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RESUMO 

Os Escritórios de Projetos, como entidades organizacionais responsáveis pela centralização, 

manutenção e desenvolvimento das boas práticas de gerenciamento de projetos, têm sido 

vistos e recomendados como órgãos responsáveis, e mais capacitados, para a realização do 

alinhamento dos projetos com as estratégias de negócio. 

Os capítulos do PMI – Project Management Institute – no Brasil, contribuem na missão e nos 

objetivos do PMI, promovendo o profissionalismo no Gerenciamento de Projetos nos 

negócios, universidades e organizações profissionais locais.  

Este trabalho tem por objetivo realizar um estudo nos capítulos do PMI no Brasil para 

determinar aspectos considerados importantes em relação ao formato e as responsabilidades 

para um PMO ser eficiente e eficaz na gestão dos projetos nos Chapters Brasileiros do PMI.  

Neste contexto abordará temas também relacionados às funções dos PMO’s, competências dos 

profissionais que neles atuam, além da geração de valor e benefícios dos escritórios de projetos 

dos Chapters Brasileiros. 

 

 

 

 

Palavras Chave: Escritório de Projetos, Gestão de Programas e Portfólio, Maturidade, 

Competências, PMI.    



ABSTRACT 

The Project Offices, as organizational entities responsible for the centralization, maintenance 

and development of good project management practices, have been seen and recommended as 

bodies, and more capable, to carry out the alignment of projects with business strategies. 

The Chapters of PMI - Project Management Institute - in Brazil, contribute to the mission and 

goals of PMI, promoting professionalism in business Project Management, local universities 

and professional organizations. 

This paper aims to conduct a study on the PMI Chapters in Brazil to determine aspects 

considered important in relation to the format and responsibilities for a PMO to be efficient 

and effective in the management of projects in Chapters PMI Brazilian. 

In this context also address issues related to the functions of the PMO's skills of professionals 

who work in them, in addition to generating value and benefits of Chapters of the Brazilian 

project offices. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

As organizações atuais vivem um cenário bastante desafiador e competitivo em relação 

a desempenho e produtividade. Empresas dos mais diversos segmentos tem apresentado 

muitas dificuldades para se firmar entre a melhor opção para os clientes que demandam 

eficiência, qualidade e criatividade em produtos e serviços. 

Nesse contexto as empresas percebem a necessidade por constante inovação e 

atendimento às expectativas atuais e futuras dos clientes, obrigando-as à execução de projetos 

cada vez mais desafiadores e em tempo cada vez menor que todos os concorrentes do mercado. 

A execução pura e simples destes projetos sem a devida coordenação não garante o 

atendimento destas expectativas e, para integrar e alinhar a execução dos projetos necessários 

à estratégia desenhada pela empresa, surgem os Escritórios de Projetos, ou, na sigla em inglês 

bastante difundida, o PMO – Project Management Office.  

O Escritório de Projetos, devidamente posicionado na estrutura organizacional da 

empresa, atuando como coordenador das atividades relacionadas aos projetos de interesse da 

organização e visando o negócio e a estratégia empresarial, por certo contribui decisivamente 

para a consecução dos objetivos estabelecidos no Planejamento Estratégico Organizacional. 

Os Escritórios de Projetos, segundo o guia PMBOK® 5ªed., são “estruturas 

organizacionais que padronizam os processos de governança relacionados a projetos, e 

facilitam o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas, e técnicas”. As 

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

gerenciamento de projetos até a responsabilidade real pelo gerenciamento direto de um ou 

mais projetos. 

Este presente trabalho abordará um estudo realizado nos capítulos regionais brasileiros 

do PMI (15 ao todo, que serão nomeados na sequência do trabalho), Project Management 

Institute (PMI®) - que é a principal associação mundial sem fins lucrativos em Gerenciamento 

de Projetos. O PMI está distribuído geograficamente ao redor do mundo através dos capítulos 

ou Chapters (do inglês) e possui, atualmente, mais de 200 capítulos espalhados em diferentes 

países. Os Chapters contribuem na missão e nos objetivos do PMI, promovendo o 

profissionalismo no Gerenciamento de Projetos nos negócios, universidades e organizações 

profissionais locais. Porém, para execução destes projetos, cada Chapter possui um modelo de 
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governança e de controle de projetos específico, com ou sem um Escritório de Projetos 

formalmente constituído para ajudar nesta missão. 

Este estudo procurará definir o formato e o conjunto de responsabilidades que um PMO 

pode assumir para contribuir para o sucesso destes projetos executados nos Chapters 

Brasileiros do PMI.  

Assim, inicialmente, buscar-se-á fundamentar a teoria de gerenciamento de projetos e 

do Escritório de Projetos (EP), bem como seus formatos, além do cenário dos escritórios de 

gerenciamento de projetos no Brasil. Em seguida, serão demonstrados os modelos existentes 

de formatos/estrutura e metodologias utilizadas nos PMO`s dos Chapters Brasileiros. Por fim, 

baseado nessa experiência, na literatura disponível sobre gerenciamento de projetos e na 

pesquisa realizada, será identificado e sugerido um modelo de PMO que seja eficaz para o 

gerenciamento de projetos dentro dos Chapters do PMI Brasil. 

Isto posto, chegamos ao objetivo geral deste trabalho que é: “Identificar o formato e 

as responsabilidades para um PMO ser eficiente e eficaz na gestão dos projetos nos Chapters 

Brasileiros do PMI”.  E como objetivos específicos teremos: 1 - Definir e conceituar o PMO, 

seus formatos e o cenário dos escritórios de gerenciamento de projetos no Brasil; 2 - Identificar 

os modelos existentes de formatos/estrutura e metodologias utilizadas nos PMO`s dos 

Chapters Brasileiros e 3 - Identificar um modelo de PMO que seja eficaz para o gerenciamento 

de projetos dentro dos Chapters do PMI Brasil.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Gerenciamento de Projetos 

 

Um projeto bem sucedido, que atinge seus objetivos definidos no planejamento, pode 

garantir que os produtos ou serviços de uma determinada organização ultrapassem os 

concorrentes e conquistem maior participação no mercado. É diante deste cenário que o 

Gerenciamento de Projetos tornou-se fundamental para assegurar melhorias nos diversos 

projetos desenvolvidos pelas organizações e, por conseguinte no nível de competitividade e 

inovação nas organizações. 

Segundo o relatório do PMI - O Alto Custo do Baixo Desempenho – “embora 

executivos saibam o que devem fazer – 88% dizem que a implementação de estratégia é 

importante para suas organizações – 61% reconhecem que suas empresas frequentemente 

lutam para cobrir a lacuna entre a formulação da estratégia e sua implementação no dia a dia” 

(PMI, 2014). Essa lacuna demonstra a falta de entendimento pelos executivos da organização 

de que todas as mudanças estratégicas acontecem através de projetos e programas. Enquanto 

alguns projetos melhoram a capacidade de uma organização de “fazer o negócio funcionar” e 

não se elevam ao nível de uma “iniciativa estratégica” todas as iniciativas estratégicas de uma 

organização são projetos ou programas, os quais inevitavelmente “mudam o negócio”. 

Turban, McLean e Wetherbe (2004) reforçam que o ambiente organizacional, 

composto por fatores sociais, tecnológicos, jurídicos, econômicos, físicos e políticos, afeta 

e cria pressão sobre as empresas, sendo que quaisquer mudanças significativas em uma 

das partes deste ambiente certamente exigirão que as empresas também mudem. Para Porter 

(1990), o mercado exige que as empresas inovem. 

Segundo o guia do Project Management Institute - PMI (2013), Project Management 

Body of Knowledge - PMBoK, um projeto pode ser definido como um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único (PMBoK 2013, pag. 3). 

Importante destacar que a palavra temporário, estabelece seu atributo de temporalidade, ou 

seja, uma restrição de tempo que indica que o projeto deve ter um início e fim bem definidos. 
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E também podemos verificar que o projeto fornece um resultado único, definindo que todos 

os resultados dos projetos diferem-se dos outros, por alguma singularidade. 

Segundo Kerzner, um projeto, além de ter um objetivo único e definido, e consumir 

recursos, opera sob pressões de prazos, custos e qualidade (Kerzner, 2006, pág. 15). E, 

segundo o mesmo autor, o desafio está em gerenciar atividades nunca antes realizadas e que 

podem a não se repetir no futuro. Desta forma, percebe-se que as empresas passaram a 

reconhecer a importância da gestão de projetos, tanto para o futuro como para o presente. 

Gido, Clements (2007) afirmam também que um projeto tem sempre um cliente, que é 

a entidade que fornece os recursos financeiros necessários para realizar o projeto, que pode ser 

uma pessoa, uma organização ou um grupo de pessoas ou organizações. Reforçam também 

que o projeto possui um grau de incerteza pois o início dos projetos abrangem suposições e 

estimativas que, à medida que os projetos avançam, vão sendo refinadas e substituídas por 

informações reais de execução.  

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

conclui-se que os projetos podem ser aplicados em diversos segmentos empresariais, 

educacionais e organizações do terceiro setor, abrangendo todos os níveis das estruturas 

empresariais. Podem envolver milhares de pessoas ou uma equipe reduzida. Podem ser 

externos ou internos à organização. Podem durar um único dia ou serem desenvolvidos durante 

um grande período de tempo. 

 

 

 

2.1.2 Processos do Gerenciamento de Projetos 

 

Os processos de gerenciamento por projetos são conceituados no PMBOK® (2013, p. 

47) como sendo a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades 

de um projeto, de modo que este atinja os seus requisitos e, para isso, deve haver a aplicação e 

integração destes processos. 

 Ao todo são 47 processos agrupados em cinco categorias conhecidas como grupos de 

processos de gerenciamento de projetos (ou grupos de processos) e podemos observá-los na 

figura abaixo: 
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Fig.01: Grupos de processos de gerenciamento de projetos 

Fonte: PMBOK (2013) 

 

Estes grupos de processos englobam ações e atividades sobrepostas que ocorrem ao 

longo de todo o projeto, como observa o guia PMBOK (2013, pg. 49): 

 Grupo de processos de iniciação: são os processos executados para definir um novo projeto 

ou uma nova fase de um projeto existente através da obtenção de autorização para iniciar o 

projeto ou fase. 

 Grupo de processos de planejamento: são os processos necessários para definir o escopo 

do projeto, refinar os objetivos e definir a linha de ação necessária para alcançar os objetivos 

para os quais o projeto foi criado. 

 Grupo de processos de execução: são os processos realizados para executar o trabalho 

definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações do projeto. 

 Grupo de processos de monitoramento e controle: são os processos exigidos para 

acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto, identificar quaisquer 

áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano, e iniciar as mudanças correspondentes.  

 Grupo de processos de encerramento: Os processos executados para finalizar todas as 

atividades de todos os grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto ou fase. 
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2.1.3 Gestão de Portfólio, Programas e Projetos 

 

A gestão de portfólio de projetos é um processo do gerenciamento de projetos que 

proporciona a interligação dos objetivos estratégicos com a gestão dos programas e projetos. 

Por meio dela consegue-se selecionar os melhores projetos e controlá-los para que continuem 

satisfazendo os propósitos do negócio, mesmo depois do início do desenvolvimento. 

A gestão de programas por sua vez, explica Marcantonio Fabra, (Barcauí, 2012, pg. 

575), coordena atividades e recursos dos projetos do programa de forma centralizada, com o 

objetivo de obter os benefícios estratégicos esperados pela organização; uma vez que o 

programa em si, é considerado o grupo de projetos relacionados gerenciados de forma 

coordenada. 

Segundo o PMBOK (2013, pg.4), O relacionamento entre portfólios, programas e 

projetos é tal que um portfólio se refere a uma coleção de projetos, programas, subportfólios e 

operações gerenciados como um grupo para o alcance de objetivos estratégicos. Os programas 

são agrupados em um portfólio e englobam subprogramas, projetos ou outros trabalhos que são 

gerenciados de forma coordenada para apoiar o portfólio. Os projetos individuais que estão 

dentro ou fora do programa são de qualquer forma considerados parte de um portfólio. Embora 

os projetos ou programas do portfólio possam não ser necessariamente interdependentes ou 

diretamente relacionados, eles estão ligados ao plano estratégico da organização por meio do 

seu portfólio. 

Conforme ilustrado na figura abaixo, as estratégias e prioridades organizacionais são 

vinculadas e possuem relações entre portfólios e programas, bem como entre programas e 

projetos individuais. 
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Figura 02 - Interações de Gerenciamento de Portfólio, Programas e Projetos  

Fonte: PMBOK (2013). 

 

A gestão de portfólio de projetos organiza uma série de projetos em um único portfólio 

com objetivos comuns de resultado, visando a maximização dos benefícios e a otimização na 

alocação integradas dos recursos da organização. 

 Gestão de projetos, gestão de programas e gestão de portfólio são, em essência, as três 

melhores práticas para que organizações alcancem definitivamente seus objetivos estratégicos. 

E é nesse contexto que Kerzner (2011, pgs 78 a 82) recomenda que: 

Para maximizar o desempenho é necessário que o gerenciamento de projetos seja 

reconhecido pela empresa como profissão. Dada a importância do gerenciamento de 

projetos hoje e no futuro, cabe à administração encontrar meios de manter o 

profissionalismo desta atividade. O gerenciamento de projetos deve também ser 

integrado e compatível com os sistemas de incentivos para que ocorra um crescimento 

sustentável desta atividade nas organizações.  

 E estas dimensões, gestão de projetos, programas e portfólios tem características 

fundamentalmente complementares, como demonstrado na tabela abaixo. 
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Tabela 01 - Visão geral comparativa do gerenciamento de projetos, gerenciamento de programas e 

gerenciamento de portfólios. 

Fonte: PMBOK (2013). 

 

2.1.4 Alinhamento Estratégico e Seleção de Projetos 

 

 Alinhar as demandas organizacionais à estratégia da empresa é fundamental para chegar 

no melhor mix de projetos, objetivando o maior retorno, seja ele financeiro ou não, pelo menor 

risco, afirma Norberto Almeida (Barcauí, 2012, pg.553). 
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Vários estudos mostram uma relação entre estratégia na organização e projetos. McElroy 

(1996) e Grundy (1998) foram os primeiros a explorarem este tema. Conforme McElroy (1996), 

implementar a estratégia é uma etapa difícil do processo estratégico, pois envolve superar a 

inércia da organização, normalmente utilizando estruturas e hierarquias existentes, as quais, 

naturalmente, reagem às mudanças introduzidas. Já Grundy (1998), apresentou que as 

dificuldades na implementação da estratégia ocorrem porque esta fase não recebe a devida 

importância pela alta gerência. 

Conforme Leite (2010), a implementação da estratégia por projetos é uma forma 

estruturada de se transformar conceitos em resultados, através de um monitoramento da 

execução dos projetos, isto é, a relação dos resultados do projeto com a estratégia. 

Para implantar a estratégia da empresa através de seus projetos, cada empresa deve ter 

um processo que categorize, avalie, selecione, priorize e balanceie seus projetos, de acordo com 

critérios pré-estabelecidos. Kerzner afirma que apesar das empresas possuírem inúmeros 

projetos potenciais nos quais gostariam de trabalhar, são obrigadas a escolher em uma escala 

de prioridades, quais poderão ser executados devido à limitação de recursos (Kerzner, 2002, 

pg. 130). 

Nessa mesma linha de pensamento Norberto Almeida (Barcauí, 2012, pg. 555) enumera 

os passos para um gerenciamento adequado de portfólio: 

1. Categorizar projetos: definir as categorias dos projetos com base no planejamento 

estratégico para posterior avaliação, seleção, priorização e balanceamento; 

2. Avaliar projetos:  é o processo de coletar todas as informações pertinentes para avaliar os 

projetos com o propósito de compará-los e facilitar o processo de seleção. Estas informações 

podem ser qualitativas e vir de diversas fontes da organização; 

3. Selecionar projetos: este processo é necessário para produzir um conjunto valioso de 

projetos a serem executados pela empresa, baseado nas recomendações da avaliação e nos 

critérios de seleção. Alguns projetos são selecionados, outros rejeitados e outros podem ficar 

em espera na busca por mais informações; 

4. Priorizar projetos: ranquear os projetos dentro de cada categoria estratégica ou de 

orçamento de acordo com os critérios estabelecidos. Por exemplo: inovação, redução de 

custos, crescimento, tempo de investimento, foco organizacional, perfil de riscos x retorno, 

etc. 

5. Balancear o portfólio: desenvolver um mix de projetos do portfólio com o maior potencial 

para suportar as iniciativas estratégicas da organização e alcançar os objetivos estratégicos. 

Este passo suportará os benefícios primários do gerenciamento de portfólio e a habilidade 

de planejar e alocar recursos (tais como ativos físicos, financeiros, tecnologia da informação 

e recursos humanos) de acordo com a direção estratégica e a habilidade de maximizar o 

retorno do portfólio com o perfil de riscos desejado pela organização. 
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2.1.5 Maturidade em Gerenciamento de Projetos 

 

A maturidade em gerenciamento de projetos, segundo Kerzer, é a medida do estágio 

evolutivo das práticas de projeto, constituídas por processos que são por natureza repetitivos. 

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

aumentam a sua probabilidade (Kerzner, 2002, pg. 46). 

 E o mesmo autor acrescenta que uma empresa pode ser madura em gestão de projetos e 

não ser excelente; incluindo ainda que quando as empresas desenvolvem sistemas e processos 

maduros, surgem dois benefícios adicionais: primeiro, o trabalho é executado com o mínimo 

de mudanças de escopo; segundo, os processos são definidos de maneira a causarem o mínimo 

de problemas para o negócio principal da empresa. 

 Kerzner define ainda as 5 fases do ciclo de vida para a maturidade em gestão de projetos 

e praticamente todas as empresas que alcançaram algum grau de maturidade passaram por estas 

fases.  

 

Tabela 02 - As cinco fases do ciclo de vida da gestão de projetos. 

Fonte: Kerzner (2002). 
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Darci Prado cita que a maturidade está ligada à quão capaz está uma organização em 

gerenciar seus projetos com sucesso. Complementa ainda que um modelo de maturidade seria 

então um mecanismo capaz de quantificar numericamente a capacidade destas organizações 

gerenciarem projetos com sucesso e que espera-se também que um modelo de maturidade em 

gerenciamento de projetos seja capaz de auxiliar no estabelecimento de um plano de 

crescimento para toda a organização (Barcauí, 2012, pg.211). 

 Existem diversos modelos atualmente e, dentre eles, destacamos o OPM3 do PMI (PMI, 

2013), o Kerzner-PMMM (Kerzner, 2001) e o modelo Prado MMGP (Prado, 2010), este último 

bastante conhecido no Brasil, principalmente devido à pesquisa que o utiliza e que vem sendo 

realizada desde 2005 e divulga seus resultados gratuitamente pelo site 

www.maturityresearch.com (Barcauí, 2012, pg.212). 

 Como exemplo de um modelo de maturidade a seguir apresentam-se os cinco níveis de 

maturidade definidos por Prado em seu modelo MMGP. 

 

Tabela 03 - Características dos níveis do modelo Prado-MMGP. 

Fonte: Barcauí (2012) 

http://www.maturityresearch.com/
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A pesquisa desenvolvida por Prado no ano de 2014 apresenta resultados interessantes 

em relação à maturidade (Relatório Global, realizado com 415 profissionais de empresas 

privadas, públicas e terceiro setor. Os dados fornecidos são oriundos de um total de 7.885 

projetos):  

 

 

Figura 03 -  Distribuição Percentual nos Níveis de Maturidade. 

Fonte: Pesquisa Archibald & Prado – Maturidade em gerenciamento de Projetos (2014) 

 

 

 



23 

 

 

Figura 04 -  Maturidade por estados brasileiros. 

Fonte: Pesquisa Archibald & Prado – Maturidade em gerenciamento de Projetos (2014) 

 

 

Figura 05 -  Nível de maturidade e sucesso. 

Fonte: Pesquisa Archibald & Prado – Maturidade em gerenciamento de Projetos (2014) 
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Figura 06 -  Nível de maturidade e atraso. 

Fonte: Pesquisa Archibald & Prado – Maturidade em gerenciamento de Projetos (2014). 

 

 

 

Figura 07 -  Nível de maturidade e custos. 

Fonte: Pesquisa Archibald & Prado – Maturidade em gerenciamento de Projetos (2014) 
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Figura 08 -  Nível de maturidade e escopo. 

Fonte: Pesquisa Archibald & Prado – Maturidade em gerenciamento de Projetos (2014) 

 

 

De uma maneira geral, os dados apresentados nos relatórios da pesquisa mostram que 

existe uma relação direta entre maturidade e indicadores de desempenho. A maioria das 

empresas estão no nível 2 de maturidade segundo a escala de Prado. Ou seja, quanto maior a 

maturidade: • Maior o sucesso total • Menor o fracasso • Menor o atraso • Menor o estouro de 

custos • Maior o percentual de execução do escopo previsto. 

 

 

2.1.6 Escritório de Gerenciamento de Projetos – Project Management Office 

 

Basicamente, toda a literatura disponível sobre gerenciamento de projetos é baseada 

e deriva do livro publicado originalmente em 1983 pelo Project Management Institute  (PMI), 

chamado de Guide to the Project Management Body of Knowledge – PMBoK Guide, ou Um 

Guia do Conjunto de Conhecimentos do Gerenciamento de Projetos – Guia PMBoK, 
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atualmente em sua quinta edição, que contém conceitos e boas práticas, geralmente aceitas e 

reconhecidas como boas práticas na maioria dos projetos, além de definir uma linha de 

referência sobre o assunto. Neste guia, no que tange os Escritórios de Projetos - PMO’s, os 

mesmos são conceituados, caracterizados e descritos com relação as suas funções nas 

estruturas organizacionais.  

Diversos autores que têm como foco as publicações sobre gerenciamento de projetos, 

tais como Dinsmore (1999), Crawford (2001), Oliveira (2001), Cleland e Ireland (2002), 

Maximiano (2002), Prado (2004), Mulcahy (2005), Kerzner (2006), Barcauí (2012) seguiram 

na mesma linha do Guia PMBoK, conceituando, descrevendo, caracterizando, detalhando e 

identificando vantagens e desvantagens do gerenciamento de projetos, assim como com os 

Escritórios de Projetos, sem, no entanto, descrever os passos, ou propor um modelo, para 

a implantação de EPs, contemplando suas respectivas ações, metas e objetivo, ferramentas, 

equipe necessária e resultados esperados. É importante frisar que alguns dos autores citados, 

como Crawford (2000) e Dinsmore (2005), chegaram a publicar artigos sobre a implantação 

de EPs, entretanto todos genéricos e limitando-se somente a descrição de “o que fazer” e não 

“como implantar”. Barcauí (2012), vai além, e propõe realmente um modelo de implantação 

de escritórios de projetos, com uma EAP que pode ser utilizada de modelo e até mesmo um 

cronograma detalhado para possível aplicação na implantação de PMO’s. 

Os diversos modelos de escritórios de projetos existentes, bem como sua aplicação, 

são modelados pela necessidade e capacidade da empresa na gestão de seus projetos (Merwe, 

2002), menciona Barcauí. Particularmente, na integração e no efeito que a estratégia, a 

estrutura, os processos e os projetos têm entre si (Barcauí 2012, pg 10). 

Independentemente da designação o PMO pode ter (Escritório de Projetos, Escritório 

de Gerenciamento de Projetos, Centro de Excelência, Escritório de Suporte a Projetos) é a 

entidade da organização que provê um ponto focal para a disciplina de gestão de projetos (Rad, 

Levin, 2002). Quanto mais a empresa trabalha orientada a projetos, maior a sua importância 

(Kendall, Rollins, 2003). O próprio PMI (2013, pg.11) define o escritório de projetos como 

sendo: 

(...) uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança 

relacionados a projetos, e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, 

ferramentas, e técnicas. As responsabilidades de um PMO podem variar, desde o 

fornecimento de funções de apoio ao gerenciamento de projetos até a 

responsabilidade real pelo gerenciamento direto de um ou mais projetos. 
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O papel do Escritório de Projetos nas organizações continua a ser um tópico de grande 

interesse para os profissionais de gerenciamento de projetos. Conforme as  organizações 

amadurecem suas práticas de gerenciamento de projetos, programas e portfólio para melhor 

alinhar o trabalho com os objetivos estratégicos, para suportar a comunicação e colaboração 

eficaz com as partes interessadas, para desenvolver talentos e colocar um foco na realização 

de valor a partir dos investimentos da organização até o gerenciamento eficaz da realização de 

benefícios, o PMO tem muitas funções potenciais a desempenhar como contribuinte do 

desenvolvimento desses tópicos importantes. Já para muitas organizações existe um esforço 

para definir a função do PMO, para posicionar o PMO para o sucesso de longo prazo e para 

tirar proveito do PMO para apoiar o atendimento dos objetivos estratégicos da organização.  

Embora dois PMO’s não sejam criados iguais, está claro que a função do PMO está em 

expansão em muitas organizações e que para muitas outras existe um forte desejo de expandir 

a função do PMO para ser muito mais focado estrategicamente, através de um escopo ampliado 

de responsabilidade e atuação com os líderes do negócio para evoluir importantes objetivos da 

organização. 

 

 

2.1.7 Modelos de Escritórios de Projetos 

 

São vários os modelos e posicionamentos hierárquicos que podem ter um escritório de 

projetos nas organizações.  

Foi Verzuh (1999), autor de um dos livros mais vendidos sobre o assunto nos EUA, um 

dos primeiros a ressaltar a importância de se criar uma unidade, denominada genericamente por 

ele de “Project Office”, para apoiar o gerenciamento de projetos em uma organização e propor 

uma classificação para estas unidades baseada na autoridade que elas tinham sobre os projetos 

dentro da organização, menciona Aloysio Vianna Jr (Barcauí, 2012, pg. 80). 

A classificação de Verzuh é representada na tabela a seguir, empregando termos que 

guardam uma hierarquia reconhecível em nossa linguagem. 
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Tabela 04 – Tipologia dos PMO’s. 

Fonte: Barcauí (2012). 

 

A abordagem de Versuh explica cada um destes tipos de escritórios de projetos: 

 

 Centro de Excelência (CE - Center of Excellence): Tem o propósito de manter os 

padrões de gestão de projeto e promover sua utilização em uma organização. 

 

 Escritório de Apoio a Projeto (PSO - Project Support Office): Apoia ativamente a 

variedade de projetos, cuidando da sua saúde física e financeira e gerenciando suas 

informações. Já participa da tomada de decisões. 

 

 Escritório de Gestão de Projetos (PMO – Project Management Office): Representa 

a estrutura que abriga os gerentes de projetos, responsável pelo plano de carreira dos 

GP´s e pelo sucesso dos projetos. 
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 Escritório de Gerenciamento de Programas (PrgMO – Program Manager Office): 

É uma estrutura temporária criada apenas para suportar os programas. Ele fornece todo 

o conhecimento técnico dos programas que abriga. 

 

 Escritório Responsável pelo Projeto (APO – Accontable Project Office): É o tipo 

mais completo de escritório de projetos. Não só participa como assume toda a 

responsabilidade pelos projetos para alcançar os objetivos de qualidade, custo e 

cronograma. 

 

Estudos do PMI Global publicaram um relatório sobre tipos mais comuns de PMO nas 

organizações (Pulse of the Professsion™: Estruturas de PMO, 2013). Este relatório identificou 

as estruturas de PMO mais predominantes sendo praticadas atualmente, as funções e 

responsabilidades de cada um e traçou um perfil das configurações para várias variáveis 

diferentes. A pesquisa do PMI sobre PMO’s mostrou que o PMO de unidade de negócio é o 

tipo mais comum, presente em 54% das organizações. Entretanto, um tamanho não serve para 

todos e as organizações tendem a estruturar seus PMO de acordo com as necessidades do 

negócio, bem como seus níveis de maturidade de gerenciamento de projetos. Portanto, não é de 

surpreender que a pesquisa também descobriu que as organizações têm pelo menos dois tipos 

de PMO. 

As estruturas identificadas pelo estudo do PMI, seguem também a abordagem 

identificada por Versuh, com poucas diferenças conceituais, e foram as seguintes: 

 

a) PMO de Unidade Organizacional/PMO de Unidade de Negócios/PMO de 

Divisão/PMO de Departamento: 

Fornece serviços relativos a projetos para suportar uma unidade de negócios ou divisão 

em uma organização, inclusive dentre outras coisas o gerenciamento de portfólio, governança, 

suporte operacional a projetos e utilização de recursos humanos. 
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Figura 09 – Estruturas de PMO – PMO de Unidade Organizacioanl 

Fonte: Relatório PMI “Pulse of the Profession” – Estruturas de PMO (2013) 

 

b) Escritório de Suporte a Projeto/Serviços/Controles ou PMO 

Fornece serviços de facilitação para apoiar continuamente o gerenciamento do trabalho de 

projeto, programa ou portfólio em toda a organização. Usa governança, processos, práticas e 

ferramentas estabelecidas pela organização e fornece apoio administrativo para a entrega do 

trabalho do projeto, programa ou portfólio dentro do seu domínio. 

 

Figura 10 – Estruturas de PMO – PMO de Suporte/Serviços 

Fonte: Relatório PMI “Pulse of the Profession” – Estruturas de PMO (2013) 

 

 

c) PMO de Empresa/Organização/Estratégico/Corporativo/Portfólio/Global 

O nível mais elevado de PMO nas organizações que possuem um, este PMO frequentemente 

é responsável pelo alinhamento do trabalho do projeto e programa à estratégia corporativa, 

estabelecendo e assegurando a governança adequada da empresa e executando funções de 
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planejamento de portfólio para garantir o alinhamento com a estratégia e a realização dos 

benefícios. 

 

Figura 11 – Estruturas de PMO – PMO Estratégico/Corporativo 

Fonte: Relatório PMI “Pulse of the Profession” – Estruturas de PMO (2013) 

 

d) Centro de Excelência/Centro de Competências 

Suporta o trabalho do projeto equipando a organização com metodologias, padrões e 

ferramentas para possibilitar aos gerentes de projeto entregar melhor os projetos. Aumenta a 

capacidade da organização através de boas práticas e de um ponto central de contato para os 

gerentes de projeto. 

 

Figura 12 – Estruturas de PMO – PMO Centro de Excelência 

Fonte: Relatório PMI “Pulse of the Profession” – Estruturas de PMO (2013) 

 

e) PMO Específico de Projeto/Escritório do Projeto/Escritório do Programa 

Fornece serviços relativos a projetos como entidade temporária estabelecida para suportar 

um projeto ou programa específico. Pode incluir suportar gerenciamento de dados, coordenação 
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de governança e relatórios e atividades administrativas para apoiar a equipe do projeto ou 

programa. 

 

Figura 13 – Estruturas de PMO – PMO Específico de Projeto/Programa 

Fonte: Relatório PMI “Pulse of the Profession” – Estruturas de PMO (2013) 

 

 

Este relatório demonstra que independentemente do tipo de PMO, o alinhamento deste 

com os objetivos da organização é fundamental para fomentar a implementação da estratégia. 

Os dados demonstram que PMO’s que dominam habilidades fundamentais irão fomentar a 

implementação bem-sucedida da estratégia e finalmente mostrar mais valor para suas 

organizações. 

PMO’s de alto desempenho possuem probabilidade mais que três vezes maior que seus 

pares de baixo desempenho de atingir seu potencial integral de contribuir com valor para o 

negócio em suas organizações. Consequentemente, o desempenho financeiro destas 

organizações é muito mais provável de ser classificado acima da média se comparado a 

concorrentes com PMO’s de baixo desempenho. 

 

 

2.1.8 Funções e Responsabilidades dos Escritórios de Projetos 

 

Verzuh menciona que os dois fatores que dirigem um escritório de projetos são as 

responsabilidades e a autoridade (Versuh 2000, pg. 345) e mostra em uma tabela a autoridade 

e as principais funções por tipo de escritório de projetos: 
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Figura 14 – Responsabilidade e autoridade por tipo de escritórios de projetos. 

Fonte: Versuh (2000) 

 

Gutenberg Silveira informa que para Rad e Levin (2002), as funções do PMO incluem 

todo o espectro de competências de gestão de projetos, desde atividades associadas à liderança, 

gestão de conflitos, negociações e comunicações dentro e fora da equipe até habilidades e 

ferramentas necessárias para planejamento e gerenciamento de escopo, estimativa de custos, 

tempo e riscos. Acrescenta também que, considerando os vários modelos funcionais 

apresentados que levam as organizações a se valerem do uso do PMO, pode-se listar 5 funções: 

i) negócios, ii) suporte, iii) recursos humanos, iv) processos e tecnologia e v) clientes (Barcauí 

2012, pag.377).  
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A função Negócios, dá suporte ao ambiente corporativo dos projetos, criando valor para 

os stakeholders, entregando resultados significativos e impulsionando as organizações numa 

visão de longo prazo, identificando, selecionando, priorizando e monitorando a carteira de 

projetos organizacionais.  

A função Suporte remete ao suporte constante e presente aos gerentes de projeto, seja 

na centralização das informações estratégicas, seja nas auditorias e revisões de qualidade; 

provendo o suporte administrativo para toda a equipe e assegurando a devida conclusão dentro 

dos padrões organizacionais, sem comprometer os objetivos.  

A função Recursos Humanos compreende a gestão dos recursos, mentoring, 

treinamentos, planos de carreiras e suporte ao desenvolvimento de equipes; realizando com 

mais maturidade os processos orientados para pessoas.  

A função Processos e Tecnologia faz do PMO um guardião da metodologia de 

gerenciamento de projetos, suas melhores práticas, aplicação de indicadores, processos e 

tecnologias que que permitem melhor desempenho. 

A função Clientes do PMO o coloca como primeira interface de relacionamento com o 

cliente, seguida pelo gerente de projetos. Isso permite uma maior aproximação da liderança do 

PMO possibilitando melhor nível de comunicação organizacional, acompanhamento mais 

próximo, resolução de problemas, minimização dos riscos nos projetos e redução da carga sobre 

o gerente de projetos.  

 

A pesquisa do PMI já comentada anteriormente (PMI 2013, Estruturas de PMO) destaca 

as principais funções dos PMO’s. Para fazer isso, o PMI identificou e reuniu especialistas no 

assunto que tinham passado boa parte de suas carreiras profissionais gerenciando, operando e 

construindo diferentes tipos de PMO em diferentes configurações e contextos. Os especialistas 

foram reunidos em um workshop intensivo de um dia no qual o grupo foi solicitado a trabalhar 

em conjunto para desenvolver perfis descritivos (ou estruturas) dos tipos mais predominantes 

de PMO.  

O resultado apresentou uma lista de funções, por tipo de estrutura, também já 

identificado anteriormente, como podemos ver a seguir nas principais funções que os 

participantes da pesquisa alinharam como o trabalho principal e secundário dos seus PMO’s: 
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 Padrões, Metodologias e Processos: Definição de metodologia; definição de 

métricas; desenvolvimento e melhoria de processos. 

 Gerenciamento da Entrega de Projeto/Programa: Define os objetivos do 

negócio; gerenciamento de recursos; gerenciamento de cronograma/custos/escopo; 

gerenciamento da realização do negócio; gerenciamento de riscos; gerenciamento de 

partes interessadas; comunicações; integração de projetos. 

 Gerenciamento de Portfólio: Priorização; alinhamento estratégico; relatório de 

portfólio; alocação de gerenciamento de recursos; análise de oportunidades e 

investimentos; gerenciamento de riscos; acompanhamento/relatório de realização de 

benefícios. 

 Gerenciamento de Talentos: Treinamento, planos de carreira, desenvolvimento 

de carreira, desenvolvimento de capacidade/habilidades e certificações/ qualificações/ 

credenciais. 

 Governança e Gerenciamento de Desempenho: Relatório de desempenho; 

escalada de problemas; distribuição de informações; métricas/KPIs; conformidade; 

gerenciamento financeiro; gerenciamento de desempenho do PMO. 

 Gerenciamento de Mudanças Organizacionais: Satisfação de clientes/partes 

interessadas; gerenciar resistência; avaliação de prontidão; gerenciamento de partes 

interessadas; comunicações. 

 Administração e Suporte: Ferramentas (fornecimento/implementação/suporte); 

consultoria; suporte de TI/SI. 

 Gerenciamento de Conhecimento: Definir políticas de gerenciamento de 

conhecimento, gerenciar garantia/propriedade intelectual, lições aprendidas, 

gerenciamento de conteúdo e colaboração. 

 Planejamento Estratégico: Confirmando prioridades estratégicas; definindo 

objetivos de negócios e alinhando com iniciativas; monitoração ambiental; análise de 

oportunidades. 

 

E destas principais funções identificadas, foram relacionados os serviços fornecidos 

mais comuns, fornecendo um perfil bem completo dos PMO`s pesquisados: 
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Figura 15 – Estruturas de PMO – Funções e Serviços do PMO de Unidade Organizacional 

Fonte: Relatório PMI “Pulse of the Profession” – Estruturas de PMO (2013) 

 

 

Figura 16 – Estruturas de PMO – Funções e Serviços do PMO Específico Projeto/Programa 

Fonte: Relatório PMI “Pulse of the Profession” – Estruturas de PMO (2013) 
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Figura 17 – Estruturas de PMO – Funções e Serviços do PMO de Suporte/Serviços 

Fonte: Relatório PMI “Pulse of the Profession” – Estruturas de PMO (2013) 

 

Figura 18 – Estruturas de PMO – Funções e Serviços do PMO Estratégico/Corporativo 

Fonte: Relatório PMI “Pulse of the Profession” – Estruturas de PMO (2013) 
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Figura 19 – Estruturas de PMO – Funções e Serviços do PMO Centro de Excelência 

Fonte: Relatório PMI “Pulse of the Profession” – Estruturas de PMO (2013) 

 

Estes dados evidenciam um cenário atual de funções e responsabilidades dos PMO’s 

que, em resumo, alinha o desempenho dos projetos com a entrega de valor para o negócio, 

determinando qual das estruturas de PMO são mais eficazes pelo uso de métodos, serviços e 

processos. 

 

 

2.1.9 Geração de Valor do Escritório de Projetos 

 

No contexto organizacional podemos definir o valor como sendo a relação entre 

benefícios, custos, e riscos que incorremos para realizar uma atividade empresarial, que pode 

ser temporária – programa ou projeto – ou rotineira – as operações do dia a dia menciona Farhad 

Abdollahyan apud (Barcauí 2012, pag.142). Como quase sempre os recursos para realizar tais 

atividades são escassos, a eficiência no seu uso é uma métrica para aumentar o valor gerado. 
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Portanto é preciso decidir entre gerar mais benefícios com os mesmos recursos ou empregar 

menos recursos para gerar os mesmos benefícios, através de soluções mais eficientes. 

A gestão do valor é um processo que visa maximizar o valor através do alinhamento de 

objetivos de programas e projetos aos requisitos-chave dos stakeholders e envolve o uso do 

método sistemático de definir o que é valor para a organização, comunicando isso claramente 

através de portfólios, programas, projetos e operações. 

Farhad complementa ainda que o valor é, por excelência, o critério para a tomada de 

decisão, não somente na autorização do início do projeto, mas também ao longo do ciclo de 

vida, na sua implantação e, enfim, na contabilização dos benefícios dele decorrentes, o que 

normalmente é feito quando o produto é entregue e os benefícios se realizam. Esses benefícios 

podem ser gerados muito tempo depois da entrega, particularmente benefícios intangíveis. A 

partir daí, pode-se verificar a geração do valor esperado. A figura a seguir descreve a maneira 

pela qual o valor é concebido; a sua utilização na tomada de decisão e, finalmente, o seu uso 

como critério de validação da decisão, tendo em vista os benefícios e resultados produzidos 

(Barcauí 2012, pag.145). 

 

Figura 20 - O valor como direcionador da tomada de decisão. 

Fonte: Barcauí (2012) 



40 

 

Pesquisas internacionais reforçam que a existência e a continuidade destas entidades 

organizacionais vem sendo constantemente questionada em muitas organizações, tal como foi 

identificado por Hurt e Thomas (2009, p. 55), quando relatam a “tênue questão da 

sustentabilidade dos PMO’s”.  

A significativa variação do valor percebido dos PMO’s também foi constatada por 

Hobbs e Aubry (2007, p. 74) e aprofundada por Aubry, Hobbs e Thuillier (2008, p. 43), ao 

analisarem a história de quatro PMO’s e perceberem um complexo fenômeno de transformações 

dessas entidades, em média a cada dois anos, exigindo uma constante e verdadeira “reinvenção” 

destes PMO’s, para adaptação a uma nova realidade de demandas. 

Já Pinto, em um artigo da revista Mundo PM de Abr/Mai 2015, comenta que “gerar valor 

para a organização é o objetivo primário de todo e qualquer PMO, até mesmo por uma simples 

questão de sobrevivência. Não atender a esse objetivo resulta, no médio e longo prazo, em perda 

de apoio, reduções e até mesmo na completa eliminação do PMO”. Neste contexto, um 

programa de pesquisa realizado pelo autor, teve exatamente como objetivo a criação de um 

framework, constituído por modelos e ferramentas que permitissem aos profissionais que 

lideram PMO’s, utilizar a experiência da própria comunidade em benefício da implementação 

de novos PMO’s ou da reenergização de PMO’s já existentes, garantindo o seu alinhamento 

com o que há de mais inovador e eficaz em boas práticas com foco na geração de valor. 
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Figura 21 – PMO Value Ring 

Fonte: Revista Mundo PM (Abr&Mai 2015) 

 

Este ciclo de oito passos, explica Pinto, deve ser repetido periodicamente, a cada doze 

meses, no máximo. Porém, é importante lembrar que, sempre que houver uma mudança 

significativa para o PMO, é fundamental reaplicar todo o framework, para garantir o 

realinhamento do PMO às novas necessidades. Exemplos de mudança seriam: alterações 

significativas na estratégia, mudanças em clientes importantes para o PMO e até mesmo o 

próprio amadurecimento dos seus clientes, que com o passar do tempo passarão a ter 

expectativas e necessidades mais sofisticadas. 
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2.1.10 Competências do Profissional do EP 

 

 As estruturas de PMO’s estabelecidos no mercado brasileiro atual são relativamente 

recentes, iniciaram-se na década de 90 e, assim como os tipos de PMO`s e suas funções variam 

de organização para organização, o perfil e competências destes profissionais também possuem 

muita diferença, conforme as necessidades da empresa para seu escritório de projetos, comenta 

Raphael Albergarias apud (Barcauí 2012, pg.353). 

 Este mesmo autor, complementa dizendo que a gestão de projetos atual, conforme já 

comentada por diversos autores, tem uma conotação atual que dá ênfase à integração dos 

projetos ao planejamento estratégico, sendo desta forma ligada à alta administração das 

organizações. Assim, o profissional que atua nesta área, deixa de ser um mero especialista em 

ferramentas e técnicas de gestão de projetos e passa a precisar ter compreensão global do 

contexto da cadeia de valor, na qual o projeto está inserido. 

 A visão holística de um profissional de gestão de projetos pode auxiliar a organização a 

utilizar o resultados do projeto produzido de forma efetiva, mesmo quando o produto gerado 

pelo projeto não era o esperado pelo planejamento estratégico. 

 Para Porter (1996), a eficiência operacional já não é mais um diferencial competitivo 

entre as empresas, mas sim um componente fundamental e obrigatório na formulação de 

qualquer estratégia empresarial. Ainda segundo este autor, a essência da estratégia permanece 

na escolha das atividades a serem feitas de uma maneira diferente. 

 Portanto o PMO deve contar com profissionais com competência para discernir se os 

resultados esperados ao longo do ciclo de vida do projeto estão alinhados com a estratégia, 

gerando o valor pretendido pela organização. Cabe ressaltar que o PMO não deve fazer apenas 

uma análise dos resultados dos projetos/programas de forma segmentada, devendo estar atento 

para o resultado global atingido pelo portfólio da organização (Mercino, 2009) (Barcauí, 2012, 

pg.356). 

 O primeiro instituto a tratar de forma específica a gestão de projetos foi a International 

Project Management Association (IPMA), em 1965. A estruturação do seu conhecimento foi 

condensada no IPMA Competence Baseline (ICB). O foco do IPMA são as competências, que 

foram agrupadas em três categorias: competências de comportamento, competências de 
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contexto e competências técnicas. A integração deste conhecimento se dá através do “Olho da 

Competência, a seguir, que representa a integração de todos os elementos da gestão de projetos 

como se fossem vistos pelos olhos do gerente de projetos, ao analisar uma situação específica. 

É uma metáfora que alude à representação dos olhos, como clareza e visão. 

 

Figura 22 - O Olho da Competência.  

Fonte: IPMA (2006) 

 

O perfil do profissional, da equipe e do líder do PMO devem contar com um equilíbrio 

de todas as competências supracitadas, de acordo com o seu papel dentro do escritório de 

projetos. Para atingir este equilíbrio, as competências foram detalhadas em cada um dos grupos 

e chegou-se aos seguintes critérios de competências:  

 

Figura 23 -As Competências da IPMA.  

Fonte: IPMA, 2006 
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O perfil dos profissionais de PMO pode conter uma combinação de todas elas, no nível 

necessário para desempenhar suas tarefas. Competências como criatividade, abertura, 

comprometimento e motivação tendem a criar um ambiente colaborativo e integrado (Barcauí, 

2012 pg. 361). 

Sendo assim, a combinação de competências técnicas, comportamentais e contextuais é 

a base para um perfil equilibrado de equipe para um escritório de projetos. Um profissional 

completo, é aquele que, além de entender o que faz, sabe por que faz e quem são as partes 

interessadas afetadas pelo resultado de sua ação. Flexibilidade então é a competência 

fundamental, sendo a base que permitirá ao profissional de PMO trabalhar com a inconstância 

e com o imprevisível. 

  

 

2.1.11 Metodologias para Escritórios de Projetos 

 

 Gerenciamento de Projetos não é uma prática recente. Porém, temos visto na última 

década. Principalmente no Brasil, uma busca das organizações por melhorar suas práticas de 

gestão de projetos, principalmente em razão do aumento da competição entre as empresas e da 

cobrança por maior eficiência e eficácia em suas iniciativas, afirma Carlos Magno da Silva 

Xavier apud (Barcauí 2012, pg.395). 

 Kerzner (2002, pg. 84) complementa dizendo que criar uma metodologia funcional de 

gerenciamento de projetos não é tarefa simples. Um dos maiores equívocos que alguém pode 

cometer é desenvolver uma metodologia diferente para cada tipo de projeto. Outro seria não 

conseguir integrar a metodologia e as ferramentas de gestão de projetos em um processo 

unificado. Quando as organizações desenvolvem metodologias e ferramentas de gestão de 

projetos que se completam e se complementam, surgem dois benefícios. Em primeiro lugar o 

trabalho passa a fluir com menor número de mudanças de objetivos. Em segundo lugar, os 

processos são planejados para criar o mínimo possível de distúrbios nas atividades operacionais 

da empresa. 

Para Charvat (2003), “uma metodologia é um conjunto de orientações e princípios que 

podem ser adaptados e aplicados em uma situação específica. Em ambiente de projetos, essa 
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orientação é uma lista de coisas a fazer”. Uma metodologia pode também ter uma abordagem 

específica, modelos, formulários e também checklists, usados durante o ciclo de vida do projeto. 

 Não existe uma metodologia que possa ser utilizada em qualquer empresa ou projeto. 

Essa percepção fica clara quando analisamos um dos resultados da pesquisa anual realizada 

através de uma iniciativa global dos Chapters do PMI intitulada “Estudo de Benchmarking em 

Gerenciamento de Projetos”, do ano de 2013:  

 

 

Figura 24. Iniciativas em gerenciamento de projetos que as organizações pretendem adotar nos próximos 12 meses. 

Fonte: Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 2013, disponível em www.pmsurvey.org. 

 

Este resultado de 45,5% das empresas consultadas informarem que pretendem, nos 

próximos 12 meses, rever ou desenvolver uma metodologia de gerenciamento de projetos, 

ressalta a importância e a diversidade de se desenvolver uma metodologia que atenda às 

necessidades das organizações. 

 

Segundo Kerzner (2001), uma metodologia de gerenciamento de projetos deve conter: 

 Um nível recomendado de detalhes; 
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 Uso de modelos; 

 Técnicas padronizadas de planejamento, programação e controle; 

 Formato padronizado de relato de desempenho; 

 Flexibilidade na aplicação dos projetos; 

 Flexibilidade para melhorias, quando necessário; 

 Facilidade de entendimento e aplicação; 

 Ser aceita e aplicada em toda a organização. 

 

 Metodologias trazem uma série de benefícios às organizações (Kerzner, 2002 pg. 97): 

 Diminuição do tempo de ciclo e custos reduzidos; 

 Planejamentos realistas com grandes possibilidades de atingir o cronograma previsto; 

 Melhor comunicação quanto ao que se espera dos grupos e quando; 

 Feedback de conhecimento adquirido ou lições aprendidas. 

 

Xavier apud (Barcauí 2012, pg.407) apresenta algumas metodologias de mercado 

existentes utilizadas pelas empresas e por seus PMO’s: 

- Method 123 Project Management Methodology (MPMMTM): metodologia comercial baseada 

no PMBOK e Prince2TM, possuindo três versões: Professional, Standard e Educational. Esta 

metodologia foi encapsulada em um software que permite navegar rapidamente pelos processos 

e acessar os modelos. 

- Methodware: divulgada em 2006 no livro “Metodologia de Gerenciamento de Projetos – 

Methodware”, possui 34 processos organizados nos Grupos de Processos e 36 modelos de 

documentos e um exemplo de Plano de Projeto. 

- Prince2TM: marca registrada do OGC (The Office Government Commerce) significa Projeto 

em Ambiente Controlado (Project IN Controlled Environment), com sua estrutura composta 

por princípios, temas, processos e leva sempre em consideração o ambiente do projeto para que 

o método possa ser adaptado. Possui processos, papéis e responsabilidades bem definidos que 

visam garantir o gerenciamento organizado do projeto desde a sua concepção até o 

encerramento. 
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- TenStep: metodologia projetada para ser aplicada a vários tipos de projetos, desde a 

construção de uma casa, ou mesmo um circuito eletrônico ou um software. Dividida em dez 

passos (steps) onde o primeiro e o segundo passo, são dedicados a definição e ao planejamento 

e os oito passos restantes são dedicados ao gerenciamento e ao controle do trabalho do projeto.  

- Zopp (Marco Lógico): criada pela Agência Alemã de Cooperação Técnica (GTZ), a 

metodologia de Planejamento de Projetos Orientado por Objetivos (do alemão Ziel Orient 

Projekt Planung), proporciona a visibilidade de um acompanhamento total do projeto 

(planejamento, implementação, desenvolvimento e monitoramento) que s divide em quatro 

etapas: análise do projeto, concepção do plano do projeto, execução do projeto, monitoramento 

e avaliação. 

 A PMSurvey do PMI também traz no cenário da pesquisa de 2013 os principais 

documentos e práticas utilizadas nas metodologias de gerenciamento de projetos pelas 

organizações:  

 

 

Figura 25 - Documentos e Práticas utilizadas nas Metodologias de Gerenciamento de Projetos.  

Fonte: Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 2013, disponível em www.pmsurvey.org. 
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 Desta forma, uma metodologia de gerenciamento de projetos, é um conjunto de 

processos, métodos e ferramentas para o alcance do objetivo do projeto, comenta Barcauí. Ela 

deve prover um roteiro (roadmap) para o gerenciamento do projeto. Equipes que não 

compartilham uma metodologia tendem a ser ineficientes (Barcauí, 2012 pg. 401)  

 

 

2.1.12 Perfil dos Escritórios de Projetos e dos Profissionais de PMO’s no Brasil 

 

Uma pesquisa recente do ano de 2014, idealizada e coordenada por Américo Pinto, 

considerado um dos principais pesquisadores e especialistas brasileiros no tema PMO – 

Pesquisa PMO Brasil 2014 - aprofundou o entendimento no que envolve o profissional que atua 

nessa área, sua realidade e suas expectativas; além de também relacionar aspectos das 

organizações e dos próprios PMO’s. 

A coleta dos dados foi realizada em 264 diferentes organizações brasileiras, nos meses 

de setembro e outubro de 2014; com profissionais que atualmente tem algum envolvimento cm 

PMO’s, seja na operação, seja na implementação. 

De todos os resultados apresentados, vale a pena destacar alguns relacionados 

diretamente com o tema deste trabalho. A seguir, alguns resultados relevantes bastante curiosos 

e intrigantes, os quais abrem espaço para novas questões e futuros estudos. 

 

a) Uma das melhores formas de fazer um PMO sobreviver é garantindo o apoio da 

Alta Gestão. 

 

Os PMO’s têm recebido significativo apoio da Alta Gestão (77%), mas apesar disso, 

quase a metade dos participantes (44%) relatou que o seu PMO já foi seriamente questionado 

em tempos recentes. Interessante observar como o apoio da Alta Gestão confirma a forte 

influência na redução do questionamento quanto a relevância ou a própria existência do PMO.  
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Figura 26 - Apoio que o PMO recebe da Alta Administração. 

Fonte: Pinto (2014 - Pesquisa PMO Brasil) 

 

 

Figura 27 - Impacto do apoio da Alta Administração no questionamento da existência do PMO.  

Fonte: Pinto (2014 - Pesquisa PMO Brasil) 
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b) Foco no monitoramento e controle dos projetos, metodologia e sistemas de 

informação aumenta a percepção de valor do PMO. 

 

Apenas um número ínfimo de participantes (1%) relatou que a Organização não percebe 

valor algum em seus PMO’s. Porém, é interessante observar que algumas funções colaboram 

significativamente para aumentar esse reconhecimento, dentre elas monitorar e controlar 

projetos, prover sistemas de informação para projetos, e prover metodologia de gerenciamento 

de projetos. 

 

 

 
 

Figura 28 - O valor do PMO reconhecido pela Organização. 

 

Fonte: Pinto (2014 - Pesquisa PMO Brasil)  
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Figura 29. Funções mais frequentes nos PMO’s que têm o seu valor reconhecido 
 

Fonte: Pinto (2014 - Pesquisa PMO Brasil) 
 

 

 

 

 
c) Comunicação é importante, mas capacidade de se adaptar e resiliência são os aspectos 

fundamentais nos PMO’s bem sucedidos. 

 

Dentre os participantes do estudo, a palavra que se destacou na representação do PMO 

de sucesso foi “Comunicação” (39%). Entretanto, dentre os PMO’s que têm o seu valor 

reconhecido pelas suas Organizações, as palavras “Adaptação” e “Resiliência” tiveram 

destaque sobre as demais, demonstrando que a capacidade de se moldar a diferentes 

necessidades é um fator importante para que o PMO tenha o seu valor reconhecido. 
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Figura 30 - Palavra que resume um PMO bem sucedido. 

Fonte: Pinto (2014 - Pesquisa PMO Brasil) 

 
 

d) Existe um perfil ideal de Organização para aqueles que procuram oportunidades em PMO’s. 

 
Considerando as organizações onde há mais oportunidades para profissionais em PMO’s 

(Figura 29), foi possível estabelecer o perfil ideal de uma Organização, onde esse profissional 

pode ter mais chances de crescimento em sua carreira. São organização privadas, nas áreas de 

Consultoria, Telecomunicações, Tecnologia da Informação ou Engenharia, no Sudeste do país, 

com pelo menos 500 funcionários e, finalmente, que tenham PMO’s com foco, principalmente, 

em seus clientes internos. Por fim, é importante lembrar que 48% dos profissionais em PMO’s 

são oriundos da sua própria organização, reforçando que este talvez seja o melhor caminho para 

começar. 
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Figura 31 - Perfil das empresas onde há mais oportunidades em PMO’s. 

 

Fonte: Pinto (2014 - Pesquisa PMO Brasil) 

 

 

    
   

Figura 32 - Motivo que levou as pessoas a trabalharem em PMO’s. 

 

Fonte: Pinto (2014 - Pesquisa PMO Brasil) 



54 

 

 

Os resultados mostrados acima, são apenas algumas das respostas coletadas da pesquisa 

citada. O autor complementa dizendo que  “...conhecer mais e em maior profundidade sobre o 

tema, possibilita que tenhamos em mãos importantes indicações para nos orientar quanto as 

formas mais prováveis de obtermos sucesso em nossas organizações e carreiras” (Pinto, 2014, 

Pesquisa PMO Brasil 2014). 

 

 

2.1.13 PMI no Brasil e seus Capítulos 

 

Estabelecido em 1969 e sediado na Filadélfia, Pensilvânia EUA, o Project Management 

Institute (PMI®) é a principal associação mundial sem fins lucrativos em Gerenciamento de 

Projetos. Atualmente, conta com mais de 500.000 associados em 185 países. 

Os associados (ou filiados) do PMI são profissionais e estudantes de Gerenciamento de 

Projetos de diversas áreas como: aeroespacial, automobilística, administração, engenharia, 

serviços financeiros, tecnologia da informação, farmacêutica, telecomunicações, entre outras. 

Adicionalmente, os associados têm à sua disposição uma extensa relação de produtos e serviços 

oferecidos pelo PMI. 

    O PMI também é responsável pelo desenvolvimento e atualização de padrões para 

disseminar práticas da profissão de Gerenciamento de Projetos em todo o mundo. O principal 

documento é o PMBOK Guide ou “A Guide to the Project Management Body of Knowledge”. 

Além do PMBOK Guide, os outros padrões desenvolvidos são: 

- Project Manager Competency Development Framework – Second Edition (PMCDF); 

- Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®); 

- Practice Standard for Earned Value Management (EVM); 

- Practice Standard for Work Breakdown Structures – Second Edition (WBS); 

- Practice Standard for Scheduling; 

- Practice Standard for Project Configuration Management; 

- The Standard for Program Management; 



55 

 

- The Standard for Portfolio Management. 

Desde 1984, o PMI tem se dedicado a desenvolver e manter um rigoroso programa de 

certificação profissional para promover o crescimento da profissão de Gerenciamento de 

Projetos. A certificação de Project Management Professional do PMI (ou PMP®) é uma 

credencial mundialmente reconhecida para profissionais envolvidos com o Gerenciamento de 

Projetos. Em 1999, o PMI obteve o reconhecimento do seu Programa de Certificação pela ISO 

9001. Além da Certificação PMP®, o PMI possui outras 5 certificações profissionais: 

- Program Management Professional (PgMP®) 

- Certified Associate in Project Management (CAPM®) 

- Scheduling Professional (PMI-SP®) 

- Risk Management Professional (PMI-RMP®) 

- Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®) 

O PMI também incentiva a expansão do conhecimento de Gerenciamento de Projetos 

através de pesquisas científicas, conferências bienais, subsídios e publicação de livros (mais de 

1.000 títulos disponíveis na livraria on-line do PMI). Além disso, a organização edita três 

publicações periódicas: PMNetwork (revista mensal), Project Management Journal (jornal 

trimestral) e PMI Today (boletim informativo mensal). 

Com o “SeminarsWorld® Program” oferece seminários que oferta ampla gama de 

tópicos de Gerenciamento de Projetos e são realizados ao longo do ano por todo o mundo. Os 

participantes destes eventos têm oportunidades para aprimorar seu conhecimento prático e 

conceitual, conhecer modernas técnicas, ferramentas e tecnologias e aumentar a rede de 

relacionamentos profissionais. 

As COPs – Community of Practice – são comunidades virtuais, que proporcionam aos 

associados o acesso às melhores práticas de Gestão de Projetos, promovendo o avanço, 

refinamento e formalização do conhecimento de Gerenciamento de Projetos. 

Por fim, o PMI está distribuído geograficamente ao redor do mundo através dos capítulos 

ou Chapters (do inglês). Atualmente, o PMI possui mais de 200 capítulos espalhados em 

diferentes países. Os Chapters contribuem na missão e nos objetivos do PMI, promovendo o 

profissionalismo no Gerenciamento de Projetos nos negócios, universidades e organizações 

profissionais locais. Estes capítulos promovem o profissionalismo em Gerenciamento de 



56 

 

Projetos executando projetos através de pessoas que, voluntariamente, trabalham na prática de 

ações locais junto à sociedade ao seu redor. Elas executam seus projetos, baseados nas melhores 

práticas do guia PMBOK, alinhados à estratégia global do PMI. Trabalham projetos visando 

elevar o conhecimento das boas práticas do gerenciamento de projetos e reportam indicadores 

importantes relacionados com o trabalho voluntário no Brasil (quantidade de filiados, 

voluntários e gerentes de projetos certificados nas chancelas do PMI, eventos realizados, 

práticas de educação, dentre outros indicadores de performance do Chapter).  

No Brasil, o PMI está representado atualmente por 15 Chapters, a saber: 

- Manaus (PMI-AM) 

- Bahia (PMI-BA) 

- Minas Gerais (PMI-MG) 

- Fortaleza Ceará (PMI-CE) 

- Distrito Federal (PMI-DF) 

- Espirito Santo (PMI-ES) 

- Santa Catarina (PMI-SC) 

- Goiás (PMI-GO) 

- Mato Grosso(PMI-MT) 

- Paraná (PMI-PR) 

- Pernambuco (PMI-PE) 

- Rio de Janeiro (PMI-Rio) 

- Rio Grande do Sul (PMI-RS) 

- São Paulo (PMI-SP) 

- Sergipe (PMI-SE) 
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2.2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi conduzida com o objetivo de identificar o perfil dos PMO’s dos 

Chapters do PMI no Brasil: seus formatos, modelos existentes, metodologias utilizadas e perfil 

e características individuais consideradas importantes para a atuação neste modelo específico 

de PMO.  

Foram pesquisados os 15 capítulos – Chapters – do PMI no Brasil: Manaus (PMI-AM), 

Bahia (PMI-BA), Minas Gerais (PMI-MG), Fortaleza-Ceará (PMI-CE), Distrito Federal (PMI-

DF), Espirito Santo (PMI-ES), Santa Catarina (PMI-SC), Goiás (PMI-GO), Mato Grosso(PMI-

MT), Paraná (PMI-PR), Pernambuco (PMI-PE), Rio de Janeiro (PMI-Rio), Rio Grande do Sul 

(PMI-RS), São Paulo (PMI-SP), Sergipe (PMI-SE). 

Para esta pesquisa, considerada qualitativa, que envolveu o desenvolvimento e aplicação 

de 25 questões de caráter exploratório, onde os entrevistados pensaram livremente no tema de 

acordo com as questões; não havia necessidade de todos os Chapters responderem, mas apenas 

alguns, para demonstrar as percepções, motivações e o entendimento geral sobre a natureza do 

tema, abrindo espaço para interpretações. A natureza quantitativa, ficou em algumas questões 

de identificação do Chapter, que exigia algumas respostas numéricas, e em questões 

relacionadas às ferramentas e às funções e competências do PMO, como será devidamente 

mostrado na análise de resultados. 

Foi realizado um pré-teste com o Vice-Presidente do Chapter Paraná, o qual sugeriu 

modificações em algumas perguntas e junção de outras que chegariam ao mesmo resultado 

pesquisado. O questionário foi então otimizado e modificado, chegando a 25 questões finais, 

em relação ao questionário inicial que possuía 23.  

As perguntas foram também reordenadas, de modo a criar sequência lógica na pesquisa, 

em quatro grandes áreas: 1-Identificando o Chapter (com 04 questões); 2-Identificando o PMO 

do Chapter (com 05 questões); 3-Identificando Projetos e Ferramentas (com 09 questões) e 4-

Identificando Benefícios e Competências (com 07 questões). 

Para a questão especificamente voltada às funções e serviços realizados(as) pelo PMO 

– questão 09 – foi utilizada a sugestão de funções coletadas através de uma pesquisa do Dr. 

Brian Hobbs, pesquisador da University of Quebec, em Motreal no Canadá para o PMI; a qual 
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pesquisou, com 500 PMO’s no mundo todo diversas questões relacionadas com as 

características presentes nos escritórios de projetos. 

 

Alguns Chapters não tinham o escritório de projetos formalmente constituído ou com 

esta denominação, muitas vezes tendo a função absorvida por uma diretoria ou gerência de 

projetos especiais, ou de programas e portfólio; sendo que foi devidamente esclarecida nas 

questões para que se considerasse a área que mais se aproximava ou que controlava e quem os 

projetos eram reportados dentro do Chapter. 

 Dos 15 Chapters, 07 responderam à pesquisa (PMI-GO, PMI-RJ, PMI-SP, PMI-SE, 

PMI-MG, PMI-AM, PMI-DF) sendo que 02 com escritório de projetos formalmente constituído 

e os outros em processo de estruturação ou com intenção de estruturá-lo. O período de coleta 

de dados aconteceu no mês de Junho/2015 e foi realizado na ferramenta de coleta Survey 

Monkey (www.surveymonkey.com.br). 

Importante salientar que a quantidade de pesquisados que atendeu e respondeu a 

pesquisa, representada por metade dos Chapters Brasileiros, foi significativa e válida para o 

estudo em questão. 

 

 

2.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta pesquisa utilizou métodos qualitativos para estudar, em profundidade, o fenômeno 

do PMO percebido nas organizações estudadas, em todas as questões sugeridas. 

A pesquisa qualitativa induz ao uso da análise de conteúdo. Para Bardin (1977), trata-se 

de “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou 

não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) destas mensagens”. 

A seguir os resultados e análise da pesquisa. 

http://www.surveymonkey.com.br/
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As perguntas de 01 a 04 representam a identificação do Chapter, como explicado na 

metodologia. Sete Chapters do PMI responderam: 

 

 

A maioria dos Chapters já possui um tempo de existência considerável, de mais de 07 

anos, tendendo a ter métodos e processos mais maduros que os outros capítulos. 
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Todos os Chapters pesquisados possuem mais de 50 filiados participantes, alguns com 

3.500 filiados que é o caso do capítulo de São Paulo. E o tamanho do Chapter perante os outros 

depende deste número; os quais são considerados de médio a grande porte. 

 

 

 

 

Porém, não é a totalidade de filiados do Chapter que trabalha nos projetos executados 

pelo capítulo, apenas os voluntários (pessoas que se voluntariam a executar os projetos de cada 

capítulo regional), o que nos leva à questão seguinte. 

Apesar do seu porte, de médio a grande, a quantidade de filiados que são voluntários e 

trabalham ativamente nos projetos não passa de 50 pessoas, para 71% dos capítulos 

pesquisados. Apenas 02 possuem mais de 50 voluntários ativos nos projetos do Chapter. 
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A questão 05 inicia o bloco das perguntas referentes ao PMO do capítulo. Analisando-a 

juntamente com os resultados da questão 07, pode-se perceber nos resultados, que os capítulos 

pesquisados estão alinhados com a pesquisa realizada por Américo Pinto, referenciada 

anteriormente, que mostra que as organizações brasileiras pretendem, nos próximos 12 meses, 

rever ou desenvolver uma metodologia de gerenciamento de projetos, além de programas de 

capacitação em gerenciamento de projetos e visibilidade de indicadores para os projetos; todos 

estes requisitos citados na pesquisa brasileira (vide item 2.1.11).  

Dois Chapters pesquisados, possuem PMO, e os que não possuem, estão em processo de 

implementação, mostrando que necessitam de um PMO que trabalhe a metodologia, 
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principalmente, além de controles sobre os projetos, treinamentos e controle sobre o portfólio 

de projetos, como demonstrado nas respostas da questão 07.  
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A questão 06 reforça a compreensão da teoria citada por diversos autores de que o 

PMO, para sua correta atuação, necessita do apoio e suporte da alta direção nas empresas. Nos 

capítulos não foi diferente este entendimento. Das 06 respostas válidas, 04 capítulos 

mencionaram que o PMO está, ou deveria estar, ligado à Presidência ou Vice-Presidência em 

suas estruturas. 
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A questão 08 investiga o tipo do PMO presente nos capítulos. O tipo predominante para 

a maioria dos capítulos foi o Escritório de Suporte a Projetos, onde o PMO apoia o trabalho de 

gerenciamento dos projetos e fornece apoio administrativo dentro do seu domínio e o PMO 

Corporativo, exatamente nos dois Chapters que já possuem PMO estabelecido, demonstrando 

que a maturidade é uma curva de aprendizado que se consolida com o tempo de existência do 

PMO. 
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As principais funções identificadas pelos Chapters para o Escritório de Projeto – 

questionadas na pergunta 09 - vem ao encontro das duas pesquisas apresentadas no referencial 

teórico – a do PMI (Estruturas de PMO, 2013) e do especialista Américo Pinto – Pesquisa PMO 

Brasil 2014 - convergindo para as mesmas funções identificadas. 

Para os dois tipos predominantes de PMO identificados nos Chapters que foram o de 

Escritório de Suporte a Projeto/Serviços/Controles e o PMO Estratégico/Corporativo; as 

pesquisas referenciadas identificam também funções como desenvolver e implementar uma 

metodologia padrão e monitorar e controlar o desempenho do projeto, além de fornecer 

ferramentas para padronizar uma metodologia, todas opções mais votadas pelos Chapters; 

confirmando a tendência de similaridade em relação às duas pesquisas, como observa-se nas 

respostas da questão. 

 

 

 

 



66 

 

 



67 
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A quantidade de projetos em andamento no Chapter é um indicativo importante da 

necessidade de se ter um PMO estruturado e formalizado. O Chapter do Rio de Janeiro, que 

possui a maior quantidade de projetos em andamento, possui PMO formalizado e estruturado; 

e como os outros pesquisados comentaram nas questões 05 e 07, se não possuem PMO, tem a 

intenção de estruturá-lo, para o gerenciamento do monitoramento e controle dos projetos do  

Chapter e também para instituir a metodologia necessária.  
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Em relação aos projetos executados nos Chapters, a maioria se reporta para o PMO, 

quando existente, ou para a pessoa responsável pela consolidação dos resultados, em uma 

frequência razoável para ser analisada e criticada. 

 

 

 

 

 

As questões 13 e 14 abordaram a metodologia, se existente, e o meio de reporte dos 

projetos, sendo que o e-mail e os formulários e relatórios específicos criados pelos Chapters são 

mais utilizados. Percebe-se que mesmo os Chapters que não tem um PMO formal estabelecido, 

mantém uma rotina de reporte e possuem uma metodologia interna desenvolvida; mesmo que 

com baixo nível de maturidade (questão 14). 
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As fases do gerenciamento de projetos e a atuação do PMO em cada uma delas está 

ligada diretamente à maturidade apresentada pela organização. Como demonstrado no 

referencial teórico a observação de Kerzner (2002 pg.46), no item 2.1.5, “a maturidade é a 

medida do estágio evolutivo das práticas de projeto, constituídas por processos que são por 

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

sucesso. Apenas aumentam a sua probabilidade.” 

Os resultados vem comprovar esta referência pois os Chapters que estão iniciando a 

implantação do PMO e seus controles, veem a atuação do PMO nas fases iniciais, enquanto que 

os mais maduros, tendem a perceber a atuação do PMO no monitoramento e no controle, fases 

onde um PMO mais maduro costuma atuar. 

 

 



73 

 

 

Os indicadores de performance dos Chapters Brasileiros do PMI refletem as ações 

executadas em cada um deles. Quanto mais atuante é um Chapter, em relação à geração de valor 

para a comunidade, melhores são seus indicadores. Estes indicadores são basicamente os 

mesmos para todos os Chapters e ficam sempre relacionados com a quantidade de filiados e de 

pessoas certificadas no PMI, % de retenção de filiados e quantidade e pessoas impactadas nos 

eventos realizados. Somente os Chapters muito novos (menos de 4anos) que não apresentam 

indicadores estruturados (questão 16). 
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Ao contrário dos indicadores de performance do Chapter, que independem do PMO, os 

indicadores de performance do próprio PMO já são muito mais difíceis de medir e de serem 

gerenciados, pois quase nenhum dos pesquisados relatou indicadores, com exceção do Chapter 

de Minas Gerais que acompanha a relação dos projetos executados que utilizaram a 

metodologia definida pelo PMO (questão 17). 

 

 

 

 

Desenvolver e implantar uma metodologia de gerenciamento de projetos, é uma das 

iniciativas que as empresas percebem como mais importantes, segundo a pesquisa PMSurvey, 

referenciada no item 2.1.11. 

Para Charvat (2003), também referenciado no mesmo item, “uma metodologia é um 

conjunto de orientações e princípios que podem ser adaptados e aplicados em uma situação 

específica. Em ambiente de projetos, essa orientação é uma lista de coisas a fazer”. Uma 
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metodologia pode também ter uma abordagem específica, modelos, formulários e também 

checklists, usados durante o ciclo de vida do projeto. 

Isto se mostra verdadeiro à medida que, mesmo os Chapters que não possuem um PMO 

estruturado, ou uma ferramenta que suporte a metodologia definida, possuem este conjunto de 

princípios, orientações e formulários adaptados cada um às suas necessidades específicas, como 

podemos observar nos resultados da questão 18. 

 

 

 

As questões 19, 20 e 21 abordaram o tema das funções e responsabilidades, benefícios 

e geração de valor dos escritórios de projeto. Funções e responsabilidades quando 

desempenhadas adequadamente e eficientemente, levam consequentemente ao ganho de 

benefícios e valor efetivo gerado no desempenho do gerenciamento dos projetos administrados.  
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Os principais aspectos mencionados pelos Chapters foram definir e apoiar metodologia 

e padrões de trabalho para os projetos; acompanhamento dos projetos em relação ao 

monitoramento e controle; alinhamento com o planejamento estratégico e apoio na capacitação, 

treinamento e desenvolvimento dos gerentes, líderes e equipes dos projetos. 

Mais uma vez podemos ver que as necessidades dos escritórios de projetos dos Chapters 

do PMI Brasileiros pesquisados se alinham com as pesquisas realizadas pelo PMI Global e 

outros autores mencionados como Versuh (no item 2.1.8, pg30), onde ele referencia que dentre 

as principais funções dos PMO’s estão a definição de metodologias e padrões, servir de mentor 

e prestar consultoria para os gerentes de projeto, cumprir os objetivos do projeto e tomar 

decisões e fornecer informações sobre o projeto empresarial (que pode também ser entendido 

como participar e atuar junto ao planejamento estratégico da empresa). Norberto Almeida 

também comenta que “alinhar as demandas organizacionais à estratégia da empresa é 

fundamental para chegar no melhor mix de projetos, objetivando o maior retorno, seja ele 

financeiro ou não, pelo menor risco, afirma Norberto Almeida apud (Barcauí 2012, pg.553). E 

Farhad complementa ainda que o valor é, por excelência, o critério para a tomada de decisão, 

não somente na autorização do início do projeto, mas também ao longo do ciclo de vida, na sua 

implantação e, enfim, na contabilização dos benefícios dele decorrentes, o que normalmente é 

feito quando o produto é entregue e os benefícios se realizam (referenciado no item 2.1.9, pg36). 

A pesquisa do PMI Global sobre as estruturas de PMO, mencionada no item 2.1.8, 

também chegou à conclusão através dos especialistas que as principais funções que precisam 

ser oferecidas pelas diversas estruturas identificadas são a definição de padrões, metodologias 

e processos, gerenciamento da entrega do projeto, gerenciamento do portfólio e apoio e 

participação no planejamento estratégico da organização. 

Como podemos observar, tanto percepções consolidadas de mercado (exploradas no 

caso da pesquisa PMI) quanto organizações do terceiro setor (os Chapters do PMI) salientam 

as mesmas necessidades em relação ao que um PMO precisa oferecer e entregar de 

funcionalidades para as organizações; entrando numa linha de concordância também com os 

autores renomados do segmento. 
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A especialização em Gerenciamento de Projetos e a certificação PMP, Project 

Management Professional, são aspectos importantes para profissionais que desejam atuar em 

escritórios de Projetos. 

Para os Chapters, podemos observar que a especialização é essencial para garantir o bom 

desempenho dos PMO’s e a certificação é um complemento, uma vez que não é uma atuação 

de mercado, mas um trabalho de voluntariado profissional. 
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O perfil e competências de um profissional que deseja atuar em um PMO variam de 

organização para organização, porém seguem um conjunto de competências que se repetem, 

seja em pesquisas nacionais, internacionais ou em referências de autores do segmento. As 

questões 23 e 24 trataram deste assunto. 

 Barcauí (referenciado anteriormente no item 2.1.10), comenta que “...o PMO deve 

contar com profissionais com competência para discernir se os resultados esperados ao longo 

do ciclo de vida do projeto estão alinhados com a estratégia, gerando o valor pretendido pela 

organização. O PMO não deve fazer apenas uma análise dos resultados dos projetos/programas 

de forma segmentada, devendo estar atento para o resultado global atingido pelo portfólio da 

organização.” 

 Desta forma, uma combinação de competências devem fazer parte do perfil deste 

profissional, formando um equilíbrio de competências essenciais – técnicas, comportamentais 

e contextuais - para criar um ambiente colaborativo e integrado. 

Sendo assim, os resultados desta questão, apontam para cinco características que, dentre 

os 7 pesquisados, foram votadas por 5 deles: Resiliência, Comprometimento, Visão Sistêmica, 

Boa comunicação e Resolução de Conflitos.  

As próximas 4 competências mais votadas foram: Liderança, Orientação para resultados, 

Ética e Boa Negociação. 

Baseando-se no Olho da Competência da International Project Management Association 

(IPMA), 100% das competências mais citadas referem-se aos aspectos comportamentais do 

profissional; em detrimento de competências técnicas e contextuais, que podem ser aprendidas 

facilmente. 
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Por fim, foi solicitado que os respondentes indicassem uma única palavra, que 

representasse o “espírito” de um PMO bem sucedido e os resultados foram um empate técnico 

entre três opções: Adaptação, Atitude e Comunicação; ambas com 2 votos cada (um pesquisado 

ignorou a pergunta); mostrando mais uma vez que: a) os chapters estão em consonância com 

instituições privadas como mostra os resultado da pesquisa de Pinto (2014) pois citaram 

exatamente as mesmas respostas e, b) a importância dos aspectos comportamentais para um 

PMO bem sucedido. 
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3. CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi identificar o formato e as responsabilidades para um PMO 

ser eficiente e eficaz na gestão dos projetos nos Chapters Brasileiros do PMI. 

Consequentemente, foram pesquisados, funções consideradas essenciais, metodologias e 

ferramentas utilizadas, além das competências dos profissionais que atuam nos escritórios de 

projetos do PMI Brasil. 

Assim inicialmente fundamentou-se a teoria de gerenciamento de projetos e de PMO’s, 

seus formatos e relação com maturidade, cenário brasileiro dos escritórios de projetos, além de 

competências, benefícios e geração de valor efetiva. Também foi realizada uma breve 

explicação do PMI no Brasil, relacionando seus Chapters e como é trabalhada a questão do 

voluntariado neste tipo de organização. 

Autores renomados e pesquisas nacionais e internacionais sobre o tema embasaram 

perfeitamente as conclusões a seguir, como demonstrado na análise de resultados. 

A pesquisa realizada qualitativamente, não encerra o tema pesquisado, pelo contrário, 

abre novas perspectivas de estudos futuros. Vejamos as conclusões acerca deste estudo de caso. 

Importante salientar que os resultados representam as considerações de 07 Chapters 

Brasileiros, porém significativa para o estudo em questão. 

 

A principal necessidade dos Chapters Brasileiros é implantar ou rever a sua metodologia 

de gerenciamento de projetos, principalmente em relação aos controles sobre os projetos e sobre 

o portfólio. Este controle é melhor executado pelos PMO’s dos Chapters, baseando nesta 

necessidade a implantação desta metodologia e seu desenvolvimento como responsabilidade 

desta área.   

O objetivo principal de um PMO para os Chapters pesquisados refere-se à implantação, 

desenvolvimento e aplicação/mentoring em uma metodologia de gerenciamento de projetos e 

programas para acompanhamento das ações estratégicas dos projetos e programas a serem 

executados.  
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Como sugestão, baseado nos resultados da pesquisa, sugere-se que esta metodologia 

inclua o desenvolvimento e a implementação dos controles, em formulários padrões ou 

softwares específicos que sejam possíveis reportar o status e desempenho dos projetos de uma 

maneira rápida e eficiente (o meio mais citado foram formulários através de e-mails); além de 

fornecer dashboards atualizados do desempenho dos projetos/programas para reporte a todo o 

Chapter, além da administração de um sistema de informações dos projetos. 

A boa prática em relação ao reporte do desempenho dos projetos é entendida como sendo 

de prazo quinzenal ou mensal, o que assegura resultados suficientes para a divulgação de kpis 

envolvidos. Os indicadores sugeridos para reporte são bastante específicos e em relação à 

quantidade de pessoas impactadas em eventos, quantidade de filiados ao Chapter, métricas de 

prazo-custo-escopo-qualidade, retenção de filiados. 

As ferramentas que podem ser utilizadas para a gestão dos projetos incluem softwares 

de mercado já consolidados – ComindWork, ProjectBuilder, Channel, Net Project, - mas 

também ferramentas gratuitas – como Asana - além de administração de documentos em 

softwares de armazenamento e compartilhamento na nuvem, como Google Drive e Dropbox; 

que geram rapidez e agilidade no compartilhamento de informações. 

As principais funções e responsabilidades que devem ser desempenhadas por um PMO 

para gerar valor efetivo, segundo os pesquisados, foram definidas como definir e apoiar 

metodologia e padrões de trabalho e de documentação para os projetos; acompanhamento dos 

projetos em relação ao monitoramento e controle; alinhamento dos projetos e programas com 

o planejamento estratégico (incluindo seleção e priorização); além do apoio na capacitação, 

treinamento e desenvolvimento dos gerentes, líderes e equipes dos projetos. 

Estas funções e responsabilidades sendo atendidas, geram valor efetivo para os capítulos 

do PMI no Brasil, pois todos eles citaram que estas responsabilidades/funções seriam as mais 

importantes para que o PMO pudesse gerar percepção de valor e benefícios reais para o Chapter.  

A definição de competências presentes no perfil do profissional que trabalha (ou tem a 

intenção de trabalhar) nos PMO’s dos Chapters do PMI, não difere muito de organizações 

privadas, que indicaram como principais competências a Resiliência, o Comprometimento, a 

Visão Sistêmica, Boa Comunicação e boa Capacidade de Resolução de Conflitos. Como 

competências secundárias - apenas citadas em segundo lugar, mas não menos importantes - a 

Liderança, a Orientação para Resultados, a Ética e a Negociação; completam o perfil e o 
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conjunto de competências necessárias para uma atuação competente e eficaz no desempenho 

no PMO. Observa-se, então, a predominância de aspectos comportamentais do profissional; em 

detrimento de competências técnicas e contextuais, que podem ser aprendidas facilmente. 

Por fim, palavras como Adaptação, Atitude e Comunicação, representam “espírito” de 

um PMO bem sucedido para os capítulos, mostrando ao final a importância dos aspectos 

comportamentais para o gerenciamento de projetos. 

 

Deste modo, o presente trabalho atinge seu objetivo conforme apresentado na introdução 

deste trabalho, “identificando e sugerindo um formato e um conjunto de responsabilidades para 

um PMO ser eficiente e eficaz na gestão dos projetos dos Chapters Brasileiros do PMI”. Todos 

os conceitos apresentados no capítulo do referencial teórico se mostraram aplicáveis e 

embasaram estas conclusões. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

 

Como sugestão para futuros estudos, recomenda-se o seu aprofundamento em relação 

aos outros Chapters presentes no Brasil e que, por motivos desconhecidos, não retornaram suas 

observações nesta pesquisa. Desta forma consegue-se um panorama realmente completo dos 

escritórios de projetos dos capítulos e de suas necessidade em relação a seus PMO’s. 

Assuntos relacionados também à metodologia e ferramentas, mais especificamente 

relacionados a que tipos de artefatos podem ser utilizados, como formulários, softwares, tipos 

de informações necessárias aos dashboards, KPIs de projetos e do próprio PMO também podem 

ser abordados para uma profunda verificação quantitativa de geração de valor. 
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6. ANEXOS 

6.1 PESQUISA REALIZADA NOS CAPÍTULOS 
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