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Resumo 

 Os benefícios da aplicação de técnicas em gerenciamento de projetos têm sido 
reconhecidos como fator de sucesso da implementação das estratégias empresariais. As 
organizações têm buscado formas de aumentar sua maturidade e seu desempenho em 
gerenciamento de projetos e com isso aumentar as chances de sucesso dos seus projetos. O 
sucesso na execução de certos projetos pode muita vezes significar a própria sobrevivência da 
empresa. Não raro, empresas apresentam inúmeros projetos sendo executados ao mesmo 
tempo e torna-se fundamental uma estrutura que possa dar suporte à direção e à alta gerência 
da empresa em questões como quais projetos devem ser executados com os recursos 
disponíveis, capacitação de recursos, acompanhamento da qualidade no gerenciamento dos 
projetos, entre outras. Nesse contexto, a figura do PMO surge com o propósito cumprir com o 
papel de ser esse suporte tão importante. 

 

 Palavras Chave: Gerenciamento de projetos, Estratégia, Maturidade, PMO. 

    



 

 

Abstract 

 The benefits of applying Project management techniques have been recognized as a 
success factor of organizational strategies implementation. The organizations are seeking 
ways to increase their maturity and their performance in project management and thus 
increasing the chances of success of their projects. The success in accomplishing some 
projects might mean the very survival of the organization. Not rarely, companies have 
numerous projects being performed at the same time and it becomes fundamental to have a 
structure which can support the company`s high management in matters like which project 
should actually been done with the available resources, resources capacitating, tracking the 
quality of the management of projects, etc. In this context, the PMO surges as the one with the 
aim of fulfilling this supportive role. 

 

 Key Words: Project management, Strategy, Maturity, PMO. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Problema 

 

O que é o PMO e qual a sua relevância para o cotidiano das organizações que gerenciam 

projetos? 

 

1.2. Objetivo geral 

 

 O presente trabalho tem como objetivo geral fazer uma revisão da literatura de 

gerenciamento de projetos buscando entender a figura do PMO (Project Management Office – 

Escritório de Gerenciamento de Projetos), sua origem, suas principais funções, os benefícios 

que pode proporcionar e sua relevância para o dia-a-dia da vida das organizações. 

 

1.3. Objetivos específicos 

 

 O presente trabalho tem como objetivos específicos: 

• Entender os tipos de PMO mais relevantes; 

• Entender a relação do PMO com a maturidade em gerenciamento de projetos das 

organizações; 

• Entender com o PMO se relaciona com a cultura e a estrutura organizacional da 

empresa; 

• Entender os métodos e roteiros mais comuns de implantação de um PMO; 

• Entender a realidade dos PMOs nas empresas atuantes no Brasil. 
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1.4. Delimitações 

 

 O trabalho se limita a uma análise do Escritório de Gerenciamento de Projetos, não 

serão tratados diretamente temas sobre metodologias em gerenciamento de projetos ou sobre a 

figura do gerente de projetos. 

 

1.5. Justificativa 

 

 Atualmente cada vez mais empresas têm se valido da execução de projetos como 

forma de implementação de sua estratégia. O sucesso na execução de certos projetos pode 

muita vezes significar a própria sobrevivência da empresa. Não raro, empresas apresentam 

inúmeros projetos sendo executados ao mesmo tempo e torna-se fundamental uma estrutura 

que possa dar suporte à direção e à alta gerência da empresa em questões como quais projetos 

devem ser executados com os recursos disponíveis, capacitação de recursos, acompanhamento 

da qualidade no gerenciamento dos projetos, entre outras. A figura do PMO tem o propósito 

cumprir com o papel de ser esse suporte tão importante. 

 

1.6. Metodologia 

 

 Foi realizado um trabalho de análise da literatura relacionada a projetos de autores 

reconhecidos como autoridades e consagrados sobre o tema. 

 

1.7. Forma de desenvolvimento do trabalho 

 

 O trabalho encontra-se organizado conforme os capítulos apresentados abaixo: 

• Capítulo 1 – Introdução: descrição do propósito do trabalho, seus objetivos e a 

justificativa do tema escolhido. 
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• Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica: Exposição da base conceitual e da literatura 

sobre o tema tratado. 

• Capítulo 3 – Conclusão: Apresentação das conclusões sobre a relevância do PMO e 

seu impacto nas organizações. 

• Capítulo 4 – Possíveis Desdobramentos 

• Capítulo 5 – Referências Bibliográficas: Apresentação da bibliografia utilizada na 

elaboração do trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. O processo estratégico nas organizações 

 

“Estratégia empresarial pode ser definida como a determinação das 
metas e dos objetivos básicos no longo prazo de uma empresa e a 
adoção de cursos de ação e alocação dos recursos necessários à 
consecução dessas metas” 

(A.D. CHANDLER, 1976 apud CHIAVENATO e SAPIRO, 2003). 

 

Planejamento estratégico é o processo através do qual as organizações buscam 

responder a perguntas existenciais do tipo “Quem sou eu? Por que existo? Onde estou? Para 

onde vou? Como irei?”. 

As respostas a essas perguntas ajudam a tornar mais claro para a organização como é o 

ambiente externo, o mercado no qual ela está inserida, como é esse mercado e o que é 

importante para ele, como ela está preparada para enfrentar esses desafios, quais são as suas 

ambições dentro desse mercado e como ela fará para alcançar os seus objetivos. 

 Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), os elementos que constituem o planejamento 

estratégico são: 

• Declaração de missão; 

• Visão de negócios; 

• Diagnóstico estratégico externo; 

• Diagnóstico estratégico interno; 

• Fatores-chave de sucesso; 

• Sistema de planejamento estratégico; 

• Definição dos objetivos; 

• Análise dos públicos de interesse (stakeholders); 

• Formalização do plano; 

• Auditoria de desempenho e resultados. 
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 A missão é a declaração da razão de a organização existir, o papel que ela pretende 

exercer na sociedade e suas pretensões e responsabilidade junto ao seu raio de influência. 

Chiavenato e Sapiro (2003) afirmam ainda que a missão da organização deve ser definida em 

termos e atender a uma necessidade da sociedade e não de oferecer um produto ou serviço.  

 A visão representa uma autoimagem da organização em um determinado futuro, no 

qual seus objetivos se realizaram. Ela fornece o foco para a tomada de decisões e definição de 

objetivos. 

 A organização olha então para o ambiente de negócios no qual ela está inserida na 

tentativa de identificar quais são as oportunidades e ameaças advindas desse ambiente e o que 

é considerado importante dentro dele. 

Depois, ao olhar para dentro de si, para os seus processos internos, para os seus ativos 

tangíveis e intangíveis, para os seus ativos de processo organizacionais, a organização passa a 

ter uma ideia mais apurada de quais são suas forças e fraquezas para se mover e existir dentro 

desse ambiente. 

  A partir de toda essa análise a organização conseguirá um diagnóstico da sua situação 

atual em relação ao seu ambiente de negócios, então, tendo em vista sua visão de negócios, 

será possível definir vetores estratégicos, que são planos de ação com o propósito de levar a 

organização do sua situação atual para uma situação futura desejada e fornecem direção e 

propósito necessários. Uma organização em geral tem diversos vetores estratégicos 

relacionados às suas diversas áreas, podendo ter impacto em seus processos internos, 

fornecedores, clientes, entre outros e inclusive em própria cultura organizacional. O conjunto 

de todos os vetores estratégicos forma a estratégia de uma organização. 

  A implementação de um vetor estratégico exige, via de regra, um grande número de 

ações, em diversas áreas da organização e que são interdependentes e precisam acontecer de 

forma coordenada. Para este fim a organização lança mão de projetos. 

Os projetos são derivam dos vetores estratégicos e em geral um vetor estratégico pode 

gerar diversos projetos. O conjunto de projetos de um vetor estratégico é chamado de 

programa e o conjunto dos projetos e programas de todos os vetores estratégicos é chamado 

de portfólio corporativo de projetos da organização. 
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Projetos são agentes de mudança no sentido em que implementam vetores estratégicos 

os quais, como dito anteriormente, são planos de ação com o propósito de levar a organização 

do sua situação atual para uma situação futura desejada, ou seja, mudar a organização. 

 

2.2. Projeto 

 

2.2.1. Definição 

 

Segundo o PMBOK (2013), projetos são esforços temporários empreendidos para criar 

um produto, serviço ou resultado único. O termo temporário indica que o projeto deve 

acontecer dentro de um intervalo de tempo, ou seja, tem um início e tem um fim bem 

definidos. O termo único indica a singularidade inerente a cada projeto, ou seja, o resultado 

atingido pelo projeto nunca foi e nunca será atingido por outro projeto, algo sempre será 

diferente. 

Por sua vez, Kerzner (2009) define projeto como uma série de atividades e tarefas, 

dentro de um ambiente multifuncional, que possuem um objetivo específico a ser completado 

dentro de certas especificações, com início e fim definidos e que consomem recursos 

humanos e não humanos (ex.: dinheiro, pessoas, equipamentos). 

A norma NBR ISO 10006 define projeto como sendo  

 

“um processo único, consistindo de um grupo de atividades 

coordenadas e controladas com datas para início e término, 

empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos 

específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos.” 

 

Nesta definição também estão presentes os conceitos da temporariedade e da 

singularidade de cada projeto. 

Quanto às características, a norma NBR ISO 10006 declara a respeito de um projeto: 

• Único, com fases não repetidas consistindo de processos e atividades; 
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• Com certo grau de risco e incerteza; 

• Deve entregar resultados com a qualidade especificada (mínima) dentro de 

determinados parâmetros; 

• Com datas de início e término planejadas, dentro de limites específicos de custo e 

recurso; 

• Pode ter longa duração e estar sujeito a mudanças de origem interna e externa ao 

longo do tempo. 

• Ainda quanto às características, o PMBOK (2013) declara que um projeto é: 

• Realizado por pessoas; 

• Restringido por recursos limitados; 

• Planejado, executado e controlado. 

• O término de um projeto acontece, de acordo com o guia PMBOK (2013), quando 

ao menos uma das situações abaixo for verdadeira: 

• Os objetivos do projeto foram alcançados; 

• Os objetivos do projeto não serão ou não podem ser alcançados; 

• Não existe mais a necessidade do projeto. 

 

2.2.2. Projeto, Programa e Portfólio 

 

Conforme comentado anteriormente, uma organização possui projetos e programas 

compondo o seu portfólio corporativo de projetos para a implementação de sua estratégia 

corporativa. 

Projeto, como já definido, tem por objetivo atingir um objetivo específico, dentro de 

restrições de recursos como tempo e custo. 

Programa é um conjunto de projetos, gerenciados de forma coordenada, a fim de 

atingir um objetivo específico que não poderia ser atingido por um projeto individual. Os 

projetos de um programa podem ou não estar relacionados entre si. Conforme afirma Vargas 



17 

 

(2003), um programa tem por objetivo integrar projetos que possuem missão e objetivos em 

comum, mas que não poderiam ter vida própria de forma isolada. 

Já portfólio é o conjunto de todos os projetos e programa de um departamento ou de 

toda a organização. O portfólio de projetos envolve uma visão mais estratégica e seu escopo 

está relacionado ao negócio da organização. Do ponto de vista de gestão, pode-se dizer que o 

gestor de um projeto procura garantir que o sucesso do seu projeto, enquanto o gestor do 

portfólio trabalha para garantir que os projetos certos, alinhados às necessidades estratégicas 

da organização, sejam executados. 

A figura abaixo apresenta uma visão de projeto, programas e portfólio: 

Tabela 1: Comparativo: projetos, programas e portfólios. Fonte: PMBOK (2013). 
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2.2.3. Gerenciamento de projetos 

 

Os ambientes empresariais atuais, cada vez mais complexos, exigem de as 

organizações tornarem-se mais competitivas e neste contexto a utilização de metodologias 

para o gerenciamento de projetos surge como uma maneira de aumentar as chances de se 

alcançar seus objetivos utilizando-se da melhor forma os recursos disponíveis. Para Vargas 

(2003), comparado às demais formas de gerenciamento, o gerenciamento de projetos 

proporciona inúmeras vantagens e benefícios e tem-se mostrado eficaz para atingir os 

resultados desejados dentro dos parâmetros e tempo e custo definidos pela organização. 

Para Chiavenato e Sapiro (2003), o gerenciamento de projetos eficaz define, 

racionaliza e otimiza todas as formas de trabalho essenciais para o bom resultado corporativo. 

Segundo Xavier e Xavier (2011), o gerenciamento de projetos permite a avaliação do 

desempenho ao longo da execução do trabalho, o aprendizado contínuo e que o desempenho 

futuro possa ser antecipado com razoável confiabilidade. 

O PMBOK (2013) define gerenciamento de projetos com a aplicação do 

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

seus requisitos, sendo realizado através da integração de processos de iniciação, 

planejamento, monitoramento e controle e encerramento, cuja interação pode ser vista na 

figura abaixo: 

Figura 1: Grupo de Processos. Fonte: PMBOK (2013). 
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O entendimento de Kerzner (2002) de que o gerenciamento de projetos envolve o 

balanceamento entre escopo, tempo, custo e qualidade, entre stakeholders com diferentes 

necessidades e expectativas e entre os requisitos identificados e os não identificados, reforça a 

ideia do ambiente complexo no qual muitas vezes os projetos precisam ser desenvolvidos, 

envolvendo trade-offs, tendo que lidar com interesses e objetivos muitas vezes divergentes, 

acontecendo em meio aos processos cotidianos da organização e competindo com eles por 

recursos. Tal complexidade reforça a ideia da necessidade de que os projetos sejam 

gerenciados de forma efetiva, com o auxílio de metodologias estruturadas, a fim de que seus 

objetivos sejam alcançados. 

 

2.3. Escritório de projetos 

 

2.3.1. Histórico e Conceito 

 

O guia PMBOK (2013) descreve o escritório de gerenciamento de projetos como 

 

“uma estrutura organizacional que padroniza os processos de 
governança relacionados a projetos, e facilita o compartilhamento de 
recursos, metodologias, ferramentas, e técnicas”. 

 

Cleland (1999 apud Barcaui, 1012) descreve o PMO como um grupo de pessoas 

autorizadas a falar em nome do projeto e Frame (1998 apud BARCAIU, 2012) como um meio 

de promover a cultura da organização em gerenciamento de projetos. 

Ainda segundo Prado (2000), 

 

“o PMO é um pequeno grupo de pessoas que têm relacionamento 
direto com todos os projetos da empresa, seja prestando consultoria e 
treinamento, seja efetuando auditoria e acompanhamento de 
desempenho” 

 

Ao longo dos anos, na medida em que o gerenciamento de projetos tem crescido em 

maturidade dentro das organizações, a função desses escritórios também tem evoluído. 
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Conforme observado por Kerzner (2003 apud Barcaui, 2012), de 1950-1990 os escritórios de 

projetos funcionavam como centros de apoio para projetos de grande valor e/ou 

complexidade. De 1990 a 2000 o foco passou a ser com a utilização de técnicas que pudessem 

ajudar a realizar os trabalhos com mais eficiência, motivado por uma maior preocupação com 

o controle dos custos envolvidos nos projetos. 

Atualmente os escritórios de projetos tornaram-se mais comuns na hierarquia das 

organizações, na medida em que mais companhias reconhecem os efeitos positivos de um 

gerenciamento de projetos estruturado em seus resultados. A ênfase atual da atuação dos 

escritórios de projeto passou a ser na profissionalização do gerenciamento de projetos e na 

manutenção da propriedade intelectual relacionada ao gerenciamento de projetos, suportando 

o planejamento estratégico corporativo (KERZNER, 2003). Kerzner (2001) afirma ainda que 

quanto mais a maturidade em gerenciamento de projetos aumenta dentro da organização, o 

conhecimento em gestão de projetos passa a ser considerado essencial para a sua 

sobrevivência. 

Os escritórios de projetos são de modo geral estruturas criadas dentro das organizações 

com objetivos como disseminar a cultura de gerenciamento de projetos, padronizar as 

ferramentas e técnicas em gerenciamento de projetos e dar suporte aos projetos e à própria 

organização em questões relacionadas ao gerenciamento de projetos. As funções atribuídas a 

eles vão variar de um foco mais operacional a um foco mais estratégico conquanto maior a 

maturidade da organização em gerenciamento de projetos, contudo “o ponto principal é que 

de algum modo eles são construídos para servir às necessidades de gestão de projetos da 

organização.” (BARCAUI, 2012). 

 

2.3.2. PMO e a estratégia da empresa 

 

Conforme discutido anteriormente, o processo estratégico resulta em vetores 

estratégicos que são planos para levar a empresa de sua situação atual em relação ao seu 

ambiente de negócios para uma situação futura desejada. Cada vetor estratégico origina 

projetos e programas. O conjunto de todos os vetores estratégicos forma a estratégia da 

organização e o conjunto de todos os seus projetos e programas, o seu portfólio corporativo de 

projetos. 
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Para Carvalho e Rabechini (2009), “o PMO consiste em uma estrutura [...] que pode 

auxiliar, sobremaneira, a transformação das estratégias de uma empresa em resultados através 

do gerenciamento de projetos”. 

O PMO não é responsável pela formulação da estratégia da organização, mas nesse 

contexto corporativo, é o responsável por gerenciar o portfólio de projetos da organização e 

em assim sendo, suportar a alta gestão na concretização da estratégia corporativa. Ele deve 

estar plenamente ciente da estratégia e identificar que os projetos decorrentes dessa estratégia. 

“Para tal, deve-se iniciar com o alinhamento estratégico dos projetos, ou seja, os projetos 

contemplados com recursos devem representar a operacionalização do plano estratégico em 

vigor.” (BARCAUI, 2012). 

É função do PMO auxiliar no planejamento dos projetos, analisando as necessidades 

do portfólio de projetos em termos dos recursos disponíveis na organização (financeiros, 

humanos, conhecimento, etc.), e também o acompanhamento, controle e reporte do resultado 

consolidado dos projetos para a alta gestão (BARCAUI, 2012). 

 

2.3.3. Objetivos e Responsabilidades 

 

Uma grande variedade de papéis e responsabilidades é atribuída ao PMO. Para Kerzner 

(2009, tradução nossa) fazem parte desses papéis: 

• Padronização na elaboração de estimativas; 

• Padronização no planejamento; 

• Padronização no levantamento e definição de tempos; 

• Padronização de controles; 

• Padronização dos reportes; 

• Esclarecimento dos papéis e responsabilidades do gerenciamento de projetos; 

• Preparação da descrição da função dos gerentes de projeto; 

• Preparação do arquivo de dados de lições aprendidas; 

• Benchmarking contínuo em gerenciamento de projetos; 
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• Desenvolvimento dos templates de gerenciamento de projetos; 

• Desenvolvimento de uma metodologia em gerenciamento de projetos; 

• Recomendação e implementação de mudanças e melhorias na metodologia de 

gerenciamento de projetos em vigor; 

• Identificação de padrões em gerenciamento de projetos; 

• Identificação de melhores práticas em gerenciamento de projetos; 

• Realização de planejamento estratégico para o gerenciamento de projetos; 

• Criação de um canal de comunicação para solução de problemas relacionados ao 

gerenciamento de projetos; 

• Coordenação e/ou condução de programas de treinamento em gerenciamento de 

projetos; 

• Transferência de conhecimentos através de coaching e mentoreamento; 

• Desenvolvimento de um plano corporativo de capacidade/utilização de recursos 

• Levantamento de riscos em projetos; 

• Planejamento para recuperação de desastres em projetos; 

• Realização ou participação na gestão de portfólio de projetos; 

• Atuação como guardião da propriedade intelectual em gerenciamento de projetos. 

 Para o guia PMBOK (2013), algumas das formas como o PMO pode apoiar os 

gerentes de projetos são: 

• 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 através de auditorias em projetos; 
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• Desenvolvimento e gerenciamento de políticas, procedimentos, modelos e outros 

documentos compartilhados do projeto (ativos de processos organizacionais); 

• Coordenação das comunicações entre projetos. 

Pode-se perceber a ênfase que é dada em termos como padronização, procedimentos e 

treinamento, reforçando a afirmação de Kerzner (2009) de o PMO ser na organização o 

guardião da propriedade intelectual em gerenciamento de projetos. 

 

2.3.4. Tipos 

 

Aloysio Vianna Jr. (Barcaui, 2012) afirma que foi Verzuh (1999 apud Barcaui, 2012) 

um dos primeiro autores a ressaltar a importância de se criar dentro das organizações centros 

de apoio a projetos e de propor uma classificação para esses centros baseada e sua autoridade 

sobre os projetos. 

Em sua obra, Verzuh (2005) descreve uma entidade, chamada genericamente por ele 

de Project Office, que teria responsabilidade de dar contínuo suporte aos padrões, práticas e 

tecnologia que suportam o gerenciamento de projetos dentro de uma organização. 

O autor apresenta uma descrição dos diferentes tipos de Project Office baseada em 

suas formas e suas responsabilidades dentro da organização, conforme apresentado na tabela 

seguinte: 
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A seguir é feito um breve resumo de cada um dos tipos de escritório de projetos 

descritos por Verzuh (2005). 

Centro de Excelência – CEx (Center of Excellence) – é a forma de PMO com menor 

autoridade. Seu principal propósito é difundir a cultura de gerenciamento de projetos na 

organização. Os integrantes do CEx prestam serviço consultivo para os projetos da 

BAIXA ALTA

Centro de
Excelência

Escritório de
Apoio

Escritório de
Projetos

Escritório de
Programas

Escritório
Executivo

Manter os padrões � � � � �

Manter histórico � � � � �

Organizar treinamentos     

Dar apoio consultivo  � � � �

Analisar prazos e custos � � � �

Responsabilidade sobre a tecnologia 
em gerenciamento de projetos

� � � �

Coordenar múltiplos projetos � � � �

Supervisionar os projetos   � �

Tormar decisões de gerencimanto 
de projetos

� �

Supervisionar os gerentes de 
projetos

 �

Atingir os objetivos dos projetos   �

Definir a carreira em gerenciamento 
de projetos

  �  �

Fornecer gerentes de projetos para 
a organização

 �

Participar na gestão do portfólio de 
projetos

   � �

Legenda:
� = responsabilidade total
 = resonsabilidade parcial
em branco = sem responsabilidades

Tipos de Project Office

Autoridade para Influenciar Projetos

Tabela 2: Formas e responsabilidades do Escritório de Projetos. Fonte: Verzuh (2005). 
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organização, sem contudo terem papel direto nas tomadas de decisão (VERZUH, 2005). 

Dentro da estrutura organizacional da empresa o CEx geralmente é criado junto ao setor ou 

departamento que está interessado em patrocinar a disseminação das boas práticas em 

gerenciamento projeto na organização (BARCAUI, 2012): 

Abaixo é apresentada a posição usual do CEx dentro da hierarquia da organização, 

conforme Aloysio Vianna Jr. (BARCAUI, 2012): 

 

Escritório de Apoio – EAp (Project Support Office) – Além da responsabilidade por 

manter e promover as boas práticas para a organização, o EAp efetivamente auxilia na 

condução dos projetos através de atividades relacionadas a planejamento e documentação, 

sem contudo ter responsabilidade pelos resultados do projeto (VERZUH, 2005). 

Abaixo é apresentada a posição usual do EAp dentro da hierarquia da organização, 

Figura 2: Posição do CEx no organograma. Fonte: Aloysio Vianna Jr. (Barcaui, 2012). 

Figura 3: Posição do EAp no organograma. Fonte: Aloysio Vianna Jr. (Barcaui, 2012). 
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conforme Aloysio Vianna Jr. (BARCAUI, 2012): 

Escritório de Projetos – EPj (Project Management Office) – O EPj, assim como o 

EAp, fornece suporte a planejamento financeiro e na elaboração de cronogramas. A grande 

diferença entre eles é que os gerentes de projetos estão subordinados ao EP (VERZUH, 2005). 

Quanto à responsabilidade pelos resultados dos projetos, Aloysio Vianna Jr. (Barcaui, 2012) 

afirma que o EPj é responsável enquanto Verzuh (2005), por sua vez, entende que o EPj não é 

responsável pelo sucesso ou fracasso do projeto. 

Abaixo é apresentada a posição usual do EPj dentro da hierarquia da organização, 

conforme Aloysio Vianna Jr. (BARCAUI, 2012): 

 

Escritório de Programas – EPg (Program Management Office) – Conforme 

explicado anteriormente, um programa é um conjunto de projetos, gerenciados de forma 

coordenada, a fim de atingir um objetivo específico. A função principal do EPg é coordenar o 

andamento do programa e fornecer expertise em gerenciamento de projetos, não tendo 

responsabilidade direta sobre a condução e os resultados dos projetos (VERZUH, 2005). 

Verzuh (2005) ainda afirma que, diferentemente dos outros tipos de escritórios de 

projeto, o EPg pode ter encerrado após a conclusão do programa. 

Abaixo é apresentada a posição usual do EPg dentro da hierarquia da organização, 

conforme Aloysio Vianna Jr. (BARCAUI, 2012): 

Figura 4: Posição do EPj no organograma. Fonte: Aloysio Vianna Jr. (Barcaui, 2012). 
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Escritório Executivo – EEP (Accountable Project Office) – é a mais antiga estrutura 

de escritórios de projetos e é totalmente responsável pelos resultados dos projetos sob sua 

responsabilidade (VERZUH, 2005). Conceitualmente deve está posicionado no nível 

estratégico da hierarquia organizacional (BARCAUI, 2005). 

Abaixo é apresentada a posição usual do EEP dentro da hierarquia da organização, 

conforme Aloysio Vianna Jr. (BARCAUI, 2012): 

Figura 5: Posição do EPg no organograma. Fonte: Aloysio Vianna Jr. (Barcaui, 2012). 

Figura 6: Posição do EEP no organograma. Fonte: Aloysio Vianna Jr. (Barcaui, 2012). 
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Kerzner (2009, tradução nossa) apresenta três tipos de escritórios de projetos que, 

segundo ele, aparecem mais comumente e que podem coexistir nas organizações. São elas: 

Escritório de Projetos Funcional (Functional Project Office) – utilizado em uma 

área ou divisão da organização, sua maior responsabilidade é o gerenciamento de recursos 

críticos e pode ou não efetivamente gerenciar projetos (KERZNER, 2009). 

Escritório de Projetos para Grupos de Clientes (Customer Group Project Office) – 

busca melhorar o relacionamento e a comunicação com os clientes através do agrupamento 

desses para um melhor gerenciamento (KERZNER, 2009). 

Escritório de Projetos Corporativo (Corporate Project Office) – apoia a organização 

atuando em assuntos corporativos e estratégicos (KERZNER, 2009). 

Prado (2000) argumenta que existem três níveis de escritórios de projetos e sua posição 

na hierarquia da organização depende do escopo da sua atuação: 

EP nível 1 – Escritório de controle de projetos – situado em um nível operacional é 

a estrutura mais simples e com menor influência. Atua como suporte no que tange as técnicas 

em gerenciamento de projetos e usualmente dedica-se a um único projeto (PRADO, 2000). 

EP nível 2 – Escritório de projetos setorial ou divisional – situado em um nível 

tático, vinculado a uma diretoria ou departamento em cuja responsabilidade encontram-se 

vários projetos. Auxilia no balanceamento de recursos para os projetos e suporta a 

organização disseminando o conhecimento em gerenciamento de projetos (PRADO, 2000). 

EP nível 3 – Escritório de projetos Corporativo – situado em um nível estratégico 

da organização, auxilia a alta administração no planejamento estratégico. Assim como o EP 

nível 2, auxilia no balanceamento de recursos para os projetos e suporta a organização 

disseminando o conhecimento em gerenciamento de projetos (PRADO, 2000). 

 

2.3.5. Funções 

 

Conforme visto anteriormente, existem vários tipos de escritórios de projetos com suas 

funções e influências distintas. 
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O PMBOK (2013) apresenta três tipos de funções exercidas pelos escritórios de 

projetos: 

Função de suporte – baixo nível de controle. Desempenham papel consultivo 

fornecendo expertise em gerenciamento de projetos. 

Função de controle – nível de controle médio. Fornecem suporte e exigem a 

conformidade com o modelo de gerenciamento de projetos adotado. 

Função diretiva – alto nível de controle. Assumem o controle dos projetos através do 

seu gerenciamento direto. 

Gutenberg Silveira (Barcaui, 2012) argumenta que os escritórios de projetos podem 

desempenhar diversas funções, todas elas trazendo valor para o negócio. O desempenho 

dessas funções, contudo, dependem do nível de maturidade da organização onde atuam. 

Conforme o autor, são cinco as principais funções exercidas pelo escritório de projetos: 

 Função negócios – função estratégica na qual o PMO participa no gerenciamento do 

portfólio de projetos da organização, alinhado ao plano estratégico, tomando as decisões 

necessárias e que preservem os interesses da organização. 

Função suporte – suporte a organização e os gerentes de projeto por meio de 

consultoria em gerenciamento de projetos. Acompanha a execução e audita projetos quanto a 

objetivos, escopo, prazo e custos podendo atuar diretamente em projetos críticos ou em 

dificuldades. 

São exemplos de sua atuação: 

• Recuperação de projetos; 

• Revisão de qualidade em projetos; 

• Centro de informações; 

• Suporte a projetos; 

• Atuação em projetos críticos; 

• Abertura e fechamento de projetos. 

 Função recursos humanos – responsável por definir o rol de competências 

necessárias em gerenciamento de projetos e por treinar e capacitar os recursos humanos. 
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Aloca, nivela e compartilha recursos humanos capacitados. Cuida da carreira dos profissionais 

de gerenciamento de projetos. 

 São exemplos de sua atuação: 

• Gestão de recursos; 

• Mentoreamento e consultoria; 

• Educação e treinamentos; 

• Plano de carreira; 

• Suporte ao desenvolvimento de equipe; 

• Desempenho individual ou coletivo. 

 Função processos e tecnologia – é o guardião intelectual da metodologia, dos 

processos e padrões em gerenciamento de projetos. Fornece as ferramentas necessárias para as 

equipes de projetos. Atua como centro de informações estratégicas, coletando e mantendo 

essas informações, para suportar as tomadas de decisão. 

 São exemplos de sua atuação: 

• Guardião da metodologia de gerenciamento de projetos; 

• Tecnologias aplicadas à gestão de projetos; 

• Indicadores de desempenho; 

• Gestão do conhecimento. 

 Função clientes – desempenha a função de interface com o cliente, monitorando o seu 

grau de satisfação ao longo da vida do projeto. 

 Segundo Vargas (2003),  

 

“A função do escritório em uma organização pode variar de uma 
assessoria, limitada à recomendação de políticas e procedimentos 
para projetos individuais, até uma estrutura gerencial completa, que, 
além de administrar os projetos específicos, irá estabelecer as 
políticas aplicáveis a projetos e a gestão estratégica desses 
empreendimentos.” 
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2.3.6. Benefícios do PMO 

 

 Existem diferentes tipos de PMO com diferentes funções a desempenhar dentro das 

organizações. As funções podem variar de operacionais a estratégicas, mas de um modo geral 

o PMO trabalha sempre para aumentar as chances de sucesso dos projetos e para disseminar a 

cultura do gerenciamento de projetos dentro da organização. 

 Kerzner (2009) apresenta benefícios, que segundo ele, podem ser esperados pela 

atuação de um PMO. São alguns deles: 

• Padronização das operações com operações mais eficientes e efetivas; 

• Tomadas de decisão em nível corporativo e não apenas locais; 

• Melhor capacidade planejamento da alocação de recursos; 

• Acesso mais rápido a informações de alta qualidade; 

• Eliminação ou redução de redutos individuais na empresa; 

• Operações mais eficientes e eficazes; 

• Menos necessidade de reestruturação; 

• Menos reuniões que consomem um tempo precioso dos executivos; 

• Priorização mais realista do trabalho; 

• Desenvolvimento de pessoal para cargos de gestão. 

 Luís Menezes (Barcaui, 2012) afirma que os benefícios conseguidos pela criação de 

um PMO se estendem à organização como um todo, aos projetos e aos seus envolvidos. O 

autor apresenta algumas categorias de benefícios que podem ser esperados pela atuação de um 

PMO: 

 Benefícios para a organização 

• Alinhamento dos projetos à estratégia da empresa com melhor gestão dos recursos 

comuns. 

• Criação e manutenção do conhecimento corporativo em gerenciamento de projetos 

através da documentação de melhores práticas, da criação e manutenção da 
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metodologia em gerenciamento de projetos e de modelos, procedimentos e 

documentos específicos. 

• Apoio às mudanças organizacionais através da estruturação e coordenação de 

projetos que facilitem o planejamento de ações que introduzam as inovações e as 

mudanças necessárias. 

• Ajuda no crescimento da organização através do aumento de sucesso em seus 

projetos. 

• Benefícios para os executivos 

• Auxílio na definição e acompanhamento das metas do portfólio de projetos. 

• Auxílio na análise de viabilidade dos projetos. 

• Auxílio na tomada de decisões através de informações precisas, oportunas e 

confiáveis sobre o valor agregado e a aderência estratégica de cada projeto do 

portfólio da organização. 

• Padronização na apresentação de indicadores de resultado tornando mais fácil a 

análise do andamento dos projetos sob o ponto de vista da estratégia da 

organização. 

 Benefícios para os gerentes de projetos 

• Auxílio na determinação dos objetivos do projeto assim como dimensionamentos 

mais corretos de prazos e custos, conferindo segurança aos gerentes de projeto e 

permitindo que gerenciem os projetos de forma mais assertiva. 

• Auxílio na capacitação dos gerentes de projeto e dos membros de time, na 

integração de novos membros em tempo hábil e na gestão de recursos 

compartilhados com outros projetos. 

• Proporciona um ambiente favorável para o desenvolvimento dos projetos pelo 

fornecimento da metodologia, das ferramentas, de pessoas preparadas e de 

mecanismos de tomada de decisão. 

• O monitoramento e os mecanismos de controle ajudam a ter uma visão mais clara 

de como e onde atuar no projeto ao longo do seu progresso. 
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 Benefícios para os clientes 

• Aumento da satisfação e segurança pela redução de incertezas e da instabilidade 

nos projetos. 

• Redução de riscos de gerenciamento e maior visibilidade e controle sobre outros 

riscos do projeto. 

• Melhoria na comunicação com os clientes garantindo cumprimento dos objetivos 

do projeto e o seu alinhamento com requisitos e padrões de qualidade previstos. 

 Benefícios ao longo do ciclo de vida dos projetos – na figura abaixo o autor resume 

os benefícios ao longo das quatro fases do ciclo de vida dos projetos: Concepção, 

Planejamento, Execução e Controle e Fechamento. 

Figura 7: Benefícios de um PMO ao longo do ciclo de vida do projeto. Fonte: Luís Menezes (Barcaui, 2012). 



34 

 

2.4. Maturidade em gerenciamento de projetos 

 

 Quando falamos em maturidade em gerenciamento de projetos não estamos nos 

referindo apenas ao PMO ou a um determinado departamento, mas a toda a organização. A 

maturidade em gerenciamento de projetos é a profundidade, a consistência e a extensão dentro 

da organização com que o gerenciamento de projetos é utilizado e estará relacionada também 

à importância dada ao gerenciamento de projetos pela alta administração. 

 Os modelos de maturidade em gerenciamento de projetos descrevem um caminho 

evolutivo para que as organizações atinjam a excelência em gerenciamento de projetos e 

auxiliam as corporações fornecendo base para executar seu planejamento estratégico em 

gerenciamento de projetos (KERZNER, 2009). 

 

2.4.1. Modelos de maturidade 

 

 PMMM ( Project Management Maturity Model) – O modelo de maturidade de 

Kerzner (2009) apresenta cinco níveis de maturidade: 

• Nível 1 – Linguagem comum: a organização reconhece a importância do 

gerenciamento de projetos e o bom entendimento dos conhecimentos básicos no 

tema, juntamente com uma linguagem padronizada das terminologias aplicadas. 

• Nível 2 – Processos comuns: a organização reconhece que processos comuns 

precisam ser definidos e padronizados. 

• Nível 3 – Metodologia singular: combinação das metodologias isoladas da 

organização em uma metodologia única. 

• Nível 4 – Benchmarking: comparação com as melhores práticas do mercado. 

• Nível 5 – Melhoria contínua: melhoria da metodologia corrente. 
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 OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) – modelo apresentado 

pelo PMI utilizou o conceito Quality Function Deployment (QFD) para sua criação. O modelo 

é dividido em três dimensões, que se apresentam interligadas, e cinco nível de maturidade. 

 Dimensões: 

• conhecimento (knowledge) – é a forma com que a maturidade em gerenciamento 

de projetos pode ser atingida e sua importância para a organização 

• avaliação (assessment) – auto-avaliação realizada por meio de questionário 

específico da metodologia 

• melhoria (improvement) – trata de como a organização usará as informações de 

benchmarking para melhorar seus processos e aumentar seu nível de maturidade 

em gerenciamento de projetos. 

 Níveis de maturidade: 

• Inexistente; 

• Consistente; 

• Integrado; 

• Completo; 

• Otimizado. 

Figura 8: Os cincos níveis de maturidade. Fonte: Kerzner (2009). 
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 MMGP (Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos) – o modelo de 

Prado (2010), assim como o modelo Kerzner (2009) e o do PMI, apresenta cinco níveis de 

maturidade: 

• Nível 1 – Iniciante: caracterizado pelo baixo conhecimento em gerenciamento de 

projetos, por não existir uma metodologia definida e pelo uso da intuição da 

condução dos projetos. 

• Nível 2 – Conhecido: aumento do conhecimento em gerenciamento de projetos 

com o estabelecimento de uma linguagem comum. Iniciativas adequadas 

realizadas isoladamente. 

• Nível 3 – Padronizado: metodologia desenvolvida (com alguma parte já 

informatizada), difundida e utilizada em todos os projetos. Escritório de 

gerenciamento de projetos estabelecido. Estrutura organizacional adequada. 

• Nível 4 – Gerenciado: processos consolidados e melhorias na metodologia são 

identificadas e implementadas. Evolução nas competências técnicas e 

comportamentais. Alinhamento com os negócios da organização. 

• Nível 5 – Otimizado: otimização dos processos e na obtenção dos indicadores de 

resultados. Nível de sucesso próximo de 100%. 

Figura 9: Dimensões do OPM3 – Conhecimento (Knowledge) direciona a Avaliação 

(Asssessment) que por sua vez direciona a Melhoria (Improvement). Fonte: PMI (2003). 
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 Cada nível de maturidade é avaliado em seis dimensões diferentes conforme 

apresentado na tabela abaixo: 

 

Tabela 3: Características das dimensões do modelo Prado-MMGP. Fonte: Darci Prado (Barcaui, 2012). 
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 A tabela apresentada abaixo mostra como cada dimensão relaciona-se aos níveis de 

maturidade, no modelo de Prado (2010): 

2.5. Estruturas organizacionais 

 

 A forma como as empresas estão organizadas vai influenciar diretamente a maneira 

como os projetos acontecem, vai influenciar na autoridade e autonomia atribuída aos gerentes 

de projeto e naturalmente via influenciar diretamente no trabalho executado pelo PMO. 

Serão apresentadas a seguir as principais estruturas organizacionais conhecidas e 

discutido como o gerenciamento de projetos acontece nessas estruturas.  

Estruturas funcionais – organizadas em torno de funções primárias (ex.: manufatura, 

vendas, marketing) e os funcionários respondem diretamente a um superior hierárquico. 

Projetos que acontecem dentro do grupo funcional ou departamento, não apresentam 

problemas, pois todos os envolvidos estão abaixo de um mesmo gestor. Contudo, projetos 

multifuncionais demandam grande esforço para serem gerenciados, pois o gerente do projeto 

Tabela 4: Relação entre dimensão e nível de maturidade. Fonte: Prado (2010). 
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não tem autoridade funcional precisa trabalhar através do contato com cada gerente funcional 

cuja área está envolvida no projeto (VERZUH, 2005). 

 

 Estrutura matricial  – esse tipo de estrutura passa a fazer sentido quando existem 

muito projetos cruzando a fronteiras departamentais. Nesse tipo de estrutura o membro de 

time se reporta a ambos, gerente funcional e gerente de projetos. O gerente funcional participa 

do projeto e mantém responsabilidades sobre temas administrativos de longo prazo 

(VERZUH, 2005). 

A estrutura matricial divide-se ainda em fraca, balanceada e forte. Essa diferenciação 

está diretamente ligada à importância dada ao gerenciamento de projetos na organização e à 

autoridade que é atribuída ao gerente de projetos. Pode-se dizer também que é um caminho 

natural no processo de aumento de maturidade em gerenciamento de projetos. 

Figura 10: Estrutura funcional. Fonte: PMBOK (2013). 
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Figura 12: Estrutura matricial fraca. Fonte: PMBOK (2013). 

Figura 11: Estrutura matricial balanceada. Fonte: PMBOK (2013). 
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 Estrutura projetizada  – estrutura apropriada para empresas que lidam com projetos 

grandes e de longo prazo, como as de construção civil. Nessa estrutura os projetos são a razão 

de ser da organização está quase toda organizada dentro de projetos. Os projetos são 

conduzidos por gerentes de projeto dedicados ao projeto em tempo integral e que têm 

autonomia total sobre o projeto (VARGAS, 2003). 

Figura 13: Estrutura matricial forte. Fonte: PMBOK (2013). 

Figura 14: Estrutura projetizada. Fonte: PMBOK (2013). 
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 A tabela abaixo do PMBOK (2013) apresenta uma correspondência entre a estrutura 

organizacional da empresa e sua influência sobre os projetos: 

 

Tabela 5: Influência das estruturas organizacionais nos projetos. Fonte: PMBOK (2013). 

 

2.6. Mudança corporativa 

 

2.6.1. Aspectos gerais 

 

 Implantar um PMO envolve mudança na organização, na forma como o trabalho é 

executado, na organização de departamentos, na cadeia de autoridade e de um modo geral, na 

cultura da organização. 

 Num ambiente de negócios tão dinâmico como o atual, as organizações precisam 

constantemente adaptar-se, reinventar-se para manterem-se competitivas e garantirem a 

continuidade do negócio. Mudar é uma necessidade para sobreviver. 

As mudanças nascem de necessidades estratégicas e apesar de serem razões justas, sua 

implementação nunca é fácil e sempre enfrentam resistência. 

Para Kotter (1995), existem oito passos comuns que levam um processo de mudança: 
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 Não estabelecer um senso de urgência grande o suficiente – pode fazer com que a 

mudança não seja vista como algo necessário e dificulta alcançar cooperação para sua 

implementação. 

 Não criar uma coalizão forte o suficiente para direcionar a mudança – os 

programas de mudança geralmente se iniciam com poucas pessoas, mas ao menos que uma 

quantidade mínima de pessoas é alcançada logo no início dos esforços de mudança nada que 

valha a pena acontecerá. Nos casos de maior sucesso a coalizão é sempre poderosa em termos 

de títulos, informação e expertise, reputação e relacionamentos. 

 Falta de uma visão – a coalizão que direciona a mudança precisa criar uma visão 

clara que faça sentido. Sem essa visão os esforços de transformação podem facilmente se 

perder em meio a uma lista confusa e incompatível de projetos que pode colocar a 

organização na direção errada. 

 Falta de comunicação da visão – uma vez definida, a visão precisa ser 

exaustivamente comunicada a toda a organização. A mudança só acontece se a maioria das 

pessoas entender a visão e estiver disposta a ajudar em sua implementação, inclusive com 

sacrifícios de curto prazo. 

 Não remover os obstáculos para a realização da mudança – os grandes obstáculos 

à mudança devem ser rapidamente removidos, quer sejam eles relacionados à estrutura 

organizacional que sejam executivos que desencorajam o processo de mudança. 

 Não planejar e criar ganhos de curto prazo – a criação (e a celebração) de ganhos 

de curto prazo tem por objetivo manter as pessoas motivadas no processo de mudança uma 

vez que esses processos já em geral longos e a falta de visão dos ganhos que estão 

acontecendo podem causar desânimo e diminuição no compromisso com a mudança. 

 Declarar a vitória cedo demais – declarar vitória após uma grande conquista, pode 

fazer com que se “abaixe a guarda” para os agentes de resistência, que ainda existem e que 

podem começar um retrocesso nas mudanças realizadas. 

 Não ancorar a mudança na cultura corporativa – as mudanças tornam-se 

permanentes e consolidadas na medida em que passarem a fazer parte da cultura corporativa 

da organização. Até que os novos comportamentos estejam enraizados nas normas sociais e 

nos valores corporativos, estarão sujeitos à degradação assim que a pressão da mudança for 

removida. 
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 Para Duck (1998 apud Barcaui, 2012), para que o sucesso na implementação das 

mudanças seja alcançado, é necessário concentrar-se no equilíbrio das demandas e daquilo 

que é possível fazer. Segundo a autora, isso implica em: 

 Estabelecer o contexto da mudança e fornecer direcionamento – deve haver uma 

visão clara e unificada e que seja entendida por todos na organização, para que cada pessoa 

possa alinhar seus esforços individuais no mesmo sentido. 

 Estimular a conversação – a conversação interdepartamental deve ser estimulada, 

pois a mudança quase sempre algo que abrange diversos departamentos. 

 Fornecer os recursos necessários – as pessoas envolvidas no processo de mudança, e 

que não atuam exclusivamente nele, precisam ter tempo de serem liberadas de suas funções 

operacionais, caso contrário a mudança nunca acontecerá. 

 Coordenar e alinhar os projetos – os projetos precisam estar alinhados entre si e 

todos com a estratégia da empresa, sob o risco dos projetos irem cada um para um lado e o 

objetivo final não ser atingido. 

 Assegurar consistência entre comunicações, atividades, políticas e 

comportamentos – as pessoas envolvidas no processo de mudança precisam ver coerência 

entre o que é pregado pela liderança e o que realmente é feito. O descompasso entre o 

discurso e a prática pode criar uma forte tendência de desmotivação e minar o processo de 

mudança. 

 Criar oportunidades para criação conjunta – todas as pessoas da organização 

devem ser estimuladas a participar e contribuir com soluções para que os projetos sejam 

implementados. 

 Antecipar e endereçar problemas relacionados com pessoas – as pessoas são o 

elemento chave das mudanças. Os problemas relacionados com pessoas devem ser tratados 

rapidamente para não minimizarem-se as chances de sucesso. 

 Alteração da rotina – novas rotinas, alinhadas com as mudanças, devem ser 

introduzidas para que a organização adquiram novos hábitos e comportamento. 

Chiavenato e Sapiro (2004) afirmam que a mudança organizacional pode ser global ou 

restrita a certas áreas ou departamentos e que existem três estágios nos quais ela pode 

acontecer: 
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Estágio incremental – mudança gradativa e contínua que acontece em certas partes da 

organização e que, em geral, tem pouco impacto no todo da organização. 

Estágio tático – processo de mudança funcional-cruzado que envolve redesenho 

radical dos processos. 

Estágio sistêmico – é a mudança organizacional propriamente dita, envolve mudança 

sistêmica significativa, redefinição de regras, criação de mudanças de mercado, revitalização 

ou desenvolvimento organizacional, etc. 

 

2.6.2. Mudança na cultura e práticas de gerenciamento de projetos 

 

 De um ponto de vista mais específico, Kerzer (2009) afirma que o sucesso no 

desenvolvimento e introdução de um novo sistema de gerenciamento de projetos exige que as 

razões mais comuns para a mudança no gerenciamento de projetos e a forma de se superar as 

resistências à mudança sejam identificadas e que os princípios de mudança organizacional 

sejam aplicados para garantir que o ambiente desejado para o gerenciamento de projetos seja 

criado e mantido. 

Segundo o autor, as resistências descritas anteriormente podem ser simplificadas em 

dois grupos: resistência profissional e resistência pessoal. A resistência profissional acontece 

quando partes da organização, departamentos ou unidades funcionais sentem-se ameaçados 

pelas práticas de gerenciamento de projetos. Alguns exemplos são apresentados: 

 Departamento de Vendas (Sales) – a resistência surge do medo que o gerente de 

projetos seja visto como o responsável pelos lucros e que venha a fazer parte nos esforços de 

vendas, diminuindo o poder da área. 

 Departamento de Marketing – temem que o gerente de projetos trabalhe tão próximo 

ao cliente que acabe por assumir algumas funções de marketing e vendas. 

 Departamento Financeiro (Finance) – temem que os projetos possam criar a 

necessidade de um sistema separado de controle de custos, gerando trabalho adicional. 

 Departamento de Compras (Procurement) – temem que o projeto crie seu próprio 

sistema de compras em paralelo ao sistema corporativo, ignorando este e suas regras. 
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 Departamento de Recursos Humanos (H.R.) – teme que uma nova carreira em 

gerenciamento de projetos seja criada, exigindo planejamento de treinamentos e assim 

aumentando sua carga atual de trabalho. 

 Departamento de Manufatura (Manufacturing) – a resistência é menor já que não é 

um departamento voltado a projetos, ainda assim existem numerosas atividades, como 

instalações e projetos de manutenção que podem ser solicitados a usarem as novas 

metodologias em gerenciamento de projetos. 

 Departamentos de Engenharia, P&D e T.I. (Engineering, R&D and I.T.) – uma 

vez que esses departamentos já são direcionados a projetos, a resistência esperada deve ser 

muito baixa. 

 

Figura 15: Resistência à mundaça. Fonte: Kerzner (2009). 

 

A resistência pessoal é algo mais complexo, mas basicamente surge a partir da 

tendência natural dos funcionários de buscarem constância e de sentirem que as novas 

iniciativas vão tirá-los de sua zona de conforto. Essas resistências podem surgir de: 

• Potenciais mudanças nos hábitos de trabalho; 

• Potenciais mudanças nos grupos sociais; 
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• Medos ocultos; 

• Potenciais mudanças nos ganhos e políticas salariais. 

• O autor afirma que a forma de superar as resistências é através da promoção do 

entendimento das razões e do processo de mudança com todos os funcionários, 

através de ações como: 

• Explicar claramente as razões da mudança e solicitar feedback; 

• Explicara lógica por trás das mudanças e os resultados esperados; 

• Defender o processo de mudança; 

• Dar autoridade às pessoas certas para institucionalizar as mudanças; 

• Investir no treinamento necessário para suportar as mudanças. 

 Neste contexto, conforme afirma Álvaro Camargo (Barcaui, 2012), “o PMO [...] dever 

ter um papel ativo na remoção dos obstáculos que vão surgindo ao longo da mudança” e as 

pessoas dentro do PMO são agentes da mudança que devem ter claro que sua missão é mudar 

corações e mentes e devem estar sempre prontos para suportar a organização no processo de 

mudança (VERZUH, 2005). 

 

2.7. Justificando o PMO na organização 

 

 Apensar de todos os benefícios que um PMO pode trazer para uma organização, 

justificar a sua implantação pode não ser uma tarefa fácil. É necessário que a organização 

perceba a proposta de valor associada ao PMO, pois naturalmente haverá a necessidade de 

investimentos em pessoal, tempo e dinheiro e certamente envolverá mudança na cultura da 

organização. 

Mauro Sotille afirma que “a montagem de um PMO deve ser o resultado de uma 

decisão de negócio justificada pelo retorno do investimento” (BARCAUI, 2012). O retorno do 

investimento, neste caso, dar-se-á através da melhoria dos resultados dos projetos: na redução 

da necessidade de retrabalhos; na redução de desperdício de recursos; na escolha dos projetos 

corretos, alinhados com as necessidades da organização entre outros benefícios tipos trazidos 

pelo PMO. 
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 Identificara proposta de valor do PMO passa necessariamente por entender quais 

necessidades da empresa ele irá ajudara suprir e neste aspecto, cada organização tem seu 

próprio conjunto de necessidades únicas. Neste aspecto, a falta de entendimento sobre o papel 

do PMO é um obstáculo à sua criação. 

Segundo Mauro Sotille (Barcaui, 2012), existem fatores que precisam ser considerados 

antes da criação do PMO. A análise desses fatores ajuda a entender “a capacidade e a aptidão 

de uma organização para incorporar o PMO” (BARCAUI, 2012) e fornecem informação para 

que se possa identificar qual a proposta de PMO (tipo, funções, responsabilidades, etc.) está 

mais de acordo com o momento da organização. 

Um dos fatores citados por Mauro Sotille é o tamanho da organização, pois em geral 

seu tamanho determina o tamanho do PMO a ser criado e do investimento necessário. 

Grandes organizações, em geral, gerenciam múltiplos projetos sendo executados 

simultaneamente. Pequenas organizações, por sua vez, têm poucos projetos sendo executados 

simultaneamente e normalmente estes são mais simples. 

A cultura da organização é outro fator citado pelo autor. Uma vez que a criação do 

PMO envolve mudança na cultura da organização, é importante entender ela aceita mudanças. 

Algumas organizações buscam implementar mudanças de forma rápida enquanto outras 

preferem implementá-las de forma mais lenta, gradual e há ainda aquelas que resistem às 

mudanças, nas quais a criação do PMO vai enfrentar maiores resistências. Ou seja, a cultura 

da empresa pode facilitar ou agir como uma restrição à criação do PMO. 

Conforme dito anteriormente, a falta de entendimento sobre o papel do PMO é um 

obstáculo à sua criação. A falta de entendimento leva ao surgimento de preconceitos sobre a 

operação do PMO, que é mais um fator levantado por Mauro Sotille. Em geral argumenta-se 

que o PMO é burocrático, orientados aos processos e procedimentos ao invés dos produtos, 

monitoram os projetos através de métricas que pouco auxilio trazem aos projetos e que 

limitam a autoridade dos gerentes de projetos. Cada à alta direção ser o defensor do PMO e 

trabalhar para dirimir esses preconceitos que podem vir dos gerentes funcionais, dos clientes e 

até dos próprios gerentes de projetos. 

 A maturidade em gerenciamento de projetos também deve ser considerada. 

Organizações que já conhecem o valor de processos organizados e os utilizam para aumentar 

a chance de sucesso em seus projetos têm maior probabilidade de aceitar bem a criação do 
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PMO. Organizações não tão maduras em gerenciamento de projetos, que ainda não seguem 

uma metodologia ou não têm processos padronizados, terão maior dificuldade em perceber os 

benefícios advindos da criação do PMO. 

 Outro ponto crucial para o sucesso na implantação do PMO são os fatores 

organizacionais. O PMO precisa estar alinhado com a cultura, a estrutura e os processos 

organizacionais. Deve-se considerar o tipo de PMO adequado e quais suas funções e 

autoridade para que ele tenha uma atuação efetiva. Mauro Sotille (Barcaui, 2012) apresenta 

como principais fatores a serem considerados: 

 Relacionamentos de reporte – define para quem o PMO se reportará e é um fator 

importante para estabelecer a autoridade do PMO; 

Posicionamento organizacional – estabelece a melhor posição do PMO dentro do 

organograma da organização; 

Projetos sob sua responsabilidade – define a abrangência da atuação do PMO, se 

sobre os projetos e toda a organização ou se sobre os projetos de um departamento ou grupo 

funcional; 

Controle sobre os recursos (gerentes de projeto) – o PMO pode ter uma equipe 

própria para conduzir projetos ou supervisionar os projetos; 

Ser temporário ou permanente 

Tamanho e orçamento disponíveis 

 

2.7.1. Métodos para justificar um PMO 

 

 Mauro Sotille (Barcaui, 2012) afirma que há vários métodos possíveis de serem 

utilizados para levantar informações que justifiquem a criação do PMO na empresa. O autor 

cita três métodos: 

 Benchmarking – compara os resultados de projetos com e sem o envolvimento de um 

PMO em termos de métricas-chave para a organização, como por exemplo, desempenho do 

cronograma, desempenho de custos e satisfação do cliente. 
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 Determinação e vulnerabilidade – busca mostrar as melhorias que podem ser 

conseguidas com o PMO para organizações que já vêm apresentando bons resultados em seus 

projetos. Dentre os pontos de melhoria podem-se citar variações de desempenho, lições 

aprendidas que não são utilizadas e metodologias não utilizáveis ou sem dono. 

 Análise de custo-benefício – busca apresentar as vantagens econômicas que podem 

ser conseguidas com a atuação do PMO na organização. 

A escolha do método a se utilizar para justificar o PMO, ou os métodos em conjunto, 

depende dos fatores descritos anteriormente (cultura da organização, maturidade em 

gerenciamento de projetos, etc.) a das características únicas e particulares de cada 

organização. O fundamental é que a organização entenda que a criação trará ganhos e quais 

são eles. 

 

2.8. Implantação de um PMO 

 

2.8.1. Diretrizes fundamentais 

 

 A decisão da necessidade de implantação de um PMO na empresa deve surgir a partir 

da percepção de uma necessidade estratégica da organização. Uma vez identificada a 

necessidade, a implantação e a operação do PMO seguirão o caminho natural de 

desdobramento da estratégia, sua declaração e comunicação e o posterior planejamento de sua 

implementação e da gestão das mudanças necessárias (BARCAUI, 2012). Tânia Belmiro 

(Barcaui, 2012) cita ainda que segundo Anselmo (2002), o apoio da alta administração é fator 

crítico de sucesso para a implantação do PMO. 

Como já discutido anteriormente, a criação do PMO representa uma mudança na 

cultura da organização e conforme Kotter (1995), oito passos são necessários para se garantir 

o sucesso em transformar a organização: 

• Estabelecer um senso de urgência em relação à necessidade da mudança; 

• Formar uma coalizão com poder suficiente dentro da organização para orientar a 

organização nos processos de mudança; 
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• Criar uma visão clara para ajudar a direcionar os esforços de mudança e 

desenvolver estratégias para alcançá-la; 

• Comunicar a nova visão e as estratégias através de todos os canais de comunicação 

disponíveis e ensinar os novos comportamentos pelo exemplo dos integrantes da 

coalizão guia; 

• Atribuir poder a outros para agir em direção à nova visão. Livrar-se de obstáculos 

à mudança, alterando sistemas e estruturas que ameacem a nova visão; 

• Planejar e criar vitórias de curto prazo para manter o entusiasmo com o processo 

de mudança. Reconhecer e recompensar os funcionários envolvidos nas melhorias; 

• Consolidar as melhorias e aproveitar para criar ainda mais mudanças em direção à 

visão; 

• Institucionalizar as novas iniciativas articulando a conexão entre os novos 

comportamentos e o sucesso da organização. Desenvolver meios de garantir o 

desenvolvimento da liderança e o processo sucessório. 

 A implantação de um PMO é em si um projeto e como tal deve ser estruturado dentro 

das quatro fases de um projeto: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle 

e encerramento. Existem diversos roteiros de implementação sugeridos por diferentes autores. 

A tabela abaixo apresenta um comparativo entre quatros deles: 
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Tabela 6: Comparativo entre roteiros de implementação. Fonte: O autor. 

 

 Além do roteiro, é importante refletir a respeito da estratégia de implementação. Tânia 

Belmiro (Barcaui, 2012) apresenta quatro possíveis, para ajudar nesse raciocínio: 

Estratégia 1 – projetos pilotos não estratégicos: o PMO iniciaria gerenciando alguns 

projetos pilotos não estratégicos, como uma forma de testar a metodologia, treinar os 

envolvidos e corrigir falhas, sem o risco de comprometer a organização caso os projetos 

atrasem. 
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 Estratégia 2 – projetos pilotos estratégicos: semelhante à estratégia anterior, 

contudo os projetos pilotos não podem falhar, sob o risco de afetarem algum objetivo 

estratégico da organização. 

Estratégia 3 – identificação do portfólio (todos os projetos) e gerenciamento de 

projetos pilotos estratégicos: a diferença em relação à estratégia 2 é que neste caso, antes da 

escolha dos projetos pilotos, todos os projetos do portfólio estratégico serão levantados e 

analisados em detalhe. 

Estratégia 4 – todos os projetos: nesta estratégia todos os projetos da planta passarão 

a ser gerenciados pelo PMO desde o início do seu funcionamento. Podem-se definir níveis de 

controle iniciais do PMO, como escopo, custos ou prazos e esses níveis podem ser 

aprofundados em etapas posteriores, na medida em que os trabalhos nos projetos forem 

progredindo. 

 Existem várias alternativas de roteiro para implementação do PMO na literatura 

especializada, contudo, conforme salienta Tânica Belmiro (Barcaui, 2012) antes de se iniciar a 

implementação do PMO, um passo importante é a condução de estudo da maturidade em 

gerenciamento de projetos que venha a servir como base de conhecimento para a formulação 

de um plano estratégico. A partir de uma análise sóbria dos resultados desse estudo, pode-se 

iniciar com uma escolha mais consciente e embasada do tipo de PMO que melhor atenderá às 

necessidades da organização, conforme Vargas (2003) no primeiro passo de sua metodologia.  

Formular o planejamento estratégico a partir de benckmarking sobre estratégias de 

implementação de PMOs também é uma forma importante de buscar a melhor solução para as 

necessidades da organização (Barcaui, 2012). Verzuh (2005) afirma que o modelo do PMO a 

ser implantado depende dos projetos aos quais ele vai servir e na medida em que a estrutura 

organizacional favorece a execução dos projetos. 

Ainda quanto ao processo de definição do PMO, Mullaly (2002) defende que a 

iniciativa dever ser baseada numa avaliação da organização para definição da direção a ser 

tomada; que os objetivos do PMO precisam estar alinhados com os objetivos da organização; 

que é necessário justificar a mudança, a criação do PMO, de forma clara e atraente para a 

organização; que um plano detalhado para a melhoria no gerenciamento de projetos da 

organização precisa ser desenvolvido e que é preciso aceitar e abraçar os princípios da 

mudança organizacional. 
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2.8.2. Fatores críticos de sucesso na implantação de um PMO 

 

 A implementação de um PMO na organização sem dúvida não é algo simples. Como 

vimos anteriormente, envolve conhecer a organização e suas reais necessidades para que a 

melhor proposta seja desenvolvida; envolve a elaboração de um plano detalhado, alinhado 

com a estratégia da organização; e deve-se sempre ter em mente que a implementação do 

PMO é traz consigo uma mudança na cultura da organização. Tânia Belmiro (Barcaui, 2012) 

lista os que para ela são os principais fatores críticos de sucesso na implementação do PMO: 

 Fator 1 – Patrocínio e comportamento da alta direção: Tanto o apoio da direção e 

da alta gerência, quanto à coerência entre seu discurso e suas ações em relação ao PMO são 

fundamentais para o sucesso do projeto de implementação. A falta destes pode desacreditar a 

iniciativa e por em risco o projeto. 

Fator 2 – Consideração quanto ao impacto da estrutura organizacional e às 

políticas internas associadas: A estrutura organizacional, e a posição no PMO na hierarquia, 

influenciam diretamente a percepção da autoridade do PMO, seus papéis e responsabilidades 

e pode influenciar nos resultados que se pretendo alcançar. Deve-se trabalhar para que a 

autoridade do PMO seja reconhecida dentro da estrutura existente. 

Fator 3 – Nível de maturidade em gerenciamento de projetos x aderência ao 

PMO:  O tipo de PMO a escolhido (e a consequente complexidade de implantação) deve ser 

coerente com a maturidade em gerenciamento de projetos que a empresa possui e a que 

pretende alcançar. 

Fator 4 – Gerenciamento de mudanças: Como já mencionado anteriormente, a 

implementação de um PMO envolve mudança na organização, portanto os princípios de 

mudança organizacional precisam ser observados em trabalhados. 

Fator 5 – Ausência de uma linguagem comum: a definição de padrões, modelos e 

processos é de grande importância, assim como os critérios para categorização, para criar uma 

linguagem comum na empresa e ajudar a identificar o portfólio de projetos da organização e a 

abrangência de atuação do PMO.  
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 Fator 6 – Comunicação: é fundamental a declaração de uma visão e a comunicação 

desta, por parte da direção e da alta gerência, para toda a organização, através de um processo 

de comunicação claro e objetivo. 

Fator 7 – Criação de senso de urgência: a falta de um senso de urgência pode fazer 

com que a mudança não seja vista como algo necessário e dificulta alcançar cooperação para 

sua implementação. 

Fator 8 – Criação de ganhos de curto prazo: a criação (e a celebração) de ganhos de 

curto prazo tem por objetivo manter as pessoas motivadas no processo de mudança uma vez 

que esses processos já em geral longos e a falta de visão dos ganhos que estão acontecendo 

podem causar desânimo e diminuição no compromisso com a mudança. 

Fator 9 – Capacitação da liderança em gestão de projetos: a liderança precisa ter 

conhecimentos em gestão de projetos para realmente entender os benefícios que podem ser 

alcançados e passar essa mensagem com propriedade para as pessoas da organização. 

Fator 10 – Ancorar o PMO na cultura da organização:  a criação do PMO deve 

estar ancorada na cultura e nos valores da organização. “A mudança da cultura aparecerá 

normalmente quando benefícios forem percebidos e o comportamento e o suporte da direção e 

da alta gerência forem consistentes e contínuos” (CRAWFORD, 2002 apud BARCAUI, 

2012). 

Fator 11 – Sistemas de gestão de portfólio e gestão do conhecimento: é necessário 

criar-se sistemas de controle do portfólio de projetos com ferramentas para gerenciá-lo, de 

forma que as métricas estabelecidas possam ser rastreadas e controladas, de forma que o PMO 

possa realmente trazer os benefícios que se espera dele. 

 

2.9. Perfil dos PMOs no Brasil 

 

 Em um artigo publicado na Revista Pesquisa e Desenvolvimento Engenharia de 

Produção n.2 de julho de 2004, os professores André Barcaui e Osvaldo Quelhas, apresentam 

os resultados de uma pesquisa realizada sobre o perfil dos escritórios de gerenciamento de 

projetos em organizações atuantes no Brasil à época. 
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 Os autores afirmavam que as empresas multinacionais de grande porte eram 

usualmente as que já possuíam uma estrutura de escritório de projetos montada. A explicação 

seria o fato de que o PMO e o próprio PMI tem origem no exterior e a introdução dessa 

estrutura nas organizações no Brasil sofreria influência de suas matrizes situadas fora do país. 

Observava-se um aumento na utilização de práticas em gerenciamento de projetos, 

contudo a atividade de gerenciar projeto ainda era considerada uma função e não um cargo. 

Porém isso se alterava em organizações com um PMO em funcionamento, na grande maioria 

do tipo projetizada ou matricial, nas quais a atividade de gerenciar projeto passava a ser 

considerada como cargo. 

Quanto à maturidade em gerenciamento de projetos, as implementações de PMOs 

eram mais presentes em empresas com nível de maturidade médio e alto. Como observado 

pelos autores, o PMO funcionaria como um catalisador do aumento de maturidade e a 

maturidade como um catalisador das funções atribuídas ao PMO. 

Quanto aos motivos para a criação do PMO, a preocupação mais observada era com o 

alinhamento com as melhores práticas de mercado e com a elaboração ou melhoria de 

metodologias para gerenciar projetos e não devido ao descontrole das metas de projetos como 

custo e cronograma, como sugerem alguns autores da área. 

O tempo de implementação mostrava-se longo, podendo ser maior que dois anos, 

talvez devido à resistência à mudança na cultura e ao desconhecimento do conceito do PMO. 

 Segundo os autores, a grande maioria das empresas que participaram da pesquisa 

afirmava que a implementação do PMO resultou em melhorias no desenvolvimento dos 

projetos em termos de custos e prazos, contudo os autores observavam que poucas empresas 

tinham uma forma estruturada de medir esses indicadores antes da criação do PMO. 

Observou-se também significativa melhoria na satisfação do cliente e também dos gerentes e 

equipes de projetos. 

Outra métrica averiguada foi a satisfação da diretoria e alta gerência que passaram a 

contar com informações mais precisas e sistemas de controle que auxiliavam as tomadas de 

decisão. Conforme observado pelos autores, segundo os principais autores da área esse é um 

dos principais objetivos da implantação do PMO. 

Os autores verificaram que as empresas ainda não tinham claramente desenvolvido o 

conceito do PMO e que ele ainda tinha um papel muito reativo em relação à gestão de 
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projetos, programas e portfólio, com uma abordagem muito mais de controle do que de 

administração. 

 Contudo concluíam que a implementação PMO trouxe aumento nas taxas de sucesso 

dos projetos, o que consequentemente levava a uma melhora nos resultados da empresa. 

Outras mudanças positivas para organizações podiam ser observadas em melhorias nos 

padrões e métodos em gerenciamento de projetos e também no aumento do nível técnico dos 

gerentes de projeto. 

 Os autores afirmavam que o assunto ainda era um tanto novo no país, mas que havia 

grande interesse por parte das organizações e que se podia supor um aumento no número de 

implementações de PMO nos anos seguintes, na medida em que as empresas 

comprovadamente começavam a obter bons resultados com a nova estrutura. 

 Recentemente em 2014 Americo Pinto conduziu uma pesquisa semelhante à realizada 

por Barcaui e Quelhas em 2004. Pode-se perceber que decorridos 10 anos entre as pesquisas, 

alguns fatos continuam sendo a realidade dos PMOs. 

Os PMOs continuam inseridos em ambientes de baixa maturidade em gerenciamento 

de projeto. Conforme também observado por Barcaui e Quelhas (2004), existe uma via de 

mão dupla na qual o PMO favorece o aumento de maturidade e no outro sentido empresas 

com maior maturidade em gerenciamento de projetos percebem melhor o valor do PMO. 

O foco do PMO continua sendo muito maior em monitoramento e controle e 

implementação de metodologia, em detrimento de um foco mais estratégico. Talvez isso se 

explique pelo fato de que quase a metade das organizações entrevistadas afirma ainda ter um 

nível básico de maturidade em gerenciamento de projetos. 

O tempo de vida do PMO influencia na percepção do seu valor. Talvez por isso, a 

capacidade de se adaptar e resiliência são consideradas características fundamentais para os 

PMOs de sucesso, algo que em geral só se percebe com o tempo. 

Os gráficos abaixo apresentam algumas comparações entre as pesquisas. 
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Figura 16: Quantidade média de projetos empreendidos no ano. Fonte: Barcaui e Quelhas (2004). 

 

Figura 17: Quantidade média de projetos executados por ano. Fonte: Pinto (2014). 
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Figura 18: Tempo de funcionamento do PMO. Fonte: Barcaui e Quelhas (2004). 

 

 

Figura 19: Tempo de existência do PMO. Fonte: Pinto (2014). 
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Figura 20: Nível de maturidade em gerenciamento de projetos. Fonte: Barcaui e Quelhas (2004). 

 

 

Figura 21: Nível de maturidade em gerenciamento de projetos. Fonte: Pinto (2014). 
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Figura 22: Autoridade do PMO. Fonte: Pinto (2014). 

 

Figura 23: Suporte ao PMO. Fonte: Pinto (2014). 
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Figura 24: Reconhecimento do valor do PMO. Pinto (2014). 

 

Figura 25: Funções mais frequentes nos PMO que tem o seu valor reconhecido. Fonte: Pinto (2014). 
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3. CONCLUSÃO 

 

 O PMO é sem dúvidas uma ferramenta poderosa para auxiliar a transformação das 

estratégias de uma empresa em resultados através do gerenciamento de projetos. 

São inúmeros os benefícios que a implementação de um PMO pode trazer para a 

organização no que se refere à forma como esta gerencia seus projetos. O aumento do nível de 

maturidade em gerenciamento de projetos pela atuação do PMO resulta em uma melhoria nos 

resultados dos projetos, refletindo em melhoria dos resultados da própria organização. Como 

foi apresentado anteriormente, não só a empresa é beneficiada, mas também os executivos, 

clientes e os próprios gerentes de projeto. 

Para uma empresa que executa um grande número de projetos ao mesmo tempo, o 

PMO é uma estrutura fundamental para ajudar no gerenciamento dos projetos, dando suporte 

aos gerentes de projeto, mas também para suportar os altos executivos da empresa com 

informações e dados que os auxiliem nas tomadas de decisão. 

O PMO é uma estrutura bastante versátil e uma prova disso são os vários tipos de 

PMO observados em atividade. Temos desde os escritórios mais operacionais até os mais 

estratégicos, com funções análogas, mas também cada um deles com suas funções específicas. 

O lado bom de existirem tipos diferentes de PMO é que é possível se escolher o que mais se 

adéqua às necessidades da empresa. O outro lado é que é fundamental uma análise consciente 

do tipo de PMO a se implantar, sob o risco de se escolher uma estrutura que não vai 

corresponder às expectativas e não conseguirá atingir os resultados que se espera dela. 

A implementação de um PMO é um projeto e precisa ser encarada como tal, com um 

bom planejamento e um bom time de projeto. 

Contudo existem etapas a serem cumpridas antes da implementação propriamente dita. 

O PMO precisa nascer de uma necessidade estratégica da organização, isso significa que antes 

de se iniciar o projeto é preciso ter muito claro quais são essas necessidades para que o melhor 

tipo de PMO e a melhor estratégia de implantação sejam desenvolvidas. 

Para construir essa estratégia, primeiro é necessário avaliar o nível atual de maturidade 

em gerenciamento de projetos e o nível a ser atingido; é necessário planejar a posição do 
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escritório na estrutura organizacional da empresa; é necessário definir seus papéis, 

responsabilidades e autoridade. 

A implementação de um PMO altera a forma de trabalho, a hierarquia, a dinâmica de 

autoridade, enfim, a cultura da organização é impactada. Portanto é fundamental que os 

princípios de mudança organizacional sem observados e considerados no planejamento deste 

projeto e dentre eles, ressalta-se o senso de urgência pela mudança que deve vir acompanhado 

do comprometimento da alta gestão da empresa para realmente dar credibilidade à iniciativa, 

por essa razão foi dito que a ideia do PMO precisa nascer de uma necessidade estratégica da 

organização. 

Há de se considerar também a necessidade de evolução do PMO e a consequente 

expansão de suas atribuições. Contudo a evolução não é uma obrigatoriedade, ressalta-se que 

o importante é ter-se uma visão realista e consciente das necessidades da organização. 

Contudo a realidade dos PMOs no Brasil, como mostram as pesquisas de André Barcaui e 

Americo Pinto, mostram uma evolução tímida no papel dos PMOs nas organizações. 

As organizações com PMOs já maduros mostram realmente uma melhoria nos 

resultados dos seus projetos e uma evolução na sua maturidade em gerenciamento de projetos, 

porém, de um modo geral, os ambientes continuam sendo de baixa maturidade em 

gerenciamento de projeto nos quais a atuação dos PMOs ainda é de uma abordagem muito 

mais de controle do que de administração. 

O suporte ao PMO por parte da cultura das organizações ainda é bastante baixo e na 

grande maioria das empresas o valor do PMO ainda é parcialmente percebido. 

 Não é possível concluir com precisão os motivos que levam a essa realidade, mas com 

base no que foi apresentado até o momento, pode-se especular que a análise prévia à 

implementação propriamente dita do PMO não foi realizada com efetividade, resultando em 

estruturas não alinhadas às necessidades da empresa, à sua maturidade ou à sua cultura, falta 

de definição clara dos papéis e responsabilidades do escritório e uma implantação que não 

teve o nível adequado de preocupação com os princípios de mudança organizacional. O 

resultado é um escritório que não conseguem atingir todo o seu potencial de trazer benefícios 

à sua organização. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

 Uma sugestão de possível desdobramento para o trabalho apresentado é a criação de 

um plano para a implantação de um PMO em uma empresa multinacional de grande porte, 

com estrutura organizacional do tipo matricial forte, mas com baixa maturidade em 

gerenciamento de projetos, forte relação hierárquica e uma cultura de resistência à mudança. 
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