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Resumo 

O presente trabalho que tem como título, Como gerir de forma eficiente os stakeholders de 

um grupo de empresas distintas, é constituído de quatro principais pontos que falam sobre: 

como gerir com mais eficiência a comunicação durante o planejamento estratégico do grupo 

ABC, propor possíveis melhorias a respeito da comunicação entre o PMO e os stakeholders 

das áreas de negócio da empresa, identificar semelhanças e diferenças entre os perfis das 

partes interessadas nos projetos e identificar também onde essa comunicação se converge 

propondo melhorias pontuais em todos os aspectos. Durante dois anos, da implantação do 

PMO no grupo ABC até hoje estes quatro pilares dificultaram a gestão e criaram barreiras 

conforme elas aconteciam. O trabalho será desenvolvido citando os quatro pontos relatados e 

propondo possíveis alterações na operação e comunicação do PMO com os stakeholders de 

todas as empresas. A conclusão aponta que todos os quatro pontos trabalhados tem suas 

características e dificuldades de implantação, ou seja, alguns pontos possuem dependência de 

outras áreas e o patrocínio da solução proposta pode colocar as empresas do grupo de forma 

diferenciada no mercado, proporcionando excelência ao trabalho do PMO e 

consequentemente maximizando os resultados para o grupo como um todo.  

 

 Palavras Chave: PMO, Stakeholders, Comunicação, Patrocínio.  

    



 

 

Abstract 

This job is titled, How to efficiently manage the stakeholders of a group of different 

companies, it consists of four main points that talk about: how to manage more efficiently the 

communication during the strategic planning of the ABC Group, propose possible 

improvements about the communication between the PMO and the stakeholders of the 

company's business areas, identify similarities and differences between the profiles of the 

stakeholders in the projects and identify where such communication is also converges 

proposing specific improvements in all aspects. For two years, the implementation of PMO in 

the ABC group until today, these four pillars hindered the management and created hindrance 

as they happen. The job will be carried citing the four reported points and proposing possible 

changes in the operation and communication from the PMO with stakeholders of all 

companies. The conclusion points out that all four points worked has its own characteristics 

and implementation difficulties, it means that, some points have reliance on other areas and 

the sponsorship of the proposed solution can put companies differently group in the market, 

providing excellence in job PMO and consequently maximizing the results for the group as a 

whole. 

 

 Key Words: PMO, Stakeholders, Communication, Sponsorship. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Problema 

Nos últimos anos cada vez mais empresas mostram dificuldades em gerir seus projetos de 

forma eficiente. Essa situação faz com que o mundo corporativo sofra mudanças positivas 

principalmente para as áreas de negócio - Citando uma Estrutura Funcional - que demandam 

tais projetos e esperam resultados que tragam vantagens reais para a empresa.  

O resultado deste esforço é a aderência aos chamados PMOs (Project Management Office), ou 

seja, Escritório de Projetos, que tem como responsabilidade dispor informações precisas e 

úteis que servirão para tomadas de decisões, queda de atrasos, cancelamento, estouro de custo 

e alocação de recursos - pessoas, que atualmente são os bens mais valiosos nas empresas. 

No Brasil maior parte dos PMOs de empresas tem como guia de melhores praticas o PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge), este é atualizado a cada quatro anos passando por 

melhorias que profissionais da área regem. Uma das alterações da 5ª Edição (lançada no fim 

de 2013), foi a adição de uma nova área do conhecimento chamada Stakeholders - Partes 

interessadas, dando maior destaque a importância do envolvimento das pessoas nos projetos. 

O Grupo ABC, trabalha com um PMO voltado para projetos de TI, este foi implantado em 

2014, durante esta fase, a principal dificuldade foi a gestão das pessoas envolvidas nos 

projetos – Stakeholders, ou seja, o grupo possui 9 empresas de segmentos diferentes e 

consequentemente com diferentes tipos de Stakeholders, dos mais variados tipos de formação 

e culturas organizacionais.   

Pergunta: Como o PMO deve gerir de forma eficiente a comunicação dos Stakeholders em um 

grupo de empresas com focos distintos?  

 

1.2 OBJETIVO 

Propor formato especifico de engajamento eficaz de acordo com os Stakeholders do Grupo 

ABC, trazendo melhores resultados para as empresas e para o PMO da companhia. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar as diretrizes estratégicas de cada empresa; 

 Analisar a comunicação entre o PMO e as áreas de negócio das empresas do grupo; 

 Identificar semelhanças e diferenças entre os perfis dos Stakeholders; 

 Identificar pontos de convergência entre perfis dos Stakeholders; 

 

1.4 DELIMITAÇÕES DO TEMA 

O formato de gestão que se pretende focar é relacionado somente aos Stakeholders do Grupo 

ABC, especificamente a Universidade, Colégios, Cursos, Gráfica e Central Administrativa. 

No presente trabalho será acompanhado e analisado Stakeholders que já participaram ou 

participam de algum projeto junto ao PMO do Grupo, estes abrangem de cargos operacionais, 

táticos e estratégicos nas suas respectivas empresas. Tal abordagem reunirá informações de 

dezembro de 2013 até a data atual de entrega do trabalho, ou seja, aproximadamente dois 

anos. 

1.5 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

Hoje no PMO do Grupo ABC, é percebido que o mal entendimento de grande parte dos 

Stakeholders de como deve ser a participação no projeto e relacionamento deles com as 

demais áreas envolvidas é o principal motivo de maus resultados para o PMO. 

Entende-se que a principal justificativa é a falta de engajamento das áreas de negócio de todas 

as empresas, que não recebem suporte conforme suas características particulares buscando um 

resultado linear. 

1.6 METODOLOGIA 

O presente trabalho se propõe a realizar uma pesquisa qualitativa envolvendo nesta fase as 

empresas: Universidade XXX, Gráfica XXX e Central Administrativa do Grupo. Essas 

empresas foram escolhidas pois trazem maior relevância e demanda de projetos. A partir das 

informações que serão colhidas com as empresas e suas principais áreas de negócio 

envolvidas em projetos, será possível obter informações mais aprofundadas sobre os 

Stakeholders e assim concluir melhorias para o gerenciamento eficiente. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

A seguir serão citados conceitos necessários para entendimento do trabalho de conclusão de 

curso – TCC. 

Projeto, GUIA PMBOK (Project Management Institute, 2013) descreve Projeto sendo: 

Esforço temporário com inicio e término definidos, realizado por pessoas, com o 

objetivo de criar um produto, serviço ou resultado único. 

No trabalho desenvolvido será mostrado analises da experiência na implantação e gestão do 

escritório de projeto – PMO realizada durante aproximadamente dois anos, focado na 

comunicação e gestão dos Stakeholders (ou partes interessadas como também são conhecidos) 

dos projetos de todo o Grupo ABC com empresas de focos distintos, segundo o GUIA 

PMBOK (Project Management Institute, 2013) Partes Interessadas – Stakeholders podem ser 

clientes – internos ou externos, áreas de negócio, fornecedores, patrocinadores, enfim todas as 

pessoas que serão envolvidas diretamente ou indiretamente no projeto. 

O gerenciamento do projeto, segundo o GUIA PMBOK (Project Management Institute, 

2013) é a aplicação de técnicas para atender os seus requisitos, estas envolvem 47 processos 

de gerenciamento que são agrupados em cinco grandes grupos que são eles: Iniciação, 

Planejamento, Execução, Monitoramento/Controle e Encerramento.  

Para este gerenciamento, no contexto do Grupo ABC, a primeira dificuldade encontrada é 

durante o processo de iniciação, mais especificamente na definição e entendimento da clareza 

do papel do Gerente do Projetos versus o Líder do Projeto, que segundo o GUIA PMBOK 

(Project Management Institute, 2013) o Gerente de Projetos é responsável por integrar a 

estratégia da empresa e a equipe do projeto, realizando tarefas, apoiando de forma individual 

os integrantes do projeto e também a equipe como um todo.  

Já o Líder do Projeto, tem o papel semelhante ao do Sponsor ou Patrocinador como também é 

conhecido, que segundo o GUIA PMBOK ( Project Management Institute, 2013) o Sponsor 

tem o papel de fornecer recursos para o projeto e tomar as decisões que impactem no 

resultado do projeto. 

O Líder ou focal do projeto como também esse papel é chamado internamente, é a pessoa que 

tem o maior conhecimento técnico do projeto solicitado, que consegue ter uma visão do todo 

e perceber qual é o escopo do projeto e quais os seus limites. Esta é a principal pessoa do 
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projeto, pois ela é responsável por reunir todas as informações do Escopo, escreve-lo e na 

execução do projeto realizar o acompanhamento. 

Durante o processo de implantação do PMO, que segundo o GUIA PMBOK (Project 

Management Institute, 2013) é uma estrutura organizacional que padroniza os processos de 

governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos, ferramentas e 

técnicas.  

No grupo foi realizado um trabalho com todos os gestores, passando para eles o fluxo de 

trabalho que seria alterado com a implantação do PMO e pincelado algumas definições, no 

decorrer destes dois anos após a implantação foi verificado que o trabalho conceitual em 

relação aos papeis dos Stakeholders e também fundamentos do Gerenciamento de Projetos 

fazem falta no dia a dia do gerenciamento dos projetos das empresas. 

A proposição será gerada com base nos resultados abaixo: 

2.1 ANALISE DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO GRUPO ABC: 

O PMO tem participação ativa no planejamento estratégico, que segundo o 

(http://www.portal-administracao.com/2014/06/planejamento-gestao-estrategica-o-que-e.html 

11/01/2016), é a analise da organização sob vários aspectos com objetivo de planejar, definir, 

controlar e monitorar suas ações de forma eficiente. 

O departamento de Tecnologia da Informação Corporativo (TI) do Grupo ABC, faz um 

trabalho de planejamento prévio com todas as áreas, verificando a necessidade de cada uma 

delas em relação a sistemas e infraestrutura, com objetivo de otimizar os recursos humanos e 

financeiros. O resultado deste trabalho se efetiva com as solicitações de projetos, ou seja, 

durante o ano corrente as áreas olham o recurso disponível e solicitam os projetos para o 

PMO que submete a priorização e aprovação. Passando por essa etapa o projeto passa a ser 

gerido pelo time do PMO com apoio de TI (Sistemas / Infraestrutura) e as Áreas de Negócio. 

Durante o ano surgem novos projetos e melhorias que as áreas de negócio demandam, estes 

precisam ser atendidos, para trata-los em conjunto com o planejado, foi implantado o comitê 

estratégico que prioriza os projetos e direciona para os gestores de cada área e para TI 

Corporativa. 

Para o fluxo do alinhamento estratégico e priorização dos projetos no decorrer do ano, foram 

verificados alguns pontos falhos que merecem ser reavaliados: 

http://www.portal-administracao.com/2014/06/planejamento-gestao-estrategica-o-que-e.html
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 Fluxo do Planejamento Estratégico: Na imagem figura 1 abaixo, fica evidente a falha 

na comunicação com todos os Stakeholders envolvidos nos projetos. 

 

Figura 1: 

Fluxo da comunicação no planejamento estratégico 

 

 

 

 Observamos que durante a fase de desenvolvimento do planejamento, a comunicação 

é eficaz devido à necessidade da informação da TI, neste momento o envolvimento 

entre as áreas de negócio e a TI é completa e suficiente para gerar o resultado 

esperado. A partir do fechamento de todo planejamento a comunicação não segue o 

mesmo caminho da ida, ou seja, a operação da TI e das áreas de negócio não recebem 

de forma clara e formal quais os projetos que serão atendidos. A falta da transparência 

da informação faz com que: 

o Os profissionais percam as diretrizes mapeadas na primeira fase; 

o Cause insegurança na operação do dia a dia, pois na maioria das vezes os 

projetos planejados impactam diretamente o trabalho de cada um dos 

envolvidos; 

o Retrabalho das áreas de negócio, pois como não é informado se o projeto será 

atendido, os colaboradores acabam solicitando o projeto mesmo que este tenha 

sito cortado no planejamento. 
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o Retrabalho do PMO, por sua vez ele recebe a solicitação, analisa e na maioria 

das vezes o projeto acaba seguindo o fluxo mesmo que não tenha sido 

aprovado no planejamento. 

o Retrabalho da TI (Operação), que faz o trabalho de analise e na maioria das 

vezes quando os projetos podem ser desenvolvidos internamente o projeto 

segue e o recurso que deveria ter sido alocado para outro projeto aprovado no 

planejamento acaba executando o projeto que foi cortado. 

Proposições: 

a. Documentar resultado do Planejamento Estratégico para que todos os Stakeholders 

tenham acesso ao histórico dos acontecimentos; 

b. Divulgação ativa e reativa do resultado do Planejamento Estratégico para todos 

Stakeholders possam analisar a qualquer momento a situação do Planejamento dos 

seus projetos; 

c. Na solicitação do projeto relacionar o centro de custo para conciliação entre ERP e 

Sistema de Gerenciamento de Projetos, gerenciando melhor os recursos dos 

projetos e disponibilizando as informações para as pessoas adequadas no ERP. 

d. Sempre que houver mudança ou replanejamento realizar a divulgação do que foi 

alterado para todos os Stakeholders. 

 

2.2 ANALISAR A COMUNICAÇÃO ENTRE O PMO E AS ÁREAS DE NEGÓCIO DAS 

EMPRESAS DO GRUPO: 

Na gestão em que o PMO foi criado, final de 2013, a diretriz era para um formato 

completamente reativo de gestão, ou seja, o escritório mostrava qual o fluxo que o projeto 

devia seguir, fornecia a documentação, disponibilizava o sistema de gerenciamento de 

projetos, que segundo GUIA PMBOK (Project Management Institute, 2013) é um sistema de 

informação que fornece apoio para o gerenciamento de atividades, prazos, esforço, 

indicadores e outros itens que variam conforme a ferramenta adotada. 

A partir disso a operação da TI “assumia” enviando Status Report dos projetos que segundo 

GUIA PMBOK (Project Management Institute, 2013) é o relatório de desempenho que possui 

informações sobre o andamento do projeto em determinado período.  
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Durante o amadurecimento do PMO, o acompanhamento dos projetos se efetivou entre o time 

da TI (PMO + Sistemas + Infraestrutura) e as áreas de negócio. Iniciava também o reporte de 

indicadores para a diretoria, contudo os Stakeholders diretos, ou seja, colaboradores 

envolvidos na operação que o projeto se propunha a entregar não percebiam o ganho com a 

gestão do PMO, o que “contaminou” parte do time da TI, mais especificamente o time que 

atendia as empresas educacionais do Grupo ABC. 

Desta forma o escritório de projetos iniciou o trabalho de aproximação com Stakeholders, 

para mostrar tecnicamente quais são os ganhos que já tinham acontecido com outras das 

empresas do próprio grupo. Com a equipe “enxuta” do PMO, o plano foi atingir inicialmente 

os gestores das áreas de negócio para que estes fizessem o papel de facilitadores repassando o 

conhecimento para os seus times, o trabalho aconteceu, a diretoria patrocinou a proposta e 

assim tornou-se necessário medir as mudanças conforme os projetos aconteciam.  

Na analise do resultado da aproximação entre PMO e demais áreas, foi verificado que poucos 

gestores repassaram o conhecimento para seus colaboradores e que o resultado esperado não 

foi atingido na sua totalidade. A figura 2 mostra os posicionamentos e as opções de ação do 

PMO em relação aos Stakeholders, que, naquele momento a situação mostrava estar no 

quadrante três. 
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Figura 2: 

Identificação do stakeholders - Partes interessadas 

 

Conforme analise realizada, foram encontrados pontos que motivaram a situação dos 

desaceleradores, são eles: 

 Falta de conhecimento técnico sobre gerenciamento de projetos; 

 Desinteresse pessoal no projeto; 

 Distribuição Geográfica. (a alocação física da TI é centralizada) 

O cenário ideal segundo (Norberto de Oliveira Almeida, 2010) é a existência de aliados 

(quadrante dois da figura dois) principalmente entre as partes críticas – aquelas que os 

recursos possam comprometer o projeto. 

Algum tempo depois, aproximadamente um ano, a TI foi reestruturada e sua alocação física 

foi alterada, mudando para a maior empresa educacional do grupo que possui as partes 

interessadas mais críticas (desaceleradores), com a mudança o cenário para das empresas 

educacionais melhorou. O principal ponto que fez a diferença foi a proximidade física de todo 

time envolvidos nos projetos destas empresas. Em paralelo o PMO trabalhou a parte politica 

com os gestores e seus colaboradores, realizando o acompanhamento mais próximo durante o 

andamento dos projetos. O trabalho realizado surgiu efeito e melhorou a relação em todas as 

direções. 
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O principal desafio tornou-se alinhar a comunicação entre as partes interessadas (ainda do 

educacional) na vertente relacionada ao conhecimento técnico, ou seja, da operação que cada 

projeto se propõe a entregar. Durante o desenvolvimento dos projetos o acompanhamento dos 

analistas de projetos e gerentes de projetos precisa ser o mais próximo possível para que este 

time consiga realizar o gerenciamento eficiente, o problema encontrado na comunicação 

acontece durante o desenvolvimento do projeto, os profissionais do PMO devido a estrutura 

funcional adotada, que segundo GUIA PMBOK (Project Management Institute, 2013) é a 

hierarquia que cada funcionário possui um superior bem definido. Os funcionários são 

agrupados por especialidade onde cada departamento fará seu trabalho do projeto de modo 

independente dos outros departamentos. Dessa forma fica claro na figura três, que a 

autonomia do PMO perante os funcionários das áreas de negócio fica muito limitada ou quase 

nula, o que impede que no dia a dia a comunicação com o time do PMO seja priorizada em 

relação a outras atividades de cada área de negócio. 

Figura 3: 

Estrutura Funcional 

 

A seguir na figura quatro, entendemos as demais estruturas e a diferença entre a autonomia de 

cada uma delas. 
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Figura 4: 

Matriz Funcional 

 

 

 

 

Proposição: 

a. Alterar a autonomia do PMO, passando para a estrutura matricial forte, onde os 

gerentes projetos teriam principalmente gestão dos recursos alocados para os 

projetos. A mudança é fundamental, pois na gestão atual, parte do time estratégico 

dentro da TI, ou seja, gerentes de sistemas e infraestrutura mesmo disponibilizando 

na ferramenta de gestão de projetos a alocação do time envolvido, estes possuem 

outras demandas que chegam em paralelo aos projetos, dessa forma atravessando 

muitas vezes os projetos e também negociando com as áreas datas que não serão 

factíveis pois a gestão do tempo dos recursos não é efetiva. 

  

 

2.3 IDENTIFICAR SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE O PERFIL DOS 

STAKEHOLDERS: 

 

Durante dois anos, da implantação do PMO aos dias de hoje foi realizado um trabalho 

continuo da coordenação do PMO em conjunto com os gestores de sistemas e infraestrutura, 

realizando o acompanhamento dos Stakeholders das áreas de negócio. Os principais pontos 
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que foram verificados e analisados durante este tempo, foram semelhanças e diferenças que 

poderiam ajudar ou atrapalhar na eficiência da gestão da comunicação e consequentemente 

nos projetos que estes atuavam. 

É importante mencionar que na estrutura da universidade, os docentes que atuam nos projetos 

podem ser: diretores da universidade, coordenadores de cursos e gestores alocados em alguma 

área de negócio. 

A seguir na figura cinco verificamos as funções, empresas e o perfil de cada um deles: 

 

Figura 5: 

Matriz de envolvimento dos stakeholders 

 

 

Com base na figura cinco apresentada acima, fica claro quais os pontos e pessoas que o PMO 

precisa atuar com mais precisão. A matriz também mostra que a formação não indica padrão 

de características comportamentais dos Stakeholders, ou seja, a comunicação em uma 

determinada empresa do grupo com os gestores pode ser menos informal e mais efetiva, 

enquanto em outra determinada empresa o formato se torna ineficaz. 

No decorrer dos anos mais uma analise foi realizada pelo PMO, esta com base no estilo de 

comunicação das empresas. Durante o inicio da implantação do escritório de projetos, a 

comunicação adotada em todas as empresas do grupo seguia um estilo bem formal – quando 

presencial - seguindo o formato já adotado por gestores da própria área de TI. Conforme as 

áreas interagiam e as pessoas se conheciam, o comportamento notado tinha uma variação 

muito relevante, com algumas gerencias a comunicação formal não tinha o menor aceite e 

essa característica começou a chamar atenção do time do PMO. Já a comunicação não verbal 

– e-mail - mais informal, muitas vezes as pessoas não tinham as mesmas preocupações do 

presencial. Desta forma foi verificado de maneira geral como cada empresa se comportava na 
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comunicação presencial verbal e na não presencial (e-mail). A figura seis abaixo mostra a 

matriz de comunicação das empresas do grupo e o grau de efetividade verificado. 

Figura 6: 

Matriz do tipo de comunicação 

 

 

A figura seis, também detalha o tipo de comunicação verbal e não verbal relacionando com a 

efetividade da comunicação nos projetos das empresas listadas conforme percepção do PMO. 

A leitura da figura mostra efetividade baixa onde a comunicação é completamente formal, 

mas especificamente nas empresas educacionais do grupo, nas demais empresas o cenário é 

alterado, na gráfica foi notado efetividade média na comunicação adotando o presencial 

formal e o não verbal – e-mail formal, já na central administrativa a comunicação se mostrou 

efetiva com a presencial não formal e a não verbal – e-mail formal.  

Tal estudo realizado fez com que surgisse mais um parâmetro a ser analisado, o fator alocação 

dos times envolvidos, ou seja, como o PMO é um só, com isso a sua alocação física acaba 

sendo e uma única empresa. Em todos os projetos de todas as empresas a disponibilidade dos 

recursos tecnológicos ou não para comunicação sempre foram usados na sua totalidade, dentre 

eles alguns como: E-mail, ferramenta de mensagem instantânea pela internet, telefone, 

reuniões por conferencia áudio visual, aplicativos de mensagem de celular, reuniões 

presencias com o deslocamento entre as sedes de ambos envolvidos nos projetos e demais que 

estavam disponíveis durante o ciclo de vida dos projetos. Na figura sete abaixo, distribuímos a 

efetividade percebida, relacionada com a alocação do PMO, conforme as empresas. 
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Figura 7: 

Matriz da alocação do PMO 

 

 A figura sete mostra a alocação do PMO que, durante dois anos e enquanto a analise das 

situações apresentadas se realizaram, o escritório de projetos ficou instalado na central 

administrativa. Essa decisão foi estratégica, seguindo as diretrizes do grupo que, conforme as 

áreas se tornavam corporativas, a tendência seria que as demais empresas tivessem parte do 

seu time migrado/alocado na central, otimizando e focando a operação nas demais empresas. 

2.4 IDENTIFICAR PONTOS DE CONVERGÊNCIA ENTRE OS PERFIS DOS 

STAKEHOLDERS 

A próxima etapa tem como objetivo identificar pontos de convergência com base no estudo 

dos itens anteriores que foram: Analise das diretrizes estratégicas do grupo, analise da 

comunicação entre o PMO e as áreas de negócio das empresas do grupo e identificação de 

semelhanças e diferenças entre os perfis dos Stakeholders. 

Mensurar de forma exata o comportamento das pessoas nas organizações é algo que não será 

demonstrado neste trabalho, porém sabemos que existem inúmeros fatores que influenciam o 

comportamento e o trabalho dos funcionários nas empresas. Nesta analise será definido que o 

padrão da empresa e dos seus indivíduos não possuem alterações dentre eles, ou seja, os 

gestores da universidade tem o mesmo perfil, já os gestores da central administrativa possuem 

outro perfil, mas que dentre os gestores da central o perfil entre eles será o mesmo. Assim 

convencionamos a forma com que faremos a identificação dos pontos de convergência. O 

objetivo principal neste tópico é analisar o desvio entre as empresas e as funções, não se 

preocupando com variações entre eles.  

Os principais pontos de convergência na comunicação entre os Stakeholders das empresas do 

grupo foram: 

 Comunicação padrão e linear em todos os perfis do tipo equipe: Foi verificado que em 

ambas as empresas, o perfil dos colaboradores (equipe) envolvidos nos projetos 
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possuem as mesmas características. Estes possuem boa aderência em relação ao PMO, 

conforme os projetos acontecem, a comunicação e o envolvimento possuem evolução 

ascendente. 

 Comunicação padrão e linear em todos os perfis do tipo gestor: Foi verificado que em 

ambas as empresas, o perfil dos gestores envolvidos nos projetos possuem as mesmas 

características, ou seja, sempre engajados com a operação e com os resultados. Estes 

possuem excelente aderência em relação ao PMO, conforme os resultados são gerados, 

o perfil mostra maior interesse e patrocínio nos projetos que participa. 

 Comunicação não eficaz no perfil de docente/equipe: Foi verificado que em uma das 

empresas, em especifico a universidade, os docentes que atuam nos projetos 

corporativos possuem barreiras na comunicação e principalmente no envolvimento 

quando acontece a atuação do PMO, desacelerando o projeto. 

Proposições: 

a. Alterar a logística de relacionamento entre o PMO e todo o time envolvido no projeto; 

b. Manter a comunicação com os gestores e realizar um trabalho de mentoring, que 

segundo o (http://www.ibccoaching.com.br/tudo-sobre-coaching/coaching/o-que-e-

coaching-e-mentoring/ 20/01/2016) é uma forma de tutoria de pessoas com mais 

experiência, que orientam e compartilham com profissionais sem tanto conhecimento 

em determinado assunto, experiências e conceitos sobre esse determinado assunto.  

O gestor aplicando o mentoring na sua equipe, relacionando às boas práticas 

vivenciadas com o PMO, trará grande beneficio técnico/operacional aos projetos do 

grupo. 

c. Alterar a forma de comunicação e relacionamento entre o PMO e os docentes/equipe 

envolvidos nos projetos. 

 

  

http://www.ibccoaching.com.br/tudo-sobre-coaching/coaching/o-que-e-coaching-e-mentoring/
http://www.ibccoaching.com.br/tudo-sobre-coaching/coaching/o-que-e-coaching-e-mentoring/


15 

 

3. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar e propor uma forma eficiente de gestão dos 

stakeholders em um grupo de empresas distintas, ou seja, empresas com ramos de atividades 

diferentes entre elas. O trabalho levou em consideração as seguintes empresas do grupo: 

Universidade, Curso, Colégio, Gráfica e central administrativa.  

A implantação do PMO no grupo aconteceu de forma dinâmica e emparelhada ao inicio do 

curso de MBA do autor deste trabalho, desta forma no inicio da implantação no final de 2013, 

o trabalho de analise e entendimento do cenário atual acontecia com um olhar menos crítico 

do todo. Conforme a implantação ocorreu e totalmente em paralelo ao curso foi possível 

desenvolver  um trabalho de analise e melhoria contínua conforme relatado no trabalho. 

As proposições descritas neste trabalho são voltadas para a realidade do Grupo ABC, porém, 

os conceitos e conclusões mencionadas podem ser aplicados em outras empresas com as 

mesmas características. 

Sobre o primeiro objetivo especifico, na analise das diretrizes estratégicas do grupo, ficou 

claro no presente trabalho que a forma que a comunicação acontece neste processo de 

fundamental importância é falho, a documentação do resultado do planejamento precisa ser 

melhorada. É necessário criar um documento padrão com todas as informações do 

planejamento detalhando projeto a projeto, inserindo a planilha já usada com todas as colunas 

necessárias para que as áreas de negócio entendam o resultado gerado. É necessário também 

divulgar e disponibilizar de forma transparente todo resultado para que todos os colaboradores 

tenham ciência e percebam em qual sentido a empresa está indo e possam apoiar sempre que 

acionados. Outro ponto importante é sempre manter as informações atualizadas, tanto na 

documentação como no ambiente que os colaboradores irão acessar. Também como melhoria 

apontada para todo o processo, a integração entre o resultado obtido do planejamento e 

cadastrado no ERP do grupo e o sistema gestão de projetos, é um grande avanço, pois dessa 

forma, já no cadastro da solicitação do projeto pode acontecer uma ligação com a 

disponibilidade de tal projeto solicitado, melhorando a assertividade no desenvolvimento dos 

projetos e minimizando o retrabalho. 

Já sobre analise da comunicação entro o PMO e as áreas de negócio das empresas do grupo, a 

peça fundamental para gerar mais eficiência no desenvolvimento dos projetos e melhorar a 

comunicação entre as áreas é a mudança na estrutura organizacional em relação ao PMO e em 
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relação ao grupo, ou seja, migrar do tipo de estrutura funcional e aderir a estrutura matricial 

forte, aumentando principalmente a autoridade com a equipe alocada nos projetos. 

A analise das diferenças e semelhanças na comunicação dos stakeholders e os pontos de 

convergências gerados a partir deste, apontam que o lugar físico onde o PMO é alocado altera 

as respostas e a comunicação entre o PMO e todas as áreas de negócio e, consequentemente 

suas devidas partes interessadas. Mostra também que é essencial para a eficácia na gestão o 

apoio dos gestores das áreas, no sentido de repassar o conhecimento adquirido com o PMO 

para seus colaboradores. 
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