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Resumo 

O método proposto por uma empresa fornecedora global de produtos, sistemas e serviços para 

a indústria de óleo e gás agrupa em etapas as atividades de projeto que deverão ser finalizadas 

em marcos. Desta forma, as entregas da documentação de projeto são planejadas para atender 

esses marcos. O PMO é elemento-chave para garantir que os processos de execução dos 

projetos da companhia sejam executados em acordo com a metodologia, ao estabelecer a 

disciplina LCI em sua estrutura organizacional. 

 

 Palavras Chave: Escritório de Gerenciamento de Projetos, Modelo de Execução de 

Projetos, Gerenciamento de Documentos, Atividade LCI. 

    



 

 

Abstract 

The method proposed by a global company provider of products, system and services for oil 

and gas industry groups in stages the Project activities should be completed in milestones. 

Therefore, the project documentation deliveries is planned to attend these milestones. PMO is 

a key element to ensure that company project execution processes are executed in accordance 

with the methodology, establishing the LCI discipline in its organizational structure.  

 

 Key Words: Project Management Office, Project Execution Model, Document 

Management, LCI Activity,  
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo o Guia PMBOK (2014) é válido o controle de todo registro gerado ao longo do 

ciclo de vida de um projeto. Ele deseja a preservação e manutenção dos arquivos dos registros 

gerados ao longo das etapas do projeto. 

O Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP, ou inglês PMO) é o elemento chave 

no processo de disseminação de conhecimento. Dentre suas principais atribuições está à 

condução, planejamento e organização administrativa das atividades de um projeto. 

O Gerenciamento de Documentos, quando efetivamente suportado pelo PMO, 

possibilita o acesso seguro à informação, proporcionando ganhos de tempo e recursos na 

recuperação, manutenção e guarda dos registros organizacionais. 

Os projetos de uma empresa fornecedora global de produtos, sistemas e serviços para a 

indústria de óleo e gás seguem um método de execução de projetos desenvolvido pela 

companhia, o qual é baseado nas melhores práticas de gerenciamento de projetos. O método 

propõe estágios em que as atividades de documentação devem ocorrer durante o ciclo de vida 

do projeto. 

O objetivo deste trabalho é apresentar como o PMO pode auxiliar no gerenciamento da 

documentação de projetos, para que as entregas propostas nas atividades estabelecidas no 

método de execução de projetos desenvolvido na companhia estudada sejam entregues com 

sucesso. 

 

1.1. Problema 

Na metodologia de execução de projetos da Companhia, as atividades de projeto são 

agrupadas em etapas que deverão ser finalizadas em marcos. Desta forma, as entregas da 

documentação de projeto (planos de projeto, procedimentos, desenhos) são planejadas para 

atender esses marcos.  

Para garantir o atendimento ao cronograma estabelecido para atender as etapas do 

projeto, questiona-se: como o PMO pode auxiliar no gerenciamento da documentação de 

projetos de uma empresa fornecedora global de produtos, sistemas e serviços para a indústria 

de óleo e gás?   
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1.2. Objetivo 

O objetivo geral deste estudo é identificar como o Escritório de Gerenciamento de 

Projetos pode auxiliar no gerenciamento da documentação dos projetos de uma empresa 

fornecedora global de produtos, sistemas e serviços para a indústria de óleo e gás. 

Os objetivos específicos são: 

 Analisar as atribuições do PMO existente na literatura especializada; 

 Apresentar as melhores práticas de gerenciamento de projetos proposto pela 

empresa; 

 Propor conjunto de orientações para gerenciar a documentação de projetos. 

 

1.3. Delimitação do Tema 

O presente trabalho irá abordar o estudo do método de melhores práticas para o 

gerenciamento de documentação de projeto estabelecido para uma empresa fornecedora 

global de produtos, sistemas e serviços para a indústria de óleo e gás entre os anos de 2012 e 

2015. 

 

1.4. Justificativa 

Os documentos gerados pelo projeto possuem função estratégica por proteger aspectos 

operacionais e administrativos. Ao resgatar experiências em iniciativas anteriores, o 

desempenho das atividades atuais e o planejamento dedicado de ações futuras são 

favorecidos.  

No entanto, a natureza acelerada e transitória que caracteriza o projeto como iniciativa 

empresarial pode trazer o negligenciamento do gerenciamento de documentos, sob o pretexto 

de que não existem condições favoráveis para a guarda da memória. 

Os riscos variados que podem surgir a partir da eliminação dos registros de projetos são: 

variabilidade de procedimentos gerenciais, aumento da tensão entre os membros da equipe, 

necessidade de maior tempo para pesquisa e simulação de resultados, baixa qualidade no 

planejamento e ações gerenciais e aumento de estimativas imprecisas.  
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1.5. Metodologia 

O trabalho será desenvolvido para propor uma metodologia para gerenciamento da 

documentação em projetos pelo PMO. 

A metodologia de desenvolvimento será divida inicialmente em caráter exploratório, 

para obter informações por meio de técnicas de pesquisa bibliográfica com consulta a 

publicações acessíveis ao público e pesquisa documental com consulta a documentos 

conservados pela companhia objeto de estudo.  

 

1.6. Forma de desenvolvimento do trabalho 

O desenvolvimento deste trabalho será divido em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

apresentará o estudo que será desenvolvido no trabalho, introduzindo a problemática, o tema, 

os objetivos geral e específico, justificativa e a metodologia de pesquisa. 

O segundo capítulo será destinado à discussão teórica do trabalho, abordando os temas 

Gerenciamento de Projetos, Ciclo de Vida dos Projetos, Gerenciamento da Integração, 

Escritórios de Gerenciamento de Projetos e Gestão de Documentos. 

O terceiro capítulo tratará a análise documental da metodologia implantada para a 

execução de projetos desenvolvida pela companhia, o qual é baseado nas melhores práticas de 

gerenciamento de projetos. Além disso, será proposta uma metodologia com orientações de 

como o PMO poderá gerenciar a documentação de projetos. 

O quarto capítulo analisará os resultados e os benefícios que a metodologia implantada 

poderá trazer para os resultados dos projetos da companhia. 

O quinto e último capítulo analisará as possibilidades de desdobramentos para trabalhos 

acadêmicos e experiências práticas.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Gerenciamento de Projetos 

2.1.1. Projeto 

O guia PMBOK (2014), define o projeto como um esforço temporário, com início e fim 

definidos, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.  

Segundo Vargas (2009), projeto é um conjunto de ações, executado de maneira 

coordenada por uma organização transitória, ao qual são alocados os insumos necessários 

para, um dado prazo, alcançar o objetivo determinado. 

Desta forma, de acordo com o PMOK, um projeto pode criar: 

 Um produto que pode ser um componente de outro item, um 

aprimoramento de outro item, ou um item final; 

 Um serviço ou a capacidade de realizar um serviço (p.ex., uma função 

de negócios que dá suporte à produção ou distribuição); 

 Uma melhoria nas linhas de produtos e serviços (por exemplo, um 

projeto Seis Sigma executado para reduzir falhas); ou 

 Um resultado, como um produto ou documento (por exemplo, um 

projeto de pesquisa que desenvolve o conhecimento que pode ser 

usado para determinar se uma tendência existe ou se um novo 

processo beneficiará a sociedade). 

(PMBOK 2014) 

As características principais dos projetos segundo Vargas (2009), são: 

 A temporariedade: inicio e fim definidos, com duração infinita, determinada em 

seu objetivo. Ou seja, o seu clico de vida caracteriza a sua temporariedade, 

partindo de um processo de trabalho estratégico inicial até atingir um topo de 

trabalho executivo de produção que antecede o seu término; 

 Individualidade do produto ou serviço a ser desenvolvido: realizar algo que não 

tinha sido realizado antes; 

  Empreendimento não repetitivo: evento que não faz parte da rotina da empresa, 

ou seja, algo novo para as pessoas que o irão realizar; 

 Sequência clara e lógica dos eventos: o projeto é caracterizado por atividades 

encadeadas logicamente para permitir que durante a execução, o 

acompanhamento e controle sejam precisos; 
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 Início, meio e fim: todo projeto tem uma característica temporal, ou seja, 

respeita um determinado ciclo de vida. Muitas vezes, o término de um projeto 

coincide com o início de outro. No entanto, um projeto quem não tem fim não é 

um projeto, é rotina; 

 Objetivo claro e definido: todo projeto tem metas e resultados bem estabelecidos 

a serem atingidos em sua finalização; 

 Conduzido por pessoas: a parte fundamental de qualquer projeto é o homem. 

Sem ele, mesmo que o projeto disponha de equipamentos modernos de controle 

e gestão, o projeto não existe; 

 Projetos utilizam recursos: Todo projeto utiliza recursos alocados 

especificadamente para determinados trabalhos; 

 Parâmetros predefinidos: Todo projeto necessita ter estabelecidos valores para 

prazos, custos, material, pessoal e equipamentos envolvidos, assim como a 

qualidade desejada para o projeto. No entanto, não é possível prever com total 

precisão todos esses parâmetros. Eles serão claramente identificados e 

clarificados ao decorrer do plano de projeto, e os parâmetros iniciais atuarão 

como referência para o projeto e sua avaliação. 

 

2.1.2. O Gerenciamento 

Segundo Kerzner (2006), o gerenciamento de projetos pode ser definido como o 

planejamento, a programação e o controle de uma série de tarefas integradas de forma a 

atingir seus objetivos com êxito, para benefício dos participantes do projeto. 

O Guia PMBOK define gerenciamentos de projetos da seguinte forma: 

Gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus 

requisitos. O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e 

integração apropriadas dos 47 processos de gerenciamento de projetos, 

logicamente agrupados em cinco grupos de processos. 

(PMBOK 2014) 
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Os cincos grupos de processo agrupados são: iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e controle e encerramento. Desta forma, o gerenciamento de projeto 

normalmente inclui: 

 Identificação de requisitos; 

 Abordagem das diferentes necessidades, preocupações e expectativas 

das partes interessadas no planejamento e execução do projeto; 

 Estabelecimento, manutenção e execução de comunicações ativas, 

eficazes e colaborativas entre as partes interessadas; 

 Gerenciamento das partes interessadas visando o atendimento aos 

requisitos do projeto e a criação das suas entregas; 

 Equilíbrio das restrições conflitantes do projeto que incluem, mas não 

se limitam, a: escopo, qualidade, cronograma, orçamento, recursos e 

riscos. 

(PMBOK 2014) 

 

O gerenciamento de projetos tem se mostrado eficaz em conseguir os resultados 

desejados dentro do prazo e do orçamento traçados pelas organizações. Segundo Vargas 

(2009), a principal vantagem é que o gerenciamento de projetos não é restrito a projetos 

enormes, de alta complexidade e custo. Ele pode ser aplicado em empreendimentos de 

qualquer tamanho, complexidade e orçamento. 

 

2.1.3. Ciclo de vida de um projeto 

O ciclo de vida de um projeto é uma série de subdivisões das fases de desenvolvimento 

pelas quais o projeto passa. O entendimento dessas fases permite ao time de projeto um 

melhor controle do total de recursos para atingir as metas estabelecidas.  Essas fases segundo 

o PMBOK (2014) podem ser desmembradas por objetivos funcionais ou parciais, resultados 

ou entregas intermediárias, marcos específico do escopo geral do trabalho, ou disponibilidade 

financeira. 

Segundo Vargas (2009), o conhecimento das fases do ciclo de vida proporciona vários 

benefícios para qualquer tipo de projeto: correta análise do que foi, ou não, feito pelo projeto, 

como o projeto está progredindo até o momento e qual o ponto exato em que o projeto se 

encontra no momento. 
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Ainda segundo Vargas (2009), nível de esforço é a principal consideração a ser 

analisada no ciclo de vida do projeto. Esse esforço representa a quantidade de pessoas 

envolvidas no projeto, o consumo de trabalho e dinheiro com o projeto, as preocupações, as 

complicações, as horas-extras.  

O nível de esforço destinado ao projeto inicia-se em praticamente zero e vai crescendo 

até atingir um máximo, e logo após esse ponto, reduz-se bruscamente até atingir o valor zero, 

representando o término do projeto, conforme mostrado no gráfico a seguir. 

 

Figura 1: Nível de esforço 

Fonte: Vargas (2009). 

 

Os projetos podem ser mapeados para a estrutura genérica de ciclo de vida de acordo 

com figura a seguir, variando apenas em tamanho e complexidade: 
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Figura 2: Níveis típicos de custo e pessoal 

Fonte: PMBOK (2014). 

 

Segundo o PMBOK (2014), a estrutura genérica pode apresentar as seguintes 

características: 

 Os níveis de pessoal e custo são baixos no início, atingem um valor máximo na 

execução do projeto e caem rapidamente quando o projeto é finalizado. No 

entanto, essa curva típica não se aplica a todos os projetos. Um determinado 

projeto pode exigir despesas substanciais para assegurar os recursos necessários 

no início, ou, por exemplo, dispor de uma equipe completa bem no início do seu 

ciclo de vida. 

 Os riscos e incertezas são maiores no início do projeto. Esses fatores são 

reduzidos ao longo da vida do projeto à medida que as decisões são tomadas e as 

entregas são aceitas. 

 A capacidade de influenciar as características finais do produto do projeto, sem 

impacto significativo sobre os custos, é mais alta no início do projeto e diminui à 

medida que o projeto progride para o seu fim. 
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2.2. Gerenciamento da Integração 

O conceito de gerenciamento da integração de um projeto consiste em garantir que as 

áreas de Escopo, Tempo, Custo, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicações, Riscos, 

Aquisições e Stakeholders sejam integradas em um todo único. 

Segundo o PMBOK, o gerenciamento da integração inclui os processos e atividades 

para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos de gerenciamento 

do projeto.  

A figura abaixo fornece uma visão geral dos processos de gerenciamento da integração 

dos projetos, os quais são definidos pelo PMBOK (2014): 

 

 

Figura 3: Mapa Mental do Gerenciamento da Integração 

Fonte: Vargas (2009). 

 

 4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto: desenvolver um documento que 

formalmente autoriza a existência de um projeto e dá ao gerente de projeto a 

autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do 

projeto; 

 4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto: Definir, preparar, 

coordenar todos os planos e integrá-los a um plano de gerenciamento 

abrangente.  

 4.3 Orientar e gerenciar a execução do projeto: Liderar e realizar o trabalho 

definido no plano de gerenciamento do projeto e a implementação das mudanças 

aprovadas para atingir os objetivos do projeto. 
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 4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto: Acompanhar, revisar e registrar 

o processo do projeto para atender aos objetivos de desempenho definidos no 

plano de gerenciamento do projeto. 

 4.5 Realizar o controle integrado de mudanças: Revisar todas as solicitações de 

mudança, aprovar as mudanças e gerenciar as mudanças nas entregas, ativos de 

processos organizacionais, documentos do projeto e no plano de gerenciamento 

do projeto, e comunicar a decisão dos mesmos. 

 4.6 Encerrar o projeto ou fase: Finalizar todas as atividades de todos os grupos 

de processos de gerenciamento do projeto para encerrar formalmente o projeto 

ou a fase. 

 

2.3. Escritório de Gerenciamento de Projetos 

O PMBOK (2014) define o escritório de projetos como:  

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. 

(PMBOK 2014) 

 

De acordo com Barcaui (2012), o PMO é a entidade da organização que prevê um ponto 

focal para a disciplina de gestão de projetos. Quanto mais a empresa trabalha orientada a 

projetos, maior a sua importância. 

Segundo Dinsmore (2005), o papel do PMO é fundamental no que diz respeito a tudo 

que coloca melhorias em prática. A sua função cresce nas organizações em função da 

explosão da quantidade de projetos. A procura da prosperidade e sobrevivência das 

organizações depende do portfólio de projetos bem priorizado e gerenciado, o qual cabe ao 

PMO o papel de comandar e facilitar as melhores práticas de gerenciamento de projetos para 

garantir o cumprimento de metas e a perpetuação da organização. 
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Ainda segundo Dinsmore (2005), a missão de um PMO pode ser descrita da seguinte 

forma: 

Identificar, estimular e apoiar a utilização das melhores práticas de 

gerenciamento de projeto de tal forma que a organização possa 

implementar suas estratégias e alcançar seus objetivos. E já que nas 

estruturas organizacionais convencionais não há outro lugar lógico para 

posicionar esta função crítica, surge o Escritório de Projetos, PMO, para 

facilitar a aplicação das melhores práticas de gerenciamento de projeto.  

(Dinsmore 2005) 

De acordo com o PMBOK (2014), o PMO tem como principal função apoiar os 

gerentes de projetos da seguinte forma: 

 Gerenciamento de recursos compartilhados em todos os projetos administrados 

pelo PMO; 

 Identificação e desenvolvimento de metodologia, melhores práticas e padrões 

de gerenciamento de projetos; 

 Orientação, aconselhamento, treinamento e supervisão; 

 Monitoramento da conformidade com os padrões, políticas, procedimentos e 

modelos de gerenciamento de projetos por meio de auditorias em projetos; 

 Desenvolvimento e gerenciamento de políticas, procedimentos, modelos e 

outros documentos compartilhados do projeto (ativos de processos 

organizacionais); 

 Coordenação das comunicações entre os projetos. 

Segundo Barcaui (2012), o PMO adiciona valor para a organização e justifica o 

investimento para estabelecê-lo. O resumo da cadeia de valor contendo os fatores que 

usualmente são levados em consideração para se demonstrar o valor são demonstrados na 

figura a seguir: 
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Figura 4: Cadeia de valor de um PMO. 

Fonte: Barcaui (2012). 

 

2.4. Gestão de Documentos 

Segundo Roncaglio et al (2004), administrar ou gerenciar documentos arquivísticos 

garante as empresas obter maior controle das informações produzidas ou recebidas, 

racionaliza os espaços de guarda de documentos, desenvolve com mais eficiência e rapidez 

suas atividades, atendendo adequadamente seus clientes. 

A norma ISO 9001: 2008 indica a necessidade de requisitos para o gerenciamento de 

documentos. Ainda segundo Roncaglio et al (2004):  

A gestão de documentos aplicada nas empresas é uma atividade 

estratégica na constituição do acervo arquivístico, pois define o ciclo vital 

dos documentos, estabelecendo aqueles que após o uso administrativo 

pelos setores das empresas podem ser eliminados, os que serão 

transferidos ao arquivo, a temporalidade de guarda e sua destinação final: 

eliminação ou guarda permanente. 

(Roncaglio et al, 2004). 

De acordo com Mello (2010), a arquivologia tem quatro prioridades com relação à 

produção, uso, armazenamento de documentos:  

 Documento como prova de um ato ou fato; 

 Usuários e o uso que fazem da informação; 

 Preservação, acesso e recuperação da informação; 



22 

 

 Segurança e sigilo da informação. 

As premissas citadas acima são cruciais, pois caracterizam o tratamento a serem dados 

pelos seus produtores, usuários e mantenedores ao conjunto de documentos gerados. É tarefa 

da equipe do projeto atuar na gestão documental como um agente do ciclo de comunicação e 

do controle de registro. 
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3. PESQUISA DE CAMPO 

3.1. A empresa 

A empresa é um dos líderes mundiais em serviços de engenharia e construção, produtos 

tecnológicos e soluções integradas. Presente em 20 países e empregando aproximadamente 

16.000 pessoas, suas atividades incluem produtos e serviços para exploração e refino de 

petróleo e gás natural, processos industriais, indústrias farmacêuticas, de metais, energia, 

celulose, química, meio ambiente e construção naval.     

A companhia é uma empresa totalmente integrada que abastece uma gama de serviços 

na área submarina ou de superfície para a indústria de óleo e gás, desde estudos e engenharia 

passando pela fabricação até instalação, manutenção e suporte operacional. Estes serviços 

podem ser oferecidos para campos novos ou já existentes tanto para projetos individuais ou 

completos, englobando o tempo de vida útil do campo em desenvolvimento e operação. 

A organização é uma divisão da divisão Subsea e uma das cinco companhias do grupo 

que estão localizadas no Brasil, EUA, Noruega, Reino Unido e na Austrália. 

A unidade do Brasil iniciou suas atividades em 1995 sendo que, a fabricação e 

engenharia estão localizadas em Curitiba, Vendas e Marketing no Rio de Janeiro e a base de 

Pós-Venda, Assistência Técnica, Reparos e Fabricação de Risers em Rio das Ostras/RJ. 

 

3.2. Metodologia para Execução de projetos 

Entregar um produto completo, seguro e custo-eficiente aos clientes, sem fatalidades ou 

lesões na data de entrega combinada, com a qualidade necessária e dentro do orçamento, são 

os grandes desafios do mercado. 

A metodologia desenvolvida pela companhia com base nas melhores práticas de 

gerenciamento é o fundamento para vencer este desafio. O método se fundamenta em mais de 

30 anos de experiência com projetos da indústria de óleo e gás offshore no mundo inteiro e 

não menos que uma década de importantes projetos. Uma experiência significativa neste 

contexto é o conhecimento de custos reais de projeto, como são distribuídos e se relacionam 

às várias atividades ao longo do tempo e os processos que influenciam o custo final. 
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O método denominado de PEM, Project Execution Model (Modelo de Execução de 

Projetos), estabelece os processos de trabalho necessários para cumprir contratos acordados 

com os clientes por meio de fluxogramas, descrição de atividades e listas de verificação de 

documentação, promovendo a satisfação do cliente e dos acionistas. 

O PEM possui aspectos-chave para padronizar o modo de execução dos projetos, 

assegurando que o gerenciamento e controle de projetos são feitos de acordo com a melhor 

prática. O uso dessa metodologia melhora o desempenho do projeto, apoiando na qualidade, 

entrega pontual e rentabilidade. 

A metodologia fornece a ferramenta de planejamento de trabalho para que seja feita a 

coisa certa no tempo certo, haja o aumento da previsibilidade e os riscos sejam reduzidos. 

Além disso, a ferramenta é uma poderosa ferramenta de comunicação, o qual facilita a 

comunicação à alta direção, captura e compartilha as lições aprendidas e melhores práticas e 

melhora a gestão das interfaces. 

As atividades do projeto são definidas e organizadas em sequência, mostrando a 

dependência de tempo e interface, da seguinte forma: 

 O PEM tem fases dividas em estágios; 

 Cada estágio termina em um marco do projeto; 

 Cada marco requer o uso de um mecanismo de controle para análise do 

progresso e status. 

O modelo de estrutura do PEM é divido em três níveis hierárquicos conforme 

demonstrado na figura 5 a seguir: 
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Figura 5 – Estrutura PEM 

Fonte: a autora (a partir da companhia de estudo) 
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3.2.1. Nível Estratégico 

O primeiro nível da metodologia é o estratégico. Ele mostra o ciclo de vida do projeto 

em uma maneira sequencial e lógica dividindo o projeto em cinco fases distintas: propostas e 

kick-off (começo do projeto), definição do sistema, detalhamento e fabricação, teste e 

conclusão mecânica, conclusão do sistema. As fases são dividas em marcos, em que cada 

marco identifica as tarefas que devem ser feitas, alcançadas e concluída no momento a fim de 

manter a correta sequência e qualidade do trabalho. 

No nível estratégico a metodologia foi subdivida em quatro módulos distintos os quais 

são aplicados durante as fases (ciclo) de execução do projeto: 

 

 

Figura 6 – Fases do PEM 

Fonte: a autora (a partir da companhia de estudo) 

 

1. Estudos e apresentação de propostas: O módulo define quais são os objetivos para seus 

estágios, abordando as atividades específicas para a realização de estudos de 

viabilidade para confirmar se os requisitos estabelecidos pelo cliente podem ser 

desenvolvidos e viabilizados; 
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2. Gerenciamento de projeto: O módulo contempla os objetivos para as nove áreas de 

conhecimento para o gerenciamento de projetos Escopo, Tempo, Custo, Qualidade, 

Recursos Humanos, Comunicações, Riscos, Aquisições e Stakeholders. 

3. Execução do projeto: Para cada pacote de produtos produzidos pela organização, o 

módulo contempla especificadamente atividades para suas fases de execução de 

engenharia, aquisição e construção; 

4. Qualificação e Tecnologia: A partir do momento que o estudo de viabilidade é 

aprovado, definem-se os objetivos para os estágios de execução do produto piloto para 

a validação de conceito e aprovação do cliente. 

Vale ressaltar que ao iniciar o módulo de execução, paralelamente o módulo de 

gerenciamento de projeto será executado. 

 

3.2.2. Nível de Controle 

No segundo nível, as fases do PEM são ainda mais dividas em fases e o foco está nas 

entregas dos resultados dos elementos chave e dos objetivos das etapas. Os estágios objetivos 

chave são pré-determinados em acordo com os objetivos multifuncionais os quais estão 

focados nas atividades críticas do projeto. Esses objetivos definem os requisitos das etapas 

para cada estágio.  

O controle da execução das atividades dos estágios, ou seja, o Gate Review é realizado 

por meio da aprovação da Alta Direção da companhia a partir da apresentação da conclusão 

das atividades. O detalhamento do processo de Gate Review será verificado no item 3.2.4. 

 

3.2.3. Nível de Execução 

O nível de execução é base estrutural da metodologia e fornece a documentação usada 

para definir o controle das entregas objetivo de cada etapa do PEM, demonstrando a lógica e 

sequência do trabalho que forma a base para definir o cronograma e escopo do trabalho. 
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Para as diferentes disciplinas de processo de trabalho existem fluxogramas, planilha de 

descrição de atividades, checklists, procedimentos e templates disponibilizados na Intranet da 

companhia, os quais podem ser exemplificados a seguir por meio do ciclo PDCA: 

 Planejar: Checklist de Handover para as etapas de início de execução e a entrega 

do produto e o plano de iniciação do projeto; 

 Fazer: Ferramentas como relatórios padronizados de produtividade e progresso 

de ordens de produção; procedimentos com descrição das atividades informando 

quais as entradas necessárias para execução de cada atividade, responsáveis, 

procedimentos e templates.  

 Checar: Check list para verificação da execução das atividades de cada etapa; 

 Agir: Registro de lições aprendidas no banco de dados global da companhia. 

 

3.2.4. Gate Reviews 

Conforme já visto anteriormente, é política da companhia executar projetos de forma 

consistente e previsível de acordo com o Modelo de Execução do Projeto (PEM). No PEM, as 

atividades do projeto são agrupadas em estágios cada um terminando em um marco. Em cada 

etapa, o trabalho executado é revisto para assegurar que os critérios pré-definidos foram 

alcançados. 

A revisão formal do progresso e do risco em marcos é um elemento essencial da 

responsabilidade da companhia para monitorar, verificar e validar a realização do produto de 

acordo com a norma ISO 9001. Essa reunião de revisão formal é chamada de Gate Review. 

Os objetivos do Gate Review são: 

 Garantir que os desvios dos planos são identificados, e que os riscos 

correspondentes e adequadas ações de mitigações são avaliadas; 

 Garantir que a equipe de gerenciamento do projeto e o conselho de 

gerenciamento de projeto têm uma compreensão comum da situação e desafios 

no projeto, a maturidade e o nível de qualidade geral do projeto; 

  Gerenciar o risco de proceder se os requisitos mínimos dos estágios não são 

conhecidos; 
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 Fornecer recomendações para melhorias no PEM assim como em outros 

sistemas. 

Os passos básicos do processo são indicados na tabela abaixo: 

Visão Geral do processo de Gate Review 

Atividade Descrição 

Adaptar os checklists 
para o projeto 

Rever e adaptar os checklists do PEM para as fases 
dos requisitos do projeto antes deles serem usados. 

Planejar os gate 
reviews 

Os marcos das datas da execução do projeto são 
baseadas no plano do pacote de trabalho. 

Gate reviews de gerenciamento de projeto são 
considerados uma revisão do projeto como um todo. 
Portanto, o gate review de gerenciamento do projeto 
deve ser conduzido após  o  gate review de execução 
para fornecer se os marcos foram conduzidos. 

Enviar os convites 
Encaminhar o convite para os participantes 
requeridos no mínimo 2 semanas antes da reunião. 

Preparar a reunião 
Preencher o checklist com toda a informação 
disponível no mínimo 3 dias antes da reunião.  

Conduzir a reunião 

O líder da revisão confirma se a reunião é válida com 
base nos critérios de participação. Para revisões de 
gerenciamento de projeto, a reunião inclui a revisão 
do resultado dos gate reviews de projeto de execução 
relevantes, assim como o projeto como um todo. Para 
todos os tipos de reunião de gate review, o status do 
relatório de checkpoints deve ser validado. 

Resumir e relatar os 
resultados 

Usar o sugerido KPI para pontuar a porcentagem de 
"Nãos" e "Críticos" para orientar na conclusão do 
estágio - Passou, Passou com preocupações, ou não 
passou. Avaliar os check points abertos em relação 
com os principais objetivos do estágio. Escrever o 
relatório e submeter ao dono do projeto.  

Follow-up 
Acompanhar os checkpoints abertos em reuniões 
semanais. 

Tabela 1 – Visão geral do processo de Gate Review. 

Fonte: a autora (a partir da companhia de estudo) 
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Todos os produtos e disciplinas do PEM tem definidos checklists de gate review. Cada 

checklist possui uma planilha separada para cada marco do PEM. Ilustrada na figura 7, 

contendo: 

Figura 7 – Checklist Gate Review 

Fonte: a autora (a partir da companhia de estudo) 

 

 Checkpoints sobre as atividades específicas do PEM; 

 Espaço para registrar o status das atividades e as ações que devem ser tomadas 

se a atividade não estiver 100% completa; 

  Seção de resumo dando a pontuação para a conclusão do checklist como um 

todo; 

 Indicadores recomendando a conclusão do gate review. 

A conclusão do gate review é guiada por um indicador dado em cada checklist conforme 

mostrado na figura 8, o qual é um passo para o aumento da maturidade do processo de gate 

review e aumento da qualidade dos checklists. A conclusão sugerida é baseada no nível da 

porcentagem de “nãos” combinada com a porcentagem de “críticos” pode representar: 
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Figura 8 – Gate Review indicador 

Fonte: a autora (a partir da companhia de estudo) 

 

O resultado da conclusão da reunião pode ser: Passed (Passou), Passed with concerns 

(Passou com preocupações), Not passed (Não Passou) – o Gate deve ser repetido. 

 

3.3. Proposta de metodologia 

3.3.1. Ciclo de Vida da Informação do Projeto 

Como apresentado anteriormente, uma das funções do PMO dentro da estrutura 

organizacional das organizações é suportar os projetos ao fornecer modelos, melhores práticas 

e padrões de gerenciamento, monitorando a conformidade com os padrões, políticas, 

procedimentos e modelos de gerenciamento de projetos. 

A partir da metodologia desenvolvida e implementada pela companhia estudada para 

execução e controle de projetos, o PEM, o PMO é responsável por garantir que os processos 

de execução dos projetos da companhia sejam executados em acordo com a metodologia. 

E de que forma o PMO pode suportar os projetos no gerenciamento e execução dos 

projetos e garantir que os processos do PEM estão sendo implementados corretamente nos 

projetos? A partir de uma proposta de metodologia para controle do ciclo de informação do 

projeto. 
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Ciclo de vida de informação (Life Cicle Information) é definido como toda a informação 

necessária para engenharia, preparação e futura operação e manutenção para a entrega de 

equipamentos. A disciplina LCI inclui a entrega de informações durante o projeto ao cliente e 

a entrega de informação dos fornecedores da companhia com o objetivo de controlar e 

garantir as entregas de documentações.  

Ao estabelecer a disciplina LCI dentro da estrutura organizacional do PMO, o principal 

propósito é ter um único ponto de contato nas questões relacionadas à documentação de 

projeto dentro do próprio projeto. 

 

3.3.2 Atividades LCI 

O responsável por esta atividade dentro PMO terá como responsabilidade suportar as 

atividades do projeto em todos os requisitos referente à documentação em conformidade com 

a metodologia PEM, de acordo com as necessidades da área de negócio da organização. As 

atividades podem ser resumidas da seguinte forma: 

 Esclarecer os requisitos de documentação relativos ao contrato com o cliente; 

 Realizar o kick-off (ponta pé inicial) do estabelecimento da Master Document 

List (Lista Mestra de Documentos de Engenharia) e coordenar este processo; 

 Estabelecer e manter um plano LCI para descrever o processo do ciclo de 

informação da companhia e as responsabilidades associadas; 

 Desenvolver e implementar, se necessário, os procedimentos necessários para o 

inicio das atividades relevantes de documentação; 

 Realizar sessões de treinamentos com todos os recursos do projeto sobre a 

documentação do projeto; 

 Participar da revisão das listas de documentos requeridas aos fornecedores, para 

garantir que os requisitos do projeto sejam cumpridos corretamente; 

 Para todos os pacotes de trabalho do projeto, estabelecer a matriz LCI, para 

garantir que o requerido nível de documentação para o escopo de fornecimento 

do projeto está preenchido; 
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 Monitorar a qualidade e progresso da documentação do projeto, por meio de 

checklists e auditorias. 

 Estabelecer rotinas de relatórios para o projeto. 

 

3.3.3 Plano LCI 

O plano LCI irá descrever a metodologia de trabalho utilizada para cada projeto da 

companhia para gestão e execução do processo de tramitação de documentação, conforme 

exemplificado na figura 9. Este plano deverá assegurar o eficiente desempenho do ciclo de 

informação do projeto, atendendo os marcos contratuais de entrega da documentação e 

descrevendo os processos internos por meio de procedimentos para a manipulação da 

informação. 

O propósito do plano para cada projeto específico é: 

 Garantir um entendimento comum do escopo da documentação; 

 Esclarecer e abordar as responsabilidades da documentação dentro da 

companhia; 

 Criar uma estrutura uniforme e reportável de documentação; 

 Descrever o gerenciamento e controle da informação do projeto; 

 Descrever as ferramentas e métodos a serem usados para garantir a correta 

informação requerida para cumprir com os marcos contratuais de documentação. 
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Figura 9 – Exemplo de Plano específico de um projeto a ser implementado. 

Fonte: a autora 

 

3.3.3.1 Processo e implementação LCI 

A tabela abaixo irá definir como a companhia deverá implementar os requisitos do 

cliente e o processo de como entregar a documentação nas diferentes fases do projeto para 

atender os prazos dos marcos contratuais: 
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Tabela 2 – Processo LCI nas fases do projeto 

Fonte: A autora 

 

3.3.3.2. Templates de documentação 

A companhia utiliza o sistema SAP para o gerenciamento de todas as atividades de 

engenharia, aquisição e atividades de construção. Desta forma, todo o fluxo de documentação 

e manipulação de revisões, gerenciamento de mudanças, acompanhamento do progresso do 

marco de documentos e rastreamento de transmissão deve ser realizado nesse sistema. 

Os documentos do projeto deverão utilizar o template estabelecido pela companhia os 

quais são altamente integrados no sistema SAP. A versão digital do documento deverá ser 

considerada a original, com iniciais impressas para “feito por”, “verificado por” e “aprovado 

por”, e a revisão do documento deve ser visível na folha frontal ou no bloco de título de 

desenhos. 

3.3.3.3. Marcos de documentação 

Cada projeto deverá especificar uma cadeia de progresso a ser utilizada para os 

documentos, conforme descrito na tabela 3. O progresso geral do projeto será medido com 
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base no progresso dessas cadeias. Cada marco deverá ter atribuídas datas planejadas e datas 

previstas. 

Progresso do 
documento 

Código de 
status 

Razão para emissão Descrição 

10% 01 Started Uso interno 

20% 10/12 DIC/Re-DIC Uso interno 

20% 51 1st Review 
Status da revisão da documentação 

de fornecedores 

60% 20/22 IDC/Re-IDC 
Check interdisciplinar 

Uso interno 

80% 31/33 CR/Re-CR 
Emissão para revisão do cliente / 

Reemissão para revisão do cliente 

100% 41 IFC/ Re-IFC 
Emissão para construção/ 

Reemissão para construção 

100% 59 Accepted 
Status da revisão da documentação 

de fornecedores 

100% 48 Issued for information  
Usado apenas para documentação 

não técnica 

100% 67 As Built 
Usado para documentação de 

fabricação  

100% 91 Void Cancelado 

Tabela 3 – Marcos de documentação 

Fonte: A autora 

 

3.3.3.4. Lista mestra de documentos 

A lista mestra de documentos (Master Document List – MDL) é a ferramenta 

estabelecida pela companhia para manter o controle da documentação do projeto. A MDL 

inclui toda a documentação para as entregas dos projetos, excluindo as consultas técnicas e 

documentos de interface. Selecionados documentos de fornecedores também deverão ser 

incorporados na lista de documentos do projeto. 
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A MDL deverá ser atualizada regularmente durante o ciclo de vida do projeto. O 

encerramento da lista deverá ocorrer juntamente com o fechamento de todas as atividades do 

projeto. 

  

3.3.3.5. Matriz LCI 

Para garantir que toda a documentação do projeto é entregue no prazo de acordo com 

cada marco dos pacotes de trabalho, a matriz LCI deverá ser utilizada como uma ferramenta 

de qualidade e conclusão da atividade LCI durante todo o projeto.   

A ferramenta, conforme exemplificado na figura 10, garantirá que: 

 O escopo de fornecimento está coberto pelo escopo de documento requerido 

contratualmente sobre o nível correto; 

 O nível correto da documentação requerida priorizada antes de cada marco de 

entrega dos equipamentos, a fim de alcançar o prazo da documentação; 

  A ligação entre os números dos materiais, os números de série, as etiquetas de 

identificação (TAG) dos equipamentos e documentação está correta. 

 

Figura 10 – Matriz LCI. 

Fonte: A autora 
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3.3.4 Monitoramento LCI 

Para garantir as entregas da documentação do projeto, conforme já visto anteriormente, 

a atividade LCI é responsável por monitorar a qualidade e a entrega da documentação 

determinada na MDL do projeto. 

O monitoramento da documentação deverá ser realizado por meio do relatório de 

produtividade, o qual resume e analisa o tempo e informações do documento que está 

registrado e disponível no SAP. A fonte de dados do relatório é alimentada com informações 

importadas do SAP e do Primavera (ferramenta para planejamento e acompanhamento de 

projetos utilizada pela companhia), tratadas por marcos no Microsoft Excel. 

 Após a atualização da fonte de informação para o relatório, um conjunto de macros irá 

tratar e agrupar as informações de uma maneira que ira facilmente identificar ações, 

indicadores e tendências. 

O relatório deverá ser gerado semanalmente para apresentação do resultado ao time do 

projeto. O resultado mostrará as seguintes informações: 
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Output Descrição 

Backlog 

O relatório da produtividade fornece, até a data do relatório, o número 
de horas dos documentos em atraso, o acúmulo de documentos e o 
backlog de documentos faltando o status final IFC. Além disso, fornece 
também a lista das 10 responsáveis que possuem o maior backlog de 
horas no projeto.  

Lookahead  
(visão antecipada) 

O relatório da produtividade fornece um olhar a frente aos marcos dos 
documentos que deverão ser liberados em cada próxima semana. Com 
uma funcionalidade detalhada, é possível acessar todos os 
documentos relevantes. 

KPIs  
(indicadores) 

Uma série de KPIs por projeto, pacote de trabalho e níveis individuais 
estão disponíveis no relatório, com descrições de como cada um é 
calculado. 

OTD% 
(prazo de entrega) 

O OTD% é calculado para todos os responsáveis em diversos níveis. 
Projeto, pacote de trabalho e responsáveis individuais têm um OTD 
correspondente. O OTD% é calculado a partir da data atual de entrega 
comparada com a data planejada. 

Documentos 

O relatório detém uma lista completa de documentos para o projeto, 
dando uma visão geral das informações da documentação. Os 
documentos também podem ser filtrados para fornecer uma visão 
detalhada, com diversas funcionalidades. 

Tendência 

O relatório mostra o desenvolvimento do indicador e as tendências ao 
longo do tempo. As tendências podem ser facilmente filtradas em cada 
pacote de trabalho, e dá boas indicações para onde o projeto está 
caminhando. 

 Tabela 4 – Output do relatório de produtividade. 

Fonte: A autora 

 

4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar como o Escritório de Gerenciamento de 

Projetos pode auxiliar no gerenciamento da documentação dos projetos de uma empresa 

fornecedora global de produtos, sistemas e serviços para a indústria de óleo e gás. 

Ao percorrer a discussão teórica, pode-se perceber a confirmação da necessidade de 

implementar uma metodologia que garanta o controle da documentação de projeto. Na 

metodologia de execução de projetos da Companhia objeto de estudo, as atividades de projeto 

são agrupadas em etapas que deverão ser finalizadas em marcos. Desta forma, as entregas da 

documentação de projeto (planos de projeto, procedimentos, desenhos) são planejadas para 

atender esses marcos.  
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O PMO é elemento-chave para garantir que os processos de execução dos projetos da 

companhia sejam executados em acordo com a metodologia, ao estabelecer a disciplina LCI 

em sua estrutura organizacional. 

A metodologia proposta descreveu o conjunto de atividades que devem ser 

desempenhadas pelo LCI para garantir os marcos contratuais de entrega da documentação,  os 

quais devem ser descritos no plano LCI e controlados pelo relatório de produtividade. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Como possível desdobramento para outros trabalhos acadêmicos sugere-se a análise da 

atuação do PMO no gerenciamento de riscos nos projetos na companhia fornecedora global de 

produtos, sistemas e serviços para a indústria de óleo e gás. 
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