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Resumo 

O gerenciamento de projetos acompanha o desenvolvimento da humanidade desde os 

primórdios e cada vez mais está presente no dia-a-dia das organizações empresariais. Isto 

muitas vezes se deve ao fato de que atualmente o mercado está cada vez mais competitivo não 

cabendo espaços para uma determinada organização perder prazos, mal alocar recursos, assim 

como reduzir a qualidade de seu produto. Deste modo viu-se necessário um maior 

envolvimento com a cultura de gerenciamento de projetos e para isto muitas organizações têm 

recorrido ao conceito de Escritório de Projetos ou Project Management Office (PMO). Neste 

trabalho serão estudadas as diferentes tipologias de PMO existentes assim como um modelo 

teórico de como implantar um Escritório de projetos. 

 

 Palavras Chave: Escritório de Projetos, Project Management Office, PMO, 

Implantação. 

    



 

 

Abstract 

The project management follows the development of mankind from the beginning and is 

increasingly present in day- to-day business organizations. This is often due to the fact that 

currently the market is increasingly competitive spaces not fitting for an organization miss 

deadlines , poorly allocate resources and reduce the quality of your product. Thus we saw a 

need for greater involvement with the project management culture and that many 

organizations have resorted to the concept of Project Office or Project Management Office ( 

PMO) . In this paper the different types of PMO will be studied as a theoretical model of how 

to deploy a project office . 

 

  Key Words: PMO, Project Management Office, Implantation. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. OBJETIVO GERAL 

 Estudar como é feita a implantação de um escritório de projetos em empresas de médio 

e grande porte. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudar a cultura de gerenciamento de projetos. 

 Estudar a estrutura de um escritório de gerenciamento de projetos. 

 Estudar e analisar a viabilidade de se implantar um escritório de gerenciamento 

de projetos 

 Estudar como é feita de fato implantação de um escritório de gerenciamento de 

projetos. 

1.3. JUSTIFICATIVA 

Trabalhei em duas empresas, uma de pequeno porte e a outra uma multinacional, 

ambas do ramo alimentício. Na primeira experiência (empresa de pequeno porte) a empresa 

não possuía nada voltado a cultura de gerenciamento de projetos, ou seja, os projetos surgiam 

a partir de ideias dos colaboradores e o proprietário da empresa decidia se ia ou não pôr em 

prática aquela sugestão não havendo um mínimo planejamento ou discussão e partindo direto 

para a execução.  

Na experiência referente à empresa multinacional já foi possível perceber traços de 

uma cultura de gerenciamento de projetos uma vez que a metodologia de PDCA era utilizada 

para pôr as sugestões de colaboradores em prática. Neste caso as ideias eram primeiramente 

levadas ao gerente e diretor fabril para analisarem a sugestão, caso fosse aceita, o próprio 

colaborador responsável pela ideia deveria iniciar a metodologia do PDCA com a ajuda dos 

supervisores de produção e quem o colaborador achasse necessário. 

Com essas duas experiências e meu conhecimento sobre gerenciamento de projetos 

obtido nas aulas teóricas da Fundação Getúlio Vargas, percebi que em ambas as empresas 

estavam faltando certa organização em relação à cultura de gerenciamento de projetos. Como 

frisado nas aulas percebi que a cultura do “fazejar” estava muito presente em ambas as 
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empresas o que implicava em problemas ao longo dos projetos assim como a falta de 

organização para a execução dos mesmos implicavam em enormes dificuldades para gerenciar 

aquela tarefa.  

Com o intuito de entender melhor como funciona toda esta organização em empresas 

cuja a cultura de gerenciamento de projetos e escritório de gerenciamento de projetos estão 

devidamente aplicados, fiquei interessado em desenvolver um estudo com o objetivo de 

compreender o funcionamento de um escritório de gerenciamento de projetos e como fazer a 

implantação do mesmo em empresas que não possuem essa área de trabalho. Com este estudo 

e a implantação desta área acredito que seria possível reduzir a quase zero a desorganização 

em relação a planejamento, execução e controle de projetos trazendo assim agilidade e 

inúmeros benefícios para a organização.  

 

1.4. ESTRUTURA DO TABALHO 

Este trabalho está dividido em 4 partes, a saber: 

 Objetivos do trabalho: Sintetiza os objetivos geral e especifico. 

 Justificativa: Sintetiza o motivo da escolha do tema. 

 Desenvolvimento: Traz a revisão bibliográfica acerca da estrutura e implantação de um 

escritório de gerenciamento de projetos além de conceitos básicos utilizados para as 

explicações. 

 Conclusão: Conclusão sobre o material pesquisado e sintetizado no trabalho. 

 Referências bibliográficas: Apresenta as referências bibliográficas estudadas para a 

elaboração do trabalho. 

1.5. METODOLOGIA 

 A metodologia a ser utilizada para a condução do trabalho será em sua totalidade 

baseada em referências bibliográficas. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. PROJETOS 

 Segundo o PMBoK (2013) um projeto pode ser definido como um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária 

dos projetos indica que eles têm um início e um término definidos. Os projetos podem se 

encerrar de diversas maneiras, dentre essas pode-se citar que os objetivos do projeto foram 

alcançados, durante o projeto conclui-se que não seria possível alcançar os objetivos, 

simplesmente pelo fato de um cliente desejar encerra-lo e até mesmo por constatar que aquele 

projeto não será mais necessário. 

Um projeto pode criar: 

 Um produto; 

 Um serviço ou a capacidade de realizar um serviço; 

 Uma melhoria nas linhas de produtos e serviços; 

 Um resultado, como um produto ou documento. 

Características: 

 Realizado por pessoas; 

 Limitado por recursos definidos; 

 Planejado, executado e controlado; 

 Tem início e fim definidos; 

 Elaborado progressivamente; 

 Produz um resultado único. 

 

2.2. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 O gerenciamento de projetos segundo o PMBoK (2013) é a aplicação do 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas ás atividades do projeto para atender aos 

seus requisitos. O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e integração 
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apropriadas dos 47 processos de gerenciamento de projetos, logicamente agrupados em cinco 

grupos de processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e 

encerramento. 

 Todas as tarefas descritas pelo PMBoK serão realizadas por uma pessoa responsável 

denominada de Gerente de Projetos e este por sua vez segundo Valle (2010) possui as 

seguintes atribuições: 

 A identificação das necessidades do projeto; 

 O estabelecimento de objetivos claros e palpáveis; 

 O atendimento ás expectativas de todas as partes interessadas; 

 O devido balanceamento entre qualidade, escopo, tempo e custo. 

Outro aspecto muito interessante sobre o gerenciamento de projetos refere-se a teoria 

da tripla restrição. Como citado anteriormente, os gerentes de projeto balanceiam três dos 

fatores e como consequência será o quarto fator. Por exemplo, balanceando o custo, escopo e 

qualidade teríamos o tempo como consequência. Segundo o PMBoK (2010), se algum desses 

fatores for alterado, pelo menos um outro fator provavelmente será alterado. 

 

2.3. CICLO DE VIDA DE PROJETOS 

 Como dito anteriormente projetos são esforços temporários, ou seja, tem início meio e 

fim. O ciclo de vida de um projeto basicamente é todo este rito de passagem desde a fase de 

iniciação de um projeto, fase de organização e preparação, execução até a fase de 

encerramento do projeto. Segundo o PMBoK (2010), ciclo de vida do projeto é a série de 

fases pelas quais um projeto passa, de início ao término. Para se determinar o ciclo de vida de 

um projeto não existe uma regra uma vez que cada projeto tem características específicas 

assim como cada organização também. Uma estrutura genérica é comumente referenciada e 

pode ser observada na figura 01. 
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Figura 1 - Níveis típicos de custo e pessoal em toda a estrutura genérica do ciclo de vida de um projeto. 

PMBoK (2010). 

 

2.4. SUBPROJETO 

Um subprojeto segundo o PMBoK (2010) é uma parte menor do projeto total, criada 

quando um projeto é subdividido em componentes ou partes mais facilmente gerenciáveis.  

Segundo Vargas (2009), em diversos momentos, projetos de extrema complexidade 

devem ser subdivididos em partes menores, subprojetos, a fim de facilitar seu gerenciamento 

e controle. Estas partes menores de um projeto total na maioria das vezes são terceirizadas ou 

desenvolvidas por grupos isolados. 

  

2.5. PROGRAMAS E PORTFÓLIOS 

 Com o intuito de obter maiores benefícios e melhor controle, existem projetos que 

possuem certa relação e, portanto, devem ser gerenciados e coordenados de modo integrado. 

Este grupo de projetos pode ser chamado de programa e se gerenciados da forma descrita 

podem trazer melhores resultados do que se fossem trabalhados individualmente. 

 Segundo Vargas (2009) os portfólios são grupos maiores que abrangem os outros 

grupos citados anteriormente. Um portfólio é um grupo de projetos, programas, subprojetos e 
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outros esforços que são agrupados para facilitar o atingimento dos objetivos estratégicos da 

organização. 

 

Figura 2 - As Áreas De Abrangência De Portfólios, Programas, Projetos E Subprojetos. Vargas (2009). 

 

2.6. STAKEHOLDERS 

 A boa relação entre todas as partes interessadas no projeto está diretamente ligada a 

obtenção de resultados bem-sucedidos. As partes interessadas podem ser desde a equipe do 

projeto (responsável por identificar as outras) assim como externas, internas, positivas ou 

negativas para o projeto e é de total responsabilidade do gerente de projeto gerenciar de forma 

muito atenta o relacionamento entre as partes. É nesta etapa onde vemos enormes 

complicações em relação a projetos uma vez que alguma das partes interessadas seja 

esquecida o projeto pode até ser interrompido. Corriqueiramente podemos ver projetos sendo 

altamente afetados por grupos indígenas que não se sentem à vontade com o projeto ou até 

mesmo sendo injustiçados por construções de barragens ou até mesmo estradas. A figura 03 

ilustra a relação entre as partes interessadas. 
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Figura 3 - Relação entre as partes interessadas e o projeto. PMBoK (2010) 

 O primeiro passo para esta etapa do projeto é a equipe do projeto identificar as partes 

interessadas que podem afetar o projeto de alguma maneira. Dentro deste grupo podemos 

citar: patrocinador (sponsor), clientes e usuários, vendedores, parceiros de negócios, grupos 

organizacionais, grupos funcionais, outras partes interessadas. Após fazer a identificação a 

equipe do projeto deve reunir a maior quantidade de informações sobre cada parte assim 

como os riscos que estas podem impactar no projeto. 

 

2.7. SPONSOR 

 Uma das figuras mais importantes se não a mais importante para um projeto é o 

sponsor ou patrocinador. Segundo Ricardo Vargas, o patrocinador é aquele que apoia o 

projeto dentro da organização e não somente isto. O patrocinador ideal é aquele que está 

totalmente por dentro do objetivo do projeto, é aquela pessoa que atua como um facilitador 

para a transposição de barreiras encontradas, é um aliado ao gerente de projetos, apoia tanto 

no âmbito financeiro quanto político o projeto e o gerente de projeto, não possui dúvida 

alguma sobre a qualidade do projeto e é o primeiro a erguer a bandeira quando se pergunta 

sobre quem tem interesse no projeto. Um bom patrocinador deve sempre estar envolvido com 

o projeto e demonstrar interesse no sucesso do mesmo, sempre o defendendo.  
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2.8. METODOLOGIA EM GESTÃO DE PROJETOS 

 O gerenciamento de projetos vem se mostrando cada vez mais importante para o 

crescimento e sucesso de todos os tipos de organizações. Através de inúmeras pesquisas foi 

possível constatar que organizações com uma cultura de gerenciamento de projetos 

desenvolvida reduzem e muito as falhas em projetos assim como reduzem tanto custo quanto 

tempo em suas realizações. Um fator muito importante que a cultura voltada para o 

gerenciamento de projetos traz são as metodologias em gestão de projetos. 

 Segundo Valle (2010), uma metodologia é basicamente um conjunto de boas práticas 

que devem ser seguidas para determinar quais entregas devem ser concluídas em determinado 

momento do projeto assim como deve fornecer ferramentas e modelos de documentos para 

facilitar o desenvolvimento do projeto. Pode-se dizer que as metodologias são passo a passos 

desenvolvidos com o intuito de auxiliar os colaboradores nas horas em que barreiras são 

encontradas assim como servem para padronizar as documentações e processos dentro de uma 

organização. 

 É comum observar que existem inúmeras metodologias dentro de uma organização 

uma vez que em cada etapa do projeto é necessário um tipo de documento ou até mesmo um 

caminho diferente para se chegar as entregas. É possível observar metodologias diferentes em 

relação a gerenciamento de projetos e entrega de produto uma vez que a primeira é 

responsável pelo plano do projeto e a segunda responsável por ditar como será de fato o 

desenvolvimento do produto. 

 Segundo Valle (2010), uma grande confusão que normalmente é feita é de se pensar 

que o guia PMBoK é uma metodologia. O guia PMBoK não deve ser considerado uma 

metodologia uma vez que descreve processos de alto nível sem prescrever especificamente 

como devem ser implantados e sim uma ótima fonte de onde as metodologias podem se 

basear. Além do PMBoK, neste trabalho, serão comentadas outras duas fontes das quais 

metodologias podem se basear as quais são: ISO10006:2003 e PRINCE2. 

 O guia PMBoK é de autoria do Standards Comittee (Comitê de Padronização) do 

Project Management Institute – PMI. Basicamente, este guia tem como principais funções a 

de fornecer diretrizes para o gerenciamento de projetos, definir conceito relacionados ao 

gerenciamento de projetos e também descrever po ciclo de vida do gerenciamento de projetos 
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e seus respectivos processos. (PMBoK, 2010). O PMBoK é dividido em um grupo de cinco 

processos e 10 áreas de conhecimento: 

Grupo de processos de iniciação: Os processos executados para definir um novo projeto ou 

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

projeto ou fase. 

Grupo de processos de planejamento: Os processos necessários para definir o escopo do 

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

para os quais o projeto foi criado. 

Grupo de processos de execução: Os processos realizados para executar o trabalho definido 

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

Grupo de processos de monitoramento e controle: Os processos exigidos para acompanhar, 

analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto, identificar quaisquer áreas nas 

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

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

atividades de todos os grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto ou fase. 

As áreas de conhecimento são: 

 Gerenciamento da integração do projeto; 

 Gerenciamento do escopo do projeto; 

 Gerenciamento do tempo do projeto; 

 Gerenciamento dos custos do projeto; 

 Gerenciamento da qualidade do projeto; 

 Gerenciamento dos recursos humanos do projeto; 

 Gerenciamento dos recursos de comunicação do projeto; 

 Gerenciamento dos riscos do projeto; 

 Gerenciamento das aquisições do projeto; 

 Gerenciamento das partes interessadas no projeto. 
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A fonte PRINCE2 foi desenvolvida pelo governo do Reino Unido e é de fato o padrão 

utilizado por lá. O PRINCE2 é de domínio público e é amplamente utilizado pelo setor 

privado assim como internacionalmente, é baseado no PMBoK porém não é composto por 

todas as áreas de conhecimento e sim focada em áreas críticas fazendo com que os gerentes de 

projeto não necessitem ir a fundo no guia PMBoK. O guia PRINCE2 é composto por oito 

componentes que serão listados a seguir: 

 Caso de negócio; 

 Organização; 

 Planos; 

 Controles; 

 Gerenciamento de riscos; 

 Qualidade no ambiente do projeto; 

 Gerenciamento da configuração; 

 Controle de mudanças. 

 

Áreas de conhecimento do PMBoK Componentes comparáveis PRINCE2 

Integração Componentes e processos combinados, controle 

de mudanças 

Escopo, Tempo, Custo Planos, casos de negócio 

Qualidade Qualidade, gerenciamento da configuração 

Risco Riscos 

Comunicação Controles 

Recursos Humanos Organização (limitado) 

Aquisição Não existe correspondente 

Tabela 1 – Comparação das áreas de conhecimento do PMBoK e os componentes do PRINCE2. Adaptado 

de PRINCE2. 

 A ISO1006:2003 é um padrão internacional de autoria da ISO, diferentemente do 

PMBoK e PRINCE2 o ISO10006:2003 abrange apenas questões referentes ao gerenciamento 
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da qualidade em projetos. Assim como em relação as fontes citadas anteriormente, esta pode 

ser usada em uma enorme variedade de tamanho e complexidade de projetos, partindo desde 

de pequenos projetos até mesmo a megaprojetos. A ISO1006:2003 desenvolve 9 etapas para 

seu processo estratégico: 

 Foco no cliente; 

 Liderança; 

 Envolvimento das pessoas; 

 Aproximação dos processos; 

 Sistema de aproximação com a Gerência; 

 Melhoria contínua; 

 Aproximação casual para tomada de decisão; 

 Relacionamento mutuamente benéfico com o fornecedor. 

Uma boa metodologia nem sempre é aquela utilizada pelas maiores e melhores 

organizações mundiais e sim aquela que é moldado para a organização em questão. A 

metodologia deve possuir a cara da organização suprindo suas necessidades, muitas vezes 

metodologias utilizadas por grandes organizações não são bem empregadas em empresas de 

menor porte uma vez que são muito burocráticas e acabam deixando o processo mais lento e 

complicado ao invés de ajudar o gerente de projetos. 

 

2.9. MATURIDADE EM GESTÃO DE PROJETOS 

 

 Segundo Barcaui (2012) o conceito de maturidade em gerenciamento de projetos está 

diretamente ligado a capacidade que uma organização tem de gerenciar seus projetos com 

sucesso. A partir deste conceito surgem diversos modelos de maturidades que seriam 

basicamente modelos que consistem de uma metodologia para quantificar numericamente esta 

capacidade da organização em gerenciar seus projetos, em outras palavras, estes modelos 

dividem em diferentes níveis de maturidades dos quais as organizações podem ocupar e que 

após determinado esforço podem dar um salto de um nível para o outro até chegar a um nível 
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de excelência no qual a probabilidade de sucesso dos projetos seria aumentada. Dentre os 

diversos modelos existentes, neste trabalho será dado ênfase nos modelos: Organizational 

Project Management Maturity Model (OPM3) (PMI, 2008), o Kerzner-PMMM (KERZNER, 

2001) e o modelo Prado-MMGP (PRADO, 2010). 

 O modelo de maturidade denominado de OPM3 foi desenvolvido pelo PMI em 

dezembro de 2013 com a intenção de auxiliar as organizações a atingir seus objetivos 

estratégicos de forma consistente e garantir uma maior probabilidade de sucesso.  Este 

modelo tem como base as boas práticas do Guia PMBoK e assim como para os outros 

modelos, seu objetivo inicia ao avaliar as capacidades das organizações em relação as boas 

práticas de gerenciamento de projetos e segue indicando áreas de melhorias para que a 

organização eleve continuamente seu desempenho em relação ao gerenciamento de projetos, 

levando assim a um maior índice de sucesso para os projetos. Para se chegar a estes objetivos 

e refletir os verdadeiros requisitos dos usuários a equipe do PMI responsável pela criação do 

modelo utilizou do processo denominado Quality Function Deployment (QFD) o que resultou 

no que podemos chamar de House of Quality (HoQ). 

 Segundo Eitelwein (2013) o modelo consiste das seguintes classificações: Grupos de 

processos, dimensões, estágio de melhorias de processos e domínios. As três dimensões que o 

modelo utiliza: 

 Conhecimento: Descreve a importância que o gerenciamento de projetos tem para a 

organização e como a maturidade em gerenciamento de projetos pode ser atingida. 

 Avaliação: Sugere diferentes métodos e procedimentos para que a organização consiga 

medir-se em relação as boas práticas de gerenciamento de projetos (nível de 

maturidade). 

 Melhoramento: Sugere diferentes alternativas que conduzam a organização a um maior 

nível de maturidade. 

As etapas para a aplicação do OPM3: 

 Etapa 1 – Conhecimento: Neste momento é quase inexistente a utilização de práticas 

de gerenciamento de projetos. As práticas que podem ser observadas são apenas para 

atender requisitos de clientes externos ou internos. 
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 Etapa 2 – Avaliação: Nessa etapa percebe-se importância de utilizar de melhores 

práticas de gerenciamento de projetos. Processos comuns são avaliados com o intuito 

de perceber os benefícios obtidos. Verifica-se a necessidade de metodologias de 

gerenciamento de projetos. O gerenciamento é baseado em custo, prazo e tempo. 

 Etapa 3 – Melhoramento: Nessa etapa as metodologias de gerenciamento de projetos 

passam a ser baseadas em Guidelines e Checklists. O gerenciamento de projetos faz 

parte da cultura da empresa, seus benefícios são apoiados e o treinamento é continuo. 

 Etapa 4 – Melhoramento: Etapa de continuidade da etapa anterior de melhoramento. 

Nessa etapa há a implementação do processo de Benchmaking onde é estabelecido um 

escritório de gerenciamento de projetos e este é dedicado ao aprimoramento continuo 

dos processos. São feitas avaliações que compreendem análises quantitativas e 

qualitativas dos projetos. 

 Etapa 5 – Melhoramento: Etapa de repetição do processo em busca de melhoria 

contínua. Nessa etapa as lições aprendidas são registradas e utilizadas de um projeto 

para outro. 

Conjunto de domínios (PPP) do OPM3 é: 

 Projeto: Empreendimento temporário, planejado, executado e controlado, com objetivo 

de criar um produto ou serviço. 

 Programa: Grupo de projetos gerenciados para a obtenção de controle e benefícios 

alinhados as estratégias. Não é possível obter o resultado esperado com o emprego de 

um projeto separadamente. 

 Portfólio: Carteira projetos e/ou programas, reunidos para alcançar as estratégias. Não 

há a necessidade de interdependência para o alcance dos resultados esperados. 

Os grupos de processos de gerenciamento de projetos do OPM3 são: Iniciação, 

planejamento, execução, controle e encerramento. 

Os estágios de melhoria de processos (SMCI) são: Padronizar, medir, controlar e melhoria 

continua. 
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O OPM3 avalia o nível de maturidade da organização através de um questionário com 151 

perguntas o qual é complementado por um software com uma base de dados com mais de 600 

melhores práticas para o gerenciamento de projetos.  

 O modelo denominado de PMMM foi proposto por Kerzner em 1999 e assim como o 

modelo anterior, tem como objetivo avaliar o nível de engajamento de organização com as 

boas práticas do gerenciamento de projetos. Segundo Kerzner (2001) todas as companhias 

têm o desejo de atingir a maturidade e a excelência no gerenciamento de projetos, mas 

infelizmente são poucas que reconhecem que o tempo para se atingir estes patamares pode ser 

reduzido através da utilização de modelos de maturidade como o PMMM. 

 O modelo PMMM proposto por Kerzener é subdivido em 5 níveis de maturidade os 

quais são:  

 Nível 1 – Linguagem comum - Neste nível a organização reconhece que o 

gerenciamento de projetos é de grande importância para o sucesso assim como a 

necessidade de um bom entendimento do conhecimento básico em gerenciamento de 

projetos. 

 Nível 2 – Processo comum - Neste nível a organização reconhece que processos 

comuns devem ser estabelecidos e desenvolvidos assim como sucessos obtidos em 

determinados processos podem ser repetidos em outros projetos. Além disso é 

reconhecido a necessidade de aplicações e suporte dos princípios de gerenciamento de 

projetos em outras metodologias empregadas pela companhia. 

 Nível 3 – Metodologia Singular - Neste nível a organização percebe que todas as 

metodologias utilizadas pela companhia podem ser concentradas em uma só, ou seja, 

reconhece a necessidade de desenvolver uma metodologia singular. Segundo Kerzner 

(2001) este fato facilita o controle dos processos. 

 Nível 4 – Benchmarking - Este nível contém o reconhecimento da necessidade de os 

processos serem constantemente melhorados para manter a vantagem competitiva da 

organização em relação ao mercado. O Benchmarking deve ser feito de forma continua 

e a organização deve decidir o que e para quem deve ser feito o Benchmarking. 
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 Nível 5 – Melhoramento continuo – Neste nível as informações obtidas através de 

Benchmarking são avaliadas e a organização deve decidir quais informações trarão 

alguma melhora para a metodologia singular que está sendo utilizada. 

A figura 03 demonstra os níveis do modelo de maturidade proposto por Kerzner: 

 

Figura 4 - Os cinco níveis do modelo de maturidade de gerenciamento de projetos. Kerzner (2001). 

 Segundo Kerzner (2001) é comum pensarmos que os níveis devem ser seguidos à risca 

na ordem em que são propostos pelo modelo, porém eles podem sim ser sobrepostos, o único 

fator que limita esta sobreposição é a quantidade de risco que a organização está disposta a 

enfrentar.  

 O modelo MMGP é muito difundido pelo Brasil uma vez que todos seus resultados são 

divulgados gratuitamente no site www.maturityresearch.com e pela pesquisa que vem sendo 

feita desde 2005. Este modelo é idealizado e proposto por Prado (2010). 

 Segundo Barcaui (2012) o modelo proposto por Prado também é subdividido em cinco 

níveis e sua diferença é que ele possui um conjunto de seis dimensões a qual recebe o nome 

de plataforma e que se inter-relacionam com os níveis, em cada nível é possível perceber a 

participação de cada dimensão porem com intensidades diferentes em cada nível. As tabelas 

03 e 04 apresentam respectivamente as características de cada dimensão e características de 

cada nível: 

http://www.maturityresearch.com/
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Dimensão Siginificado 

Metodologia Existência de uma metodologia adequada a 

gerenciamento de projetos e que envolve todo o 

ciclo que necessita ser acompanhado. 

Eventualmente, isto significa ir além dos 

processos referentes ao ciclo da gestão do 

projeto. 

Informatização Os aspectos relevantes da metodologia devem 

estar informatizados e o sistema deve ser de fácil 

uso e permitir a tomada de decisões corretas no 

momento correto. 

Estrutura organizacional de governança Uma adequada estrutura organizacional deve 

estar em uso. Geralmente, esta estrutura envolve 

gerentes de projetos, PMO, sponsor e comitês. 

Além disso, ela deve normatizar como deve ser a 

relação de autoridade e poder entre os gerentes de 

projetos e as diversas áreas da organização 

envolvidas com os projetos. 

Competência em gerenciamento de projetos e 

aspectos contextuais 

Os principais envolvidos com gerenciamento de 

projetos devem ser competentes (conhecimentos 

+ experiência) em aspectos de gerenciamento de 

projetos e nos assuntos técnicos da organização 

(finanças, seu modelo produtivo/distributivo, 

seus negócios, etc.). O nível de competência 

requerido depende da função exercida por cada 

um. 

Competência comportamental Os principais envolvidos com gerenciamento de 

projetos devem ser competentes (conhecimentos 

+ experiência) em aspectos comportamentais 

(liderança, organização, motivação, negociação, 

etc.) O nível de competência requerido depende 

da função exercida por cada um. 

Alinhamento estratégico Os projetos executados no setor estão em total 



17 

 

alinhamento com as estratégias da organização. 

O setor participa da definição das estratégias que 

o afeta. Os processos em questão (gestão de 

portfólio) estão em perfeita sincronia com os 

processos de gerenciamento de projetos do setor. 

Tabela 2 - Característica das dimensões do modelo Prado-MMGP. Barcaui, 2012. 

Nível Nome Características Sucesso 

1 Inicial (Ad hoc) Baixo conhecimento do assunto 

Inexistência de um modelo de gerenciamento de projetos 

Uso de intuição no gerenciamento de projetos 

Muito baixo 

2 Conhecido Aumento do conhecimento do assunto 

Iniciativas adequadas realizadas isoladamente 

Baixo 

3 Padronizado Uma plataforma padronizada para gerenciamento de 

projetos foi implementada e está em uso frequente pelos 

principais envolvidos: 

 Estrutura organizacional de governança 

 Metodologia 

 Informatização 

 Alinhamento estratégico 

Desenvolvimento de competências 

Melhoria 

significativa 

4 Gerenciado Aperfeiçoamento da plataforma: os padrões 

implementados realmente funcionam e estão em uso 

frequente pelos principais envolvidos 

Anomalias identificadas e eliminadas 

Forte evolução nas competências técnicas e 

comportamentais 

Consolidação do alinhamento com negócios da 

organização 

Geralmente 

acima de 80% 

5 Otimizado Otimizações na obtenção dos indicadores de resultados Geralmente 
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(prazos, escopo, qualidade e custos) 

Otimização de processos 

próximo de 

100% 

Tabela 3 - Características dos níveis do modelo Prado-MMGP. Barcaui, 2012. 

 A avaliação do grau de maturidade pelo modelo MMGP pode ser feita através do site 

www.maturityresearch.com, basta apenas fornecer os dados solicitados pela pesquisa do site e 

o site retornará o resultado da avaliação assim como sua companhia começa a fazer parte da 

pesquisa que iniciou em 2005. 

 

2.10. ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 De acordo com o PMI (2013), um escritório de gerenciamento de projetos (EGP, ou 

em inglês PMO) é uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança 

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

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

de apoio ao gerenciamento de projetos até a responsabilidade real pelo gerenciamento direto 

de um ou mais projetos. 

 Segundo Barcaui (2012) existem diversas definições de um escritório de projetos, mas 

o ponto focal de todas elas é que de algum modo eles são construídos para servir as 

necessidades de gestão de projetos da organização. Ainda segundo Barcaui (2012) uma 

característica muito importante a respeito dos escritórios de gerenciamento de projetos é que 

muitas vezes são implementados no momento em que a organização não aguenta mais perder 

dinheiro com seus projetos, ou seja, os PMO são basicamente tratados como salvadores de 

projetos. O grande problema em relação a isto é que o sucesso dos escritórios não está ligado 

apenas a equipe que o completa, mas também ao poder que a equipe executiva da empresa e 

os gerentes de projetos possuem. Barcaui (2012) também coloca que por mais que não exista 

uma receita para o sucesso de um PMO é muito difícil que seus objetivos sejam alcançados 

sem que haja uma implementação de “cima para baixo”. 

 Os escritórios de gerenciamento de projetos podem ter grandes variações em relação 

aos seus objetivos. Alguns dos fatores responsáveis por essa grande variação estão ligados a: 

cada organização possuir um tipo de negócio diferente, níveis de maturidade diferentes os 

“poderes” dados aos gerentes de projeto de formas diferente. Como existem essas grandes 

http://www.maturityresearch.com/
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variações em relação aos objetivos dos escritórios de projetos, vários modelos de escritório de 

projetos foram criados com o intuito de tentar atender aos mais diferentes tipos de 

organização. 

 Foi Verzuh (1999) um dos primeiros evidenciar a importância de se criar um PMO e 

em sua visão os escritórios tinham um conceito único, mas que deveriam ser implantados de 

diferentes formas. Com o tema relacionado a maturidade em gestão de projetos sendo 

frequentemente estudado foi possível perceber que a maneira de atuar dos escritórios de 

projetos está diretamente ligada ao nível de maturidade que organização se encontra e deste 

modo várias classificações para os PMO foram desenvolvidas. Uma das classificações com 

grande aceitação é a de Verzuh (1999) a qual divide os escritórios em cinco tipos: centro de 

excelência, escritório de apoio, escritório de projetos, escritório de programa e escritório 

executivo. 

 

2.10.1. CENTRO DE EXCELÊNCIA – CEx (Center of Excellence) 

 O centro de excelência, é o tipo de escritório com menor autoridade entre os cinco. O 

CEx basicamente é idealizado com a intenção de fomentar a cultura de gerenciamento de 

projetos na organização assim como iniciar a introdução de informações básicas acerca das 

boas práticas em gerenciamento de projetos. Normalmente é criado juntamente com o setor 

que patrocina a introdução das boas práticas. 

Funções típicas de um Centro de Excelência:  

 Reunir boas práticas em gerenciamento de projetos. 

 Desenvolver e disseminar procedimentos da organização para gerenciamento de 

projetos. 

 Apoiar as equipes de projetos na seleção de boas práticas de gerenciamento de 

projetos. 

 Capacitar o pessoal. Tanto com recursos internos ou terceirizando treinamentos. 
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Figura 5 - O CEx pode ser nucleado em diversos níveis da organização como assessoria. Bacaui (2012). 

 

2.10.2. ESCRITÓRIO DE APOIO A PROJETOS – EAp (Project Support Office) 

  Uma vez que a cultura de gerenciamento de projetos da organização encontra-se no 

início, o Escritório de Apoio a Projetos tem como principal objetivo atender as necessidades 

da organização em conduzir os projetos. Segundo Barcaui (2012), organizações que possuem 

uma estrutura funcional ou por processos utilizam-se dos processos implantados nos EAp para 

conduzir seus projetos. Esse tipo de escritório também participa da documentação dos 

projetos e também do planejamento dos mesmos. 

Funções típicas de um Escritório de Apoio a Projetos: 

 Selecionar boas práticas em gerenciamento de projetos e torna-las processos formais 

da organização. 

 Acompanhar e desenvolver a gestão financeira, cronogramas e integrar dados dos 

projetos aos sistemas corporativos da empresa. 
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Figura 6 – O EAp apoia os projetos conduzidos no setor onde ele é criado. Barcaui (2012). 

 

2.10.3. ESCRITÓRIO DE PROJETOS – EPj (Project Management Office) 

A medida que se percebe que a cultura de gerenciamento de projetos está instaurada, e 

que as boas práticas relacionadas ao gerenciamento podem ser individualizadas das operações 

rotineiras de uma organização, os escritórios de projetos começam a tomar outro rumo ao qual 

está relacionado a conduzir projetos de forma individual, este tipo de escritório leva a 

denominação de Escritório de Projetos. Em grande maioria, os PMO’s encontrados são do 

tipo EPj os quais se diferenciam dos Escritório de Apoio a Projetos uma vez que os gerentes 

de projetos param de se reportar a outros setores da organização e passam a responder 

diretamente para este novo tipo de escritório. 

 Os EPj são encontrados tanto em grandes empresas quanto pequenas assim como no 

setor público e são responsáveis por conduzir desde poucos projetos a centenas de projetos de 

uma determinada organização. 

Funções típicas de um Escritório de Projetos: 

 Apoiar e coordenar os gerentes de projetos que anteriormente respondiam para outros 

setores da organização, mas que nesta nova fase devem se subordinar diretamente ao 

escritório. 

 Mesmo que não sejam responsáveis pela gestão financeira dos projetos devem 

acompanhar o desempenho físico-financeiro dos mesmos. 
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Figura 7 – O EPj pode conduzir desde um único projeto até os projetos de um setor. Barcaui (2012). 

 

2.10.4. ESCRITÓRIO DE PROGRAMA – EPg (Program Management Office) 

 O Escritório de Programa segundo Barcaui (2012) funciona de um aspecto um pouco 

diferente dos citados anteriormente. O EPg diferentemente dos anteriores não possui 

incumbência sobre a condução de um projeto em especifico e sim o dever de integrar 

informações de projetos que podem e devem ser conduzidos paralelamente com o intuito de 

alcançar seus objetivos de uma forma mais fácil ou até mesmo poupando recursos. O 

Escritório de Programa basicamente está focado na gestão integrada de benefícios, requisitos 

e riscos dos projetos inter-relacionados. Assim que é percebido que a organização atingiu uma 

determinada maturidade em gerenciamento de projetos a tendência é que os escritórios 

comecem a diminuir a influência sobre a condução de projetos. 

Funções típicas de um Escritório de Programa: 

 Promover a seleção, a iniciação, a monitoração e o alinhamento dos projetos sob sua 

responsabilidade. Muitas vezes abriga os chamados gerentes de produto que tratam do 

ciclo de vida dos produtos. 
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 Diferentemente dos tipos anteriores de escritório, gerencia os projetos de forma 

integrada para atingir seus objetivos de maneira mais fácil e com menos recursos. 

  

Diretoria ...

Presidência

Gerência

Divisão

EAp

Diretoria

Gerência

Gerência

EPg

Divisão

EPj

EPj

 

Figura 8 – O EPg supervisiona os projetos, participa da governança corporativa e pode coexistir com 

diversas formas de implementação do gerenciamento de projetos. Barcaui (2012). 

 

2.10.5. ESCRITÓRIO EXECUTIVO DE PROJETOS – EEP (Accountable Project 

Office) 

 O escritório Executivo de Projetos possui total responsabilidade e autoridade sobre os 

projetos, ou seja, possui total poder sobre as decisões e sobre os recursos dos projetos e 

portfólios de projetos uma vez que tem compromisso total com os resultados e total 

alinhamento com executivo e planejamento estratégico da organização. 

Funções típicas de um Escritório Executivo de projetos Bacaui (2012): 

 Possui integral responsabilidade pela condução dos projetos em uma organização, 

podendo ser adotado como modelo de uma organização projetizada, como em uma 

organização funcional que desenvolve um grande projeto. 
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 Uma dificuldade pode ser observada com relação ao gerenciamento dos recursos 

empregados nos projetos, pois, em organizações matriciais há uma 

corresponsabilidade nessa alocação. 

Diretoria ...

Presidência

Gerência

Gerência

Gerência

Diretoria

Gerência

Gerência

Gerência

EEP

Projeto 1

...

Projeto n

 

Figura 9 – O EEP está no primeiro nível da estrutura, atuando de forma matricial na organização. Possui 

responsabilidade integral sobre o desenvolvimento dos projetos. Barcui (2012). 

 A tabela 05 a seguir demonstra as competências de cada tipo de escritório de projetos 

assim como um comparativo entre eles. 

 Centro de 

Excelência 

Escritório 

de Apoio 

Escritório 

de Projetos 

Escritório de 

Programa 

Escritório 

Executivo 

Metodologia √ √ √ √ √ 

Treinamento ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

Apoio e Mentoring ≈ √ √ √ √ 

Controle de prazos Ø Ø √ √ √ 

Sistema de informações 

gerenciais 

Ø Ø √ √ √ 

Controle financeiro Ø Ø ≈ ≈ √ 

Gestão de benefícios Ø Ø Ø √ √ 

√ = Responsável                                 ≈ = Atuação limitada                                  Ø= Não executa 

Tabela 4 – Tipologia dos PMOs. Verzuh, 1999. 
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2.11. IMPLANTAÇÃO DE UM ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS. 

 A missão de implantar um escritório de gerenciamento de projetos não é nada fácil e 

para que a probabilidade de sucesso seja elevada devemos tomar cuidado com alguns aspectos 

e todas as etapas para que os desafios encontrados sejam transpostos. Uma das etapas iniciais 

e que é considerada muito importante é a justificativa do PMO tanto para organização quanto 

para clientes externos caso seja necessário. Deve-se ter bastante cuidado com está etapa uma 

vez que todo o projeto de implantação de um escritório tem seu início a partir do momento em 

que a organização aceita esta nova empreitada. 

 

2.11.1 JUSTIFICATIVA DO PMO. 

 O estabelecimento de um escritório de gerenciamento de projetos resulta diretamente 

em grandes impactos para organização sendo assim muitas vezes criada uma resistência em 

relação a instalação de um PMO. Os impactos iniciam uma vez que são necessários grandes 

investimentos monetários, com pessoal e tempo e normalmente se desenvolvem uma vez que 

mudanças na cultura, estrutura e condições financeiras da organização são necessárias. Ao 

iniciar o planejamento de instalação de um PMO devemos pensar além das considerações 

monetárias e partir para uma abordagem mais intensa levando em consideração aspectos 

como as necessidades, porte e maturidade da organização. Barcaui (2012) numera alguns 

fatores a se considerar ao estabelecer um PMO os quais serão listados a seguir: 

 Necessidades únicas da organização: é muito importante descobrir exatamente quais 

são os problemas que a organização está enfrentando uma vez que será mais fácil de 

provar os benefícios da instalação do escritório para as partes interessadas. A exemplo 

de problemas observadas que ajudaram com está justificativa podemos citar 

organizações com falta de pessoal, outras que possuem pessoal com falta de 

treinamento, há aquelas que recursos de projetos realocados com frequência colocando 

projetos em risco e existem organizações com processos de documentação de projetos 

falhos os quais levam a reincidência de erros. 

 Organizações tem diferentes portes: em grande maioria, o tamanho do escritório de 

projeto está diretamente ligado ao porte da organização. Organizações de grande porte 
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possuem maior número de projetos e normalmente mais complexos sendo assim uma 

maior necessidade de envolvimento de um PMO. 

 Organizações e clientes têm diferentes objetivos: os interesses das organizações são 

diferentes dos interesses dos clientes. É muito importante entender essa diferença ao se 

estabelecer um PMO para que se trace um bom plano de como o escritório irá operar, 

as organizações possuem grande interesse em alinhar seus projetos com seu 

planejamento estratégico para dessa forma atingirem sua missão e visão com mais 

facilidade. Já os clientes internos e externos estão normalmente focados nos custos e 

prazos, porém devemos pensar no que podemos fazer com o intuito de elevar a 

satisfação dos mesmos.  

 Cada organização possui sua própria cultura: entender como funciona a cultura da 

organização pode ajudar e muito na implantação de um escritório de projetos. Há 

organizações que vão resistir a qualquer tipo de mudanças e nessas serão enfrentados 

grandes problemas com a implantação e devemos tomar maior cuidado em cada etapa. 

Existem organizações que aceitam mudanças em passos largos e outras a passos 

curtos, portanto entender como a organização reage a determinadas ações irá nos 

facilitar a entender a melhor forma de agir em relação a implantação. 

 Cada organização tem sua experiência e maturidade: organizações que possuem uma 

maior maturidade em relação a gerenciamento de projetos tendem a compreender mais 

facilmente a implantação de um PMO e as vantagens que ele pode trazer. 

 Organizações tem capacidades e recursos diferentes: a implantação de um PMO deve 

ser tratada como um investimento, portanto a capacidade da organização é um fator 

importante a se levar em conta para a instalação. Segundo Bacaui (2012) a restrição de 

recursos de uma organização não é fator primordial uma vez que muitos PMOs 

iniciam como uma pequena organização com um escopo limitado e se expandem com 

o tempo. 

Além dos fatores citados a cima, desenvolver um caso de negócio e avaliar todo o 

investimento é muito importante para a implantação de um escritório de gerenciamento de 

projetos o que trará uma visão futura de escritório assim como facilitara o entendimento da 

alta administração em relação aos benefícios e o investimento necessário. 
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Segundo Barcaui (2012), três métodos podem ser utilizados para justificar um 

escritório de gerenciamento de projetos: 

 Benchmarking: compara métricas-chave e resultados históricos para projetos que 

envolveram e não envolveram um PMO em um papel de apoio do projeto. 

 Determinação de vulnerabilidade: utilizado nos casos em que a organização não vem 

apresentando problemas nos resultados dos projetos, buscando mostrar as melhorias 

que um PMO pode trazer. 

 Análise de custo-benefício: método de apresentação de fatores relevantes nas decisões 

econômicas e avaliação de vantagens econômicas. 

 

2.11.2 AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DA ORGANIZAÇÃO. 

 A análise da maturidade da organização pode ser feita por diversos modelos de 

maturidade existentes no mercado, neste trabalho foram citados três modelos e o escolhido 

para exemplificar esta etapa da implantação de um escritório de projetos foi o Prado-MMGP. 

Este modelo foi escolhido pelo fato de vir sendo bem discutido e utilizado no mercado 

brasileiro assim como por além de fazer uma avaliação do nível de maturidade da organização 

ele também possui uma grande base de dados das empresas fornecendo assim um 

benchmarking para que o usuário possa saber como sua organização encontra em meio as 

outras do mesmo ramo. 

 O modelo proposto por Prado (2010) baseasse em um questionário de 40 perguntas que 

devem ser respondidas da forma mais séria e honesta o possível. Este questionário encontra-se 

no site www.maturityresearch.com e pode ser respondido gratuitamente fornecendo resultados 

como o exemplo da figura 09 a seguir. 

 

http://www.maturityresearch.com/
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Figura 9 - Resultado da avaliação através do modelo Prado-MMGP. Prado (2010). 

 Neste trabalho serão usados os resultados referentes a maturidade do exemplo da 

figura 09 o qual demonstra que a organização em questão se encontra no nível dois da escala 

de maturidade uma vez que o resultado é 2,33. Comparando o resultado com escala de níveis 

do modelo Prado (2010) citada anteriormente, podemos perceber que a organização já possui 

conhecimentos sobre a área de gerenciamento de projetos e que estão em expansão, mas que 

para a organização ocupe o nível três há a necessidade em investir esforços na padronização 

dos processos referentes ao gerenciamento de projetos tais como: informatização, desenvolver 

metodologia e alinhar ao estratégico da empresa.  

 Essa análise dos resultados é muito importante para nos guiar em relação a como deve 

ser feita a implantação do escritório de projetos assim como quais devem ser as funções 

desempenhadas pelo PMO neste momento que a organização está vivendo. 

 Além dos resultados fornecidos na figura 09 o site www.maturityresearch.com possui 

uma ferramenta que faz um benchmarking com o resultado obtido anteriormente e transpõe o 

resultado em uma escala que compara as diversas organizações de mesma área de atuação 

para que seja possível perceber como a organização avaliada está em relação aos concorrentes 

http://www.maturityresearch.com/
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e até mesmo aliados. A figura 10 demonstra escala de comparação entre as diversas 

organizações. 

Ótima

Excelente

Boa

Regular

Fraca

Muito Fraca

5

4

3

2

1

Zona de Conforto Melhor valor do setor: 4,58

Média do setor: 2,86

Sua avaliação: 2,33

Pior valor do setor: 1,93

 

Figura 10 – Benchmarking Prado-MMGP. Prado (2010). 

 A figura 10 demonstra que a organização se encontra abaixo da média do setor e muito 

abaixo da empresa com a melhor avaliação do setor. 

 

2.11.3 ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO. 

 A estratégia de implantação de um escritório de gerenciamento de projetos é muito 

importante uma vez que é através do desenvolvimento dela que podemos avaliar inúmeras 

situações que serão enfrentadas durante este projeto. As estratégias não são apenas 

importantes para temas relacionados ao gerenciamento de projetos e sim para tudo que nos 

cerca uma vez que é dela que o planejamento das ações futuras surge com o intuito de prever 

certos problemas assim como explorar determinados pontos positivos que podem ser 

esquecidos durante a execução levando ao fracasso. 

 Segundo Chandler (1962), a estratégia é a determinação dos objetivos básicos de longo 

prazo de uma empresa, assim como a adoção das ações adequadas e o envolvimento de 

recursos para atingir esses objetivos. 
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 Hamel e Prahalad (1995) defende a estratégia como um processo de construção do 

futuro, aproveitando competências fundamentais da empresa. 

 São inúmeras as definições de estratégia por autores importantes para o gerenciamento 

de projetos, mas todas levam a uma mesma essência que é a de que devemos planejar nossa 

batalha antes mesmo de entrar nela. Devemos avaliar pontos positivos e negativos para que 

em momentos que surjam obstáculos possamos ou desvia-los ou aproveita-los. Segundo Sun 

Tzu, um estrategista do século I A.C., “um exército vitorioso ganha primeiro e inicia sua 

batalha depois; um exército derrotado luta primeiro e tenta obter a vitória depois”. 

 Com o intuito de aproximar a definição de estratégia com o tema implantação de 

gerenciamento de projetos, Barcaui (2012), em seu livro cita quatro diferentes estratégias 

básicas de implantação de um PMO como exemplo e que estão listadas a seguir. 

 Estratégia 1 – Projetos pilotos não estratégicos: Através desta estratégia o PMO 

assumirá o papel de gerir apenas alguns projetos que não façam parte do alinhamento 

estratégico da empresa e que não comprometam a organização caso haja insucesso. 

Isto com o intuito de testar a metodologia da organização, testar os sistemas 

informatizados, corrigir falhas e capacitar o pessoal envolvido nos projetos. 

Conjunto geral de projetos do portfólio

Projetos não
estratégicos

Projetos
estratégicos

Estratégia 1 : Gerenciamento 
de alguns projetos pilotos não 

estratégicos

Projetos existentes mas não identificados

Projetos conhecidos

Projetos pilotos selecionados
 

Figura 11 – Estratégia 1.  (Álvaro Camargo). 

 Estratégia 2 – Projetos pilotos estratégicos: esta estratégia é praticamente igual a 

primeira, porém o PMO passa a gerenciar projetos que podem afetar alguns objetivos 

estratégicos da empresa. Os objetivos desta estratégia são os mesmos da anterior. 
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Conjunto geral de projetos do portfólio

Projetos não
estratégicos

Projetos
estratégicos

Estratégia 2 : Gerenciamento 
de alguns projetos pilotos 

estratégicos

Projetos existentes mas não identificados

Projetos conhecidos

Projetos pilotos selecionados
 

Figura 12 – Estratégia 2. (Álvaro Camargo). 

 Estratégia 3 – Identificação do portfólio e gerenciamento de projetos pilotos 

estratégicos: Nesta estratégia o escritório de projetos fará o gerenciamento de apenas 

alguns projetos estratégicos escolhidos após análise do portfólio total de projetos da 

organização. Esta escolha pode ser feita através de inúmeros critérios. A diferença 

desta estratégia e da segunda é que o portfólio de projetos da organização será 

avaliado antes de definir quais projetos serão gerenciados como piloto. 

Conjunto geral de projetos do portfólio

Projetos não
estratégicos

Projetos
estratégicos

Estratégia 3 : Gerenciamento de 
alguns projetos pilotos 

estratégicos escolhidos após 
conclusão do inventário do 

portfólio

Projetos existentes mas não identificados

Projetos conhecidos

Projetos pilotos selecionados

 

Figura 13 – Estratégia 3. (Álvaro Camargo). 
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 Estratégia 4 – Todos os projetos: Nesta estratégia o escritório de projetos entrará em 

pleno funcionamento. Terá início com o levantamento dos projetos essenciais para o 

planejamento estratégico da organização e passara a conduzi-los totalmente. 

Conjunto geral de projetos do portfólio

Projetos não
estratégicos

Projetos
estratégicos

Estratégia 4 : Gerenciamento de 
imediato de todos os projetos do 

portfólio

Projetos existentes mas não identificados

Projetos conhecidos

Projetos pilotos selecionados

 

Figura 14 – Estratégia 4. 

 

  Com estes exemplos de estratégia a se adotar podemos pensar no caso da organização 

que avaliamos a maturidade e estava no nível 2,33. No caso desta organização poderíamos 

pensar em utilizar tanto da estratégia 1 quanto a estratégia 2, o que iria nos influenciar a 

caminhar na direção de uma ou de outra seria o risco de se trabalhar com projetos com chance 

de comprometer a organização. 

 

2.11.3.1 PLANO ESTRATÉGICO DE IMPLANTAÇÃO DE UM PMO. 

 A implantação de um escritório de gerenciamento de projetos, como dito 

anteriormente, é um projeto muito importante para qualquer organização e deve ser tratado 

com tal complexidade uma vez que qualquer deslize poderá levar ao insucesso e também 

descredibilizar qualquer tentativa futura. Assim como para qualquer projeto, a implantação 

necessita de um plano o qual guia todos os envolvidos através da fase de planejamento, 

execução e controle o qual pode ser desenvolvido através de um mapa que será apresentado 
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na figura 15. Barcaui (2012) faz algumas considerações a respeito da elaboração do plano 

estratégico de implantação de um PMO: 

 O plano estratégico deverá abordar questões essencialmente relacionadas ao objetivo 

estratégico de implementar um PMO. Após apresentarmos definições da missão e 

visão deste PMO, trataremos de entender o conhecimento e as práticas usadas em 

gerenciamento de projetos da organização para assim alinharmos os resultados 

esperados com a estrutura de um PMO possível de ser implantada no contexto desta 

empresa, considerando ainda a estrutura e a cultura organizacional, assim como a 

maturidade em gerenciamento de projetos encontrada. 

 O tipo de PMO e serviços que irá desempenhar serão resultado de análises dos pontos 

fortes e fracos aliados as oportunidades e ameaças da implantação. 

 E por fim os fatores críticos de sucesso indicarão pontos que devem ser 

constantemente observados tanto pelo patrocinador do projeto quanto pela equipe os 

quais elevam a probabilidade de sucesso da implantação do escritório. 
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análise a realidade da 

empresa e de seus
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internamente seus

Tudo isso dentro do 
horizonte estabelecido 

para a Missão
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formalização dos

Mais realistas que as expectativas 
e os desejos descritos em forma 
de desafios mais quantificados 

permitirão o estabelecimento de Capazes de:
-tirar proveito dos pontos fortes 

e oportunidades
-evitar ou eliminar os pontos 

fracos e ameaças da empresa e 
que devem ser traduzidas em um

Sem deixar de avaliar 
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Definindo um processo 
claro de

PLANO ESTRATÉGICO IMPLANTAÇÃO PMO

 

Figura 15 – Mapa do Planejamento Estratégico. (adaptado por Barcaui (2012) de Oliveira (1994) e 

Tavares (1991). 



35 

 

2.11.4 PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO 

PMO. 

 O projeto de implantação de um escritório de gerenciamento de projetos, como 

qualquer outro projeto, necessita de um PGP que no caso tem como seus principais objetivos 

o de definir como o projeto será controlado, encerrado, planejado e replanejado. Este plano de 

gerenciamento do projeto pode ser feito de inúmeras maneiras e muitas vezes segue um 

padrão já existente na organização e como o objetivo principal deste trabalho não consiste ir 

tão a fundo em todos os documentos, para esta etapa serão citadas as páginas que vão desde a 

261 até a 296 do livro PMO: Escritórios de projetos, programas e portfólio na prática o qual 

tem como organizador Barcaui (2012). Nestas páginas são encontrados exemplos para todos 

os documentos necessários para a constituição de um PGP bem desenvolvido. 

 

2.11.5 MÉTRICAS RELACIONADAS AO PMO. 

 O escritório de gerenciamento de projetos tem como um de seus objetivos mais 

importantes o de gerenciar os inúmeros projetos da organização e para isso fases como o 

monitoramento e controle são muito relevantes para o sucesso dos projetos. Para que tudo isso 

seja garantido o escritório deve definir padrões, definir indicadores de desempenho e 

priorização o que é uma tarefa muito difícil uma vez que projetos são abstratos e definir 

maneiras de medir coisas abstratas se torna algo complicado. A produção de indicadores é um 

dos principais desafios de um PMO. 

 A utilização de métricas e indicadores eficientes por um escritório de gerenciamento 

de projetos tem como principais objetivos:  

 Fornecer expectativas realista para o cliente; 

 Gerar um produto de boa qualidade; 

 Satisfazer o cliente; 

 Estimar de forma apurada prazo, custo e cronograma; 

 Garantir o atingimento das estimativas do projeto (prazo, custo, tempo, qualidade, etc); 

 Motivar a equipe; 

 Avaliar constantemente a equipe e andamento das atividades; 



36 

 

 Fornecer informações para melhoria continua de todos os processos da organização. 

O processo de produção de um indicador, como citado anteriormente, é um grande desafio 

e com o intuito de nortear esta tarefa, Terribili (2010) cita alguns passos para seu 

desenvolvimento: primeiramente deve-se identificar o que se quer medir, nomear este 

indicador, identificar as fontes de informação para preencher o indicador, definir 

periodicidade da medição e por fim definir como serão documentados assim como os dados 

serão transformados em informação.  

Segundo Terribili (2010), bons indicadores devem permitir estabelecer prognósticos e 

devem permitir comparações históricas com o intuito de avaliar variações ocorridas e não 

recair em erros ocorridos em projetos anteriores. Os indicadores são divididos em quatro tipos 

diferentes segundo Barcaui (2010): 

 Indicador de desempenho – compara os resultados reais com os resultados planejados 

para o projeto; 

 Indicador de efetividade – mede os resultados dos objetivos propostos em um 

determinado período de tempo, após a produção dos resultados do projeto; 

 Indicador de impacto – mede o objetivo geral do projeto a longo prazo e sua 

contribuição para a organização; 

 Indicador operacional – avaliados durante a vida útil do projeto com foco nas 

atividades e recursos. 

Alguns exemplos de indicadores comumente encontrados nas organizações estão listados 

a seguir. 

 

2.11.5.1 INDICADOR DE CUSTO. 

 O indicador CPI (Cost Performance Index) é utilizado em todas as organizações com o 

objetivo de monitorar o andamento dos projetos em relação a custo e pode ser utilizado tanto 

para avaliar o projeto como um todo ou por entregas seguindo a Estrutura Analítica ou EAP 

do projeto em questão. Para se definir e calcular o valor do índice algumas informações sobre 

o projeto são necessárias: 
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 Valor agregado (EV - Earned Value) – valor que indica a parcela do orçamento que 

deveria ser gasta, considerando-se o trabalho realizado até o momento e o custo da 

baseline para a atividade; 

 Custo real (AC – Actual Cost) – custos reais decorrentes do trabalho já realizado por 

um recurso ou atividade, até a data da medição do projeto. 

O indicador CPI é calculado através da formula: CPI=EV/AC. Como é um indicador de 

custo, compara-se apenas o valor real gasto até o momento com o valor já construído 

deixando de lado a variável valor planejado (PV).  

 CPI > 1 – demonstra que o valor agregado é maior que o valor real gasto significando 

que o projeto está em um cenário favorável uma vez que as entregas concluídas até o 

momento agregaram mais valor do que o que realmente foi gasto até o momento; 

 CPI < 1 – demonstra que o valor agregado é menor que o valor real gasto significando 

que o projeto está em um cenário desfavorável uma vez que as entregas concluídas até 

o momento agregaram menos valor do que o que realmente foi gasto até o momento. 

Este resultado é preocupante para o projeto e ações devem ser buscadas para retomar o 

prejuízo; 

 CPI = 1 – muito difícil de ocorrer, mas preocupante uma vez que o valor agregado é 

exatamente igual ao valor real gasto até o momento significando assim que qualquer 

variação pode colocar o projeto em um cenário negativo necessitando de uma atenção 

extra. 

 

2.11.5.2 INDICADOR DE TEMPO 

 O indicador SPI (Schedule Performance Index) é utilizado em todas as organizações 

com o objetivo de monitorar o andamento dos projetos em relação a cronograma e pode ser 

utilizado tanto para avaliar o projeto como um todo ou por entregas seguindo a Estrutura 

Analítica ou EAP do projeto em questão. Para se definir e calcular o valor do índice algumas 

informações sobre o projeto são necessárias: 

 Valor agregado (EV - Earned Value) – valor que indica a parcela do orçamento que 

deveria ser gasta, considerando-se o trabalho realizado até o momento e o custo da 

baseline para a atividade; 
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 Valor Planejado (PV – Planned Value) – indica a parcela do orçamento que deveria ser 

gasta, considerando o custo da baseline da atividade, até o momento. 

O indicador SPI é calculado através da formula: SPI=EV/PV. Como é um indicador de 

tempo, o custo real não necessita ser levado em consideração. 

 SPI > 1 – demonstra que o valor agregado é maior que o valor planejado significando 

que o projeto está com o cronograma adiantado uma vez que temos mais valor 

agregado as entregas no momento do que o que havia sido planejado; 

 SPI < 1 – demonstra que o valor agregado é menor que o valor planejado significando 

que o projeto está com o cronograma atrasado uma vez que as entregas concluídas até 

o momento agregaram menos valor do que o que havia sido planejado gastar até o 

momento. Este resultado é preocupante para o projeto e ações devem ser buscadas 

para retomar o cronograma; 

 SPI = 1 – muito difícil de ocorrer, mas preocupante uma vez que o valor agregado é 

exatamente igual ao valor planejado até o momento significando assim que qualquer 

variação pode colocar o projeto em atraso necessitando de uma atenção extra. 

 

2.11.5.3 INDICADOR DE SATISFAÇÃO DO PRATOCINADOR (ISP). 

 O indicador de satisfação do patrocinador é um indicador que possui inúmeras 

variações no ambiente do gerenciamento de projetos e tem como objetivo medir a satisfação 

do patrocinador do projeto em relação a qualidade do projeto até o período de medição. Para 

que um indicador ISP seja produzido algumas etapas são necessárias: elaborar um 

questionário de pesquisa (desenvolver as perguntas a serem respondidas pelos participantes), 

criar escalas quantitativas (definir pesos para as respostas das perguntas e agrupar as questões 

semelhantes), realizar a pesquisa, calcular o valor para o ISP que é calculado através da média 

ponderada entre as questões e por fim avaliar constantemente o indicador com a intenção de 

se aproximar das metas. 

 

2.11.5.4 INDICADOR DE RISCO. 

 O indicador de risco é um dos indicadores mais importantes para o gerenciamento de 

projetos uma vez que é responsável por reduzir o impacto de um risco, reduzir a probabilidade 
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de ocorrência de um risco, planejar planos de contenção e contingencia. Segundo o PMI, um 

risco é um evento incerto que, em caso de ocorrência, pode trazer um resultado positivo 

(oportunidades) ou negativo (ameaças) aos objetivos de um projeto. A análise de riscos para 

um projeto visa tanto maximizar as oportunidades da organização em elevar tanto o sucesso 

dos projetos quanto a probabilidade de ele ocorrer assim como minimizar as ameaças que 

assombram este sucesso.  

O indicador de risco é responsável por relacionar o impacto de um risco com a 

probabilidade desse risco ocorrer e para isto, primeiramente é necessário que a equipe de 

projeto faça uma eximia avaliação dos riscos que podem assolar o projeto. Após a 

identificação deste risco a equipe deve levantar o impacto deste risco (o impacto é medido em 

custo) e a probabilidade de ele ocorrer (0%-100%). Este levantamento normalmente é feito 

através da comparação com projetos antigos assim como através da pesquisa com gente 

especializada no risco em questão. Depois de fazer o levantamento dos dados em relação a 

todos os riscos identificados, a equipe de projeto deve agora multiplicar o impacto pela 

probabilidade gerando assim o que chamamos de valor esperado. 

O valor esperado serve de comparativo entre os demais riscos de um projeto resultando 

assim numa priorização de qual risco deve ser atacado primeiro e quais ações devem ser 

planejadas para cada risco em questão. As ações variam desde aceitar um risco (o custo de 

ações para atacar o risco não compensa em relação ao benefício), contenção de uma ameaça 

(alguma forma de atacar o risco com custo inferior ao benefício da ação é planejada antes da 

ocorrência), contingência da ameaça (alguma forma de atacar o risco com custo inferior ao 

benefício da ação que é colocada em prática após o risco ocorrer) ou a alavancagem de uma 

oportunidade (ação que deve ser executada com a intenção de provocar a ocorrência da 

oportunidade, o custo da ação deve ser inferior ao valor esperado para o risco em questão). 

 

2.11.6 ANÁLISE DAS PARTES INTERESSADAS NO PMO. 

 A análise dos stakeholders ou partes interessadas é uma etapa muito importante para o 

projeto de implantação de um escritório de gerenciamento de projetos e talvez muito mais 

importante do que para qualquer outro uma vez que é necessário tomar muito cuidado com os 

envolvidos tanto na implantação quanto na rotina de trabalho do PMO.  
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 O sucesso na implantação e rotina de trabalho de um escritório de projetos está 

diretamente ligado ao empenho das pessoas envolvidas que podem ser desde de acionistas da 

empresa, gerentes de projeto, executivos, órgãos reguladores e até mesmo entidades 

governamentais. Para garantir que todos os interessados no projeto estejam alinhados e com 

grande comprometimento, é muito importante que suas expectativas sejam atingidas 

motivando cada vez mais o seu trabalho e para que seja alcançado este patamar uma 

identificação e análise das partes interessadas é necessária. 

 

2.11.6.1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS. 

 A identificação de stakeholders é indiscutivelmente muito importante para um projeto 

e vem logo após a total compreensão do objetivo e meta estratégica que motivou o 

determinado projeto. Esta identificação tem como principal objetivo reconhecer quem são as 

partes afetadas pelo projeto assim como identificar as possíveis partes que poderão afetar o 

desenvolvimento do projeto tanto negativamente quanto positivamente. É uma tarefa muito 

difícil pois existem muitos interessados no projeto que não são tão obviamente identificados e 

que podem ter grande influência chegando até a bloquear um projeto por inteiro, para a 

implantação de um PMO é muito comum que o projeto seja iniciado apenas considerando o 

patrocinador e o gerente de projetos como envolvidos. 

 Este processo de identificação pode trazer grandes benefícios para o desenvolvimento 

do projeto como: entender e alinhar expectativas das partes interessadas, compreender como 

lidar com resistências das partes interessadas, responder dúvidas que os envolvidos podem ter 

em relação ao projeto, descobrir informações escondidas que os envolvidos podem omitir com 

medo da exposição na organização e conseguir aliados para ajudar a chegar ao sucesso. 

 Como citado anteriormente, a identificação das partes interessadas deve iniciar logo 

após o objetivo de o projeto estar muito bem reconhecido e não somente neste momento, uma 

vez que, durante a vida útil de um projeto novas partes interessadas podem surgir e devem 

rapidamente ser adicionadas a análise inicial. Além de novas partes interessadas no projeto 

poderem surgir, interesses de stakeholders identificados inicialmente podem mudar afetando 

também o projeto negativa ou positivamente. A tabela 4 a seguir apresenta exemplos de 

mudanças em relação as partes interessadas e que podem afetar o projeto. 
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Stakeholders Impactos no projeto de implantação do PMO 

Tipo Novas características Alteração no projeto Foco no GP do projeto 

de implantação 

Patrocinador Alteração no interesse do 

projeto 

Alteração de escopo Alteração de apoio 

financeiro e estratégico 

 Alteração no 

conhecimento sobre o 

assunto PMO 

Alteração de escopo Alteração de apoio 

financeiro e estratégico 

Gerentes de 

projeto 

Alteração no 

conhecimento sobre o 

assunto PMO 

Alteração na 

participação no 

projeto 

Alteração nos esforços 

para motivação 

 Alteração na senioridade Alteração na 

participação no 

projeto 

Alteração nos esforços 

para motivação 

 Alteração no alinhamento 

com o projeto através de 

metas pessoais 

Alteração na 

participação no 

projeto 

Alteração nos esforços 

para motivação 

Cliente, 

organização 

reguladora, 

etc 

Alteração na senioridade 

em GPPP 

Alteração do nível de 

profundidade na 

metodologia a ser 

usada em seus 

projetos 

Adequação de 

metodologia e 

ferramentas para GPPP 

Tabela 5 – Alterações na análise de stakeholders. Barcaui (2012). 

 Outro fator muito importante sobre as partes interessadas no projeto de implantação do 

PMO é a relação entre as partes interessadas e os tipos de escritório de projetos existentes. 

Como já citado anteriormente, dependendo das análises feitas nas etapas anteriores para a 
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implantação do escritório, este pode ser de diferentes tipos e a tabela 4 relaciona os escritórios 

aos principais stakeholders internos. 

 

Tipo de PMO Função Principais stakeholders internos 

Estratégico Gerencia o portfólio da 

organização. 

Patrocinador (presidente ou diretor responsável 

pelo PMO), outros diretores, gerentes 

funcionais de áreas afins, gerente do PMO, 

gerentes de portfólio, de programas e de 

projetos. 

Estratégico Gerencia o portfólio de 

uma unidade de negócio. 

Patrocinador (diretor e/ou gerente funcional da 

unidade de negócio), outros gerentes funcionais 

de áreas afins, gerente do PMO, gerentes de 

portfólio, de programas e de projetos. 

Estratégico Define processos e 

ferramentas que a 

organização utilizará 

para GPPP. 

Gerente funcional, gerente do PMO, gerentes 

de portfólio, programas e projetos. 

Operacional Gerencia um único 

projeto estratégico e 

complexo. 

Diretor, gerente do projeto. 

Operacional Dá suporte aos PMOs 

descritos antes. 

Patrocinador (diretor e/ou gerente funcional), 

gerente do PMO, gerentes de portfólio, de 

programas e de projetos. 

Tabela 6 – Tipo de PMO e Stakeholders envolvidos. Barcaui (2012). 

 

2.11.6.2 MÉTODOS PARA FAZER A ANÁLISE DAS PARTES INTERESSADAS. 

 São inúmeros os métodos para fazer a análise das partes interessadas para um projeto e 

na maioria das vezes as organizações já possuem métodos padronizados e que são 

constantemente utilizados. Segundo Barcaui (2012), um bom método para análise dos 
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stakeholders deve: gerar resultados que confirmem, redimensionem ou refutem as teorias e 

hipóteses e deve organizar os dados e informações de forma a embasar causas para os 

problemas que o PMO deverá solucionar. 

 Neste trabalho serão apresentados quatro métodos que podem ser utilizados para fazer 

a análise das partes interessadas: 

Métodos para análise de stakeholders 

Método Modalidade Quando 

utilizar 

Benefícios Riscos Principais 

preocupações 

Workshop Presencial Pouco ou 

nenhum 

conhecimento 

dos 

stakeholders 

sobre PMO. 

Esclarecimen

to de pontos 

obscuros 

sobre o 

assunto PMO 

e sobre o 

projeto. 

Nivelamento 

de 

conheciment

o de acordo 

com o 

público não 

ser adequado. 

Cuidado na 

confecção do 

workshop. 

Reunir 

grupos de 

mesmo nível 

de 

conheciment

o. 

Reunião Presencial Pouco tempo 

para 

entrevistas 

individuais. 

Busca por 

consenso. 

Consolidação 

dos resultados 

de entrevistas 

individuais. 

Confrontação 

de opiniões 

conflitantes. 

Perda de 

pontos de 

vista 

importantes, 

por inibição, 

decorrentes 

de hierarquia 

ou de 

personalidade

s. 

Cuidado na 

confecção da 

agenda. 

Reunir 

grupos de 

mesmo nível 

hierárquico. 

Administrar 

egos. 

Reunião Virtual (por 

tele ou 

videoconfer

Pouco tempo 

para 

entrevistas 

Confrontação 

de opiniões 

conflitantes. 

Perda de 

pontos de 

vista 

Cuidado na 

confecção da 

agenda. 
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ência) individuais. 

Dificuldades 

geográficas. 

importantes, 

por barreira 

de 

comunicação, 

inibição 

decorrentes 

de hierarquia 

ou de 

personalidade

s. 

Reunir 

grupos de 

mesmo nível 

hierárquico. 

Administrar 

egos. Não 

perder o foco 

nos 

participantes 

virtuais. 

Entrevista Presencial Para obter 

informações 

mais 

detalhadas. 

Sigilo e 

privacidade 

proporciona

m mais 

qualidade na 

informação 

fornecida. 

Comunicação 

não verbal. 

A visão pode 

ser muito 

particular e 

tem que ser 

balanceada 

com as dos 

outros 

entrevistados. 

Processo 

demorado. 

Cuidado na 

confecção do 

roteiro. 

Anotar 

observações 

relevantes 

que 

complemente

m as 

perguntas. 

Entrevista Virtual (por 

tele ou 

videoconfer

ência) 

Impossibilidad

e geográfica 

para 

entrevistas 

presenciais. 

Sigilo e 

privacidade 

proporciona

m melhor 

qualidade da 

informação. 

A visão pode 

ser muito 

particular e 

tem que ser 

balanceada 

com as dos 

outros 

entrevistados. 

Processo 

demorado. 

Entendiment

o da 

Cuidado na 

confecção do 

roteiro. 

Anotar 

observações 

relevantes 

que 

complemente

m as 

perguntas. 
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comunicação 

não verbal 

pode ficar 

prejudicado. 

Questionário Virtual Quando se 

quer coletar 

informações 

genéricas ou 

complementare

s às obtidas 

com os 

métodos 

anteriores. 

 Por não 

existir 

interação, 

pode gerar 

mais 

problemas de 

entendimento 

em 

entrevistado e 

entrevistador. 

Cuidado na 

confecção do 

questionário. 

Perguntas 

bem 

formuladas. 

Formulário 

de 

preenchiment

o bem 

desenhado. 

Tabela 7 – Métodos para análise de stakeholders. Barcaui (2012). 

 

2.11.7 PERFIL DO PROFISSIONAL DO PMO. 

 Um assunto que já foi citado anteriormente é a respeito de atender as expectativas dos 

clientes do projeto, dos envolvidos com o projeto de instalação do PMO e profissionais que 

irão desempenhar as funções quando o escritório estiver atuando. Este tema é muito 

importante uma vez que o pilar de sustentação de um escritório de gerenciamento de projetos 

são os profissionais envolvidos e que devem estar satisfeitos com seu trabalho para que a 

motivação surja espontaneamente. 

 Para que seja possível alinhar as expectativas dos profissionais com a organização 

deve-se estudar muito bem quais são as competências de cada profissional e qual seria a 

melhor posição para este assumir, segundo Bacaui (2012) em um escritório de projetos 

podemos dividir os profissionais em dois tipos: a equipe do escritório de gestão de projetos e 

as lideranças desta estrutura. 
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 É nesta etapa final da implantação que serão abordados temas relacionados a um 

contrato psicológico, competências dos profissionais e a liderança em um PMO. 

  

2.11.7.1 CONTRATO PSICOLÓGICO. 

 O conceito de contrato psicológico vem desde 1960 e foi desenvolvido por Argyris 

porém ficou esquecido por um bom tempo e voltou a ser discutido na década de 90. Este 

conceito de contrato basicamente difere daquele que vemos corriqueiramente nas 

organizações o qual é firmado por um documento escrito, o contrato psicológico é firmado de 

modo implícito entre o profissional e a organização.  

Para Turnley e Feldman (2000), os contratos psicológicos surgem quando os 

trabalhadores percebem que suas organizações lhes proporcionarão certas recompensas em 

troca das contribuições que eles fizerem. Já para Rousseau (1989), contratos psicológicos são 

as crenças dos indivíduos a respeito das obrigações recíprocas entre eles e suas organizações. 

Os contatos psicológicos antigamente eram firmados através de compensações e 

benefícios oferecidos aos trabalhadores o que foi impossibilitado mais tarde e nos dias de hoje 

uma vez que a crise econômica chegou nas organizações. Deste modo, cada vez mais são 

necessárias técnicas para continuar a suprir as expectativas dos funcionários levando a uma 

motivação conttínua. 

Também segundo (Rousseau, 1995), contratos psicológicos podem ser vistos como a 

base das relações de trabalho, uma vez que envolvem as crenças dos funcionários sobre as 

obrigações recíprocas entre si e seus empregadores. 

Após o entendimento do termo contrato psicológico fica fácil perceber a tamanha 

importância de a gerência estudar a fundo está área para saber como obter um contrato 

psicológico sólido com todos os funcionários assim como saber a quem designar 

determinadas tarefas.  
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2.11.7.2 COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS. 

 Segundo o IPMA (International Project Management Association), as competências 

dos profissionais em gerenciamento de projetos podem ser dividias em três diferentes grupos:  

 Competências de comportamento – este grupo de competências está ligado as atitudes, 

comportamentos durante o ciclo de vida do projeto assim como as habilidades 

comportamentais de cada indivíduo.  São competências direcionadas ao gestor de 

projetos. 

 Competências técnicas – são competências essenciais para a gestão de projetos. Este 

grupo está ligado diretamente ao conteúdo do gerenciamento de projetos, ou seja, os 

elementos que fazem parte de todo o mundo do gerenciamento de projetos. (Ex. tempo 

e fases do projeto, qualidade, custos e finanças, aquisições, etc.) 

 Competências contextuais – são competências direcionadas ao gestor de projeto 

relacionadas com o contexto do projeto. Este grupo faz menção as competências que o 

indivíduo tem de se relacionar a cada contexto do projeto assim como as competências 

do gestor de projetos no gerenciamento das relações com os gestores funcionais. (Ex. 

orientação a projetos, orientação a programas, negócio, gestão financeira, etc.) 

Para o IPMA os profissionais envolvidos com o gerenciamento de projetos e com a 

implantação do escritório de projetos devem conter os três grupos de competências e que após 

serem analisados resultarão em quais posições os profissionais se sentiram mais à vontade e 

motivados a desempenhar. Também para o IPMA, são esses grupos de competências que 

favorecem a criação de um contrato psicológico e um ambiente motivacional.  

Com o intuito de exemplificar competências relevantes para o gerenciamento de projeto a 

tabela 07 abaixo contém todas as competências do IPMA em cada grupo descrito 

anteriormente. 

1. Competências 

técnicas 

2. Competências 

comportamentais 

3. Competências 

contextuais 

1.01 Sucesso da gestão do 

projeto 

2.01 Liderança 3.01 Orientação a projetos 

1.02 Partes interessadas 2.02 Comprometimento e 3.02 Orientação a 
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motivação programas 

1.03 Requisitos e objetivos 

do projeto 

2.03 Autocontrole 3.03 Orientação a portfólios 

1.04 Riscos: oportunidades 

e ameaças 

2.04 Assertividade 3.04 Implementação do 

projeto, programa e 

portfólio 

1.05 Qualidade 2.05 Descontração 3.05 Organização 

permanente 

1.06 Organização do 

projeto 

2.06 Abertura 3.06 Negócio 

1.07 Trabalho em equipe 2.07 Criatividade 3.07 Sistemas, produtos e 

tecnologia 

1.08 Resolução de 

problemas 

2.08 Orientação para 

resultados 

3.08 Gestão de pessoas 

1.09 Estruturas do projeto 2.09 Eficiência 3.09 Saúde, meio ambiente 

e segurança 

1.10 Escopo e entregas 2.10 Consultivo 3.10 Gestão financeira 

1.11 Tempo e fases do 

projeto 

2.11 Negociação 3.11 Aspectos legais 

1.12 Recursos 2.12 Conflito e crise   

1.13 Custos e finanças 2.13 Confiabilidade   

1.14 Aquisições e contratos 2.14 Apreciação de valores   

1.15 Alterações (ou 

modificações) 

2.15 Ética   

1.16 Controle e relatórios     

1.17 Informação e 

documentação 
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1.18 Comunicação     

1.19 Iniciar o projeto     

1.20 Encerrar o projeto     

Tabela 8 – Competências da IPMA. IPMA (2006). 

  

4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi estudar a estrutura e implantação de um escritório de 

projetos. Após a pesquisa ficou claro que escritórios de projetos podem ser de diferentes tipos 

para atender diretamente necessidades especificas de cada organização e além disso o projeto 

de se implantar um escritório de projetos é muito desafiador uma vez que não se resume 

apenas a difundir conceitos e construir um espaço físico. A implantação do escritório 

necessita de um extremo alinhamento entre a equipe de projeto e alta administração uma vez 

que se inicia com a venda propriamente dita do projeto através da aceitação de um 

patrocinador que normalmente é da alta administração. \ 

Outro assunto muito importante compreendido através da pesquisa é que o projeto de 

implantação de um escritório de projetos está em constante alterações uma vez que a cada 

momento a organização está em uma fase e o escritório deve suprir a organização da maneira 

que o momento que a mesma está vivenciando necessita. 
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