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Resumo 

Nos dias atuais, a competitividade e a busca por melhores resultados se tornam cada vez mais 

evidentes, as organizações demandam de rápidas soluções para atender custo, prazo, escopo e 

qualidade. A elaboração e aplicação de projetos, seja de produto ou serviço, se tornam 

práticas comuns dentro das organizações, no entanto, ainda necessitam de aprimoramento e 

maiores investimentos. Dentro deste contexto, o trabalho em questão aborda a necessidade 

das empresas de construção civil em se adequarem as exigências do mercado, devido ao 

grande contingente de obras residenciais ou comerciais nos últimos anos. Fundamentado na 

pesquisa de maturidade desenvolvida por Archibald & Prado, podemos notar que as empresas 

de construção civil possuem um grau de maturidade relativo e que a utilização de melhores 

práticas ainda é deficiente. Partindo deste princípio, se tornam necessárias a padronização de 

processos e a implantação de PMOs orientados às necessidades das empresas, para 

desenvolver projetos que estejam alinhados com os procedimentos e com as melhores práticas 

de gestão de projetos. 
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Abstract 

Nowadays, competitiveness and a search for better results have become increasingly evident, 

as companies demand rapid solutions to meet cost, time, scope and quality. The design and 

implementation of product or service projects, however, require improvement and greater 

investments. Within this context, the work in question, the need of civil construction 

companies to fit as market requirements, due to the large contingent of residential or 

commercial works in recent years. Based on a development research developed by Archibald 

& Prado, you can notice the construction companies have a relative degree of maturity and 

that the use of better methods is still deficient. Based on this principle, they become a 

standardization of processes and a deployment of PMOs oriented to the needs of the 

companies, to the projects that are aligned with the procedures and as the best practices of 

project management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A construção civil é um dos setores da atividade econômica em constante 

desenvolvimento, no entanto, se limita pelas condições de recursos, tanto materiais quanto de 

mão de obra. E, sobretudo tem-se observado que poucas empresas da construção civil 

possuem algum sistema de medição de desempenho ou quando possuem, existem graves 

deficiências nesse processo. Devido a esses fatores, as empresas veem adotando metodologias 

e processos de gerenciamento de projetos que atendam aos requisitos básicos.  

 De modo geral, o aprimoramento em gerenciamento de projetos traz grandes 

benefícios no âmbito organizacional. A padronização e a simplificação de processos se 

tornam necessários em um mundo cada vez mais competitivo e acirrado, onde as partes 

interessadas demandam de projetos com níveis adequados de qualidade e confiabilidade. 

 A gestão de projetos vem ganhando espaço nos escritórios das empresas da construção 

civil, pois, tem fornecido um conjunto de conhecimentos, técnicas, habilidades e ferramentas 

às atividades da organização com o intuito de atender ao seu planejamento, execução e 

controle. 

 Portanto, devido a necessidade existente, as empresas despertaram para a relevância da 

adoção do gerenciamento de projetos com a finalidade de auxiliar seus planos e 

consequentemente a tomadas de decisões. Além disso, perceberam que devem buscar a 

melhoria contínua em cada fase do projeto com o intuito de atingirem o nível mais elevado de 

maturidade. 

 O objetivo deste trabalho é propor a implantação de um PMO orientado às 

necessidades das empresas que atuam no setor da construção civil de médio porte, utilizando, 

para isso, revisões literárias para apresentar os principais tipos de PMOs existentes, 

justificando a sua implantação e os seus benefícios. 
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2. METODOLOGIA 

  Através de uma vivência e um significativo conhecimento adquirido, despertou o 

interesse em desenvolver este trabalho, pautado em pesquisas em literatura, artigos e matérias 

especializadas acerca do tema proposto, buscando explorar os conceitos que podem ser 

utilizados para justificar a implantação de um PMO orientado às necessidades das empresas 

que atuam no setor de construção civil. 

 Na primeira etapa, são descritas as principais estruturas organizacionais e suas 

influências em projetos. Dentre essas estruturas, podemos citar: a organização funcional, a 

organização matricial e suas vertentes, a organização projetizada, e a organização composta. 

 Posteriormente, apresentamos o conceito e tipos de PMOs existentes, os fatores que 

devemos considerar ao estabelecer um PMO, seus benefícios e as estratégias para sua real 

implantação. 

  Na sequência, fundamentamos o modelo de maturidade em gerenciamento de projetos 

desenvolvido por Darci Prado, que apresenta e relaciona os cinco níveis de maturidade e suas 

dimensões. E por fim, abordamos alguns índices do relatório de maturidade da indústria da 

construção, desenvolvida por Archibald & Prado relativo ao ano de 2014. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

Devido ao grande contingente de obras e ao aumento da competitividade, faz-se 

necessário as empresas de construção civil em se adequarem as exigências de mercado. A 

busca por conhecimento e qualificação em gerenciamento de projetos se tornam cada vez 

mais comuns neste setor. 

Segundo Sotille (Barcaui, 2012), ter um PMO para apoiar os projetos significa maior 

probabilidade de que os projetos da organização encerrem no prazo, dentro do orçamento e 

com um cliente satisfeito. Estes são fatores que devem auxiliar e justificar a implantação de 

um PMO. 

Para Melo (2010), a elaboração do plano da obra é uma etapa de extrema relevância 

para o sucesso do projeto e inclui ações necessárias para definir como o projeto será 

executado, monitorado e controlado. Não existe uma técnica melhor a ser utilizada na 

elaboração do plano, e o seu conteúdo irá depender da área de aplicação e da complexidade do 

projeto. O modelo pode ser dividido nas seguintes etapas: 

- Preparação do processo; 

- Planejamento de curto prazo; 

- Planejamento de médio prazo; 

- Planejamento de longo prazo; 

- Avaliação do processo. 

 

3.1 ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

 De acordo com o Guia PMBOK® (2013), a cultura, estilo e estrutura da organização 

influenciam a maneira como os projetos são executados. O nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos de uma organização e seus sistemas de gerenciamento de projetos 

também podem influenciar o projeto. 

 A estrutura organizacional afeta a disponibilidade dos recursos e influencia a forma de 

como os projetos são conduzidos. Essas estruturas variam conforme a cultura das 

organizações, elas podem ser funcionais, matriciais (fraca, balanceada ou forte) e projetizadas. 
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A Tabela 1 mostra as influências dos principais tipos de estruturas organizacionais nos 

projetos. 

Tabela 1 - Influência das estruturas organizacionais nos projetos 

 
Fonte: Guia PMBOK® (2013) 

 

 A organização funcional, conforme a Figura 1. As equipes possuem um superior bem 

definido e são agrupadas por especialidades. Nesse tipo de estrutura, cada departamento 

participa do projeto de modo independente. 

 
Figura 1: Organização Funcional 

Fonte: Guia PMBOK® (2013) 

 

As organizações matriciais, conforme Figuras 2 a 4. Possuem uma combinação 

funcional com a por projetos, são fundamentais tanto a especialização quanto a coordenação.  
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A organização matricial fraca, conforme a Figura 2. Apresenta muitas das 

características de uma organização funcional. Nesse tipo de estrutura, o gerente de projetos 

possui um papel de coordenador ou facilitador, no qual possui poder para tomar algumas 

decisões e se reporta para o gerente funcional. 

 
Figura 2: Organização Matricial Fraca 

Fonte: Guia PMBOK® (2013) 
 

A organização matricial balanceada, conforme a Figura 3. Reconhece a necessidade de 

um gerente de projetos, porém não lhe dá autoridade total, esse poder é compartilhado com o 

gerente funcional. 

 
Figura 3: Organização Matricial Balanceada 

Fonte: Guia PMBOK® (2013) 
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A organização matricial forte, conforme a Figura 4. Apresenta muitas das 

características de uma organização projetizada. Nesse tipo de estrutura, o gerente de projetos 

tem maior poder e autoridade do que o gerente funcional. 

 
Figura 4: Organização Matricial Forte 

Fonte: Guia PMBOK® (2013) 
 

A organização projetizada, conforme a Figura 5. Orientada a projetos, a maior parte 

dos recursos são alocados e os gerentes de projetos têm grande independência e autoridade. 

Possui foco nas boas práticas de gerenciamento de projetos e dedicação exclusiva ao projeto 

em questão. 

 
Figura 5: Organização Projetizada 

Fonte: Guia PMBOK® (2013) 
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A organização composta, conforme a Figura 6. Envolvem todos os tipos de estruturas 

em vários níveis, conforme a necessidade de cada projeto. 

 

 
Figura 6: Organização Composta 

Fonte: Guia PMBOK® (2013) 

 

3.2 ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Segundo o Guia PMBOK® (2013), um escritório 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. 

Há vários tipos de estruturas de PMO, dependendo do seu grau de controle e influência nos 

projetos da organização, tais como: 

- De suporte: desempenham um papel consultivo nos projetos. O nível de controle 

exercido pelo PMO é baixo; 

- De controle: fornecem suporte e exigem a conformidade através de vários meios. O 

nível de controle exercido pelo PMO é médio; 

- Diretivo: assumem o controle dos projetos através do seu gerenciamento direto. O 

nível de controle exercido pelo PMO é alto. 
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Em função da necessidade, do porte e da maturidade da organização, o PMO possui 

diversas responsabilidades, passando a situação de nenhuma autoridade até completa 

responsabilidade sobre os projetos da organização, ou parte dela. 

 

3.2.1 Fatores a considerar ao estabelecer um PMO 

Conforme Sotille (Barcaui, 2012), vários obstáculos podem apresentar desafios para 

uma organização que está buscando estabelecer um PMO. A falta de entendimento do papel 

do PMO na organização, de sua proposta de valor e do investimento necessário. De modo a 

avaliar a capacidade e a aptidão de uma organização para incorporar o PMO em sua estrutura, 

devemos considerar: 

 As necessidades únicas da organização; 

 O porte da organização; 

 Os objetivos da organização e dos clientes; 

 A cultura da organização e como esta vai reagir ao PMO; 

 Preconceitos sobre a operação do PMO; 

 A experiência da organização no registro de boas práticas e a sua maturidade em 

gestão de projetos, programas e portfólio; 

 A capacidade de estabelecer e operar o PMO; 

 Outros fatores organizacionais como: 

 O alinhamento entre PMO e a estrutura e os processos operacionais da 

organização; 

 O papel que o PMO vai desempenhar na organização; 

 O que se pretende do PMO; 

 Como o PMO vai operar. 

 

As responsabilidades do PMO podem ser afetadas por fatores internos e externos a 

organização. Cada organização possui seu próprio conjunto de requisitos e leva em 
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consideração esses fatores ao escolher um modelo que atenda suas necessidades. Alguns 

desses fatores são determinados pela alta direção ou pela esquipe de implantação, sendo 

refinados conforme o PMO evolui. 

 

3.2.2 Benefícios do PMO 

Para Menezes (Barcaui, 2012), é importante reconhecer as inúmeras vantagens que a 

implantação de um PMO pode trazer à organização, aos seus projetos e aos resultados deles 

esperados. Apresentamos algumas categorias destes benefícios: 

- Benefícios para a organização: refletem uma visão sobre o impacto positivo dos 

escritórios de projetos; 

- Benefícios para os executivos: destacamos aqueles que os beneficiam no 

atendimento de suas atribuições e responsabilidades; 

- Benefícios para os gerentes de projetos: focalizam as agregações que melhoram o 

seu desempenho para a concretização dos resultados de um projeto; 

- Benefícios aos clientes: foram destacados quando eram por eles percebidos ao longo 

do desenvolvimento do projeto ou mesmo após a sua conclusão; 

- Benefícios ao longo do ciclo de vida dos projetos: abrangem os benefícios 

percebidos pelos envolvidos, em todas as suas esferas, e permitiram que os projetos fossem 

mais bem desenvolvidos. 

 

3.2.3 Estratégias de implantação de um PMO 

O plano estratégico deverá abordar questões essencialmente relacionadas ao objetivo 

estratégico de implementar um PMO. Após apresentarmos definição de missão e visão deste 

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

projetos da organização, segundo Belmiro (Barcaui, 2012). A estrutura de um plano deve 

conter: 

o Declaração da visão; 

o Análise dos fatores externos e internos; 
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o Declaração da missão; 

o Princípios e diretrizes estratégicas; 

o Objetivos gerais do PMO; 

o Estratégias e políticas; 

o Projeto e plano de ação; 

o Implementação e condução de estratégias; 

o Avaliação do desempenho e definição de ações corretivas. 

 

Principais fatores críticos de sucesso na implantação de um PMO: 

o Patrocínio e comportamento da direção e da alta gerência; 

o Consideração quanto ao impacto organizacional e às políticas internas associadas; 

o Nível de maturidade em gerenciamento de projetos X aderência ao PMO; 

o Gerenciamento de mudanças; 

o Ausência de uma linguagem comum; 

o Processo de comunicação claro e objetivo; 

o Criação de senso de urgência; 

o Criação de ganhos de curto prazo; 

o Capacitação da liderança em gestão de projetos; 

o Ancorar o PMO na cultura da organização; 

o Sistema de gestão de portfólio e gestão do conhecimento.  

 

3.3 FUNDAMENTOS DO MODELO PRADO-MMGP 

 O Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (Prado-MMGP), foi criado 

por Darci Prado através de sua experiência profissional. Por se tratar de um modelo simples, 

fácil de usar e que fornece resultados confiáveis, o Prado-MMGP vem sendo utilizado por 

várias organizações espalhadas por todo o Brasil. 
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 De acordo com Prado (2010), o modelo Prado-MMGP deve ser aplicado a setores 

isolados (ou departamentos) de uma organização, tais como engenharia, informática, 

desenvolvimento de produtos, etc. Portanto ele é um modelo departamental (ou setorial) e não 

um modelo do tipo “organizacional”, no qual o foco é a organização como um todo. 

 A Figura 7 apresenta os cinco níveis de maturidade do modelo Prado-MMGP e suas 

dimensões. 

 

Figura 7: Níveis de Maturidade e Dimensões do Modelo Prado-MMGP 
Fonte: http://www.maturityresearch.com 

 

 Os níveis de maturidade, seguindo o modelo Prado-MMGP são: 

- Nível 1 (Inicial): a organização não possui uma percepção correta do que sejam 

projetos e gerenciamento de projetos; 

- Nível 2 (Conhecido): representa o despertar para o assunto gerenciamento de 

projetos; 

- Nível 3 (Padronizado): representa a situação em que foi implementada uma 

plataforma de gerenciamento de projetos; 

- Nível 4 (Gerenciado): representa em que a plataforma de gerenciamento de projetos 

funciona e dá resultados; 

- Nível 5 (Otimizado): a plataforma de gerenciamento não somente funciona e dá 

resultados como também foi otimizada pela prática da melhoria contínua e inovação 

tecnológica e de processos. 



20 

 

 Cada nível pode conter até sete dimensões da maturidade em diferentes intensidades e 

peculiaridades. Essas dimensões formam a plataforma para gestão de projetos, conforme 

Figura 8. E são descritas como: 

 - Competência em Gerenciamento de Projetos e de Programas: conhecimentos e 

experiência em gerenciamento de projetos; 

 -  Competência em Técnicas e Contextual: conhecimentos e experiência em aspectos 

técnicos e organizacionais; 

 - Competência Comportamental: conhecimentos e experiência em aspectos 

comportamentais; 

 - Uso de metodologia: existência de uma metodologia adequada a gerenciamento de 

projetos; 

 - Informatização: os aspectos relevantes a metodologia, devem estar informatizados e 

o sistema deve ser de fácil uso; 

 - Alinhamento Estratégico: total alinhamento com as estratégias da organização; 

 - Estrutura Organizacional: deve definir regras e normatizar a relação de autoridade e 

poder entre os gerentes de projetos e as demais áreas. 

 

Figura 8: As Sete Dimensões da Maturidade 
Fonte: http://www.maturityresearch.com 
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 A Tabela 2 relaciona as dimensões com o nível de maturidade em gerenciamento de 

projetos proposto por Prado (2010). 

Tabela 2 – Relação entre os níveis e as dimensões do modelo Prado-MMG 

 
Fonte: Adaptado Prado (2010) 

 

3.4 RELATÓRIO DE MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 Para Sotille (Barcaiu, 2012), há vários métodos para justificar um PMO, dentre eles 

encontra o benchmarking que é uma metodologia sistemática que envolve um processo 

contínuo de busca, aprendizagem e aplicação de melhores práticas que consiste em 

periodicamente identificar, medir e comparar processos de trabalho e funções entre 

organizações para, deste modo, melhorar as próprias atuações e capacidades. 

 Nesse contexto, utilizamos o relatório da pesquisa desenvolvida por Archibald & 

Prado relativo ao ano de 2014, voltado para a Indústria da Construção, disponível 

gratuitamente no site http://www.maturityresearch.com. Contendo a análise dos dados 

fornecidos por 61 profissionais de empresas privadas do Brasil, oriundos de um total de 793 

projetos. 

 Para a indústria da construção os resultados apontaram para uma maturidade média de 

2,97, significativamente superior à maturidade nacional de 2,64. No entanto, este grupamento 

ainda tem margem para investimento, visto que os níveis de maturidade estão entre 1 a 5. 
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 A Figura 9 apresenta a distribuição percentual nos níveis. Podemos notar que a maioria 

das organizações se encontram nos níveis 3 e 4. Para 39,3% (níveis 1 e 2), o gerenciamento de 

projetos ainda não possibilita trazer resultados aos seus negócios, e 31,2% (níveis 4 e 5), as 

organizações estão em níveis que permitem pleno domínio e otimização em gerenciamento de 

projetos. A Figura 10 apresenta um equilíbrio entre os valores de aderência às dimensões. No 

entanto, o ideal seria estarem acima de 70%. 

 
Figura 9: Distribuição Percentual nos Níveis 

Fonte: http://www.maturityresearch.com 
 

 
Figura 10: Aderência às Dimensões 

Fonte: http://www.maturityresearch.com 
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  A Figura 11 apresenta o nível de maturidade e sucesso. Notamos que quanto 

maior a maturidade, maior o sucesso em gerenciamento de projetos. 

 
Figura 11: Nível de Maturidade e Sucesso 

Fonte: http://www.maturityresearch.com 
 

 A Figura 12 apresenta o nível de maturidade e percepção da agregação de valor do GP. 

Percebemos também que quanto maior a maturidade, maior a percepção (pela alta 

administração) da importância do gerenciamento de projetos para agregar valor à organização. 

 
Figura 12: Nível de Maturidade e Percepção da Agregação de Valor do GP 

Fonte: http://www.maturityresearch.com 
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A Figura 13 apresenta a maturidade por áreas de negócios. Dando destaque para a 

consultoria com nível de maturidade de 3,73. Na sequência, a construção com nível de 

maturidade de 2,94 e a engenharia com nível de maturidade de 2,89. 

 

 
Figura 13: Maturidade por Áreas de Negócio 

Fonte: http://www.maturityresearch.com 

 

 A Figura 14 apresenta a área de negócios e sucesso. Novamente damos destaque para a 

consultoria, e as demais áreas possuem campos que necessitam de maiores investimentos e 

melhorias. 

 

 
Figura 14: Área de Negócio e Sucesso 

Fonte: http://www.maturityresearch.com 
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 A Tabela 3 apresenta os participantes por tamanho da organização pelo faturamento. A 

maioria das organizações desta pesquisa são de porte médio e grande, nesta tabela analisa 

também os principais indicadores de desempenho (sucesso, atraso, estouro de custos e 

execução do escopo). 

 

Tabela 3 – Participantes por tamanho da organização pelo faturamento 

 
Fonte: http://www.maturityresearch.com 

 

A Figura 15 apresenta a maturidade pelo tamanho da organização. Dando destaque 

para as pequenas organizações com nível de maturidade de 3,22. 

 

 
Figura 15: Maturidade pelo Tamanho da Organização 

Fonte: http://www.maturityresearch.com 
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A Figura 16 apresenta o tamanho da organização e sucesso. Novamente damos 

destaque para as pequenas organizações, e os demais portes de organização possuem campos 

que necessitam de maiores investimentos e melhorias. 

 

 
Figura 16: Tamanho da Organização e Sucesso 

Fonte: http://www.maturityresearch.com 
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4. CONCLUSÕES 

 Pode-se afirmar que a implantação de um PMO orientado as necessidades das 

empresas que atuam no setor da construção civil se faz necessário devido ao grande 

contingente de processos que demandam padronização, planejamento e controle. Apesar deste 

setor apresentar um nível de maturidade significativo em relação a maturidade nacional, 

padecem ainda de certos procedimentos. 

 Como a maioria das empresas da construção civil possuem uma estrutura 

organizacional do tipo matricial forte ou projetizada, o PMO vem com intuito de auxiliar e 

priorizar os projetos pertinentes, visando aprimorar e elevar seus níveis de maturidade em 

gerenciamento de projetos. 

 Cada vez mais as empresas utilizam os processos e as boas práticas em gerenciamento 

de projetos para definir sua estratégia e se manter com uma vantagem competitiva em relação 

aos demais concorrentes. 

 O maior desafio consiste em alinhar planejamento estratégico organizacional com a 

estratégia de implantação do PMO, e consequentemente fazer com que as partes interessadas 

e principalmente a alta administração, percebam seu valor e os benefícios que podem trazer à 

organização no médio e longo prazo. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 Desenvolver um caso de negócio faz-se necessário para criar o PMO, dentre os vários 

métodos, podemos citar: 

 Benchmarking: propor um estudo regional, buscando dados históricos das 

organizações do setor da construção civil que possuem ou não um PMO; 

 Análise de custo-benefício: levantamento de um estudo real dos custos e benefícios 

gerados para a implantação de um PMO em uma organização do setor da construção 

civil. 
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