutura e 
organização Contratação Coaching Políticas 

Metodologias Sistemas Treinamento Auditoria Gerência de 
Portfólio 

Comunicação e 
Reporte Análises Desenvolvimento 

de carreira Suporte Interfaces 
funcionais 

Gerência de 
Stakeholders 

Métricas e 
padrões 

Avaliação de 
performance 

Biblioteca de 
arquivos 

Gerência de 
Clientes 

Gerência de 
Mudanças 

Equipamentos e 
facilidades 

Contratação de 
terceiros e 
parceiros 

Competência 
técnica 

Melhoria 
continua 

Fonte: Lambertsen (apud BARCAUI, 2012, p. 21). 

Kendall, Rollins e Tinnirello, citados por Guimarães (2007), descreveram as 

funções do PMO como sendo: 

• selecionar iniciativas e auxiliar na priorização dos conjuntos dos projetos a 

serem implementados na empresa;  

• reduzir o ciclo de vida dos projetos; 

• implementar e manter atualizada uma central de controle dos portfólios de 

projetos; 

• acompanhar e registrar o progresso dos projetos; 
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• implementar e manter uma central de suporte aos projetos; 

• prestar consultorias e auxiliar os projetos em andamento; 

• disponibilizar ferramentas de gestão de projetos; 

• estabelecer padrões e difundir a metodologia de gestão de projetos; 

• gerenciar mudanças, os respectivos impactos e implementar ações 

corretivas; 

• suportar o conselho de gestão com informações relevantes dos projetos; 

• gerenciar comunicação entre as partes interessadas dos projetos e prover 

marketing dos projetos; 

• gerenciar e implementar arquivamento dos dados dos projetos (repositório 

comum), assim como, garantir a sua recuperação quando necessário; 

• auditar projetos; 

• selecionar e recrutar e garantir as habilidades necessárias para a equipe; 

• oferecer treinamentos e certificações para desenvolver as habilidades das 

equipes de projetos; 

• prover recursos, com alocação de gerentes de projetos e respectivas 

equipes. 

 

2.1.2 Tipos de escritório de projetos 

Ao ser realizada uma revisão bibliográfica sobre as definições de tipos de 

escritório de projetos descritos pelos autores da área, verificou-se a existência de 

diferentes nomenclaturas, classificações de níveis e atribuições de objetivos de EP. 

Os critérios de categorização observados foram: a posição hierárquica ocupada pelo 

escritório na estrutura organizacional e o objetivo existencial atribuído ao mesmo; 

que pode variar desde a disseminação de uma metodologia comum de gestão de 

projetos e do suporte em documentações, até a participação na gestão do negócio 

através do gerenciamento do portfólio de projetos da empresa. 
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Kerzner (2004) classifica o escritório de projetos, quase exclusivamente pela 

posição hierárquica, em três níveis: Funcional, de Projetos de Grupo de Clientes e 

Corporativo. O autor afirma a necessidade de se começar com um EP de nível 1 

para uma boa aceitação. Functional Project Office (Escritório Funcional – nível 1) é 

utilizado em apenas um determinado setor da organização, tendo como sua maior 

responsabilidade gerenciamento de um conjunto crucial de recursos. Este EP 

somente atua em projetos particulares ao setor, respeitando sua hierarquia 

funcional. Segundo o autor, podem existir vários escritórios funcionais sendo 

executados ao mesmo tempo na organização. O Nível 2 é o Customer Group Project 

Office (Escritório de Projetos de Grupo de Clientes) onde projetos de propósitos 

iguais e clientes são reunidos e acabam funcionando como uma organização 

provisória dentro da própria organização. Este tipo de escritório é utilizado para 

garantir uma melhor gestão e comunicação com os clientes. Neste caso, também 

podem existir ao mesmo tempo vários Customer Group Project Office em uma 

organização. O Nível 3 é o Corporate Project Office (Escritório Corporativo), é o 

último nível para Kerzner (2004), ele é único em toda organização, concentrando-se 

nas questões estratégicas e corporativas da mesma. Tem a função de fazer com que 

as questões proeminentes para o sucesso dos projetos sejam discutidas e 

analisadas em seu âmbito, assim como, presta maior assistência aos gerentes sobre 

suas decisões. 

Os autores Dinsmore e Verzuh classificam os tipos de EP de acordo com os 

seus objetivos e missão. Segundo Dinsmore (1998) EP possui cinco níveis: 

Nível 1 - Equipe de Projeto Autônoma (APT – Autonomus Project Team): 

• times individuais destinados a gerenciamento de um projeto ou 

programa muito específico; 

• sucesso do projeto com forte dependência da experiência do líder do 

projeto e da maturidade da equipe; 

• importância da existência de um patrocinador que consiga lidar com os 

fatores externos ao projeto. 

Nível 2 - Escritório de Suporte de Projetos (PSO - Project Support Office): 
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• oferece suporte a vários projetos concomitantemente através do uso de 

ferramentas e recursos, porém não é responsável pelo sucesso do 

projeto; 

• necessita definição clara da metodologia, recursos técnicos, 

competência e interfaces de comunicação; 

• pode ser departamental ou corporativo. 

Nível 3 - Centro de Excelência em Gestão de Projetos (PMCOE – Project 

Management Center Of Excellence): 

• controla e coordena o andamento dos projetos, porém não é 

responsável pelo sucesso do projeto; 

• responsável por disseminar e manter a cultura de gerenciamento de 

projetos e metodologias aplicáveis ao âmbito organizacional; 

• precisa conhecer os benefícios da excelência em gerenciamento de 

projetos. 

Nível 4 - Escritório de Gerência de Programas (PrgMO – Program 

Management Office): 

• responsável pela identificação e gerenciamento dos programas; 

• possui responsabilidade sobre os resultados dos projetos; 

• precisa ter poder, precedência corporativa e autoridade em âmbito 

empresarial; 

• unificação das funções do PMCOE e do PSO; 

Nível 5 - Chief Project Officer (CPO): 

• Responsável pelo gerenciamento do portfólio de projetos e se envolve 

nas decisões de negócio que resultam em novos projetos; o autor 

considera este nível de maior responsabilidade pelos projetos; 

• é responsável pelos resultados dos projetos; 

• precisa ter poder, precedência corporativa e autoridade em âmbito 

empresarial; 
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• unifica as funções do PMCOE e do PSO. 

VIANNA (2012, p. 82) afirma que a maturidade em gerenciamento de 

projetos está relacionada com o poder de decisão de um PMO. Verzuh (apud 

VIANNA, 2012, p. 83) classificou as cinco tipologias conforme a tabela abaixo: 

Tabela 2 – Tipologias dos PMOs 

 Centro de 
Excelência 

Escritório de 
Apoio 

Escritório de 
Projetos 

Escritório de 
Programa 

Escritório 
Executivo 

Metodologia R R R R R 

Treinamento AL AL AL AL AL 

Apoio e 
Monitoring AL R R R R 

Controle de 
Prazos NE NE R R R 

Sistema de 
Informações 
Gerenciais 

NE NE R R R 

Controle 
Financeiro NE NE AL AL R 

Gestão de 
Benefícios NE NE NE R R 

R = Responsável AL = Atuação Limitada NE = Não Executa 

Fonte: Verzuh, apud VIANNA, 2012, p. 83. 

 

2.1.3 Metodologia de gestão de projetos 

Charvat (citado por GUIMARÃES, 2007) descreve a metodologia como 

sendo um conjunto de princípios a serem aplicados em situações específicas, 

podendo ser formada por padrões, modelos, formulários, listas, fluxogramas, 

processos, tarefas a serem realizadas e utilizadas durante o ciclo de vida dos 

projetos. 

Kerzner (2002) afirma que o desenvolvimento de uma boa metodologia de 

gestão de projetos, além de auxiliar no desempenho durante a execução do projeto, 

cria condições para aumentar a confiança dos clientes e aperfeiçoar o 

relacionamento com os mesmos. 
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Ainda segundo o Kerzner (2002), metodologia funcional de gestão de 

projetos deve ser única para todos os tipos de projetos. Para que o trabalho percorra 

com menor número de mudanças de objetivos e impacte menos possível nas 

atividades operacionais da empresa, a metodologia e as ferramentas de gestão 

devem estar integradas em um processo unificado, ou seja, se completando e 

complementando. 

Métodos e práticas, descritas a partir de uma metodologia de projetos, 

devem auxiliar os gerentes, conforme elenca Charvat (citado por GUIMARÃES, 

2007), a: 

• obter aprovação de implementação dos projetos; 

• delimitar o escopo do projeto e verificar sua aderência aos negócios da 

organização; 

• identificar e alocar os recursos necessários para o projeto; 

• planejar o projeto, controlando as premissas, requisitos e restrições que 

ele requer; 

• monitorar os custos, a qualidade esperada e prazo do projeto; 

• identificar e monitorar as variáveis do projeto e os riscos associados; 

• elaborar relatórios atualizados e resumos para os stakeholders do projeto. 

 

2.2 PROGRAMA SIX SIGMA 

 Neste capítulo será abordado o programa Seis Sigma e sua metodologia, 

como ocorre seleção de seus projetos nas organizações. Em seguida, há uma breve 

descrição do porque é importante levar em consideração o custo de qualidade no 

momento de escolha dos projetos e, finalmente, será explanado sobre a importância 

de gestão de carteira de projetos. 

2.2.1 O que é Seis Sigma 

O programa Seis Sigma adota de forma estruturada o pensamento 

estatístico, assim como, a sistemática análise da variabilidade. O termo sigma mede 
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a capacidade do processo ser executado sem falhas. Em linguagem estatística, Seis 

Sigma significa seis desvios padrão, sendo uma métrica de capacidade que implica 

em redução da variação no resultado entregue aos clientes numa taxa de 3,4 falhas 

por milhão ou 99,99966% de perfeição (ROTONDARO et al., 2008). 

O conceito de Six Sigma (Seis Sigma) foi introduzido e popularizado pela 

Motorola, seguida pela General Eletric (GE) e por outras empresas mundiais. A 

metodologia Seis Sigma foi difundida não só em ambiente de manufatura, mas 

também em setor de serviço. Empresas que implementaram programas Seis Sigma 

divulgam cifras milionárias de ganhos como consequência. Segundo Paladini et al. 

(2012, p. 130), o sucesso dos programas Seis Sigma não é explicado apenas pela 

utilização exaustiva de ferramentas estatísticas, é importante mencionar que estes 

programas buscam integrar o gerenciamento por processo e por diretrizes, 

mantendo foco nos clientes, nos processos críticos e nos resultados da empresa. 

Ainda segundo o autor:  

O modelo de Gestão de Qualidade Seis Sigma é uma estratégia gerencial 

disciplinada, caracterizada por uma abordagem sistêmica e pela utilização 

intensiva do pensamento estatístico, que tem como objetivo reduzir 

drasticamente a variabilidade dos processos críticos e aumentar a 

lucratividade das empresas, por meio de otimização de produtos e serviços, 

buscando satisfação de clientes e consumidores. (PALADINI et al., 2012, p. 

131) 

Outra característica de um programa Seis Sigma é o alinhamento estratégico 

promovido através da utilização de indicadores de desempenho alinhados aos 

resultados da organização, os projetos de melhoria têm como alvo prioridades 

estratégicas. 

Conforme Mickel Harry et al. (apud ROTONDARO et al., 2008, p. 18), Seis 

Sigma é um processo de negócio que, através de otimização das operações, 

melhoria da qualidade e redução de falhas e erros, possibilita que as organizações 

aumentem seus lucros. 

Rotondaro et al. (2008) afirma que o Seis Sigma é um conceito apoiado em 

quatro pilares, conforme figura a seguir: 
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Figura 1: As bases dos Seis Sigma 

 

Fonte: Adaptado de Rotondaro et al. (2008, p. 19). 

Seis Sigma além de aumentar a qualidade, busca aperfeiçoar os processos 

empresariais. Sendo um programa de melhoria de todo o negócio, resulta em fortes 

impactos nos resultados financeiros, no crescimento da satisfação dos clientes da 

companhia e amplia sua participação no mercado. 

2.2.2 Metodologia Seis Sigma 

Conforme descrito no livro do Rotondaro et al. (2008), desde o início do 

movimento com foco em qualidade nas empresas inúmeros “métodos de melhoria” 

foram aplicados nos processos, estes possuindo um procedimento definido e 

utilizando-se de ferramentas clássicas de qualidade. Os procedimentos na sua 

maioria são baseados no método cientifico seguindo as seguintes etapas: observar, 

medir, analisar e sintetizar. Um dos exemplos de metodologia de melhoria de 

processo é o ciclo PDCA (planejar, executar, verificar e agir), elaborado por W. 

Edward Deming, e a partir da sua evolução, o modelo MAIC (medir, analisar, 

melhorar e controlar), desenvolvido na Motorola. A GE contribuindo com o 

aperfeiçoamento do modelo utilizado pela Motorola adotou o DMAIC, sendo a fase 

inicial Definir. 

O método DMAIC é focado na identificação dos problemas-base para a 

seleção dos projetos (define - definir), na coleta de dados para conhecer o 

desempenho do processo atual (measure – mensurar), na determinação e análise 

das causas do problema (analyze – analisar), na formulação das ações para 
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melhorar o processo e eliminar as causas identificadas (improve – melhorar) e, por 

fim, na consolidação e permanência das melhorias obtidas (control – controlar).  

Segundo Paladini et al. (2012, p. 138), “diversas ferramentas são utilizadas 

de maneira integrada às fases do DMAIC, constituindo um método sistemático, 

disciplinado, baseado em dados e no uso de ferramentas estatísticas para se atingir 

os resultados almejados pela organização.” 

2.2.3 Seleção de projetos Seis Sigma 

Conforme descrito anteriormente o programa Seis Sigma, por meio de uma 

estrutura hierárquica que alinha as estratégias e objetivos de negócio com o portfolio 

de programa e projetos, promove um alinhamento da área de qualidade com as 

estratégias de negócio da organização. Este desdobramento foi representado na 

figura a seguir:  

Figura 2: Alinhamento estratégico dos projetos Seis Sigma 

 

Fonte: Adaptado de Carvalho, 2005, apud Paladini et al., 2012, p. 131. 

A alocação de recursos da organização nos projetos Seis Sigma é uma das 

questões centrais nos programas. Segundo Paladini et al.(2012), o processo de 

seleção de projetos, primeiramente, deve estar alinhado com a estratégia da 

empresa, focando a alocação de recursos em projetos prioritários, que tenham 

impacto não só na melhoria de eficiência, mas sobretudo na eficácia da empresa, 

garantindo vantagens competitivas sobre os concorrentes. 

A necessidade de um novo projeto pode advir tanto de oportunidades de 

mercado como através de exigências de negócio e os seus critérios de seleção 

Estratégia

Portfolio

Projetos Seis Sigma
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podem contemplar mais de uma meta da organização: retorno financeiro, fatia de 

mercado, percepções públicas, etc.  

 

2.2.4 Custo da qualidade 

No momento de escolher os projetos a serem implementados, as 

companhias utilizam medidas financeiras para selecioná-los e para determinar os 

resultados a serem obtidos. No entanto, segundo o Rotondaro et al. (2008), mesmo 

os gerentes das empresas afirmarem que a qualidade é a mais alta prioridade, 

somente um pequeno numero mede o retorno dos investimentos em programas de 

melhoria de qualidade. 

Robles (1993, apud ROTONDARO et al., 2008, p. 38) define o custo de 

qualidade como sendo a quantidade total de dinheiro que uma organização 

despende para prevenir a má qualidade e garantir que os requisitos de qualidade 

sejam alcançados. No Paladini et al.(2012) é definido o custo da qualidade como 

sendo o gasto com a qualidade, seja para obtê-la ou em função de resultado 

negativo por falta dela. Rotondaro et al. (2008) explanam que o sistema de 

contabilidade de custos das empresas deve fornecer os verdadeiros custos da 

qualidade e seus impactos nos lucros.  

Os custos de qualidade são classificados de diferentes maneiras por 

diferentes autores, podendo ser classificados com ênfase no processo (custo de 

conformidade e não conformidade) ou com ênfase no produto, dividindo-o em 

prevenção, análise e falhas. Neste trabalho iremos analisar a segunda classificação, 

pois esta permite associar e segregar os custos entre diferentes áreas 

departamentais (PALADINI et al., 2012).  

A seguir serão apresentadas as definições de cada uma das categorias de 

custos, segundo o Rotondaro et al. (2008): 

• Custos de prevenção: são incorridos antes que os produtos ou 

serviços sejam fornecidos, pois são resultantes de gastos associados 

às medidas tomadas para planejar qualidade, a fim de garantir que 

não ocorram problemas, fornecendo produtos ou serviços sem falhas; 
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• Custos de avaliação: são associados à verificação do nível de 

qualidade obtido pelo produto ou serviço, isto é, são custos relativos 

às inspeções, testes e outras avaliações planejadas requeridas para 

garantir que o produto esteja em conformidade com as especificações 

e os requisitos de desempenho (e/ou de acordo com as exigências do 

cliente); 

• Custos das falhas: são custos referentes à ocorrência de unidades ou 

componentes defeituosos, podendo ser identificados na organização 

ou no campo. Sendo assim, podem ser subdivididos em falhas 

internas ou externas, conforme segue:  

• Custos de falhas internas: são custos diretos ou indiretos, decorrentes 

de falta de qualidade requerida, detectados antes de os produtos 

serem entregues ao cliente. Ocorrência de falhas internas durante o 

processo de desenvolvimento de produto ou serviço gera custos de 

correção ou troca; 

• Custos de falhas externas: são aqueles associados aos produtos e 

serviços com falta de qualidade já expedidos pela empresa. Os 

defeitos geralmente são descobertos pelos clientes, sendo falhas 

externas mais custosas do que falhas internas. 

Para estimar o custo de qualidade, primeiramente, a organização precisa 

definir suas categorias de custos e, em seguida, identificar os elementos de custos, 

que são todas as tarefas, atividades, funções e gastos que têm relação com cada 

uma das categorias (ROTONDARO et al., 2008). 

Crosby (apud ROTONDARO, et al., 2008, p. 39) recomenda iniciar o 

processo de custo de qualidade por meio de análise das entradas e saídas dos 

processos, o que permite segregar quais são os processos legítimos e quais não 

fazem parte. 

Utilizar medição dos custos de qualidade nos projetos permite identificar os 

ganhos obtidos através da redução de todas as categorias de custos da qualidade, 

assim como, auxilia na identificação de quanto é viável economicamente investir na 

melhoria do processo (ROTONDARO et al., 2008). 
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Na tabela a seguir estão descritos alguns elementos de custos de qualidade 

por categoria: 

Tabela 3 – Elementos de custos de qualidade por categoria 

Categorias Elementos de custo da qualidade 

Prevenção Administração da qualidade 

Engenharia da qualidade 

Planejamento da qualidade por outros 

Avaliação da qualidade de fornecedores 

Treinamento 

Controle do processo 

Avaliação Teste de aceitação do laboratório 

Inspeção do processo 

Inspeção e testes de materiais 

Auditorias de qualidade do produto 

Revisão de testes e dados de inspeção 

Teste interno e atualização 

Falhas Internas Refugo 

Retrabalho e reparação 

Reinspeção, retestes 

Modificações permitidas e concedidas 

Falhas Externas Comprometimentos 

Serviços do produto: confiabilidade 

Retorno dos produtos 

Garantia 

Perdas de clientes 

Perda de vendas 

Fonte: Rotondaro et al., 2008, p. 40. 

A mensuração do custo da qualidade permite que a organização identifique 

as perdas decorrentes dos problemas, assim como, sejam quantificados os 

investimentos em prevenção e seus resultados esperados. A organização ao atrelar 

os resultados destes custos às vendas ou aos custos de fabricação consegue 

verificar quão significativos são os gastos com a qualidade na organização 

(PALADINI et al, 2012). 

No livro Rotondaro et al. (2008) está descrito que a melhoria da qualidade 

afeta os lucros de duas formas: 
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1. Reduz custos, tais como refugo, retrabalho e garantia do cliente, 

aumenta a eficiência e produtividade; 

2. Aumenta os rendimentos: melhoria da qualidade são fatores 

imprescindíveis para manter os clientes antigos e atrair novos clientes. 

Conhecimento dos custos da qualidade e do desempenho da qualidade 

permite que seja possível reduzir custos mantendo a qualidade. As informações de 

custos da qualidade ajudam às organizações a segregar o que é importante e o que 

não é importante em relação à satisfação do cliente (ROTONDARO et al., 2008). 

Companhias que possuem esta metodologia implementada utilizam o 

retorno em qualidade como base para aceitar projetos de melhoria da qualidade. 

Segundo Rotondaro et al (2008, p. 41): “retorno em qualidade, a razão de 

incremento do lucro para o custo de programas de melhoria da qualidade, fornece a 

base para decidir se projetos de melhoria da qualidade são ou não aceitáveis e para 

selecionar a melhor alternativa entre programas de melhoria da qualidade.” 

O aumento de lucratividade da empresa é obtido se os ganhos resultantes 

do projeto são superiores aos investimentos feitos.  

Os projetos de melhoria devem dar como resultados: melhoria do processo e 

viabilidade econômica. 

Melhoria do processo: significa que o projeto a ser realizado leva o processo 

estudado a um nível melhor de desempenho, seja de qualidade ou de produtividade. 

Porém essa viabilidade não é o suficiente, sendo assim, é preciso de viabilidade 

econômica.  

Viabilidade econômica: significa que o investimento somente é viável se 

remunerar adequadamente o capital investido, ou seja, os benefícios devem ser 

maiores que os custos.  

 

2.2.5 Gestão de Portfolio de Projetos 

A gestão da carteira de projetos é fundamental para garantir o 

balanceamento segundo as principais dimensões estratégicas, mas não é o 

suficiente no momento de análise dos projetos. Devem ser levados em consideração 
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critérios individuais dos projetos, como sua viabilidade técnica e financeira 

(PALADINI et al., 2012). 

A gestão de portfolio de projetos é um processo dinâmico, onde projetos 

novos são avaliados, selecionado e priorizados, assim como, projetos já existentes, 

podem ser acelerados, cancelados ou despriorizados. Deve ser obtido um 

balanceamento entre os projetos observando os seguintes aspectos: recursos 

disponíveis, riscos e recompensas, prazo de execução, fases dos projetos no ciclo 

DMAIC (PALADINI et al., 2012). 

 

2.2.5.1 Diagrama de bolhas 

Uma das técnicas que pode ser utilizada na gestão de portfólio é o diagrama 

de bolhas, que em dois ou três eixos, utilizando cores diferentes e tamanhos de 

bolhas, consegue representar cinco ou seis visões simultâneas a respeito das 

alternativas dos projetos. Conforme Fernandes e Carvalho (2007), esta ferramenta é 

uma extensão do modelo original de portfolio do Boston Consulting Group (BCG), 

utilizado para avaliar posicionamento de produtos nas unidades de negócio de uma 

corporação. 

No livro do Paladini et al. (2012) é exemplificado um caso de uma empresa 

do setor financeiro que implementou o programa Seis Sigma e adotou o diagrama de 

bolhas para avaliar sua carteira de projetos. O eixo X (horizontal) do gráfico 

representava o ganho financeiro estimado do projeto, no eixo Y (vertical) eram 

representados os valores de prioridade estratégica. O diâmetro da bola representa o 

montante de recursos alocados no projeto. E a cor das bolhas representa a fase no 

ciclo DMAIC em que o projeto está. Os projetos eram caracterizados conforme a 

zona ou quadrante a que eles pertencem de acordo a seguir: I – Projetos Prioritários; 

II – Projetos Estratégicos; III – Projetos Lucrativos; e IV – Projetos Sujeitos a 

desativação. 
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Figura 3: Diagrama de bolhas para projetos Seis Sigma 

 

Fonte: Carvalho (2005, apud PALADINI et al., 2012) 
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3. ESTUDO DE CASO 

Este estudo foi realizado em uma empresa de serviços de comunicação e 

entretenimento, que tem como seus principais serviços: banda larga com ultra 

velocidades, TV por assinatura e telefonia fixa convergente. Prestar serviços de 

qualidade faz parte da missão desta empresa, que possui compromisso com o 

crescimento contínuo e sustentável, guiada pelo respeito e transparência no 

relacionamento com clientes e a comunidade. 

Cliente, cada vez mais exigente e menos tolerante a falhas, é o alvo desta 

empresa. Conforme foi mencionado no início deste trabalho, através de estudos nos 

Estados Unidos e Alemanha (PALADINI et al. 2012), se constatou que um pequeno 

desvio de processo causa grandes prejuízos para companhia. Erros acima da média 

de aceitação no mercado podem trazer prejuízos nas vendas, mas também, 

prejuízos por meio da exposição da marca nas redes sociais, reclamações nos 

órgãos de defesa do consumidor, agência reguladora ou ainda a desistência 

(cancelamento dos serviços junto à prestadora). 

Quando concomitantemente levamos em consideração o fator concorrência 

eleva-se o nível de complexidade ainda mais, ou seja, não basta prestar serviços de 

alta qualidade com preço justo, é necessário criar um relacionamento de confiança 

com o cliente a fim de que ele perceba o real valor e as vantagens de permanência 

com a empresa. 

Os executivos da empresa, analisando o cenário atual e buscando garantir o 

alinhamento entre a missão da empresa e o atendimento da expectativa do cliente, 

criaram uma área (Qualidade Corporativa) para atuar de forma reativa na resolução 

de problemas pontuais, assim como, pró ativa identificando oportunidades de 

melhoria, garantido que no processo de desdobramento do plano estratégico a 

qualidade esteja em primeiro lugar. 

A fim de facilitar este processo e otimizar os resultados, no início do ano de 

2012 foi implementado o programa Six Sigma, deste então foram conquistados 

resultados expressivos com a condução de projetos estratégicos baseados na 

metodologia DMAIC.  



33 

 

Nos últimos dois anos esta área evoluiu significativamente. Além de 

disseminar metodologia Six Sigma na empresa, através de formação de pessoas 

capacitadas para utilizarem metodologia e ferramentas que visem implementar 

projetos em melhoria de processo (white, yellow, green e black belts), estruturou 

uma forte gestão de projetos na área de melhoria contínua e desenvolveu um 

sistema de informação gerencial (manual). 

 

3.1 Estrutura corporativa de projetos e metodologias utilizadas 

Adicionalmente ao programa Six Sigma, a área de Qualidade Corporativa 

em 2014 lançou o PMO Corporativo para toda a empresa. Analisando as definições 

de tipos de escritórios descritas através da pesquisa bibliográfica, a sua posição 

hierárquica ocupada na organização, assim como, seu objetivo existencial, se 

chegou à conclusão que o atual PMO, segundo definições do Verzuh (apud 

VIANNA, 2012) é um escritório de programa. Pois sua atuação segue descrita 

abaixo: 

• estabeleceu padrões e difundi a metodologia de gestão de projetos; 

• atua na estruturação de treinamentos e certificações para desenvolver 

as habilidades das equipes de projetos; 

• presta consultoria e auxilia os projetos em andamento; assim como, 

• disponibiliza ferramentas de gestão de projetos e possui um sistema 

próprio (desenvolvido especialmente para o escritório) de gestão de 

projetos e informações gerenciais; 

• acompanha e registra o progresso dos projetos; 

• possui uma gestão dos benefícios financeiros, no entanto, possui um 

parcial controle financeiro. 

O PMO corporativo conduz os projetos mais estratégicos da empresa. 

Buscando uma maior robustez e direcionamento às tomadas de decisão dos 

executivos implementou um processo de seleção de projetos estratégicos. O atual 

foco da área está na melhoria do processo de acompanhamento dos projetos, 

principalmente no tracking de resultados para verificar se os resultados esperados 
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pelos projetos estão realmente sendo evidenciados na prática. Segundo a definição 

de Kerzner (2004) e Dinsmore (1998), o PMO Corporativo é de Nível 3 - Corporate 

Project Office (escritório corporativo) ou de Nível 5 - Chief Project Officer, 

respectivamente, pois é único na organização, concentrando-se nas questões 

estratégicas e corporativas, se envolve nas decisões de negócio podendo resultar 

em novos projetos e é responsável pelos resultados dos mesmos. 

Já a atual estrutura do programa Six Sigma pode ser considerada um 

escritório de projetos focado em melhoria contínua de Nível 2 – Customer Group 

Projcet, segundo Kerzener (2004), onde projetos de proposito iguais e clientes são 

reunidos para garantir uma melhor gestão e comunicação com os clientes. 

Analisando as definições do Dinsmore (1998), pode ser definido como escritório de 

Nível 3 – Centro de Excelência em Gestão de Projetos, pois a estrutura do programa 

Six Sigma é responsável em disseminar e manter a cultura Six Sigma e sua 

metodologia ao âmbito organizacional. Esta estrutura controla e coordena o 

andamento dos projetos de melhoria de processo, no entanto, não possui 

responsabilidade pelo sucesso do projeto, que neste caso, é do Green Belt e seu 

patrocinador/sponsor. 

Com relação às metodologias, o PMO Corporativos se baseia nas melhores 

práticas do PMBOK, enquanto, o programa Seis Sigma dissemina metodologias e 

ferramentas de qualidade, com aplicação do ciclo DMAIC. 

 

3.2 Proposta de atuação do Chief Efficiency Office 

Sabendo que a posição do custo ajustada é fundamental para as empresas 

tanto para garantir maiores lucros como criar oportunidades para ganhar espaço 

frente aos concorrentes. E visto anteriormente a importância da relação entre custo e 

qualidade como: gestão interna dos custos da organização (custos de conformidade 

e não conformidade), gestão de erros para que sejam abaixo da média de aceitação 

do mercado e capacidade de retenção dos clientes nas organizações, se chegou a 

conclusão que é importante e viável implementar uma estrutura focada em eficiência 

(Chief Efficiency Office) na área de Qualidade Corporativa. Por esta área ser 

responsável pelo PMO Corporativo e o programa Six Sigma a estruturação da nova 
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área poderá ser beneficiada pela sinergia com ambas as estruturas já existentes, 

começando pelas formas de gerenciamento de projetos até as metodologias 

utilizadas. 

Segundo Kerzner (2002), podem existir vários escritórios de projetos sendo 

executados ao mesmo tempo em uma organização. Devido a nova área ser focada 

em projetos de melhoria de processo que resultem em aumento de eficiência, 

redução de custos e incremento de receita, ela não estará concorrendo com o PMO 

Corporativos, que é responsável pelos projetos de grande porte e viés estratégico e 

será complementar ao Programa Seis Sigma. 

Avaliando as necessidades e melhores práticas de gestão de projetos, a 

nova estrutura deverá possuir as seguintes funções: 

• Selecionar iniciativas e auxiliar na priorização dos conjuntos dos projetos 

a serem implementados; 

• Implementar e manter atualizada uma central de controles de protfolio de 

projetos; 

• Acompanhar o progresso dos projetos; 

• Prestar consultorias e auxiliar os projetos em andamento; 

• Disponibilizar ferramentas de gestão de projetos; 

• Gerenciar comunicação entre as partes interessadas dos projetos (papel 

de facilitador); 

• Gerenciar repositório comum dos arquivos dos projetos; 

• Selecionar e recrutar para garantir as habilidades necessárias para a 

equipe; assim como, 

• Prover recursos, com alocação de gerentes de projetos e respectivas 

equipes. 

 

Um ponto de atenção é que a nova área precisará estruturar um processo de 

seleção de projetos robusto, alinhado com a estratégia da empresa e que garanta os 

objetivos da área. Este processo deverá contemplar uma interação com o já 

existente processo de seleção de projetos estratégicos do PMO corporativo, para 

que os projetos selecionados sigam o mesmo direcionamento estratégico. 
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Como a nova estrutura estará inserida em um ambiente de mudanças 

constantes a chance do fracasso das iniciativas aumenta devido a mudanças de 

prioridade. Visto isso, projetos que estejam atrelados ao planejamento estratégico 

corporativo não serão despriorizados com facilidade, pois serão pilares para 

alcançar os objetivos da empresa. 

Os projetos priorizados serão liderados pela equipe da área de Qualidade, 

mas deverão contar com o auxílio dos yellow e green belts certificados pelo 

programa Six Sigma e que estão alocados nas outras áreas de negócio. Esta 

sinergia possibilitará implementar um maior numero de ações e, dependendo da 

complexidade do problema, desmembrar em mais projetos liderados pelos green 

belts das áreas. 

Neste processo é extremamente relevante considerar os aspectos 

econômicos que envolvem a qualidade. Falta de qualidade implica em perdas, no 

entanto, grandes investimentos não são sinônimo de qualidade e não garantem 

competitividade no mercado. Uma das maneiras de analisar os aspectos 

econômicos é fazer uma análise dos gastos para obtenção de qualidade e das 

perdas decorrentes da falta dela. Sendo assim, a proposta desse trabalho é que a 

nova área seja responsável pela implementação do mecanismo de custos da 

qualidade na empresa. 

A partir do momento que a empresa possuir as informações dos custos da 

qualidade e do seu desempenho, será possível calcular os retornos de qualidade. 

Desta forma, servindo como ferramenta para decidir entre alternativas de projetos de 

melhoria de qualidade e possibilitando estimar o efeito do programa. 
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4. CONCLUSÕES 

O presente trabalho foi desenvolvido e embasado na literatura sobre 

gerenciamento de projetos e aplicação da metodologia Six Sigma, proporcionando o 

entendimento: da importância destas metodologias, das funções e tipos possíveis de 

escritórios de projetos e da necessidade de uma organização elaborar e analisar os 

custos da qualidade. 

Os executivos da empresa de serviço de telecomunicação estudada neste 

trabalho, buscando garantir o alinhamento entre a missão da empresa e o 

atendimento da expectativa do cliente, criaram uma área de Qualidade Corporativa. 

Em 2012, para garantir que no processo de desdobramento do plano estratégico a 

qualidade esteja em primeiro lugar, esta área criou o programa Six Sigma. Deste 

então foram conquistados resultados expressivos com a condução de projetos 

baseados na metodologia DMAIC. Adicionalmente ao programa, em 2014, a área 

lançou o PMO Corporativo para toda a empresa, ficando responsável pela 

implementação de projetos mais estratégicos e de grande porte da empresa. 

Durante o desenvolvimento da fundamentação teórica ficou claro que a 

relação entre custo e qualidade é muito importante para quem busca competitividade 

nas organizações. Paladini et al. (2012), exemplificando esta interrelação, 

mencionou que os custos de não conformidade podem chegar a 20% das vendas, 

enquanto, em empresas relativamente bem gerenciadas, os custos de conformidade 

são da ordem de 2,5% das vendas. 

Após analisar os desafios atuais da empresa, a saber: manter posição de 

custos reduzidos e gerenciar a complexa equação entre inovação e qualidade, e 

identificar sua atual estrutura de projetos, assim como as metodologias aplicadas, 

ficou evidente a viabilidade e a importância da implementação da nova estrutura de 

Chief Efficiency Office, que terá o papel de implementar projetos que buscarão 

otimização de recursos, aumento de eficiência e redução de custos, não deixando o 

foco de qualidade de lado. 

Com a implementação da célula de Chief Efficiency Office há uma forte 

tendência de vislumbrar os seguintes ganhos: 
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• Identificação de projetos que visem além de melhoria de processos com 

foco em qualidade, ganhos em produtividade e redução de todas as 

categorias de custos da qualidade; 

• Revisão dos processos e identificação de alternativas para fazer mais 

com menos, ou seja, ter foco em eficiência; 

• Sinergia com o PMO Corporativo e programa Six Sigma, possibilitando a 

implementação de projetos que sigam estratégia de negócio da empresa 

e que as metodologias, já maduras, sejam utilizadas e disseminadas na 

organização. 

 

A forma de atuação e as funções da nova estrutura foram descritos no 

capítulo Estudo de Caso deste trabalho, item Proposta de atuação do Chief 

Efficiency Office. Avaliando as necessidades e melhores práticas de gestão de 

projetos, acredita-se que a implementação da área deve iniciar com a estruturação 

do processo de seleção de projetos. Este processo deverá contemplar uma 

interação com o já existente processo de seleção de projetos estratégicos do PMO 

corporativo. 

Uma das recomendações baseadas no estudo do referencial teórico é que o 

novo escritório seja responsável pela implementação de mecanismos que 

possibilitem o conhecimento de custos da qualidade e o desempenho da qualidade. 

Uma vez tendo esta metodologia implementada, a empresa poderá utilizar o retorno 

em qualidade como base para aceitar projetos de melhoria da qualidade. 

Servindo como ferramenta para decidir entre alternativas de projetos de 

melhoria, a empresa poderá analisar constantemente a viabilidade econômica de 

investir na melhoria de processo e estimar o efeito do programa. 
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