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Resumo 

 

Os desafios em busca da redução de perdas, otimização de processos e 

consequentemente sucesso nos projetos induziram a criação de práticas de gerenciamento de 

projetos, bem como sua disseminação. A partir do crescimento da disciplina, começaram a 

surgir setores responsáveis dentro das organizações pela criação e aplicação de práticas em 

gerenciamento de projetos.  Este trabalho pretende demonstrar as etapas importantes para a 

concepção de um Escritório de Projetos em uma organização. O projeto foi desenvolvido a 

partir de pesquisas bibliográficas, workshops e entrevistas informais onde foi possível construir 

uma estrutura contendo um plano de gerenciamento do projeto, mobilização da equipe inicial, 

implantação física, diagnóstico, estruturação do PMO, implantação dos serviços, treinamento e 

encerramento do projeto. O objetivo do presente trabalho é propor uma metodologia comum 

para a implantação de um PMO em uma empresa do setor de saneamento. O presente estudo 

permitiu consolidar as principais etapas estruturantes do processo de implantação de um PMO 

em uma organização do setor de saneamento.  

  

 Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos; Escritório de Gerenciamento de Projetos; 

Metodologia; Implantação. 

    



 

 

Abstract 

 

The challenges in search of loss reduction, process optimization and consequently 

project success led to the creation of project management practices as well as its dissemination. 

From the growth of the discipline began to emerge sectors responsible within the organization 

for the creation and application of practices in project management. This article discusses the 

important steps for the design of a Project Management Office in an organization. The project 

was developed from literature searches, workshops and informal interviews where it was 

possible to build a structure containing a project management plan, mobilization of the initial 

team, physical implantation, diagnostics, structuring the PMO, implantation services, training 

and closing project. The objective of this study is to propose a common methodology for the 

implementation of a PMO in a company in the sanitation sector. This study allowed to 

consolidate the main structural stages of the implementation of a PMO in an organization of the 

sanitation sector. 

 

 Key Words: Project Management; Project Management Office; Methodology; 

Implantation. 
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1. INTRODUÇÃO  

Apesar de muito antiga em aplicação, a disciplina de gestão de projetos, como é 

conhecida nos dias de hoje, começou a receber atenção especial e maior formatação apenas no 

último século, com a busca incessante pela otimização dos processos, que acompanha 

implacavelmente as empresas em busca por sustentabilidade e crescimento, conforme os 

parâmetros de sobrevivência inerentes ao sistema capitalista. As empresas vêm passando por 

este processo de “projetização” contínuo, onde a realidade não comporta mais projetos 

conduzidos de forma amadora. Desta forma, todo o ciclo de vida do projeto passou a ser 

observado com mais cuidado, com o objetivo de garantir o sucesso do empreendimento. Com 

o crescimento e com a disseminação da disciplina, começaram a surgir também estruturas 

organizacionais responsáveis pela garantia dos processos de gerência de projetos dentro das 

organizações (BARCAUI, 2012). 

Ainda na década de 90, PMOs começaram a surgir em empresas em todo o mundo. Essa 

tendência se confirmou e consolidou ao longo dos últimos anos; porém, a existência e a 

continuidade dessas entidades vêm sendo questionada em muitas organizações. Gerar valor 

percebido não é simples – e, por isso, os PMOs vêm sendo permanentemente desafiados, o que 

em muitas ocasiões resulta em perda de apoio e até mesmo na sua completa eliminação (PINTO, 

2014). No cenário atual, onde é observada acentuada crise econômica, a geração de valor do 

PMO torna-se ainda mais requisitada. Neste sentido, o downsizing aplicado pelas empresas 

acaba tendo como um dos principais alvos o PMO. 

Este trabalho pretende demonstrar as etapas importantes para a concepção de um 

Escritório de Projetos em uma organização. O projeto de implantação do PMO foi elaborado 

por intermédio de pesquisas bibliográficas, workshops e entrevistas informais onde foi possível 

construir uma estrutura contendo um plano de gerenciamento do projeto, mobilização da equipe 

inicial, implantação física, diagnóstico, estruturação do PMO, implantação dos serviços, 

treinamento e encerramento do projeto. O objetivo do presente trabalho é propor uma 

metodologia para a implantação de um PMO para uma empresa do setor de saneamento. 

A importância deste trabalho é contribuir para o estabelecimento de uma metodologia 

comum para implantação de um Escritório de Projetos em uma organização inserida no setor 

de saneamento. Por intermédio da implantação do PMO espera-se aumentar o nível de 

maturidade em gerenciamento de projetos da empresa a fim de que a probabilidade de sucesso 
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nos projetos aumente, bem como a satisfação dos clientes. Almeja-se a implantação do PMO 

num prazo de 1 ano e após este, avaliar o nível de maturidade em gerenciamento de projetos da 

organização com o intuito de acompanhar a evolução. Após este período espera-se também, 

reestruturar o PMO de modo a verificar se os benefícios esperados pelos clientes ainda serão os 

mesmos e assim poder atuar com os potenciais serviços aderentes a estes benefícios.  
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2. O GERENCIAMENTO DE PROJETOS   

Antes de adentrar na definição de gerenciamento de projetos é necessário entender o 

conceito de projeto. Segundo o Guia PMBOK (2013), projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Todo projeto é 

caracterizado por ter um início e fim. O término do projeto pode ser alcançado quando os 

objetivos foram atingidos ou quando o projeto é encerrado pois os objetivos não serão ou não 

podem ser alcançados, ou mesmo quando há a necessidade de o projeto deixar de existir. A 

NBR ISO 21500 (2012) determina um projeto como sendo um conjunto único de processos que 

consiste em atividades coordenadas e controladas com datas de início e fim, empreendidas para 

atingir os objetivos do projeto, conforme requisitos específicos. 

O gerenciamento de projetos, por sua vez, é a aplicação do conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos. O 

gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e integração apropriadas dos 47 

processos de gerenciamento de projetos, logicamente agrupados em cinco grupos de processos. 

Esses cinco grupos de processo são: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle, e encerramento (PMBOK, 2013). Outra definição, conforme Kerzner (2006), define 

o gerenciamento de projetos ou gestão de projetos, como sendo o planejamento, a programação 

e o controle de uma série de tarefas integradas de forma a atingir seus objetivos com êxito, para 

benefício dos participantes do projeto. 

3. A MATURIDADE EM GERÊNCIA DE PROJETOS  

O conceito de maturidade é bastante intuitivo e tem aplicação em muitos aspectos do 

nosso dia a dia. No caso de gerenciamento de projetos, maturidade é ligada a quão capaz está 

uma organização em gerenciar seus projetos com sucesso. Um modelo de maturidade seria, 

então, um mecanismo capaz de quantificar numericamente a capacidade de uma organização 

gerenciar projetos com sucesso (BARCAUI, 2012). Existem diversos modelos atualmente e, 

dentre eles, destacam-se OPM3 do PMI (PMI, 2013), o Kerzner-KPM3 (KERZNER, 2001) e o 

modelo Prado-MMGP (PRADO, 2014), este último bastante conhecido no Brasil. 

3.1. MODELO OPM3 

O Organizational Project Management Maturity Model - OPM3 fornece uma visão 

organizacional do gerenciamento de portfólio, gerenciamento de programa e gerenciamento de 
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projetos para apoiar a realização das melhores práticas dentro de cada um destes domínios. Esta 

perspectiva holística é uma ferramenta poderosa permitindo execução bem-sucedida de 

estratégias organizacionais, portfólios, programas, e projetos, especialmente quando estes 

transcendem as barreiras funcionais e hierárquicas. 

O OPM3 identifica pontos chaves de alavancagem que representam interações entre 

governança organizacional, execução de estratégia e entrega de projeto, programa e portfólio. 

Entendendo e usando estes pontos de alavancagem, uma organização pode metodologicamente 

perseguir seus objetivos estratégicos por intermédio de portfólio, programas e projetos e 

alcançar os resultados organizacionais desejados. 

Uma avaliação da maturidade utilizando o modelo OPM3 fornece um nível da 

maturidade organizacional em áreas de execução de estratégias, portfólios de investimento, 

programas e projetos. A metodologia OPM3 pode ser efetivamente empregada dentro de vários 

ambientes organizacionais e em vários níveis dentro de uma organização maior. A flexibilidade 

do processo de avaliação de maturidade permite uma organização focar em domínios 

específicos (projetos, programa e/ou portfólio) ou em um nível específico de maturidade 

(padronizado, medido, controlado ou melhoria contínua). Estas avaliações podem ajudar a 

organização a identificar quais as melhores práticas, capacidades ou resultados ela pode exibir 

atualmente. 
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Figura 1: Níveis de maturidade do modelo OPM3 

Fonte: Adaptado de www.pmi.org (2015) 

 

A figura acima mostra uma avaliação hipotética da maturidade organizacional. A área 

sombreada na parte inferior representa o grau em que a organização adotou estas melhores 

práticas (estrutural, cultural, tecnológico e recursos humanos relacionados). As células na parte 

superior da figura representam a maturidade da organização em cada nível (padronizado, 

medido, controlado, melhoria contínua) dentro de cada domínio (Portfólio, Programa e Projeto). 

Por exemplo, a figura mostra que a organização tem implementado mais de metade das 

melhores práticas, capacidades, ou resultados no nível de maturidade “padronizado” no 

domínio projeto. Por outro lado, o espaço em branco em cada célula indica a oportunidade que 

permanece para melhorar a maturidade em cada domínio e estágio. 

3.2. MODELO KERZNER-KPM3 

O quadro de avaliação da ferramenta é baseado num modelo de cinco níveis de 

maturidade em gerenciamento de projetos. O questionário é composto por 183 questões de 

múltipla escolha. O resultado obtido neste modelo fornece uma visão do gerenciamento de 
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projetos dentro da empresa. Além disso, a ferramenta provê uma análise profissional da 

pontuação e oferece sugestões específicas para o que a empresa precisa fazer de diferente do 

que está fazendo agora. 

 

Figura 2: Níveis de maturidade do modelo Kerzner KPM3 

Fonte: Adaptado de www.iil.com/kpm3/ (2015) 

 

No nível 1, a empresa apresenta uma linguagem comum em gerenciamento de projetos. 

Através do desenvolvimento de conhecimento básico é alcançado o próximo nível. No nível 2, 

a organização apresenta processos comuns. A definição de processos de gerenciamento de 

projetos proporciona a evolução para o próximo nível. No nível 3, já ocorre a presença de uma 

metodologia diferenciada e com os processos controlados é possível avançar para o próximo 

nível. No nível 4 ocorre a busca pelo benchmarking afim de proporcionar melhoria dos 

processos e assim ocorrer a migração para o nível 5, onde a empresa visa a melhoria continua. 

O modelo Kerzner-KPM3 diagnostica a saúde do gerenciamento de projetos na 

organização. Ele identifica pontos estratégicos fortes e fracos na organização e então cria um 

plano de ação prescritiva para melhorar a saúde dos esforços de gerenciamento de projetos. 

Para Kerzner (2001), a excelência em gerenciamento de projetos origina-se de quatro 

componentes críticos: comunicações eficazes, cooperação eficaz, trabalho em equipe eficaz e 
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confiança. Sendo assim, o modelo é mais comportamental do que quantitativo e leva as pessoas 

interagirem umas com as outras ao invés de apenas uma ferramenta. 

3.3. MODELO PRADO-MMGP 

O modelo Prado-MMGP, lançado em 2002 e em 2014 atualizado em sua segunda versão, 

é uma ferramenta gratuita e propõe avaliar a maturidade de um setor de uma organização através 

de um questionário com 40 questões. Este modelo tem sido utilizado, desde 2005, em pesquisa 

de maturidade conduzida no Brasil. 

O modelo possui as seguintes características: 

• Contempla 5 níveis (nível 1 – inicial, nível 2 – conhecido, nível 3 – padronizado, nível 

4 – gerenciado e nível 5 – otimizado) e 7 dimensões (competência em gestão de projetos, 

competência técnica e contextual, competência comportamental, metodologia, 

informatização, estrutura organizacional e alinhamento estratégico). 

• Contempla processos, ferramentas, pessoas, estruturas e estratégias 

• É aderente ao PMBOK (PMI), ao ICB (IPMA) e Prince2. 

 

Figura 3: Níveis de maturidade do modelo Prado MMGP 

Fonte: Adaptado de http://www.maturityresearch.com (2015) 

 

Cada nível pode conter até 7 dimensões da maturidade em intensidades e peculiaridades. 

No Nível 1 – Inicial, a empresa não possui uma percepção correta do que sejam projetos e 
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gerenciamento de projetos (GP). O sucesso é fruto do esforço individual ou da sorte. O Nível 2 

– Conhecido representa o despertar para o assunto gerenciamento de projetos. No Nível 3 – 

Padronizado uma plataforma de GP já foi implementada. O Nível 4 – Gerenciado representa a 

situação em que a plataforma de GP realmente funciona e dá resultados. Por fim, o Nível 5 – 

Otimizado, representa a situação em que a plataforma de GP não somente funciona e dá 

resultados como também foi otimizada por meio de inovação tecnológica e de processos. 

 

4. O PROJECT MANAGEMENT OFFICE – PMO 

4.1. DEFINIÇÃO 

Na literatura, o PMO pode ser referenciado por diferentes títulos: Escritório de Projetos 

(Project Office), Escritório de Gerenciamento de Projetos (Project Management Office), Centro 

de Excelência (DINSMORE, 1999), Project Support Office (HILL, 2004), entre outras 

designações. Algumas implantações são verificadas até mesmo sem nome específico nenhum, 

porém realizando um trabalho equivalente ao do PMO (BARCAUI, 2012). 

O Project Management Institute – PMI (2013) define o PMO como uma unidade 

organizacional que centraliza e coordena o gerenciamento de projetos sob seu domínio. Um 

PMO também pode ser chamado de “escritório de gerenciamento de programas”, “escritório de 

gerenciamento de projetos” ou “escritório de programas”. Um PMO supervisiona o 

gerenciamento de projetos, programas ou combinação dos dois. 

Independentemente do nome, o PMO é a entidade da organização que provê um ponto 

focal para a disciplina de gestão de projetos (RAD; LEVIN, 2002). Um PMO pode ser 

entendido como uma espécie de “prestador de serviços” para a empresa, o qual possui clientes 

com necessidades específicas. 

4.2. JUSTIFICATIVA 

Sua importância tem sido crescente, e, em virtude dos benefícios produzidos, cada vez 

mais empresas optam pela montagem de seus escritórios para suportar e gerenciar seus esforços 

em gerência de projetos. A formalização da implantação de escritórios de projeto nas 

organizações é uma das formas mais utilizadas para aumentar a maturidade em gerência de 

projetos nos tempos atuais (RAD; LEVIN, 2002). 
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4.3. SERVIÇOS 

Os PMOs desenvolvem diferentes papéis ou serviços em diferentes organizações. Por 

intermédio de uma investigação preliminar de uma pequena amostra de PMOs e uma revisão 

de literatura, Hobbs e Aubry (2010) enumeraram uma lista de papéis ou serviços que fazem 

parte do mandato de um PMO. Nesta pesquisa um grande número de diferentes serviços foi 

identificado e validado pelas respostas dos questionários dos PMOs participantes, onde a 

maioria relatou que a lista de serviços enumerada estava completa e não havia necessidade de 

acrescentar outros serviços. A lista final, indicada na tabela 1, contém 27 serviços cujos os 

respondentes da pesquisa classificaram a importância de cada uma para seus PMOs usando a 

escala de 1 (não importante) a 5 (muito importante). 

 

Serviços do PMO 
Percentual de PMOs que classificaram o 

serviço importante 
Fornecer status dos projetos para alta 
gerência 

83% 

Desenvolver e implementar uma 
metodologia padrão 

76% 

Monitorar e controlar a performance do 
projeto 

65% 

Desenvolver competência do pessoal, 
incluindo treinamento 

65% 

Implementar e operar um sistema de 
informação de projeto 

60% 

Prover aconselhamento alta gerência 60% 
Coordenação entre projetos 59% 
Desenvolver e manter um scoreboard de 
projeto 

58% 

Promover o gerenciamento de projeto dentro 
da organização 

55% 

Monitorar e controlar a performance do PMO 50% 
Participar do planejamento estratégico 49% 
Fornecer mentoring para gerentes de projeto 49% 
Gerenciar um ou mais portfólios 49% 
Identificar, selecionar e priorizar novos 
projetos 

48% 

Gerenciar arquivo de documentação de 
projeto 

48% 

Gerenciar um ou mais programas 48% 
Conduzir auditoria de projeto 45% 
Fornecer interface entre a gestão e o cliente 45% 
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Fornecer conjunto de ferramentas sem um 
esforço para padronizar 

42% 

Executar tarefas especializadas para gerentes 
de projeto 

42% 

Alocar recursos entre os projetos 40% 
Conduzir avaliações pós-projeto 38% 
Implementar e gerenciar banco de dados de 
lições aprendidas 

34% 

Implementar e gerenciar banco de dados de 
riscos 

29% 

Gerenciar benefícios 28% 
Fornecer networking e imagem ambiental 25% 
Recrutar, selecionar, avaliar, e determinar 
salários para gerentes de projeto 

22% 

Tabela 1: Serviços oferecidos pelo PMO 

Fonte: Adaptado de Hobbs et Aubry (2010) 

 

4.4. BENEFÍCIOS PARA A ORGANIZAÇÃO 

Os benefícios proporcionados pelo escritório de gerenciamento de projetos podem ser 

estabelecidos, segundo Barcaui (2012), em cinco categorias: para a organização, para os 

executivos, para os gerentes de projeto, aos clientes e ao longo do ciclo de vida dos projetos. 

Os benefícios para a organização refletem uma visão sobre o impacto positivo dos escritórios 

de gestão de projetos para as organizações, como um todo, e suas respectivas bases de 

conhecimento. Podem ser citados quatro grupos de benefícios: estratégia, conhecimento e 

visão, mudanças organizacionais e crescimento. 

Em relação aos benefícios para os executivos são destacados aqueles que os beneficiam 

no atendimento de suas atribuições e responsabilidades frente às áreas de negócio e de suporte 

da organização. São quatro grupos de benefícios: metas, viabilização dos projetos, tomada de 

decisão e padronização. Os benefícios para os gerentes de projeto focalizam as agregações que 

melhoram o seu desempenho para a concretização dos resultados de um projeto, aqueles 

considerados como “fatores críticos de sucesso” pela organização e por seus clientes, internos 

ou externos. Podem ser citados quatro grupos de benefícios: objetivo do projeto, equipe, 

ambiente e controle. 

Os benefícios aos clientes foram destacados, segundo o mesmo autor, quando eram por 

eles percebidos ao longo do desenvolvimento do projeto ou mesmo após a sua conclusão. São 
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três os grupos de benefícios para os clientes: eficiência, garantias e comunicação. Por último, 

sob o título “ao longo do ciclo de vida dos projetos”, são mencionados os benefícios percebidos 

pelos envolvidos, em todas as suas esferas, e que permitiram que os trabalhos fossem mais bem 

desenvolvidos e melhores resultados fossem percebidos. Podem ser citados quatro grupos de 

benefícios: durante a concepção, planejamento, execução e controle e fechamento. 

4.5. ESTRUTURAÇÃO DO PMO 

Em meio a diferentes métodos de estruturação e implantação disponíveis na literatura e 

no mercado, será abordada a metodologia PMO VALUE RING, baseada em benchmarking, 

utilizada para criar ou reestruturar o PMO. A ferramenta se estende além das tradicionais 

metodologias do “o que fazer”, fornecendo recomendações de “como fazer”, fundamentadas 

com base em um banco de dados de benchmarking reunindo experiências de centenas de 

profissionais de PMO de todo o mundo. A metodologia tem oito passos recomendados 

destinados a estabelecer um PMO que está realmente comprometido a gerar valor percebido 

para a organização. Todas as recomendações da metodologia são baseadas em um banco de 

dados de benchmarking de experiências dos líderes de PMO com alta maturidade. 
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Figura 4: Modelo PMO Value Ring 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 

 

4.5.1. Serviços 

Nesta etapa são definidos os grupos de clientes do PMO e suas respectivas relevâncias 

através do estabelecimento de pesos por grupo. O software coleta os cinco mais importantes 

benefícios esperados por colaborador para cada grupo de cliente dentro dos 30 principais 

benefícios oferecidos (tabela 2). Baseado nestas informações e no banco de dados de 

benchmarking, o modelo fornece uma lista de serviços que são recomendados para aumentar a 

probabilidade de atender as expectativas dos clientes do PMO. 

 

Potenciais benefícios esperados para um PMO 
1- Maior disponibilidade de recursos com 
competências em gerenciamento de projetos 

16- Maior satisfação dos clientes dos projetos 

2- Melhor controle sobre as equipes de 
projeto 

17- Melhor definição de prioridades 
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3- Melhor controle sobre prazo e custos dos 
projetos 

18- Maior visibilidade da relação entre 
projetos e estratégia 

4- Melhor controle sobre terceiros e 
subcontratados 

19- Maior visibilidade da relação entre 
projetos 

5- Maior comprometimento do nível 
executivo com os projetos 

20- Maior compromisso da organização com 
resultados 

6- Maior motivação e compromisso 
individual 

21- Maior visibilidade do andamento do 
projeto 

7- Melhor clareza na definição de 
responsabilidades e papéis 

22- Maior visibilidade da demanda por 
recursos 

8- Maior agilidade para na tomada de decisão 
em projetos 

23- Transferência efetiva do conhecimento 
em gerenciamento de projetos 

9- Melhor alocação de recursos entre projetos 
da organização 

24- Maior previsibilidade para a tomada de 
decisão 

10- Redução do prazo/ciclo de vida dos 
projetos 

25- Melhor comunicação entre as áreas da 
organização 

11- Menor exposição a riscos 26- Melhor comunicação entre a equipe do 
projeto 

12- Maior disponibilidade de informação 
sobre lições aprendidas em experiências 
anteriores 

27- Melhor comunicação com o nível 
executivo 

13- Maior integração entre as áreas da 
organização 

28- Maior confiabilidade nas informações 
apresentadas 

14- Aumento da produtividade em projetos 29- Estimativas de prazo e custos mais 
confiáveis 

15- Melhor qualidade nos resultados dos 
projetos 

30- Maior disponibilidade de informação de 
qualidade para tomada de decisão 

Tabela 2: Principais benefícios esperados para um PMO 

Fonte: Workshop PMO Tools (2015) 

 

Além dos potenciais serviços, a ferramenta disponibiliza o indicador de aderência de 

expectativas para o PMO, para cada grupo de cliente e por indivíduo a fim de perceber o quanto 

os serviços selecionados irão atender as expectativas dos clientes. 
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4.5.2. Equilíbrio do Mix de Serviços 

Neste passo, a ferramenta analisa o balanceamento dos mix de serviços selecionados e 

utiliza o banco de dados de benchmarking para indicar como o PMO será capaz de gerar valor 

percebido para seus clientes a curto, médio e longo prazo. A partir desta análise do gráfico de 

geração de valor agregado, que o programa oferece, é possível ajustar os serviços de acordo 

com a percepção de valor que se espera, com resultados a curto, médio ou longo prazo. 

4.5.3. Processos do PMO 

Nesta fase, o software PMO VALUE RING fornece recomendações detalhadas de 

processos para cada serviço do PMO selecionado, baseado no banco de dados de benchmarking. 

O objetivo é que os processos estejam formalmente e claramente definidos com entradas, 

ferramentas e técnicas apropriadas, saídas, responsabilidades e todos os elementos necessários, 

adaptados para a realidade da organização. 

4.5.4. KPIs 

Nesta etapa, baseado no banco de dados de benchmarking, o software PMO VALUE 

RING fornece um conjunto de KPIs para cada serviço selecionado do PMO, uma recomendação 

com a relevância de cada indicador e também detalhando como devem ser estabelecidos, 

medidos (periodicidade) e avaliados (metas internas, externas e parciais). Sendo assim, é 

possível verificar se o sucesso ou insucesso dos projetos poderá estar ligado ao sucesso ou 

insucesso do PMO. Após o estabelecimento dos indicadores para cada serviço, a ferramenta 

permite a introdução periódica das medições afim de realizar um acompanhamento histórico. 

4.5.5. Headcount e Competências 

Neste passo, a metodologia prove recomendações para a definição de recursos 

(headcount) para o PMO, assim como as competências que são requeridas e sua relevância para 

performance em cada serviço com excelência. Também fornece um método para avaliar o nível 

de proficiência de cada membro do PMO nas competências requeridas, identificando as lacunas, 

auxiliando a definição dos planos de desenvolvimento, e sugerindo a melhor alocação de 

recursos para cada serviço. Primeiramente são inseridos os grupos de avaliadores e estabelecido 

a relevância (peso) de cada grupo. Na sequência são inseridos os participantes para o feedback 
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360°, indicando a qual grupo pertencem. Continuando o processo, são selecionados os 

profissionais a serem avaliados e por quem serão avaliados.  

A avaliação das competências dos membros do PMO consiste num questionário onde 

10 competências são avaliadas, de 1 a 4, sendo elas a habilidade de influenciar, habilidade de 

integrar, foco no cliente, gestão de conflitos, comunicação eficaz, relacionamento interpessoal, 

gestão do conhecimento, proatividade, gestão de processos e gestão de projetos. Após a 

avaliação, a ferramenta apresenta o resultado por membro avaliado, indicando a sua aderência 

para cada competência, o Indicador de Aderência as Competências – IAC geral e um IAC para 

cada serviço. A partir deste resultado é possível estabelecer um plano de desenvolvimento de 

competências para os membros do PMO. 

4.5.6. Maturidade do PMO e Planejamento da Evolução 

Neste passo, o software PMO VALUE RING auxilia na avaliação dos níveis atuais e 

desejados de maturidade do PMO, detalhando cada serviço em níveis que reflitam a evolução 

da habilidade do PMO em gerar valor para a organização. Baseado na base de dados de 

benchmarking, o modelo também auxilia na criação de planos de ação para a evolução da 

maturidade do PMO. 

Os serviços selecionados dividem-se em abordagem estratégica, tática e operacional. A 

partir de um período de avaliação do PMO são estabelecidos níveis, de 1 a 4, atuais e desejados 

para cada serviço que resultam nos níveis de maturidade dos serviços. A ferramenta fornece 

ainda uma pirâmide de maturidade com os níveis estratégicos, táticos e operacionais atuais e 

desejados para o PMO. Esta composição representa o indicador de maturidade do PMO. 

4.5.7. ROI 

Para saber se o PMO está gerando resultado financeiro positivo, nesta etapa, a 

ferramenta auxilia a medição do retorno financeiro do PMO. O software utiliza o valor anual 

do portfólio, a porcentagem de perda no portfólio, o valor de perda no portfólio dos ciclos 

anteriores e o custo anual do PMO. Considera também os problemas específicos da organização 

que geram perdas, e baseado na base de dados de benchmarking, apresenta quais medidas de 

mix de serviços oferecidos pelo PMO podem potencialmente minimizar essas perdas. 
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4.5.8. Balanced Scorecard 

Nesta fase são estabelecidos objetivos de forma a equilibrar a atuação do PMO no 

desafio de gerar valor para a organização.  

 

Figura 5: Balanced Scorecard para PMO 

Fonte: Workshop PMO Tools (2015) 

 

A figura acima representa o mapa estratégico do PMO, indicando as principais ações em 

cada nível estratégico (aprendizagem e crescimento, processos, clientes e valor) para a geração 

de valor do PMO para a organização. Esta etapa da metodologia estará disponível somente no 

segundo bimestre de 2016. 

Ao final da estruturação completa do PMO é fornecido um dashboard ou painel de 

indicadores, onde é demonstrado o desempenho geral do PMO, apresentando o ROI do PMO, 

a aderência do PMO aos benefícios esperados, os indicadores ligados aos serviços, a maturidade 

do PMO segundo a sua aderência aos níveis estratégico, tático e operacional e o índice de 

aderência de competência do PMO. De posse destas informações, é possível realizar um 

acompanhamento ao longo do tempo e estabelecer um plano de evolução do PMO. 
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5. PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM 

PMO EM UMA EMPRESA DO SETOR DE SANEAMENTO – ESTUDO DE 

CASO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. – SERENCO  

5.1. GERENCIAMENTO DO PROJETO 

5.1.1. Plano de Gerenciamento do Projeto  

5.1.1.1. Escopo 

 

Declaração de Escopo 

Projeto 

Proposta de uma metodologia para implantação de um PMO em uma empresa do setor de 
saneamento 

Sponsor 

Diretoria Executiva 

Gerente/Equipe 

Tácito Almeida de Lucca 

Justificativa 

Diante das demandas por melhor planejamento e controle das grandes áreas de conhecimento 
de gerenciamento de projetos na organização, a fim de reduzir perdas, foi concluído que há 
a necessidade iminente da implantação de um PMO na empresa 

Objetivo 

Propor uma metodologia para a implantação de um PMO na organização 

Descrição do Produto 

Implantação de um PMO na empresa Serenco, incluindo toda sua estruturação, deixando o 
PMO operacional 

Restrições 

Foi identificado restrição de prazo de 1 ano para a implantação do PMO, porém não houve 
restrição quanto ao orçamento. Além disso, foi imposto pelo sponsor (diretoria) que o 
gerente/equipe do PMO deveria ser constituída por funcionário já existente na organização 

Premissas 

• Existe suporte executivo para as mudanças necessárias na organização 
• Os colaboradores da organização desconhecem as boas práticas de projetos 
• O quadro de pessoal da organização é receptivo à mudanças 
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Principais entregáveis do projeto 

• Plano de gerenciamento do projeto 
• Diagnóstico 
• Implantação física 
• Estruturação do PMO 
• Treinamento 
• Encerramento 

Escopo não incluído 

Não faz parte do trabalho deste projeto serviços administrativos-financeiros ou aqueles que 
não estejam diretamente relacionados as grandes áreas do conhecimento de gerenciamento 
de projetos 

Tabela 3: Declaração de escopo 

 

A Estrutura Analítica do Projeto – EAP contendo todas as entregas e pacotes de trabalho 

foi desenvolvida utilizando a ferramenta WBS Tool e está representada no Anexo A. Na 

sequência é apresentado o Dicionário da EAP. 

 

Dicionário da EAP 

1.1. Gerenciamento do projeto 

Não foi construída a especificação dos pacotes de trabalho do gerenciamento do projeto, pois 
constam deste plano de projeto. 

1.2.Mobilização da equipe inicial 

1.2.1. Seleção do pessoal de implantação 

Seleção de pessoal interno para atuar no projeto de implantação. 

1.2.2. Remuneração do cargo 

Proposição de remuneração para o gerente de PMO com base em pesquisa de mercado e 
interesse entre as partes. 

1.3. Implantação física 

1.3.1. Formalização da criação do departamento 

Formalização dentro da organização da criação do PMO como um elemento da hierarquia 
organizacional. Quanto mais alto a hierarquia, maior a autoridade e abrangência e, portanto, 
os benefícios do PMO para a empresa. 

1.3.2. Aquisição e mobilização da infraestrutura 

Aquisição e mobilização do espaço físico para a equipe de implantação do PMO, mobiliário, 
equipamentos, ferramentas, softwares, material de escritório e outras facilidades. 
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1.4. Diagnóstico 

1.4.1. Perfil da empresa 

Estabelecimento das características atuais da empresa como área estratégica de negócio, 
porte, estrutura organizacional, tempo de existência e quantidade de funcionários. 

1.4.2. Levantamento dos stakeholders 

Levantamento na organização das partes interessadas no gerenciamento de projetos que 
possam intervir, influenciar ou serem influenciadas, pelo PMO operando e também por este 
projeto de implantação do PMO. 

1.4.3. Aplicação de modelo de maturidade em GP 

Escolha de um modelo de maturidade adequado à organização. Escolha dos avaliadores dos 
questionários com categorias e pesos relativos. Apuração dos resultados. 

1.5. Estruturação do PMO 

1.5.1. Serviços 

Identificar os benefícios esperados pelos clientes do PMO para então definir os principais 
serviços a serem prestados. 

1.5.2. Equilíbrio do mix de serviços 

Avaliar o equilíbrio dos serviços pré-selecionados quanto a geração de valor ao longo do 
tempo e caso haja interesse realizar alteração para ter uma maior percepção de valor a curto, 
médio ou longo prazo. 

1.5.3. Processos do PMO 

Estabelecer os macros fluxos dos serviços oferecidos pelo PMO, entradas, técnicas e 
ferramentas e saídas. 

1.5.4. KPIs 

Selecionar os indicadores para cada serviço atribuindo sua periodicidade e metas. 

1.5.5. Headcount e competências 

Verificar as competências atuais dos membros do PMO e necessidade de aperfeiçoamento e 
inclusão de mais membros. 

1.5.6. Maturidade do PMO e planejamento de evolução 

Avaliar a maturidade do PMO e estabelecer um plano de evolução para o setor a fim de 
alcançar o nível desejado. 

1.5.7. ROI 

Verificar o retorno de investimento do PMO através da identificação das perdas e problemas 
enfrentados durante o ciclo de avaliação. 

1.6.Implantação dos serviços 

1.6.1. Desenvolvimento de metodologia de GP 
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A partir do diagnóstico, construir uma estrutura de processos de gerenciamento de projetos 
que atenda às necessidades da organização. Preferencialmente, utilizar meio eletrônico para 
construção, armazenamento e consulta, de forma a facilitar o uso e as atualizações. 

1.6.2. Escolha e implantação de SIGP 

A partir das necessidades levantadas no diagnóstico e da estruturação da metodologia, fazer 
benchmarking de ferramentas de mercado para escolher um Sistema de Informação de 
Gerenciamento de Projetos – SIGP que possa atender as necessidades. Fazer uma seleção 
de duas ou três alternativas do software principal do SIGP e realizar um aprofundamento da 
análise diante os requisitos da metodologia. Escolher as ferramentas, adquirir, instalar e 
configurar para uso com a metodologia. 

1.6.3. Construção de exemplos e templates 

Em paralelo à construção da metodologia, dar início a construção de exemplos e templates 
que auxiliem os gerentes e as equipes de projeto no uso da metodologia e do SIGP. 

1.6.4. Construção de painel de acompanhamento 

Construção de painel de controle de métricas para o acompanhamento de múltiplos projetos 
e para visualização, preferencialmente em ambiente web, dentro ou a partir do SIGP já 
instalado. 

1.6.5. Definição de políticas organizacionais 

Definição de políticas organizacionais de gerenciamento de projetos, incluindo papéis, 
responsabilidades, interface, plano de carreira, salário e benefícios. 

1.7. Treinamento 

1.7.1. Diagnóstico de necessidades de treinamento 

Realização do levantamento de necessidades do público-alvo de diferentes categorias para 
determinar perfis de treinamento desde a conscientização, a visão geral da gestão, o 
acompanhamento de projetos e a capacitação em gerenciamento de projetos. Construir plano 
de treinamentos que atendam às necessidades cobrindo a disseminação do uso efetivo das 
ferramentas desenvolvidas pelo PMO. 

1.7.2. Seleção de pessoas para treinamento 

Seleção do pessoal da organização que irá participar da utilização das ferramentas do PMO. 
Desde os gerentes de projeto e a equipe até outros especialistas que interajam com o 
gerenciamento do projeto e até mesmo os sponsors e gerentes funcionais que vão contribuir, 
acompanhar e receber os resultados dos projetos. 

1.7.3. Construção do material de treinamento 

Construir material para os treinamentos mais gerais e específicos de capacitação. Atualizar 
os materiais após realização dos cursos. 

1.7.4. Treinamento nas ferramentas 

Definição das datas, divisão em turmas por assunto, quantidade e disponibilidade das 
pessoas. Alocação de infraestrutura e realização dos cursos.  

1.8. Encerramento 
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1.8.1. Lições aprendidas 

Identificação das lições aprendidas na fase de implantação do projeto determinando a área do 
conhecimento em questão, descrição, responsável e recomendação para projetos futuros. 

1.8.2. Avaliação sobre a implementação do projeto 

Levantamento e apresentação dos resultados alcançados pelo projeto. 

Tabela 4: Dicionário da EAP 

 

5.1.1.2. Tempo 

A análise para identificação das atividades foi baseada inicialmente na Declaração do 

Escopo, que especifica as entregas do projeto. As atividades foram sequenciadas logicamente e 

de acordo com o tipo de precedência entre elas. Para determinar a duração de cada atividade 

foram utilizadas as seguintes técnicas de estimativas: análoga e três pontos.  

 

Sequenciamento das atividades 

1. Projeto de implantação do PMO 

1.1. Gerenciamento do projeto 

1.1.1. Plano de gerenciamento do projeto 

1.1.1.1. Escopo 

1.1.1.2. Tempo 

1.1.1.3. Custos 

1.1.1.4. Comunicações 

1.1.1.5. Riscos 

1.1.1.6. Pessoas 

1.1.1.7. Aquisições 

1.1.1.8. Qualidade 

1.1.1.9. Controle integrado de mudanças 

1.2. Mobilização da equipe inicial 

1.2.1. Seleção do pessoal de implantação 

1.2.2. Remuneração do cargo 

1.2.2.1. Realizar pesquisa de mercado 

1.2.2.2. Desenvolver a MAPAN 

1.3. Implantação física 
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1.3.1. Formalização da criação do departamento 

1.3.1.1. Definir alocação hierárquica, pessoal e integração 
organizacional do novo departamento 

1.3.1.2. Aprovar a formalização da criação do departamento 

1.3.1.3. Apresentar ao pessoal da organização a criação do novo 
departamento  

1.3.2. Aquisição e mobilização da infraestrutura 

1.3.2.1. Alocar espaço físico 

1.3.2.2. Mobilizar mobiliário e equipamentos 

1.4. Diagnóstico 

1.4.1. Perfil da empresa 

1.4.1.1. Caracterizar a empresa 

1.4.1.2. Identificar o organograma atual 

1.4.2. Levantamento de stakeholders 

1.4.2.1. Identificar partes interessadas 

1.4.2.2. Mapear e definir estratégias de gestão 

1.4.3. Aplicação de modelo de maturidade em gerenciamento de projetos 

1.4.3.1. Levantar modelos no mercado 

1.4.3.2. Escolher e contratar modelo 

1.4.3.3. Aplicar o modelo 

1.4.3.4. Analisar o resultado 

1.5. Estruturação do PMO 

1.5.1. Serviços 

1.5.2. Equilíbrio do mix de funções 

1.5.3. Processos do PMO 

1.5.4. KPIs 

1.5.5. Headcount e competências 

1.5.6. Maturidade do PMO e planejamento da evolução 

1.5.7. ROI 

1.6. Implantação dos serviços 

1.6.1. Desenvolvimento de metodologia de GP 

1.6.2. Escolha e implementação de SIGP 

1.6.3. Construção de exemplos e templates 

1.6.4. Construção de painel de acompanhamento 
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1.6.5. Definição de políticas organizacionais 

1.7. Treinamento 

1.7.1. Diagnóstico de necessidades de treinamento 

1.7.2. Seleção de pessoas para treinamento 

1.7.3. Construção do material de treinamento 

1.7.4. Treinamento nas ferramentas 

1.8. Encerramento 

1.8.1. Lições aprendidas 

1.8.2. Avaliação sobre a implantação do projeto 

Tabela 5: Sequenciamento das atividades 

 

Os marcos de um projeto são, de modo geral, eventos que evidenciam o andamento do 

projeto, principalmente para a alta gerência. Abaixo é demonstrado a lista de marcos do projeto 

de implantação do PMO. 

 

Marco Data 
Início do projeto 01/07/2015 
Implantação física 29/07/2015 
Diagnóstico realizado 31/08/2015 
Início da implantação dos serviços 21/09/2015 
Treinamento 30/05/2016 

Encerramento 01/07/2016 

Tabela 6: Lista de marcos 

 

O cronograma do projeto (Anexo B) foi desenvolvido a partir da análise das saídas de 

cada um dos processos acima, utilizando a ferramenta MS Project 2013. 

5.1.1.3. Custos 

O orçamento do projeto foi composto por custos diretos (a partir dos recursos alocados 

às atividades ou a partir dos entregáveis), custos indiretos (a partir de percentual de rateio dos 

custos indiretos totais), reservas gerenciais (para mudanças ao longo da realização do projeto) 

e reservas de contingenciamento de riscos (a partir da soma do valor esperado de todos os riscos 

identificados). 
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Entregáveis Custo  
1.1. Gerenciamento do projeto R$ 15.163,30 
1.2. Mobilização da equipe inicial R$ 3.369,62 
1.3. Implantação física R$ 5.054,43 
1.4. Diagnóstico R$ 14.320,89 
1.5. Estruturação do PMO R$ 12.636,08 

1.6. Implantação dos serviços R$ 151.632,95 

1.7. Treinamento R$ 14.320,89 

1.8. Encerramento R$ 5.896,84 

Custo direto total R$ 222.395,00 

Tabela 7: Custo direto 

 

Parcelas de custo Custo 
Custo direto estimado R$ 222.395,00 
Custo indireto rateado R$ 500,00 
Reserva gerencial (10% do custo direto) R$ 22.239,50 
Reserva de contingência a riscos R$ 45.000,00 

Custo total do projeto R$ 290.134,50 

Tabela 8: Custo total do projeto 

 

5.1.1.4. Comunicações 

O gerenciamento da comunicação é um dos principais fatores atrelados ao sucesso do 

projeto. O objetivo deste plano de comunicação foi definir os principais meios de comunicação 

que foram utilizados no projeto e quais as principais reuniões do projeto, quem foi o responsável 

por organizá-la, quais foram os envolvidos, qual foi o objetivo e com qual frequência deveria 

ocorrer durante o andamento do projeto. 

 

Principais meios de 
comunicação 

Descrição 

Presencial 
Preferencialmente será o principal meio utilizado e toda definição 

deverá ser registrada em ATA ou e-mail 

Telefone 
Utilizado caso não possa haver um contato pessoal presencial no 

projeto para alguma definição. 

E-mail 
Meio de comunicação formal do projeto. Todas as definições 

formais deverão estar documentadas em e-mails. 
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Skype 
Apenas para comunicação rápida e informal no dia-a-dia entre o 

gerente do PMO e os stakeholders do projeto 

Pasta do projeto 
Será disponibilizado um diretório no servidor interno que possuirá 

todos os documentos gerados durante o projeto 

Tabela 9: Principais meios de comunicação 

 

Reunião Tema/Objetivo Periodicidade Envolvidos Responsável 

Abertura do 
projeto 

Apresentação da 
descrição, 
objetivos, 

envolvidos, 
cronograma e 

marcos do projeto 

Uma única 
vez, ao início 

do projeto 

Diretoria e 
gerente do 

PMO 

Gerente do 
PMO 

Negociação da 
remuneração 

Negociar a 
remuneração do 
gerente do PMO 

com base em 
critérios objetivos 

Duas vezes, 
uma para 

apresentação 
da proposta e 

outra para 
fechamento de 

acordo 

Diretoria e 
gerente do 

PMO 

Gerente do 
PMO 

Formalização da 
criação do 

departamento 

Informar a todos 
colaboradores da 
empresa a criação 
de um novo setor, 

apresentando a 
nova estrutura 
organizacional, 
qual o objetivo, 

responsabilidades, 
e serviços 
oferecidos 

Uma única vez Toda a empresa 
Gerente do 

PMO 

Diagnóstico 

Apresentar o 
cenário atual da 
empresa, com 

base em 
características 
como AEN, 

quantidade de 
funcionários, 

faturamento anual 
e estrutura 

organizacional  

Uma única vez 
Diretoria e 
gerente do 

PMO 

Gerente do 
PMO 

Apresentação da 
maturidade em 

GP 

Apresentar a 
análise da 

maturidade em 
Uma única vez 

Diretoria e 
gerente do 

PMO 

Gerente do 
PMO 
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GP atual e 
oportunidades de 

melhorias 

Definição dos 
serviços do PMO 

Identificar os 
benefícios 

esperados pelos 
clientes do PMO 

afim de 
estabelecer os 
serviços mais 

aderentes 

Uma única vez Toda a empresa 
Gerente do 

PMO 

Avaliação do 
equilíbrio do mix 

de serviços 

Avaliar a 
percepção de 

valor ao longo do 
tempo dos 

serviços pré-
definidos  

Uma única vez 
Diretoria e 
gerente do 

PMO 

Gerente do 
PMO 

Definição dos 
indicadores dos 

PMO 

Definir os 
indicadores para 
cada serviço e 

estabelecer suas 
metas 

Uma única vez 
Diretoria e 
gerente do 

PMO 

Gerente do 
PMO 

Avaliação das 
competências do 
gerente de PMO 

Avaliar as 
competências 

atuais do gerente 
de PMO e 

estabelecer um 
plano de evolução 

Uma única vez Toda a empresa 
Gerente do 

PMO 

Apresentação da 
metodologia e 

templates de GP 

Apresentar a 
metodologia e 

template padrão 
de cada grande 

área do 
conhecimento em 

GP  

Após cada 
conclusão de 

etapa 
Toda a empresa 

Gerente do 
PMO 

Apresentação 
das ferramentas 

do SIGP 

Apresentar as 
ferramentas 

definidas do SIGP 
Uma única vez Toda a empresa 

Gerente do 
PMO 

Andamento dos 
projetos da 

empresa 

Apresentar o 
andamento dos 

projetos da 
empresa com base 

nos indicadores 
definidos 

Quinzenal 
Diretoria e 
gerente do 

PMO 

Gerente do 
PMO 

Encerramento 

Apresentar as 
lições aprendidas, 

avaliar a 
implantação do 

Uma única 
vez, ao final 
do projeto 

Diretoria e 
gerente do 

PMO 

Gerente do 
PMO 
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PMO no período 
e reavaliar a 

proposta 

Tabela 10: Principais reuniões 

 

5.1.1.5. Riscos 

As técnicas utilizadas para identificar os riscos foram: analogias e revisão bibliográfica. 

A identificação dos riscos foi feita no início do projeto e a revisão dos riscos será feita no 

decorrer do projeto. O controle dos riscos é um processo contínuo e deverá ser realizado de 

duas formas:  monitorando e controlando os riscos, e participando do processo de controle 

integrado de mudanças. A reserva de contingência foi administrada pelo gerente do PMO e o 

valor foi de R$ 22.239,50, e o valor da reserva gerencial é de R$ 45.000,00 e para sua utilização 

o gerente do projeto precisava pedir autorização para a diretoria. A qualificação dos riscos 

quanto à probabilidade e ao impacto foi determinada a partir de Barcaui (2012), tabelas 11 e 

12. Na tabela 13 é apresentada a identificação e respostas aos riscos. 

 

Símbolo Nome % Descrição da probabilidade 

A+ Altíssima >90% Probabilidade iminente 

A Alta >75 a 90% Probabilidade muito alta 

A- Alta inferior >60 a 75% Probabilidade alta 

M+ Média superior >50 a 60% Probabilidade média superior 

M Média >35 a 50% Probabilidade média 

M- Média inferior >20 a 35% Probabilidade média inferior 

B+ Baixa superior >15 a 20% Probabilidade baixa 

B Baixa 5 a 15% Probabilidade muito baixa 

B- Baixíssima <5% Probabilidade insignificante 

Tabela 11: Qualificação dos riscos quanto à probabilidade 

 

Símbolo Nome Descrição do impacto 

A+ Altíssimo Inviabiliza completamente o projeto 

A Alto Compromete severamente os benefícios do projeto 
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A- Alto inferior Compromete os benefícios do projeto parcialmente 

M+ Médio superior Impacto severo, porém não comprometendo os benefícios 
finais do projeto 

M Médio Impacto moderado, porém afetando prazo, custo e/ou 
qualidade 

M- Médio inferior Impacto moderado no projeto 

B+ Baixo superior Impacto baixo para o andamento do projeto 

B Baixo Impacto muito baixo para o andamento do projeto 

B- Baixíssimo Impacto irrelevante para o projeto 

Tabela 12: Qualificação dos riscos quanto ao impacto 

 

Categoria Origem Prob. Impacto Estratégia 
Reação ao 

risco 

Recursos 
humanos 

Resistências às 
ferramentas do PMO 

A A Mitigar 

Disseminar as 
vantagens das 
ferramentas 
escolhidas 

Recursos 
humanos 

Resistências ao 
posicionamento 

hierárquico alto do 
PMO 

M+ A Mitigar 

Levantar e 
gerenciar as 

possíveis 
resistências a 

partir do 
mapeamento 

dos 
stakeholders; 

Conscientizar e 
envolver o 

sponsor sobre 
medidas de 
mitigação 

Recursos 
humanos 

Ausência dos 
treinados, obrigando 

a turmas extras 
A- M+ Aceitar 

Acompanhame
nto da 

assiduidade e 
ações de 

estimulo à 
presença 

Técnico 
Erros nas estimativas 

de esforço 
M A Mitigar 

Construir um 
processo 

analítico e 
validado 
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Recursos 
humanos 

Falta de interesse nos 
relatórios de 
desempenho 

A M Mitigar 

Focar a 
distribuição 

nas 
necessidades 

dos 
stakeholders 

Gerência 

Mudança de 
prioridades na 

organização com 
impacto em escopo e 

prazo 

M- A Mitigar 

Manter em tela 
os benefícios 

para a 
organização do 

projeto 

Gerência 
Dificuldade de 

escolha das 
ferramentas do SIGP 

M M+ Mitigar 
Acompanhar 
padrões de 
mercado 

Técnico 
Deficiência nos 

planos de 
treinamentos 

M M Mitigar 

Validar os 
planos de 

treinamento 
por toda a 

equipe; 
contratar 

pessoal externo 
para o 

treinamento 

Técnico 

Dificuldades ou 
inviabilidade na 
integração das 

ferramentas 
informatizadas 

M- M+ Mitigar 

Buscar adquirir 
ferramentas de 

um mesmo 
fabricante ou 
que já operem 

juntas em 
outras 

empresas 

Recursos 
humanos 

Resistência à 
homologação das 

ferramentas 
B A- Mitigar 

Envolver desde 
o início as 
áreas de 

homologação 
para incorporar 
seus critérios à 

seleção 

Técnico 

Problemas de 
qualidade didática no 

treinamento nas 
ferramentas 

M M- Mitigar 

Capacitar 
previamente os 
instrutores em 

didática 

Gerência 
Cronograma muito 
audacioso/fictício 

M- M Mitigar 

Calcular o 
cronograma 

com técnica e 
negociar com 

sponsor prazos 
realistas 
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Técnico 

Dificuldades na 
instalação/configuraç

ão das ferramentas 
do SIGP 

B+ M Aceitar 

Buscar 
especialistas; 
Aprofundar 
análise de 
manuais 

Técnico 
Falha no diagnóstico 
de necessidades de 

treinamento 
B+ M Mitigar 

Preparar o 
diagnóstico 

para revisão e 
validação da 

equipe de 
projeto 

Técnico 
Indicadores de 

qualidade pouco 
assertivos 

M B+ Mitigar 

Validar os 
indicadores 

com os 
principais 

stakeholders 
técnicos 

Técnico 
Relatórios de 
desempenho 
imprecisos 

B+ M Mitigar 

Utilizar 
ferramenta 

informatizada 
para o 

acompanhamen
to 

Técnico 

Falta de 
conhecimento 
técnico para 

construção do 
material de 
treinamento 

B M Mitigar 

Suportar o 
responsável 

pelo 
treinamento 
com pessoal 
capacitado; 
Contratar 

pessoal externo 
para o 

treinamento 

Técnico 

Problemas de 
qualidade técnica no 

treinamento nas 
ferramentas 

B+ M- Mitigar 

Capacitar 
previamente os 
instrutores nas 
informações 
técnicas das 
ferramentas 

Tabela 13: Identificação e respostas a riscos 

 

5.1.1.6. Pessoas 

Neste projeto em virtude de a equipe ser composta apenas pelo gerente de PMO, não 

houve a necessidade da elaboração de um plano de gerenciamento de pessoas contendo o 
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organograma da equipe, matriz de responsabilidades, funções e competências necessárias (estas 

serão tradadas na entrega “Estruturação do PMO”). Apenas o sponsor teve a função de 

aprovador e ser informado do andamento das etapas do projeto. 

5.1.1.7. Aquisições 

O gerenciamento das aquisições descreve o que deveria ser adquirido externamente ao 

projeto e como será decorrida e contratada essa aquisição (contrato para fornecimento de bem 

ou serviço). No presente projeto houve itens de software e hardware a serem adquiridos e houve 

a possibilidade de necessidades de empresa para treinamentos. Usualmente, gerentes de 

projetos tem adotado a necessidade do gerenciamento das aquisições quando esta representa 

30% ou mais do custo total do projeto. Como o valor das aquisições do projeto estava muito 

abaixo deste valor usualmente utilizado, optou-se por não descrever os detalhes do plano de 

aquisições neste projeto.  

5.1.1.8. Qualidade 

O plano de gerenciamento da qualidade do projeto define a forma como o gerente do 

projeto executará a política de qualidade da organização. O Plano de gerenciamento de 

Qualidade estabelece requisitos e padrões da qualidade apropriados ao projeto e as suas entregas 

e descreve como será verificado a conformidade das entregas respeitando a política de 

qualidade da empresa. Os critérios de qualidade do presente projeto foram definidos pelo 

gerente do PMO. 

 

Item EAP Descrição Indicadores Fórmula Meta 

1.5.2.1 
Identificar partes 

interessadas 
PI=Partes 

identificadas 

Aplicação de 
checklist para 

verificação das 
partes 

identificadas 

100% das 
partes 

interessas 
identificadas 

1.6.1 Serviços 
AR=Avaliações 

respondidas 

Aplicação de 
checklist para 

verificação das 
avaliações 

respondidas 

100% das 
avaliações 

respondidas 

1.6.5 
Headcount e 
competências 

AR=Avaliações 
respondidas 

Aplicação de 
checklist para 

verificação das 
avaliações 

respondidas 

100% das 
avaliações 

respondidas 
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1.7.2 
Desenvolvimento 
de metodologia de 

GP 

MD=Metodologias 
desenvolvidas 

Aplicação de 
checklist para 

verificação das 
metodologias 
desenvolvidas 

100% das 
metodologias 
desenvolvidas 

1.7.3 
Escolha e 

implantação de 
SIGP 

CA=Critérios 
atendidos 

Número de 
critérios 

atendidos/número 
de critérios 

70% dos 
critérios 

atendidos 

1.7.5 
Construção de 

painel de 
acompanhamento 

II=Indicadores 
identificados 

Aplicação de 
checklist para 

verificação dos 
indicadores 

identificados 

100% dos 
indicadores 

identificados 

1.8.2 
Diagnóstico da 
necessidade de 

treinamento 

NL=Necessidades 
listadas 

Aplicação de 
checklist para 

verificação das 
necessidades 

listadas 

100% das 
necessidades 

listadas 

1.9.1 Lições aprendidas 
TP=Template 

preenchido 

Aplicação de 
checklist para 

verificação dos 
templates 

preenchidos 

100% dos 
templates 

preenchidos 

Tabela 14: Processo de planejamento da qualidade 

 

Atividade Indicadores Ferramentas Responsável Periodicidade 

Identificar partes 
interessadas 

PI=Partes 
identificadas 

Checklist 
Gerente do 

PMO 

Uma vez, ao 
início do 
projeto 

Serviços 
AR=Avaliações 

respondidas 
Checklist 

Gerente do 
PMO 

Uma vez, no 
início da 
atividade 

Headcount e 
competências 

AR=Avaliações 
respondidas 

Checklist 
Gerente do 

PMO 

Uma vez, no 
início da 
atividade 

Desenvolvimento 
de metodologia 

de GP 

MD=Metodologias 
desenvolvidas 

Checklist 
Gerente do 

PMO 
Uma vez a cada 
item concluído 

Escolha e 
implantação de 

SIGP 

CA=Critérios 
atendidos 

Checklist 
Gerente do 

PMO 

Uma vez, no 
final da 

atividade 
Construção de 

painel de 
acompanhamento 

II=Indicadores 
identificados 

Checklist 
Gerente do 

PMO 

Uma vez, no 
final da 

atividade 
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Diagnóstico da 
necessidade de 

treinamento 

NL=Necessidades 
listadas 

Checklist 
Gerente do 

PMO 

Uma vez, no 
final da 

atividade 

Lições 
aprendidades 

TP=Template 
preenchido 

Template 
lições 

aprendidas 

Gerente do 
PMO 

Uma vez, ao 
final do projeto 

Tabela 15: Garantia e controle da qualidade 

 

5.1.1.9. Controle integrado de mudanças 

A gestão de mudanças é indispensável para qualquer projeto e o plano de gerenciamento 

do projeto deve prever a forma de gerir as mudanças que inevitavelmente irão surgir ao longo 

do projeto. Abaixo é apresentado o formulário de solicitação de mudança elaborado para o 

presente projeto. 

 

Formulário de solicitação de mudança 

1. Identificação da mudança 

Nome do projeto: Controle de mudança nº ____ 

Solicitada por: Data da solicitação: ___/___/___ 

Título: 

Descrição da mudança: 

 

 

Motivação da mudança: 

 

 

2. Avaliação – Gerente do PMO 

Impacto das mudanças em produtos ou tarefas (incluir ID EAP): 

 

 

Descrição do impacto 

Escopo: 

Tempo estimado (dias): 

Custo estimado (R$): 
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Comunicação: 

Riscos associados: 

Qualidade: 

Satisfação do cliente: 

Outros: 

3. Aceite – Sponsor 

(   ) Aceito (   ) Rejeitado (   ) Adiado para ___/___/___ 

Justificativa em caso de rejeição: 

 

 

  

Assinatura Sponsor Assinatura gerente de PMO 

Data: ___/___/___ 

Tabela 16: Formulário de solicitação de mudanças 

 

5.2. MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE INICIAL 

5.2.1. Seleção do pessoal de implantação 

Neste projeto foi assumido a premissa de que havia pessoal interno com interesse, 

disponibilidade e conhecimento técnico suficiente para a implantação do PMO sem a 

necessidade de consultoria externa. Sendo assim, o Engenheiro Sanitarista e Ambiental Tácito 

Almeida de Lucca, com especialização em gerenciamento de projetos em andamento, foi 

encarregado de elaborar uma proposta para a implementação de um PMO na organização, 

tornando-se assim, o gerente de PMO.  

5.2.2. Remuneração do cargo 

No Brasil, até o presente momento, não há uma normativa referente ao piso salarial e 

atribuições para o cargo de gerente de PMO. O Project Management Institute - PMI lançou em 

2015 a nona pesquisa salarial em gerenciamento de projeto onde dividiu as médias salariais de 

acordo com as variáveis cargo, anos de experiência, anos trabalhados em técnicas chave, anos 

trabalhados em gerenciamento de projetos, nível de formação, formação em gerenciamento de 
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projeto, status de certificação, treinamento por ano, gênero, departamento/função, indústria, 

tipo de projeto, número de funcionários da organização, tamanho médio da equipe de projeto e 

orçamento de projeto típico. Segundo a pesquisa, a média salarial para um gerente de PMO é 

de R$ 16.458,33.  

Outras pesquisas como a desenvolvida pela revista Exame, no período de 2014, o salário 

de gerente de PMO, para pequena ou média empresa, variou de R$9.000,00 a R$ 18.000,00. Já 

a pesquisa divulgada pela empresa Catho, o salário do gerente de PMO variou de R$ 6.000,00 

a R$ 12.329,55, ficando a média nacional em R$ 9.034,87. A organização Michael Page, de 

recrutamento especializado em cargos de média e alta gerência nas mais diversas áreas, 

apresentou o salário de gerente de PMO variando de R$ 10.000,00 a R$ 13.000,00 para o sul 

do país, com dados coletados no ano de 2014. A seguir é apresentado uma tabela resumo 

contendo os valores mínimos, máximos e médios das referidas pesquisas. 

 

Instituição Salário Mínimo Salário Máximo Salário Médio 
PMI - - R$ 16.458,33 
Exame R$ 9.000,00 R$ 18.000,00 - 
Catho R$ 6.000,00 R$ 12.329,55 R$ 9034,87 
Michael Page R$ 10.000,00 R$ 13.000,00 - 

Tabela 17: Pesquisa salarial de gerente de PMO 

Fonte: PMI, Exame, Catho e Michael Page (2015) 

 

Os critérios objetivos considerados para a definição de uma proposta que atendesse as 

necessidades de ambos os lados foram os seguintes: 

 

Gerente de PMO Organização 

Proposta de criação do PMO 
Aumento do nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos 
Aumento das responsabilidades Redução das responsabilidades da diretoria 

Sujeito a riscos (oportunidades e ameaças) 
maiores 

Gerenciamento de riscos 

Desvinculo da área técnica Redução do quadro técnico 
Aumento do nível de estresse Melhora do clima organizacional 

Familiaridade com o negócio da empresa Funcionário da empresa 
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Formação em gerenciamento de projetos 
Tempo de experiência do colaborador na 

área de gerenciamento de projetos 

Tabela 18: Critérios considerados para proposta de remuneração 

A partir destes critérios foi possível estabelecer a Melhor Alternativa para um Acordo 

Negociação – MAPAN, conforme Fisher, Ury e Patton  (2014), para satisfazer as necessidades 

de ambos os lados da negociação, o que resultou em uma proposta de remuneração de R$ 

7.300,00, excluídos os benefícios (auxílio moradia, vale refeição e plano de saúde). A validade 

da proposta foi definida com prazo de um ano, onde após o término deverá ser revista junto a 

diretoria da empresa.  

5.3. IMPLANTAÇÃO FÍSICA 

5.3.1. Formalização da Criação do Departamento 

A formalização da criação do novo departamento foi realizada através de uma 

apresentação para toda a empresa, estruturada em: glossário, conceito do PMO, estruturas, 

funções comuns, justificando o PMO na empresa e um breve cronograma de implantação do 

setor. Esta etapa foi extremamente importante para que os colaboradores pudessem verificar a 

necessidade iminente de um Escritório de Projetos e os possíveis benefícios que esta estrutura 

proveria para a organização. 

5.3.2. Aquisição e Mobilização da Infraestrutura 

Houveram poucas aquisições e mobilizações visto que o membro do PMO já pertencia 

ao quadro de funcionários da organização. A infraestrutura foi aproveitada a mesma anterior e 

foram adquiridos apenas material de escritório e acessórios computacionais como webcan, fone 

e microfone. As demais aquisições vieram ao longo da fase de implantação, porém foram 

inexpressivas até o presente momento. 

5.4. DIAGNÓSTICO 

5.4.1. Perfil da empresa 

Sediada na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, a empresa Serviços de 

Engenharia Consultiva Ltda – SERENCO, é uma prestadora de serviços voltada para o 

desenvolvimento de estudos e projetos nas áreas de Saneamento e da Hidráulica, com atuações 
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em vários estados do Brasil e no exterior, desde sua fundação em 1980. Sua área estratégica de 

negócios - AEN é a venda de soluções de engenharia para saneamento. Anualmente, a empresa 

dispõe de um portfólio de 15 a 20 projetos com duração média de 6 meses a 1 ano. 

A gama de clientes é diversificada, muitos clientes são Órgãos públicos, empresas 

privadas e em certos casos Parceria Público-Privada – PPP. Entre os clientes estão o Governo 

do Estado do Rio de Janeiro, Prefeituras, Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, 

Grupo Águas do Brasil, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, 

Companhia Paranaense de Energia  - COPEL, Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul 

– SANESUL, Serviços Autônomos de Municipais de Água e Esgoto, Fundação Nacional de 

Saúde, Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA, Companhia de Saneamento do 

Distrito Federal – CAESB, Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro – FGV/RJ, AEGEA, 

entre outras. 

Visto que sua principal área de atuação é o Saneamento e Meio Ambiente, a empresa 

desenvolveu e adquiriu softwares e modelos de simulação que proporcionam o inter-

relacionamento das estruturas gráficas com bancos de dados, de maneira a permitir o 

desenvolvimento de projetos em Sistemas de Esgotamento Sanitário, Abastecimento de Água, 

Drenagem e outros. Este constante investimento em tecnologia, seja para aquisição de novas 

ferramentas ou aprimoramento das existentes, para atender clientes de um determinado setor, 

posiciona a empresa, segundo o modelo de Porter (1980) sobre estratégias genéricas de 

competição, na estratégia de diferenciação com enfoque em nicho de mercado. 

A Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instituída em 2006, 

define microempresa como sendo a sociedade empresária que apresenta receita bruta anual 

inferior a R$ 360.000,00 e empresa de pequeno porte a sociedade que possui receita bruta anual 

superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00. Já a classificação de porte de 

empresa adotada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES está 

resumida na tabela 19. 
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Classificação Receita Operacional Bruta Anual 
Microempresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 
Pequena empresa Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões 
Média empresa Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões 
Média-grande empresa Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 
Grande empresa Maior que R$ 300 milhões 

Tabela 19: Classificação do porte das empresas segundo BNDES 

Fonte: www.bndes.com.br (2015) 

 

Partindo das premissas de ambas as definições e considerando a receita bruta anual da 

SERENCO referente ao ano de 2014 sendo R$ 3.500.000,00, esta se enquadra como empresa 

de pequeno porte.  

A empresa dispõe, atualmente, de um quadro de vinte e oito colaboradores sendo 

constituída por quatro setores: Presidência, Diretoria Executiva, Administrativo e Engenharia. 

O primeiro setor é composto pelo fundador, e também sócio majoritário da empresa, 

responsável pela negociação com os clientes e por parte consultiva. A Diretoria Executiva é 

formada por dois chiefs enterprise office – CEOs, responsáveis pela parte comercial, também 

pelo trato com os clientes, prospecção de novos projetos, concepção inicial dos estudos e 

projetos e suporte ao setor de engenharia.  

A engenharia, setor composto por quinze engenheiros, oito auxiliares de engenharia e 

um estagiário, é responsável pela elaboração dos projetos propriamente ditos por intermédio da 

concepção de soluções, estudos, dimensionamentos, elaboração e edição de pranchas, entre 

outros. O setor de engenharia apresenta hoje três escritórios situados nas cidades de Paraty-RJ, 

Rio de Janeiro-RJ e Pará de Minas-MG, além do escritório sede em Curitiba-PR. For fim, o 

setor Administrativo, composto por um auxiliar administrativo, tem como função atividades 

administrativas ligadas aos clientes, fornecedores e funcionários como admissão, demissão, 

pagamentos e documentação em geral. O organograma atual da organização, elaborado por 

intermédio da ferramenta ARIS Express, pode ser observado na figura 6. 
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Figura 6: Organograma atual da empresa 

 

Foi identificado com linha indicativa tracejada as unidades externas, visto que há um 

déficit no acompanhamento destas unidades, seja em atividades ou comunicação, apresentando 

pouca proximidade com a organização. Com a introdução do novo departamento, a estrutura 

organizacional da empresa foi alterada conforme grau hierárquico do novo setor (figura 7).  
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Figura 7: Novo organograma da empresa 

 

Neste novo organograma, com a introdução do PMO, as unidades externas passaram a 

ter uma participação maior junto a sede da organização. As unidades tiveram um maior 

acompanhamento com esta alteração no organograma.
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5.4.2. Levantamento dos Stakeholders 

O objetivo do levantamento dos stakeholders foi identificar e analisar as partes 

interessadas, cujos interesses poderiam ser afetados positiva ou negativamente, do ponto de 

vista pessoal e/ou profissional, pela condução do projeto ou pelo resultado dele. Neste projeto 

os stakeholders foram caracterizados, categorizados e analisados seus interesses e o impacto 

deles no sucesso do projeto, conforme tabela 20. 

Stakeholder – 
Cargo/Função 

Categoria – 
Alvo/Agente 

Análise do stakeholder 

Interesse/ 
Prioridade 

Influência/ 
Poder 

Forma de 
atuação/ 

Disponibilidade 

Comportamento 
esperado/ 

Típico 

Sponsor - 
Presidente 

Autoridade 
sobre recursos - 

Agente 

Maior 
controle sobre 

os 
documentos 
dos contratos 
e redução dos 

custos dos 
projetos 

Alto 
Acompanhamento 

formal, pouca 
disponibilidade 

Muito exigente, 
resistente a 
mudanças e 
tomadas de 
decisão sem 
consulta da 

diretoria 
executiva e PMO 

Sponsor – 
Diretoria 
executiva 

Autoridade 
sobre recursos - 

Agente 

 
Que o projeto 

seja um 
sucesso em 
termos de 
escopo, 

tempo e custo 
e que sejam 

alcançados os 
benefícios 
esperados 

Alto 
Reuniões, pouca 
disponibilidade 

Muito exigente e 
foco em qualidade 

Gerente do 
PMO 

Entrega de 
resultados - 

Agente 

 
Que o projeto 

seja um 
sucesso em 
termos de 
escopo, 

tempo e custo 
e que sejam 

alcançados os 
benefícios 
esperados 

Moderado 

Reuniões e 
contatos informais 
frequentes, muita 
disponibilidade 

Muito exigente e 
detalhista 

Gerentes de 
projeto - 

Engenheiros 

Requisição e/ou 
uso dos 

produtos - Alvo 

Fornecimento 
de 

metodologia 
em GP e 

melhoria dos 
processos da 

empresa 

Baixo 
Reuniões 

pontuais, muita 
disponibilidade 

Resistentes em 
relação a 
mudanças 

Equipes - 
Engenheiros 

Requisição e/ou 
uso dos 

produtos - Alvo 

Melhoria dos 
processos da 

empresa 
Baixo 

Reuniões 
pontuais, muita 
disponibilidade 

Resistentes em 
relação a 
mudanças 



55 

 

Equipes – 
Auxiliares de 
Engenharia 

Requisição e/ou 
uso dos 

produtos - Alvo 

Melhoria dos 
processos da 

empresa 
Baixo 

Reuniões 
pontuais, muita 
disponibilidade 

Resistentes em 
relação a 
mudanças 

Equipe - 
Estagiário 

Requisição e/ou 
uso dos 

produtos - Alvo 

Melhoria dos 
processos da 

empresa 
Baixo 

Reuniões 
pontuais, muita 
disponibilidade 

Flexível a 
mudanças 

Auxiliar 
Administrativo 

Contribuintes - 
Alvo 

Não sofrer 
impacto 

significativo 
Baixo 

Acompanhamento 
formal, muita 

disponibilidade 

Flexível a 
mudanças 

Terceiros ou 
subcontratados 

dos projetos 

Impactados 
pelo resultado - 

Alvo 

Não sofrer 
impacto 

significativo 
Neutro 

Acompanhamento 
informal, 

disponibilidade 
indefinida 

Muito resistentes 
a mudanças 

Clientes 
externos 

Impactados 
pelo resultado - 

Alvo 

Receber 
produtos com 

maior 
qualidade 

Neutro 

Acompanhamento 
informal, 

disponibilidade 
indefinida 

Colaborativo, 
desde que as 

solicitações sejam 
bem 

fundamentadas 

Tabela 20: Análise de stakeholders 

 

5.4.3. Aplicação do Modelo de Maturidade em GP 

O modelo para a avaliação do nível de maturidade em gerenciamento de projetos 

escolhido para realizar a avaliação da empresa foi o modelo Prado MMGP. A escolha do 

modelo a ser utilizado teve como critérios o custo da ferramenta, a utilização por empresas 

brasileiras de renome e a recomendação por profissionais especializados da área. Após o 

preenchimento completo do questionário foi obtido o seguinte resultado: 
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Figura 6: Resultado avaliação da maturidade da empresa 

Fonte: http://www.maturityresearch.com (2015) 

 

O baixo nível de maturidade em gerenciamento de projetos obtido através da pesquisa, 

reforça o nível introdutório em gerenciamento de projetos em que a empresa se encontra. De 

acordo com PRADO (2014), as organizações que estão no nível 1 possuem um nível de sucesso 

de 60%, ou seja, 60% de seus lançamentos de novos produtos são bem-sucedidos. Neste nível 

o sucesso está relacionado ao esforço individual. 

A empresa não possui uma percepção correta do que sejam projetos e gerenciamento de 

projetos (GP). Projetos são executados na base da intuição, “boa vontade” ou “melhor esforço” 

individual. Geralmente não se faz planejamento e o controle é inexistente. Não existem 

procedimentos padronizados.  

Na figura 9 a seguir é apresentada a aderência da empresa às dimensões do modelo. 
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Figura 7: Aderência da empresa às dimensões do modelo 

Fonte: http://www.maturityresearch.com (2015) 

 

A baixa aderência da empresa às 7 dimensões do modelo reforça o nível inicial em 

gerenciamento de projetos. Estes resultados demonstram a falta de padronização, metodologias, 

ferramentas de suporte, capacitação da equipe e alinhamento dos projetos ao planejamento 

estratégico da empresa.  

Correlacionando o resultado do nível de maturidade em gerenciamento de projetos 

obtido por intermédio do modelo Prado MMGP com o banco de dados da pesquisa de 2014 do 

modelo foi possível avaliar o nível atual da empresa quando comparado a média do setor e a 

média nacional. 
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Figura 8: Comparação do resultado com a média nacional e do setor 

Fonte: Adaptado de http://www.maturityresearch.com (2015) 

 

Conforme observado, a empresa encontra-se num patamar muito aquém tanto da média 

do setor quanto nacional. Com base nesse valor é possível perceber que há bastante 

oportunidades de melhorias em gerenciamento de projetos, programas e portfólio da empresa 

afim de a que chance de sucesso nos projetos aumente, bem como a competitividade em relação 

as demais empresas do setor. 

5.5. ESTRUTURAÇÃO DO PMO 

A metodologia utilizada para a estruturação do PMO neste projeto foi a PMO VALUE 

RING que difere das demais metodologias “tradicionais” visto a praticidade da ferramenta 

quanto a definição dos processos, acompanhamento da evolução do PMO e o atendimento das 

necessidades atuais da empresa no que tange a estruturação do Escritório de Gerenciamento de 

Projetos. O processo de introdução de dados teve a contribuição de todos os colaboradores nas 

principais etapas da metodologia. 

5.5.1. Serviços 

Antes de iniciar a definição dos benefícios esperados para então definir os potenciais 

serviços do PMO, foram definidos os grupos de clientes internos e estabelecidos os pesos para 

cada grupo conforme tabela abaixo: 
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Grupo de Clientes Relevância do Cliente 
Diretoria 5 

Engenharia 3 
Auxiliares de Engenharia 1 

Tabela 21: Grupos de clientes internos e relevância 

 

Após a definição dos grupos e cadastramentos dos funcionários nos respectivos grupos, 

foi enviado um e-mail com um link para cada colaborador a fim de cada indivíduo selecionasse 

5 benefícios dentre os 30 principais benefícios esperados estabelecidos pela metodologia. 

Dentre os 30 benefícios disponíveis, foram selecionados pelos grupos 28 benefícios segundo 

resultado apresentado na tabela 22. 

 

Prioridade Nome do Benefício Relevância 
Indicador de 
aderência de 
expectativas 

1 
Melhor controle sobre 

prazo e custos dos projetos 
14,8 46,1 

2 
Melhor qualidade nos 
resultados dos projetos 

10,8 39,0 

3 
Estimativas de prazo e 
custo mais confiáveis 

8,3 44,7 

4 

Maior disponibilidade de 
informação sobre lições 

aprendidas em experiências 
anteriores 

6,6 34,6 

5 
Maior visibilidade do 
andamento do projeto 

6,4 22,1 

6 
Maior satisfação dos 
clientes dos projetos 

6,0 14,9 

7 Aumento de produtividade 6,0 37,0 

8 
Melhor controle sobre 

terceiros e subcontratados 
4,1 67,9 

9 

Maior disponibilidade de 
recursos com competências 

em Gerenciamento de 
Projetos 

3,6 41,6 

10 
Maior clareza na definição 

de responsabilidades e 
papéis 

3,4 85,4 

11 
Maior motivação e 

compromisso individual 
3,2 27,1 
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12 
Transferência efetiva do 

conhecimento 
2,6 33,4 

13 
Melhor comunicação entre 

áreas da organização 
2,6 36,3 

14 
Melhor definição de 

prioridades 
2,5 0,0 

15 
Melhor comunicação entre 

a equipe do projeto 
2,4 59,8 

16 
Melhor alocação de 

recursos entre projetos 
2,4 63,2 

17 
Melhor comunicação com o 

nível executivo 
2,2 14,2 

18 
Maior compromisso com 

resultados 
2,0 0,0 

19 
Redução dos prazos/ciclos 

de vida dos projetos 
1,9 40,9 

20 
Maior visibilidade da 

relação entre projetos e 
estratégia 

1.7 0,0 

21 
Maior agilidade na tomada 

de decisão 
1,6 0,0 

22 
Maior disponibilidade de 
informação de qualidade 
para a tomada de decisão 

1,0 37,1 

23 Menor exposição a riscos 0,8 30,1 

24 
Maior integração entre as 

áreas da organização 
0,8 27,0 

25 
Maior confiabilidade nas 
informações apresentadas 

0,7 34,4 

26 
Maior previsibilidade para 

a tomada de decisão 
0,5 29,1 

27 
Maior visibilidade da 
relação entre projetos 

0,5 16,2 

28 
Maior comprometimento 
do nível executivo com os 

projetos 
0,5 10,7 

Tabela 22: Resultado dos benefícios selecionados 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 

 

A partir dos benefícios esperados, a ferramenta definiu, com base no banco de dados, os 

potenciais serviços a serem oferecidos pelo PMO a fim de haver aderência as expectativas dos 

colaboradores. Ao todo, o software disponibilizou 26 potenciais serviços (tabela 23) que 

acumulados apresentaram 100% de contribuição para o atendimento das expectativas. Na tabela 
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abaixo são listados os serviços por ordem de prioridade que apresentaram a maior porcentagem 

de contribuição. 

 

Prioridade Serviços % Contribuição % Acumulado 

1 
Prover metodologia de 

gerenciamento de projetos 
8,7 8,7 

2 
Gerenciar projetos ou 

programas 
8,1 16,7 

3 

Prover ferramentas e 
sistemas de informação 
para o gerenciamento de 

projetos 

6,0 22,8 

4 
Prover mentoring para os 

Gerentes de Projetos 
6,0 28,8 

5 
Prover treinamento e 
desenvolvimento de 

competências para projetos 
5,6 34,4 

6 
Conduzir auditorias de 

projetos 
5,3 39,7 

7 
Monitorar o desempenho 

do portfólio 
5,1 44,7 

8 
Monitorar e controlar o 
desempenho de projetos 

4,9 49,6 

9 
Apoiar o planejamento de 

projetos 
4,9 54,5 

10 
Gerenciar banco de dados 

de lições aprendidas 
4,6 59,1 

11 
Gerenciar reuniões de 

lições aprendidas 
4,5 63,6 

12 
Executar tarefas 

especializadas para os 
Gerentes de Projetos 

4,4 67,9 

13 
Promover o gerenciamento 
de projetos na organização 

3,8 71,8 

14 
Gerenciar mudanças e 

transformações 
organizacionais 

3,6 75,4 

15 
Prover um quadro 

estratégico de projetos 
(project scoreboard) 

3,1 78,5 

16 
Gerenciar a documentação 

dos projetos 
2,9 81,5 

17 
Gerenciar a documentação 

dos projetos 
2,7 84,1 
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18 
Prover relatórios de status 
de projetos ou programas 

para a Diretoria 
2,6 86,7 

19 Realizar benchmarking 2,6 89,3 

20 
Gerenciar interfaces com os 

clientes dos projetos 
2,5 91,9 

21 
Gerenciar pessoas em 

projetos 
2,3 94,2 

22 
Gerenciar a alocação de 
recursos entre projetos 

1,7 95,9 

23 
Prover aconselhamento à 
Diretoria na tomada de 

decisão executiva 
1,2 97,1 

24 
Gerenciar benefícios de 
projetos ou programas 

1,1 98,2 

25 
Apoiar a definição do 

portfólio 
1,0 99,2 

26 
Participar do planejamento 

estratégico 
0,8 100,0 

Tabela 23: Serviços recomendados para os benefícios selecionados 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 

 

A metodologia sugere a definição de 5 serviços principais, de maior contribuição para o 

atendimento as expectativas. Esta é a quantidade sugerida de serviços que o PMO possa 

executar e dar prioridade, o que não aconteceria se todos os 26 serviços fossem selecionados. 

Sendo assim, os serviços selecionados em ordem de prioridade foram: 
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Prioridade Serviços % Contribuição % Acumulado 

1 
Prover metodologia de 

gerenciamento de projetos 
8,7 8,7 

2 
Gerenciar projetos ou 

programas 
8,1 16,7 

3 

Prover ferramentas e 
sistemas de informação 
para o gerenciamento de 

projetos 

6,0 22,8 

4 
Prover mentoring para os 

Gerentes de Projetos 
6,0 28,8 

5 
Prover treinamento e 
desenvolvimento de 

competências para projetos 
5,6 34,4 

Tabela 24: Serviços selecionados para o PMO 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 

 

Neste caso, pode-se observar na tabela 24 que o indicador de aderência de expectativas 

do PMO é de 34,4%. Já na quarta coluna da tabela 22, é apresentado o indicador de aderência 

de expectativas de cada benefício esperado com base nos cinco potenciais serviços 

selecionados. A ferramenta ainda disponibiliza, por grupos e por indivíduo, a aderência das 

expectativas dos benefícios proporcionados pelos serviços. 

5.5.2. Equilíbrio do Mix de Serviços 

A partir da seleção prévia dos serviços, a ferramenta indica a contribuição a curto, médio 

e longo prazo de cada serviço para a geração de valor do PMO conforme tabela abaixo: 

 

Serviços Contribuição Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 
Prover 

metodologia de 
gerenciamento de 

projetos 

8,7 7,0 22,0 71,0 

Gerenciar 
projetos ou 
programas 

8,1 88,0 8,0 4,0 

Prover 
ferramentas e 
sistemas de 

informação para o 

6,0 9,0 34,0 57,0 
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gerenciamento de 
projetos 

Prover mentoring 
para os Gerentes 

de Projetos 
6,0 24,0 56,0 20,0 

Prover 
treinamento e 

desenvolvimento 
de competências 

para projetos 

5,6 16,0 56,0 28,0 

Tabela 25: Percepção de valor dos serviços ao longo do tempo 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 

 

De posse dos serviços selecionados e a contribuição de cada um deles ao longo do tempo, 

a metodologia apresentou o quanto está sendo atendido a curto, médio e longo prazo (figura 

11). Esta etapa é importante pois é necessário que haja um equilíbrio na percepção de valor do 

PMO para a empresa pois se houverem apenas serviços que gerem valor a longo prazo o PMO 

pode começar a perder o apoio da alta gerência que não observa resultados. Do mesmo modo, 

havendo apenas serviços que gerem valor a curto prazo o PMO pode ser questionado quanto a 

sua necessidade visto o atendimento a curso prazo de necessidades. 

 

Figura 9: Geração de valor balanceado 

Fonte: Adaptado de http://www.pmotools.org (2015) 
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O resultado acima apresentado representa um equilíbrio dos serviços oferecidos pelo 

PMO quanto a geração de valor e estão adequados conforme metodologia. 

5.5.3. Processos do PMO 

Após a seleção dos serviços a serem prestados pelo PMO e sua posterior validação 

através da análise do equilíbrio de percepção de valor ao longo do tempo, os processos do PMO 

foram estabelecidos pela ferramenta. Nesta etapa a metodologia apresentou macro fluxos para 

cada serviço, quais as informações de entrada para cada processo, quais ferramentas e técnicas 

recomendadas e quais as saídas resultantes dos processos. Os macros fluxos dos processos estão 

apresentados nas figuras 12, 13, 14, 15 e 16, seguidos de suas entradas, ferramentas e técnicas, 

e saídas nas tabelas 26, 27, 28, 29 e 30 que seguem. 

 

Figura 10: Macro fluxo do serviço "prover metodologia de gerenciamento de projetos" 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 

 

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 
Lista de necessidades 

organizacionais, melhorias da 
metodologia, metodologia de 

gerenciamento de projeto, 
necessidades da organização 

identificadas, 
sistemas/ferramentas de 

informação de gerenciamento de 
projetos, solicitação de suporte 

Entrevistas e pesquisa 

Avaliação de satisfação do 
cliente, implementação da 

metodologia de 
gerenciamento de projetos, 

lista de necessidades 
organizacionais, melhorias 

da metodologia, 
metodologia do 

gerenciamento do projeto 
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do cliente, solicitações do 
cliente, template de avaliação de 
satisfação do cliente, template 
de pedido de suporte do cliente 

atualizada, solicitação de 
suporte do cliente e suporte 

provido 

Tabela 26: Entradas, ferramentas e técnicas e saídas do macro fluxo do serviço "prover metodologia de 
gerenciamento de projetos" 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 

 

 

Figura 11: Macro fluxo do serviço "gerenciar projetos ou programas" 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 

 

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

Abordagem do 
projeto/programa, expectativas 

dos sponsors, gerente de 
programas/projetos, nível de 

complexidade do 
projeto/programa, 

projeto/programa e template de 
avaliação da satisfação do 

sponsor dos programas/projetos 

Entrevistas, metodologia 
de gerenciamento de 

programas, metodologia 
de gerenciamento de 
projetos, pesquisa e 

workshop 

Abordagem do 
projeto/programa, avaliação 

da satisfação do sponsor 
dos programas/projetos, 

expectativas dos sponsors, 
gestor designado para o 

projeto/programa, nível de 
complexidade do 

projeto/programa e 
programa/projeto entregue 
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Tabela 27: Entradas, ferramentas e técnicas e saídas do macro fluxo do serviço "gerenciar projetos ou 
programas" 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 

 

 

Figura 12: Macro fluxo do serviço "prover ferramentas e sistemas de informação para o gerenciamento de 
projetos" 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 

 

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 
Lista de necessidades 

organizacionais, melhoramentos 
do sistema, metodologia de 

gerenciamento de projetos da 
organização, necessidades da 

organização identificadas, 
sistemas/ferramentas de 

informação de gerenciamento de 
projetos, solicitação de suporte 

do cliente, solicitações do 
cliente, template de avaliação de 
satisfação do cliente e template 
de pedido de suporte do cliente 

Entrevistas e pesquisa 

Avaliação de satisfação do 
cliente, implementação da 

metodologia de 
gerenciamento de projetos, 

lista de necessidades 
organizacionais, 

melhoramentos do sistema, 
sistemas/ferramentas 

atualizadas de informação 
de gerenciamento de 

projetos, solicitação de 
suporte do cliente e suporte 

provido 

Tabela 28: Entradas, ferramentas e técnicas e saídas do macro fluxo do serviço "prover ferramentas e sistemas de 
informação para o gerenciamento de projetos" 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 
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Figura 13: Macro fluxo do serviço "prover mentoring para os gerentes de projeto" 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 

 

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

Critérios de aceitação do 
mentoring, cronograma de 

sessões do mentoring, 
expectativas do gerente do 
projeto, expectativas dos 

sponsors, falta de competência, 
nível de complexidade do 

projeto, perfil do gerente do 
projeto, plano de mentoring, 

relatório de mentoring, template 
do plano de mentoring, template 

de avaliação de satisfação do 
cliente, template de registro de 
lições aprendidas, template do 

relatório de mentoring, template 
do relatório de recomendações 
futuras e tópicos das sessões de 

mentoring 

Banco de dados de lições 
aprendidas, entrevistas, 
método de tomada de 
decisão multi-critério, 

metodologia de 
gerenciamento de projetos 
da organização, pesquisa e 

workshops 

Autorização dos sponsors, 
avaliação de satisfação do 

cliente, cronograma de 
sessões de mentoring, e-

mail convite para 
mentoring, falta de 

competência identificada, 
feedback dos sponsors, 

lições aprendidas 
realizadas, plano de 
mentoring, plano de 

mentoring acordado, plano 
de mentoring atualizado, 
relatório atualizado de 
mentoring, relatório de 
mentoring, relatório de 

recomendações futuras e 
tópicos das sessões de 

mentoring 
Tabela 29: Entradas, ferramentas e técnicas e saídas do macro fluxo do serviço "prover mentoring para os 

gerentes de projetos" 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 

 



69 

 

 

Figura 14: Macro fluxo do serviço "prover treinamento e desenvolvimento de competências para projetos" 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 

 

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

Lista de necessidades 
organizacionais, necessidades 
da organização identificadas, 

plano anual de desenvolvimento 
de competências, solicitações do 
cliente, template de avaliação de 
satisfação do cliente, template 

de registro de lições aprendidas 
e template de relatório anual de 

desenvolvimento de 
competências 

Aulas de treinamento, 
banco de dados de lições 
aprendidas, entrevistas, 

estudo individual, 
pesquisa, treinamento 
online e workshops 

Avaliação de satisfação do 
cliente, feedback da 

diretoria, lições aprendidas 
realizadas, lista de 

necessidades 
organizacionais, plano 

anual de desenvolvimento 
de competências aprovado, 

plano anual de 
desenvolvimento de 

competências executado e 
relatório do plano anual de 

desenvolvimento de 
competências 

Tabela 30: Entradas, ferramentas e técnicas e saídas do macro fluxo do serviço "prover treinamento e 
desenvolvimento de competências para projetos" 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 

 

5.5.4. KPIs 

Apesar da grande quantidade de indicadores fornecidos pela ferramenta, foram definidos 

apenas dois indicadores de performance para cada serviço para que o desempenho dos serviços 
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não estivesse vinculado a apenas um indicador, podendo este não ser representativo. A tabela 

abaixo apresenta os indicadores selecionados, com suas respectivas periodicidades de medição, 

meta interna, meta externa, meta vermelha e meta amarela. 

 

Serviço Descrição 
Periodicidade 

(meses) 

Meta 
interna 

(%) 

Meta 
externa 

(%) 

Meta 
vermelha 

(%) 

Meta 
amarela 

(%) 

Prover 
metodologia de 

gerenciamento de 
projetos 

Indicador de 
aderência no uso da 

metodologia de 
gerenciamento de 

projetos 

1 100 90 69 84 

Indicador de 
atendimento às 
demandas para 

suporte na 
metodologia de 

gerenciamento de 
projetos 

1 100 90 69 84 

Gerenciar projetos 
ou programas 

Indicador de 
desempenho (prazos 

e custos) dos 
projetos/programas 

atendidos 

1 85 75 69 84 

Indicador de 
atendimento às 

demandas para o 
serviço 

1 100 90 69 84 

Prover 
ferramentas e 
sistemas de 

informação para o 
gerenciamento de 

projetos 

Indicador de 
satisfação dos 

gerentes de projetos 
6 90 80 69 84 

Indicador de 
aderência no uso dos 

sistemas de 
informação para 

gerenciamento de 
projetos 

1 100 90 69 84 

Prover mentoring 
para os gerentes 

de projetos 

Indicador de 
satisfação dos 

gerentes de projetos 
1 90 80 69 84 

Indicador de 
realização dos 

planos de mentoring 
1 90 80 69 84 

Prover 
treinamento e 

desenvolvimento 
de competências 

para projetos 

Indicador de 
satisfação dos 
profissionais 

treinados 

3 90 80 69 84 

Indicador de 
desempenho dos 

profissionais 
treinados 

3 95 85 69 84 

Tabela 31: Indicadores selecionados para os serviços do PMO 

Fonte: Adaptado de http://www.pmotools.org (2015) 
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5.5.5. Headcount e Competências 

Para verificar a aderência as competências requisitadas para execução dos serviços 

selecionados pelos membros do PMO, foram divididos novamente, três grupos avaliadores: 

diretoria, engenharia e auxiliares de engenharia. Na sequência foi atribuído para cada grupo 

uma relevância (peso) para a avaliação conforme tabela abaixo: 

 

Grupo de Clientes Relevância do Cliente 
Diretoria 5 

Engenharia 3 
Auxiliares de Engenharia 1 

Tabela 32: Grupos de clientes internos e relevância 

 

Após a definição dos grupos e cadastramentos dos avaliadores nos respectivos grupos, 

foi enviado um e-mail com um link para cada colaborador a fim de que cada indivíduo 

selecionasse o nível de competência de 1 a 4 para o membro do PMO em cada competência 

estabelecida pela metodologia. Assim, para cada competência listada foi apresentada a 

pontuação conforme tabela 33. 

 

Competência Pontuação 
Habilidade de influenciar 2,54 

Habilidade de integrar 2,87 
Foco no cliente 2,89 

Gestão de conflitos 2,51 
Comunicação eficaz 3,18 

Relacionamento 
interpessoal 

3,03 

Gestão do conhecimento 2,92 
Proatividade 3,21 

Gestão de processos 2,82 
Gestão de projetos 2,99 

IAC  62,1% 

Tabela 33: Resultado das competências do membro do PMO 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 
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Com base na avaliação do membro do PMO é possível estabelecer o índice de aderência 

a competência para cada serviço, conforme tabela 34. A análise destas informações permite 

verificar os pontos fortes e fracos do PMO e identificar a necessidade de treinamento em áreas 

específicas afim de haja uma maior aderência das competências aos serviços prestados.  

 

Serviços IAC (%) 
Prover metodologia de 

gerenciamento de projetos 
62,1 

Gerenciar projetos ou 
programas 

65,0 

Prover ferramentas e 
sistemas de informação 
para o gerenciamento de 

projetos 

64,3 

Prover mentoring para os 
gerentes de projetos 

64,0 

Prover treinamento e 
desenvolvimento de 

competências para projetos 
63,6 

Tabela 34: Índice de aderência as competências 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 

 

A ferramenta ainda fornece o desmembramento em porcentagem parametrizada das 

competências necessárias para cada serviço e a partir destes dados foi observado que para os 

cinco serviços selecionados, as cinco principais competências são comunicação eficaz, gestão 

de projetos, habilidade de integrar, gestão de processos e habilidade de influenciar. Dentre estas, 

as quatro últimas necessitam ser mais bem trabalhadas e aperfeiçoadas pelo PMO vide resultado 

da avaliação das competências. 

5.5.6. Maturidade do PMO e Planejamento da Evolução 

Nesta etapa foi avaliada a maturidade do PMO conforme as abordagens estratégica, 

tática e operacional. Os serviços selecionados nas etapas anteriores da estruturação possuem 

enfoques tático e operacional e em todos eles, apresentaram nível 1 de maturidade, 

representando 25% de Indicador de Maturidade do Serviço – IMS para cada serviço. Para esta 

definição foram verificadas as características dos níveis 1 ao 4 apresentadas pela ferramenta e 
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então foi possível enquadrar o PMO no nível atual. A fim de que fosse estabelecido um 

planejamento da evolução foi definido que o nível desejado de maturidade a curto prazo seria 

o nível 2. Ainda não está disponível pela ferramenta o plano de ação para cada abordagem, 

porém pelas definições apresentadas para cada nível pelo software é possível estabelecer 

medidas de evolução.  A tabela abaixo representa o resultado destas análises. 

 

Abordagem Serviço Nível Atual Nível 
Desejado 

Indicador de 
Maturidade 
do Serviço 

(%) 

Tático 

Prover metodologia de 
gerenciamento de 

projetos 
1 2 25 

Prover ferramentas e 
sistemas de 

informação para o 
gerenciamento de 

projetos 

1 2 25 

Prover treinamento e 
desenvolvimento de 
competências para 

projetos 

1 2 25 

Operacional 

Gerenciar projetos ou 
programas 

1 2 25 

Prover mentoring para 
os gerentes de projetos 

1 2 25 

Tabela 35: Nível de maturidade do PMO 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 

 

A maturidade do PMO separada pelas abordagens estratégica, tática, operacional pode 

ser observada na tabela que segue. 

 

Nível Estratégico (%) Tático (%) Operacional 
(%) 

PMO (%) 

Atual 0 25 25 25 

Tabela 36: Maturidade do PMO em cada abordagem 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 
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De posse dos níveis atuais e desejados de maturidade foi possível representar 

graficamente estes níveis nas abordagens estratégica, tática e operacional conforme observado 

na figura a seguir. 

 

 

Figura 15: Níveis de abordagens estratégica, tática e operacional do PMO 

Fonte: http://www.pmotools.org (2015) 

 

A figura acima permite avaliar o quanto o PMO ainda necessita evoluir em maturidade 

para poder ter forte atuação nas abordagens estratégica, tática e operacional dentro da 

organização e com isso possa agregar cada vez mais valor. 

5.5.7. ROI 

Para o estabelecimento do Return on Investment – ROI, é necessário a posse dos 

seguintes valores: valor anual do portfólio, % de perda no portfólio, valor da perda no portfólio 

nos ciclos anteriores e custo anual do PMO. Os valores de porcentagem de perda no portfólio e 

valor da perda no portfólio nos ciclos anteriores são valores estimados, visto que o PMO está 

em fase de implantação e ainda não há um controle de custos efetivos dos projetos por parte 

dos gerentes. Como o PMO ainda não estava implantado no ciclo anterior, não foi possível o 

estabelecimento do ROI do PMO. 

5.5.8. Dashboard 

Apesar do projeto ainda encontrar-se em fase de implantação foi possível, por 

intermédio da ferramenta, gerar o painel de indicadores do PMO conforme observado na figura 
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18. Este painel de bordo é resultado de toda estruturação realizada nas etapas anteriores e tem 

a finalidade de acompanhar o status do PMO nas diferentes vertentes. Neste painel ainda há 

informação do ROI e dos indicadores dos serviços que não foram apresentados neste trabalho 

visto que o PMO ainda se encontra em fase de implantação. 
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Figura 16: Dashboard 

 

5.6. IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.6.1. Desenvolvimento de Metodologia de GP 

Foi criado no diretório virtual do servidor da organização o Sistema de Gestão da 

Qualidade - SGA onde foram e serão elaborados, armazenados e consultados todos os processos 

desenvolvidos de modo a facilitar a utilização e atualizações das versões dos documentos de 

gerenciamento de projetos. O desenvolvimento da metodologia de GP teve como base os 47 

processos de gerenciamento de projetos estabelecidos pelo Project Management Book of 

Knowledge – PMBOK (2013) e o benchmarking com outros profissionais externos a empresa. 

Afim de otimizar a metodologia, alguns dos processos serão futuramente automatizados 

pelo uso de ferramentas auxiliares a serem definidas. Ainda em fase de desenvolvimento, o 

produto principal será o modelo do plano de gerenciamento de projetos que irá variar o conteúdo 

conforme a complexidade, duração e custo de cada projeto da empresa. 

5.6.2. Escolha de Implantação de SIGP 

O Sistema de Informações de Gerenciamento de Projetos – SIGP, é por definição, 

composto de ferramentas, automatizadas ou não, à disposição da organização para ajudar a 

gerenciar um projeto (FABRA, 2015). Atualmente existem inúmeros softwares disponíveis no 

mercado, entre eles podem ser citados: dotProject, CA Clarity PPM, Microsoft Office Project, 

Microsoft Office Project Enterprise Management Solution, Primavera Project Planner, Gantt 
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Project, ProjectLibre, Open Workbench, Open Proj, Milestones Professional, Runrun.it, Project 

Builder, e-risk e Critical Tools. 

Para a escolha das ferramentas que iriam compor o SIGP da organização foram 

considerados 18 critérios oferecidos pelas ferramentas conforme exposto na tabela 37. 

 

Número Critério 
1 Gerenciamento de escopo 
2 Gerenciamento de tempo 
3 Gerenciamento de custos 
4 Gerenciamento da qualidade 
5 Gerenciamento de riscos 
6 Gerenciamento da comunicação 
7 Gerenciamento de stakeholders 
8 Gerenciamento de pessoas 
9 Gerenciamento de aquisições 

10 Gerenciamento da integração 
11 Gerenciamento de portfólio 
12 Planejamento estratégico 

13 
Importação/exportação para outros 

softwares 
14 Compartilhamento de documentos 
15 Custo usuário/mês 
16 Custo de adesão 
17 Custo de parametrização 
18 Custo do treinamento 

Tabela 37: Critérios para seleção das ferramentas 

 

Os critérios acima foram estabelecidos conforme necessidade da empresa. Em linhas 

gerais, não há uma ferramenta perfeita, mas sim a que mais se adequa as necessidades atuais da 

organização. Para que o SIGP atendesse por completo os interesses da empresa foi necessário 

a associação de ferramentas. Neste primeiro momento foram selecionados os softwares MS 

Project e Runrunit. O primeiro é um software de gestão de projetos produzido pela Microsoft 

que tem foco no planejamento e controle de tempo, recursos e orçamento. Já o Runrunit é um 

software brasileiro com foco no gerenciamento de comunicação, tarefas, tempo e desempenho.  
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5.6.3. Construção de Exemplos e Templates 

Os exemplos e templates, criados até o momento, foram desenvolvidos em paralelo com 

a construção da metodologia de gerenciamento de projetos e armazenados no Sistema de Gestão 

da Qualidade – SGQ da organização. Estes documentos servem para o auxílio aos gerentes e as 

equipes de projeto no uso da metodologia e do SIGP. 

5.6.4. Construção do Painel de Acompanhamento 

Ainda em fase de elaboração, o painel de acompanhamento será composto pelos 

relatórios e gráficos fornecidos pelas ferramentas selecionadas no item 5.6.2 e indicadores dos 

projetos.  

Além dos indicadores relacionados aos serviços prestados pelo PMO, haverá os 

indicadores dos projetos. Neste primeiro momento foi utilizado o cockpit de indicadores de 

projeto conforme Terribili Filho (2010), onde serão monitorados os indicadores de Custo (CPI), 

Prazo (SPI), Satisfação do Patrocinador (ISP) e o resultante de todos os indicadores, o rating 

geral. 

Indicador de Custos - CPI 

O desempenho de custos dos projetos será avaliado por intermédio do Cost Performance 

Index – CPI, que é o quociente obtido entre Earned Value – EV, valor agregado, e o somatório 

dos valores gastos até a data, Actual Cost – AC. 

= /  

Com o objetivo de promover a análise do indicador, foi definido que resultados de CPI 

menores que 0,5, o indicador estará na cor vermelha. Valores de CPI entre 0,5 e 1,0, o indicador 

estará na cor amarela. Quando o resultado do CPI estiver acima de 1,0 estará na cor verde. 

Indicador de Prazos (SPI) 

O desempenho dos prazos será calculado pelo Schedule Performance Index – SPI, 

calculado pelo quociente entre o Earned Value (EV) e o Planned Value (PV) valor planejado 

no período analisado. 

= /  
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Afim de promover a análise do indicador, foi definido que resultados de SPI menores 

que 0,5, o indicador estará na cor vermelha. Valores de SPI entre 0,5 e 1,0, o indicador estará 

na cor amarela. Quando o resultado do SPI estiver acima de 1,0 estará na cor verde. 

Indicador de Satisfação do Patrocinador (ISP) 

O indicador ISP mede a percepção do patrocinador do projeto e é tipicamente criado 

internamente na organização, pois a pesquisa de satisfação pode variar algumas especificidades 

de uma empresa para outra. Na tabela 38 é representado o questionário criado para a avaliação 

da satisfação do patrocinador. 

 

Questionário de Satisfação do Patrocinador (Escala de 1 a 10) Nota 

1) De modo geral, a avaliação para o gerenciamento do projeto é:  

2) A avaliação do gerenciamento do escopo do projeto (entregáveis do projeto):  

3) Em relação ao cumprimento dos prazos, a avaliação é:  

4) O gerenciamento dos custos do projeto é avaliado em:  

5) O nível de capacitação da equipe do projeto pode ser avaliada em:  

6) O gerenciamento da documentação do projeto (Edital, contrato, ordem de 
serviço, TAP, ART, medição, plano de gerenciamento do projeto, ATAs, 
Atestado de capacidade técnica e termo de encerramento) pode ser avaliado em: 

 

7) A comunicação do projeto (reuniões, delegação de atividades, mudanças, 
cronograma, etc.) pode ser avaliada em: 

 

8) O gerenciamento de conflito pode ser considerado:  

9) O desempenho do gerente do projeto pode ser avaliado em:  

10) A qualidade do projeto pode ser definida em:  

Média  

Tabela 38: Questionário de satisfação do patrocinador 

 

Afim de promover a análise do indicador, foi definido que o target mínimo aceitável é 

7,0, onde resultados abaixo desse valor o indicador estará na cor vermelha. Entre o target 

mínimo 7,0 e o target desejado 8,0, na cor amarela. Quando o resultado estiver acima do target 

desejado 8,0 estará na cor verde. 
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Rating Geral 

Terribili Filho (2010) define os seguintes critérios para o rating geral: 

Verde: somente os três indicadores estão verde; 

Amarelo: não há indicador algum em condição “vermelha”; 

Vermelho: há pelo menos um indicador em condição “vermelha”; 

Preto (condição de absoluta anormalidade): os três indicadores estão em condição “vermelha”. 

 

Projeto 
Indicador de 
Custos (CPI) 

Indicador de 
Prazos (SPI) 

Indicador de 
Satisfação do 
Patrocinador 

(ISP) 

Rating Geral 

Projeto 1     

Projeto 2     

Projeto 3     

Projeto 4     

Tabela 39: Indicadores de projetos 

 

Traduzindo o rating geral, pode-se definir as cores como: 

Verde: “prosseguir”; 

Amarelo: “atenção, analisar os ofensores e definir plano de ação corretivo”; 

Vermelho: “perigo, avaliar com profundidade os agressores, definir plano de ação corretivo e 

monitorar resultados em curtíssimo prazo”; 

Preto (condição de absoluta anormalidade): nos casos específicos dos cenários com três 

indicadores em “vermelho”, diante da criticidade da situação, cabe ao gerente de projetos 

analisar a alternativa de encerrar o projeto antecipadamente, ou estabelecer um plano de 

recuperação emergencial, com apoio incondicional e total do patrocinador do projeto. 

O PMO disponibilizará o painel de acompanhamento dos projetos mensalmente, ou 

quando solicitado, à diretoria executiva da organização a fim de que esta tenha um 

acompanhamento do andamento dos projetos. 
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5.6.5. Definição de Políticas Organizacionais 

No que se refere ao desenvolvimento de políticas organizacionais, foi definido 

juntamente com a diretoria executiva a necessidade da elaboração do Plano de Cargos, Carreiras 

e Salários – PCCS, Plano de Bonificação Anual, Plano de Auxílio a Educação e o Service Level 

Agreement – SLA ou Acordo de Nível de Serviço. 

Em relação ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários serão estabelecidos os conceitos 

fundamentais do PCCS, a estrutura e descrição dos cargos, estrutura das carreiras, estrutura 

salarial, progressão funcional e método para avaliação do desempenho. O intuito da definição 

do Plano de Cargos, Carreiras e Salários é fornecer um horizonte de crescimento aos 

colaboradores da organização afim de consolidar a equipe, evitando assim, a rotatividade e 

consequentemente a perda de recursos investidos em treinamento de pessoal. 

No que tange o Plano de Bonificação Anual, será aplicado apenas para colaboradores 

com mais de 6 meses de admissão. Ao início de cada ano contábil, será estabelecida a meta de 

faturamento e o valor a ser bonificado pela diretoria executiva da organização. Ao final de cada 

ano fiscal será realizado o balanço anual afim de verificar o atingimento da meta. Com o 

cumprimento da meta, 30% do valor estabelecido será destinado a bonificação igualitária entre 

os colaboradores, de cada grupo, engenheiros e auxiliares de engenharia, sendo proporcional a 

quantidade de funcionários e remuneração de cada grupo. Para os 70% restantes, será aplicado 

um questionário 360º, onde todos avaliam todos, a partir de um questionário de 10 perguntas, 

com respostas variando de 1 a 10. Após resultado, será distribuído à terça parte de cada grupo, 

engenheiros e auxiliares de engenharia, o valor proporcional a quantidade de funcionários e 

remuneração de cada grupo. Aliado a isso, será ofertado ao primeiro colaborador de cada grupo 

a escolha entre três opções de premiação, além do reconhecimento de “colaborador do ano”. 

O Plano de Auxílio a Educação terá validade somente para colaboradores com mais de 

um ano de admissão e será disponibilizado 50% do valor do curso, com uma cota máxima 

mensal de R$ 300,00, para cada colaborador que tenha interesse em cursar programas de ensino 

voltados a desenho técnico e/ou engenharia. Este plano sofrerá revisão anual, onde os critérios 

estabelecidos poderão sofrer alteração. 

Para o Acordo de Nível de Serviço do PMO será disponibilizado na forma de canvas ou 

quadro visual, a estruturação do PMO realizada no capítulo 5.5. Nesta estrutura (tabela 40) 

serão apresentados os desafios, proposição de valor, clientes, benefícios esperados, serviços, 



82 

 

KPIs, equipe, competências chave, maturidade e metas. Esta ferramenta visual será 

disponibilizada em local estratégico na sede da empresa para que todos colaboradores tenham 

acesso. 

Desafios Clientes 

 

Serviços Maturidade 

Benefícios 

 

Proposição de valor Equipe 

 

KPIs Metas 

Competências chave 

 

Tabela 40: Acordo de nível de serviço do PMO 

 

5.7. TREINAMENTO 

5.7.1. Diagnóstico de Necessidades de Treinamento 

Em pesquisa recente do PMSURVEY.ORG (2014), a maior parte das empresas 

entrevistadas identificaram que o maior problema nos projetos está relacionado com a 

comunicação e esta realidade não está distante da Serenco. Muita informação oficial é perdida, 

bem como aprendizados individuais, visto que não há um registro e disseminação de 

informações. Além dos problemas de comunicação interna e externa, a cultura de 

gerenciamento de projetos não é disseminada. Há uma forte escassez, principalmente, de 

gerenciamento de escopo, gerenciamento de tempo e gerenciamento de custo. A deficiência no 

planejamento e controle da comunicação, do tempo e custos vem refletindo em graves 

consequências como o atraso das entregas dos produtos, excesso de horas extras e perdas da 

propriedade intelectual. 

5.7.2. Seleção de Pessoas para Treinamento 

Em virtude do diagnóstico realizado, constatou-se a necessidade de treinamento em 

ordem de prioridade, do gerente de PMO, dos gerentes de projeto e por último das equipes de 

projeto. 
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5.7.3. Construção do Material de Treinamento  

Nos treinamentos realizados por terceiros, a apresentação e material foram e serão 

fornecidos pela contratada. Por outro lado, para os treinamentos realizados internamente na 

organização foram e serão elaborados apresentação em slides, foram e serão fornecidos 

materiais de apoio (apostilas, livros de referência, vídeos tutoriais e materiais elaborados 

especificamente para o curso), foram e serão preparados lista de presença e questionário de 

avaliação do treinamento. 

5.7.4. Treinamento nas Ferramentas 

Inicialmente, no primeiro ano, serão abordados nos treinamentos as ferramentas MS 

Project e Runrun.it. Também serão realizados treinamentos envolvendo as grandes áreas do 

conhecimento em gerenciamento de projetos. Na tabela a seguir foi identificado cada 

treinamento, palestrante, carga horária, quantidade de turmas e público alvo. 

 

Nº Treinamento Palestrante 
Carga 

horária 
Quantidade 
de turmas 

Público 
alvo 

1 MS Project 
Empresa de 
treinamento 
licenciada 

20h 1 
Gerente 
de PMO 

2 MS Project 
Gerente de 

PMO 
6h 3 

Gerentes 
de projeto 

3 Runrun.it 
Equipe 

Runrun.it 
1h20 2 Todos 

4 
Gerenciamento 

de escopo 
Gerente de 

PMO 
1h00 1 

Gerentes 
de projeto 

5 
Gerenciamento 

de tempo 
Gerente de 

PMO 
1h00 1 

Gerentes 
de projeto 

6 
Gerenciamento 

de custo 
Gerente de 

PMO 
1h00 1 

Gerentes 
de projeto 

7 
Gerenciamento 
da comunicação 

Gerente de 
PMO 

1h00 1 
Gerentes 
de projeto 

8 
Gerenciamento 

de riscos 
Gerente de 

PMO 
1h00 1 

Gerentes 
de projeto 

9 
Gerenciamento 

da qualidade 
Gerente de 

PMO 
1h00 1 

Gerentes 
de projeto 
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10 
Gerenciamento 

de pessoas 
Gerente de 

PMO 
1h00 1 

Gerentes 
de projeto 

11 
Gerenciamento 
de aquisições 

Gerente de 
PMO 

1h00 1 
Gerentes 
de projeto 

12 
Gerenciamento 
de stakeholders 

Gerente de 
PMO 

1h00 1 
Gerentes 
de projeto 

13 
Gerenciamento 
da integração 

Gerente de 
PMO 

1h00 1 
Gerentes 
de projeto 

Tabela 41: Treinamento nas ferramentas 

 

Os três primeiros treinamentos listados já foram realizados. O primeiro treinamento foi 

de exclusividade do gerente de PMO com o intuito do profissional receber a capacitação na 

ferramenta para então estar apto a aplicar em treinamento interno na organização. Os demais 

treinamentos, a exceção do Runrun.it, o público alvo foi os gerentes de projeto. Com estes 

treinamentos espera-se disseminar a cultura de gerenciamento de projetos na organização. 

 

5.8. ENCERRAMENTO 

5.8.1. Lições Aprendidas 

Apesar de o projeto de implantação do PMO estar em andamento, algumas lições 

aprendidas puderam ser identificas ao longo deste período. A tabela abaixo apresenta a relação 

de lições aprendidas, o contexto no qual ocorreu, o responsável que desencadeou a lição 

aprendida e algumas recomendações para projetos futuros a fim de que estas questões sejam 

evitadas, quando tiverem resultado negativo, ou sejam seguidas, quando apresentarem resultado 

positivo. 

 

Área do 
Conhecimento 

Lição 
Aprendida Contexto Responsável 

Recomendação 
para futuros 

projetos 

Escopo 

Falta 
estruturação 

inicial do 
PMO 

Em decorrência 
dos projetos em 

paralelo e as 
mudanças 

constantes de 

Diretoria 

Existem, 
atualmente, 
inúmeras 

metodologias de 
implantação de 
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prioridade, a fase 
inicial de 

estruturação 
(estabelecimento 

de serviços, 
benefícios 
esperados, 

indicadores, etc.) 
foi atrasada 

PMO, é 
necessário 
verificar e 
adaptar a 

metodologia para 
a empresa que se 

pretende 
implantar o PMO 

Tempo 

Projetos 
anteriores em 
andamento em 

paralelo ao 
PMO 

Projetos antigos 
de 

responsabilidade 
do gerente de 

PMO em conflito 
de tempo com a 
implantação do 

PMO na empresa 

PMO 

O momento ideal 
para assumir 

novas 
responsabilidades 
deve ocorrer após 

conclusão e/ou 
desligamento de 
todos os projetos 

anteriores  

Recursos 
Humanos 

Falta de 
exemplo pela 

diretoria 

Em diversas 
atividades da 

empresa houve a 
necessidade de 

comprometimento 
da diretoria e esta 
falhou em não as 
executar a fim de 

proporcionar 
exemplo aos 

demais 
colaboradores e 

fortalecer o apoio 
ao PMO 

Diretoria 

Esclarecer o 
papel estratégico 
que a diretoria 
possui em dar 
exemplo aos 

demais 
colaboradores 

para que o 
processo de 

implantação do 
PMO seja efetivo 
e com o mínimo 

de resistência 

Escopo 
Mudanças de 
prioridade das 

atividades 

Ao longo do 
projeto de 

implementação 
do PMO 

houveram 
mudanças 

constantes de 
prioridade 
conforme 

necessidade da 
empresa 

Diretoria 

Validar 
periodicamente 
as prioridades 

conforme 
definido no 
momento da 

proposta 

Escopo 

Novas 
atribuições ao 

gerente de 
PMO 

Estabelecimento 
de novas funções 

ao gerente de 
PMO implicando 
em uma agenda 

Diretoria 

Ao surgirem 
novas atribuições 
ao PMO, aplicar 
um questionário 
de solicitação de 
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maior de 
atividades 

mudança para 
verificar e validar 
junto a diretoria 
se a solicitação 
realmente deve 
ser atribuída ao 

PMO 

Comunicação 

Carência de 
suporte 

constante a 
equipe 

Em decorrência 
dos projetos em 

paralelo e a 
grande agenda do 

PMO foi 
verificado a falta 

de suporte a 
alguns 

colaboradores 

PMO 

Estabelecer um 
cronograma de 

reuniões 
individuais 
semanais de 

poucos minutos a 
fim de entender 

as necessidades e 
verificar se os 

fatores higiênicos 
e motivacionais 

estão sendo 
atendidos  

Recursos 
Humanos 

Delegação de 
gerentes de 
projeto pela 

diretoria 

Houveram 
projetos críticos 
em virtude do 
centralismo de 
atividades pela 
diretoria o que 
implicou em 

consequências 
sérias em escopo, 
tempo e custo dos 

projetos 

Diretoria 

Discutir a 
necessidade de a 
diretoria reduzir 

suas 
responsabilidades 

e delegar 
gerentes de 

projetos a fim 
que os diretores 
possam exercer 

outras atividades 
estratégicas 

Comunicação 
Estruturação 

do PMO 

Na etapa de 
estruturação 
Headcount e 

Competências, 
houve falha nas 

instruções de 
como realizar a 
avaliação das 

competências do 
membro do PMO, 

o que não foi 
observado nas 

etapas anteriores 
e posteriores 

PMO 

Realizar um 
checklist de cada 
item da etapa e se 

está de fácil 
entendimento a 

todos os 
colaboradores da 
empresa. Caso as 

instruções 
estejam em 

língua 
estrangeira é 

necessário que 
esta seja 
traduzida 

Tabela 42: Lições aprendidas da implantação do PMO 
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5.8.2. Avaliação Sobre a Implementação do PMO  

Inicialmente, o prazo de implantação do PMO havia sido previsto com 1 ano de duração, 

no entanto, este prazo irá se estender em virtude das mudanças de escopo e atraso no 

cronograma devido as atividades em paralelo desempenhadas em outros projetos pelo membro 

do PMO. Mesmo com este atraso, na literatura, pode-se observar que o tempo mais comum de 

implementação do PMO varia de 1 a 2 anos, segundo Hobbs e Aubry (2010). 

Foi observado que a resistência a mudanças é um dos principais fatores de sucesso na 

implantação do PMO. Muitas das demandas e/ou atividades solicitadas pelo PMO apresentaram 

baixa aderência pelos colaboradores, em alguns casos menor que 50%. Neste sentido é 

importante a disseminação da cultura do gerenciamento de projetos e seus benefícios para todos, 

seja equipe ou gestor. 

Outra questão verificada foi a percepção de valor a curto prazo proporcionada por 

pequenas mudanças de processos na empresa. Isto é possível visto que a organização apresenta 

um baixo nível de maturidade em gerenciamento de projetos, e como mencionado 

anteriormente, neste caso as metodologias e processos originam-se da boa vontade individual. 
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6. CONCLUSÕES 

Nos últimos anos, as empresas têm buscado cada vez mais a otimização dos processos e 

aprimorado a gestão dos projetos a fim de reduzir as perdas e maximizar os lucros. Este anseio 

pelo crescimento organizado nas organizações propiciou a necessidade da criação dos 

Escritórios de Gerenciamento de Projetos. Sendo assim, o PMO tem-se demonstrado uma peça 

chave para o sucesso dos projetos nas organizações, mostrando que quando bem estruturado, 

sua presença é indispensável.  

Com o presente trabalho foi possível estabelecer uma metodologia para a implantação 

de um PMO em uma organização do setor de saneamento. Apesar do PMO ainda estar sendo 

implantado na empresa, em virtude da mudança constante de prioridade, aumento do escopo e 

do gerente do PMO estar envolvido com projetos em paralelo, foi possível consolidar as 

principais etapas estruturantes deste processo. 

No decorrer da implantação do PMO foi constatado que muitas das dificuldades que 

inúmeros autores têm citado foram observadas. Diante destes obstáculos, vale citar o 

ensinamento de Del Col e Filho (2013) que menciona que o melhor PMO não é o que dá a 

pancada mais forte, ou o que grita mais alto, e sim aquele que leva a pancada mais forte e 

continua atuando sem perder a motivação. 
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ANEXO B 



Id Nome da tarefa Duração Início Término

1 1 Projeto de implantação do PMO 263 dias Qua 01/07/15 Sex 01/07/16

2 1.1 Início 0 dias Qua 01/07/15 Qua 01/07/15

3 1.2 Gerenciamento do projeto 18 dias Qua 01/07/15 Sex 24/07/15

4 1.2.1 Plano de gerenciamento do projeto 18 dias Qua 01/07/15 Sex 24/07/15

5 1.2.1.1 Escopo 2 dias Qua 01/07/15 Qui 02/07/15

6 1.2.1.2 Tempo 2 dias Sex 03/07/15 Seg 06/07/15

7 1.2.1.3 Custos 2 dias Ter 07/07/15 Qua 08/07/15

8 1.2.1.4 Comunicações 2 dias Qui 09/07/15 Sex 10/07/15

9 1.2.1.5 Riscos 2 dias Seg 13/07/15 Ter 14/07/15

10 1.2.1.6 Pessoas 2 dias Qua 15/07/15 Qui 16/07/15

11 1.2.1.7 Aquisições 2 dias Sex 17/07/15 Seg 20/07/15

12 1.2.1.8 Qualidade 2 dias Ter 21/07/15 Qua 22/07/15

13 1.2.1.9 Controle integrado de mudanças 2 dias Qui 23/07/15 Sex 24/07/15

14 1.3 Mobilização da equipe inicial 4 dias Seg 27/07/15 Qui 30/07/15

15 1.3.1 Seleção do pessoal de implantação 1 dia Seg 27/07/15 Seg 27/07/15

16 1.3.2 Remuneração do cargo 3 dias Ter 28/07/15 Qui 30/07/15

17 1.3.2.1 Realizar pesquisa de mercado 2 dias Ter 28/07/15 Qua 29/07/15

18 1.3.2.2 Desenvolver a MAPAN 1 dia Qui 30/07/15 Qui 30/07/15

19 1.4 Implantação Física 6 dias Qua 29/07/15 Qui 06/08/15

20 1.4.1 Implantação Física 0 dias Qua 29/07/15 Qua 29/07/15

21 1.4.2 Formalização da criação do departamento 3 dias Sex 31/07/15 Ter 04/08/15

22 1.4.2.1 Definir alocação hierárquica, pessoal e integração organizacional do novo departamento 1 dia Sex 31/07/15 Sex 31/07/15

23 1.4.2.2 Aprovar a formalização da criação do departamento 1 dia Seg 03/08/15 Seg 03/08/15

24 1.4.2.3 Apresentar ao pessoal da organização a criação do novo departamento 1 dia Ter 04/08/15 Ter 04/08/15

25 1.4.3 Aquisição e mobilização da infraestrutura 2 dias Qua 05/08/15 Qui 06/08/15

26 1.4.3.1 Alocar espaço físico 1 dia Qua 05/08/15 Qua 05/08/15

27 1.4.3.2 Mobilizar mobiliário e equipamentos 1 dia Qui 06/08/15 Qui 06/08/15

28 1.5 Diagnóstico 17 dias Sex 07/08/15 Seg 31/08/15

29 1.5.1 Perfil da empresa 6 dias Sex 07/08/15 Sex 14/08/15

30 1.5.1.1 Caracterizar a empresa 5 dias Sex 07/08/15 Qui 13/08/15

31 1.5.1.2 Identificar o organograma atual 1 dia Sex 14/08/15 Sex 14/08/15

32 1.5.2 Levantamento dos stakeholders 3 dias Seg 17/08/15 Qua 19/08/15

33 1.5.2.1 Identificar partes interessadas 2 dias Seg 17/08/15 Ter 18/08/15

34 1.5.2.2 Mapear e definir estratégias de gestão 1 dia Qua 19/08/15 Qua 19/08/15

35 1.5.3 Aplicação do modelo de maturidade em GP 8 dias Qui 20/08/15 Seg 31/08/15

36 1.5.3.1 Levantar modelos no mercado 5 dias Qui 20/08/15 Qua 26/08/15

37 1.5.3.2 Escolher e contratar modelo 1 dia Qui 27/08/15 Qui 27/08/15

38 1.5.3.3 Aplicar o modelo 1 dia Sex 28/08/15 Sex 28/08/15

39 1.5.3.4 Analisar o resultado 1 dia Seg 31/08/15 Seg 31/08/15

40 1.5.4 Diagnóstico reallizado 0 dias Seg 31/08/15 Seg 31/08/15

41 1.6 Estruturação do PMO 15 dias Ter 01/09/15 Seg 21/09/15

42 1.6.1 Serviços 5 dias Ter 01/09/15 Seg 07/09/15

43 1.6.2 Equilíbrio do mix de serviços 1 dia Ter 08/09/15 Ter 08/09/15

44 1.6.3 Processos do PMO 1 dia Qua 09/09/15 Qua 09/09/15

45 1.6.4 KPIs 1 dia Qui 10/09/15 Qui 10/09/15

46 1.6.5 Headcount e competências 5 dias Sex 11/09/15 Qui 17/09/15

47 1.6.6 Maturidade do PMO e planejamento da evolução 1 dia Sex 18/09/15 Sex 18/09/15

48 1.6.7 ROI 1 dia Seg 21/09/15 Seg 21/09/15

49 1.7 Implantação dos serviços 180 dias Seg 21/09/15 Seg 30/05/16

50 1.7.1 Implantação dos serviços 0 dias Seg 21/09/15 Seg 21/09/15

51 1.7.2 Desenvolvimento de metodologia de GP 170 dias Ter 22/09/15 Seg 16/05/16

52 1.7.3 Escolha e implantação de SIGP 30 dias Ter 22/09/15 Seg 02/11/15

53 1.7.4 Construção de exemplos e templates 170 dias Ter 22/09/15 Seg 16/05/16

54 1.7.5 Construção de painel de acompanhamento 90 dias Ter 22/09/15 Seg 25/01/16

55 1.7.6 Definição de políticas organizacionais 10 dias Ter 17/05/16 Seg 30/05/16

56 1.8 Treinamento 17 dias Seg 30/05/16 Qua 22/06/16

57 1.8.1 Treinamento 0 dias Seg 30/05/16 Seg 30/05/16

58 1.8.2 Diagnóstico de necessidades de treinamento 3 dias Ter 31/05/16 Qui 02/06/16

59 1.8.3 Seleção de pessoas para treinamento 1 dia Sex 03/06/16 Sex 03/06/16

60 1.8.4 Construção do material de treinamento 10 dias Seg 06/06/16 Sex 17/06/16

61 1.8.5 Treinamento nas ferramentas 3 dias Seg 20/06/16 Qua 22/06/16

62 1.9 Encerramento 7 dias Qui 23/06/16 Sex 01/07/16

63 1.9.1 Lições aprendidas 5 dias Qui 23/06/16 Qua 29/06/16

64 1.9.2 Avaliação sobre a implementação do projeto 2 dias Qui 30/06/16 Sex 01/07/16

65 1.9.3 Encerramento 0 dias Sex 01/07/16 Sex 01/07/16
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