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Resumo 

Por meio do incentivo ao uso de um mindset ágil, apoiando o gerenciamento enxuto de 

projetos e estimulando entregas parciais e ágeis, o Escritório de Gerenciamento de Projetos 

pode desempenhar um papel diferente daquele que estamos acostumados e ser consultivo e 

transformador dentro da organização, independente da posição em que está ligado dentro da 

estrutura organizacional. Desde os clássicos aos modernos modelos de organização de 

Escritórios de Projetos são estudados, com o objetivo de entendermos suas semelhanças e 

diferenças, para refletir onde podem ser adaptados com o intuito de serem capazes de ser mais 

rápidos, adaptativos e colaborativos. Quanto ao mindset ágil, temos seus valores, pilares e 

princípios que nos auxiliam a compreender a mudança de cultura, que acompanha essa 

transformação. Dentro dos frameworks ágeis mais conhecidos, existe o Scrum, cuja 

metodologia e práticas podem ser adaptadas para serem utilizadas no gerenciamento de 

portfólio de projetos, entregando mais valor ao cliente, de forma iterativa e incremental e 

principalmente utilizando da inspeção e adaptação para melhoria contínua. Utilizando estes 

princípios, pilares e valores ágeis, vindos do Manifesto Ágil, combinado aos modelos 

clássicos e modernos de organização de Escritórios de Projetos, é possível disseminar boas 

práticas, incentivar a transparência e alcançar resultados ainda melhores para a empresa. 

 

Palavras Chave: PMO. Métodos ágeis. SCRUM. Portfólio de projetos. 

    



 

 

Abstract 

By encouraging the use of an agile mindset, supporting lean project management and 

encouraging partial and agile deliveries, the Project Management Office can play a different 

role than we are used to and be advisory and transformative within the organization, 

independent of the organization. position in which it is linked within the organizational 

structure. From the classic to the modern Project Office organization models are studied, with 

the purpose of understanding their similarities and differences, to reflect where they can be 

adapted in order to be able to be faster, adaptive and collaborative. For the agile mindset, we 

have its values, pillars and principles that help us understand the change of culture that 

accompanies this transformation. Within the most well-known agile frameworks, there is 

Scrum, whose methodology and practices can be adapted to be used in project portfolio 

management, delivering more value to the client, iteratively and incrementally, mainly using 

inspection and adaptation for continuous improvement. Using these agile principles, pillars 

and values from the Agile Manifesto, combined with the classic and modern models of 

organization of Project Offices, it is possible to disseminate good practices, encourage 

transparency and achieve even better results for the company. 

 

Key Words: PMO. Agile methods. SCRUM. Project portfolio. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente em um contexto empresarial de alta competitividade, a Inovação e a 

Transformação Digital são temas que estão cada vez tornando-se uma necessidade para as 

organizações e ocorrerá em toda a empresa que busca continuar sendo competitiva ou até 

mesmo que esteja preocupada com sua própria sobrevivência pelos próximos anos.  

Segundo Taurion (2016), os executivos estão cada vez mais envolvidos, e conscientes que 

o futuro e a vantagem competitiva das suas empresas estão no mundo digital. Já entendem que 

ficar para trás nesta corrida, é perder competitividade e, pior, colocar em risco a sua própria 

sobrevivência empresarial.  

Para essas organizações atingir os objetivos citados, um portfólio de projetos rico e que 

busque gerar rapidamente mais valor ao negócio é imprescindível. Segundo o PMI (2013), 

projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um término 

definidos. O término é alcançado quando os objetivos do projeto são atingidos ou quando o 

projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou 

quando a necessidade do projeto deixar de existir. Cada projeto cria um produto, serviço ou 

resultado único. O resultado do projeto pode ser tangível ou intangível. 

O desafio destes setores, em empresas orientadas à projetos ou mesmo empresas que 

utilizam dos projetos para executar sua estratégia, é ser capaz de apoiar esse movimento de 

entregar seus projetos mais rapidamente ou gerando valor o mais cedo possível, através de 

iniciativas que utilizem experimentação e novas tecnologias utilizando metodologias de 

gerenciamento de projetos ágeis e tradicionais, utilizando conceitos de se preocupar com o 

desperdício e em fazer apenas o necessário. 

 

1.1 PROBLEMA 

O Escritório de Gerenciamento de Projetos desempenhando apenas um papel de controle, 

está tornando-se obsoleto, dando lugar à um PMO consultivo com um mindset ágil que apoia 

um gerenciamento enxuto de projetos, estimulando entregas ágeis e participando de todo o 

processo. 
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Ao final do desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso, seremos capazes de 

responder a seguinte indagação: “Quais as alterações no modelo de trabalho do Escritório de 

Projetos suportarão o gerenciamento de projetos com entregas ágeis?”. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

O principal objetivo deste trabalho é estabelecer uma relação, investigando através de um 

levantamento bibliográfico sobre os diferentes modelos de Escritório de Projetos, 

metodologias de gerenciamento de projetos Lean e ágeis, encontrando um modelo que garanta 

o bom acompanhamento de projetos e que esteja alinhado com os princípios ágeis. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

§ Detalhar ao menos um modelo de Escritório de Projetos. 

§ Detalhar uma das metodologias de gerenciamento de projetos ágeis. 

§ Descrever um modelo de governança de portfólio de projetos, que suporte entregas 

parciais e ágeis.  

 

1.4 METODOLOGIA 

Este trabalho será de análise teórica utilizando paradigmas quantitativos e tipologia 

metodológica e aplicada. Os meios utilizados serão pesquisa bibliográfica e estudo de casos. 

Já o universo e amostra selecionada será de caráter probabilístico. 
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2. O ESCRITÓRIO DE PROJETOS 

O Escritório de Projetos (EGP) ou Project Management Office (PMO) é descrito pelo guia 

do Project Management Body of Knowledge (PMBOK), como um corpo ou entidade 

organizacional, à qual são atribuídas responsabilidades relacionadas com a gestão centralizada 

e coordenada dos projetos sob o seu domínio. É sabido que o PMO é um “porto seguro” para 

os gestores, coordenadores e líderes de projetos da empresa, que buscam nele algum 

referencial para se gerir os projetos das organizações. 

 

2.1 MODELOS E TIPOLOGIAS DOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS 

 

2.1.1 MODELO DE KERZNER 

Segundo Kerzner (2009) existem três tipos de PMO:  

§ Functional PO: a principal função deste tipo é gerir os recursos, projetos e está 

presente em uma área funcional ou dentro de uma divisão da organização; 

§ Customer Group PO: focado principalmente na gestão e comunicação com os clientes, 

para obter um melhor relacionamento e uma melhor gestão;  

§ Corporate (or Strategic) PO: presta suporte à organização como um todo, 

principalmente em assuntos estratégicos, podendo também gerenciar projetos, contudo 

o foco será redução de custos.  

 

2.1.2 MODELO DE VERZUH 

Segundo Verzuh (1999) existem cinco tipos de PMO: 

§ Centro de Excelência (Center of Excellence) 

§ Escritório de Apoio a Projeto (Project Support Office) 

§ Escritório de Gestão de Projetos (Project Management Office) 

§ Escritório de Gerenciamento de Programas (Program Manager Office) 

§ Escritório de Controladoria de Projetos (Accountable Project Office) 
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Essas classificações variam de acordo com o nível de responsabilidade e autoridade 

dessas estruturas dentro da organização.  

 

2.1.3 MODELO DE CASEY E PECK 

Segundo Casey e Peck (2001), os Escritórios de Projetos possuem diferentes significados 

para diferentes pessoas, contudo há um alinhamento entre todos que o mesmo visa ajudar a 

resolver os problemas organizacionais associado aos projetos e os vários tipos de PMO 

existentes resolvem problemas distintos, não havendo uma configuração única que permita 

solucionar esses problemas.  

Os referidos autores apresentam três tipos de PMO:  

§ Estação meteorológica: utilizado normalmente apenas para reportar, monitorando, 

controlando e divulgando o status do andamento e evolução dos projetos;  

§ Torre de controle: este tipo é utilizado quando a organização apresenta problemas de 

formação de pessoal, sendo que o PMO fornece o direcionamento para os gerentes de 

projetos.  

§ Pool de recursos: este tipo é, em geral encontrado em organizações cujo foco principal 

é desenvolver projetos e tem a responsabilidade de selecionar e fornecer gestores de 

projetos com competências e alinhados com a metodologia de gestão de projetos da 

organização e responsável pela qualidade dos mesmos.  

 

2.1.4 MODELO DE ENGLUND, GRAHAM E DINSMORE 

Os autores Englund, Graham e Dinsmore (2003) apresentam quatro tipos de PMO: 

§ Project Control Office: com atuação focada em operação, este tipo é voltado para 

apenas um projeto; 

§ Project or Program Office: com atuação focada em estratégica ou tática, este tipo é 

voltado para uma área ou departamento; 

§ Project Management Center of Excellence: este tipo é voltado na procura de melhoria 

contínua e inovação; 
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§ Strategic Project Office: com atuação focada em estratégica, este tipo é voltado para a 

organização como um todo. 

 

2.1.5 MODELO DE DESOUZA E EVARISTO 

Desouza e Evaristo (2006) adotam a classificação de PMO em 3 níveis (estratégico, 

tático e operacional) e apresentam quatro tipos de PMO:  

§ Suporte: com papel administrativo; 

§ Gerente de informação: este tipo gerencia, monitora e controla as informações sobre 

os projetos; 

§ Gerente de conhecimento: este tipo incentiva a adoção das melhores práticas, realiza o 

mentoring e treinamento, tendo responsabilidade direta pelo sucesso do projeto; 

§ Coach: este é o centro de excelência da gestão de projetos na organização. 

 

Quanto aos níveis mencionados, são detalhados: 

§ Estratégico: garante o alinhamento com os objetivos da organização e crescimento 

estratégico, realizando uma eficiente e eficaz gestão do conhecimento; 

§ Tático: garante a integração das atividades entre os vários projetos presentes no 

portfólio, assegurando qualidade e cumprimento das metodologias definidas;  

§ Operacional: avalia os projetos, garantindo a integração do conhecimento gerado pelos 

projetos, sendo o repositório das lições aprendidas, melhores práticas e metodologias 

padronizadas, monitorando a satisfação do cliente.  

 

2.1.6 MODELO DE CRAWFORD 

Segundo Crawford (2011), a escolha de um modelo de Escritório de Projetos depende da 

dimensão e complexidade da organização, da interdependência dos projetos e funções, dos 

recursos disponíveis e da competência dos gestores de projetos, apresentando em três tipos:  

§ Project Control Office: efetua o gerenciamento de um único projeto, de grande 

dimensão, na maioria dos casos; 
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§ Business Unit PMO: efetua o gerenciamento de projetos de diferentes dimensões, 

realizando a integração, se preocupado com a alocação de recursos para o projeto e 

para a organização.  

§ Strategic PMO: este tipo localiza-se no nível corporativo da organização, 

coordenando, selecionando e priorizando os projetos e programas, monitorando se 

estão alinhados com a estratégia organizacional. Este tipo também garante que a 

metodologia de gestão de projetos é a adequada à organização levando em conta as 

características próprias para cada unidade de negócio.  

 

2.1.7 MODELO DE KENDALL E ROLLINS 

Tomando como base o modelo do Gartner Group (2000), que já são definidos três tipos de 

PMO, temos mais 2 tipos:  

§ Project Repository: este tipo é a fonte de informação na metodologia e normas dos 

projetos, assumindo que a organização adotou um coeso conjunto de ferramentas no 

design, gestão e reporte dos projetos; 

§ Project Coaching – este tipo assume a vontade de partilhar algumas práticas de gestão 

de projetos pelos departamentos e assume-se como o coordenador de comunicação, 

onde as melhores práticas são documentadas e partilhadas, e o desempenho dos 

projetos são constantemente monitorizados; 

§ Enterprise PMO – este tipo agrega as práticas de gestão de projetos, a sua missão 

implica gestão/supervisão direta dos projetos, avaliando o âmbito; distribuindo 

recursos; verificamdo o tempo; orçamento e risco.  

§ Deliver Value Now – Coloca os objetivos organizacionais em primeiro lugar. As 

melhorias na metodologia de gestão de projetos são vistas como um meio e não um 

fim em si mesmo. É uma abordagem holística, que inclui métodos, competências e 

estratégia que considera a gestão de projetos como uma roldana da engrenagem. 

Possibilita motivação, acelera as entregas do projeto, equilibra o portfolio de projetos 

e melhora a sua performance.  
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2.1.8 MODELO DE UNGER, GEMÜNDEN E AUBRY 

Os autores Unger, Gemünden e Aubry (2012) acreditam que o PMO pode assumir as 

atividades que caracterizam seu comportamento social:  

§ Coordinator – mandatados pela administração assumem a dupla direção dos portfólios 

de projetos: (re)alocação de recursos visando maximizar a rapidez e eficiência na sua 

utilização, minimizando falhas; e apoio a projetos e coordenação interdepartamental 

de modo a mitigar conflitos entre projetos, resolver conflitos de poder e servir de 

mediador entre gestores de projetos.  

§ Controller – Define, atualiza e fornece a informação para a tomada de decisão e 

oferecem medidas corretivas no apoio à gestão de topo (supervisão de projetos, 

controle de metas), assegurando uma disseminação de informação atempada, credível 

e exata.  

§ Supporter – Facultam serviços de apoio de planeamento; preparação de relatórios; 

software de projetos; cultivam normas de gestão de projetos na organização, incluindo 

transferência de conhecimento entre as partes envolvidas.  
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3. O MANIFESTO ÁGIL E O SCRUM 

3.1 O MANIFESTO ÁGIL 

Apesar das metodologias ágeis existirem e serem aplicadas a mais de 20 anos, foi somente 

em 2001 que a abordagem ágil foi amplamente disseminada. Neste período personagens 

importantes responsáveis pelo desenvolvimento da teoria e aplicação de metodologias ágeis, 

onde podemos citar principalmente  Kent Beck, Jeff Sutherland e Ken Schwaber, criaram o 

chamado Manifesto Ágil. Este documento trazia os princípios orientadores para metodologias 

ágeis definindo uma filosofia que permeava o conjunto de práticas ágeis existentes na área de 

desenvolvimento de software.    

Mesmo direcionado à área de software, podemos considerar que este manifesto é a base 

para todas as metodologias existentes: “Indivíduos e interações mais que processos e 

ferramentas", "Software em funcionamento mais que documentação abrangente", 

"Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos" e "Responder a mudanças 

mais que seguir um plano".  

 

Sendo assim, entraremos em cada um dos valores com mais detalhes: 

 

3.1.1 INDIVÍDUOS E INTERAÇÕES MAIS QUE PROCESSOS E FERRAMENTAS 

O Manifesto Ágil defende que o mais importante nas relações profissionais entre pessoas 

que estão trabalhando em prol de um objetivo comum é sua interação e os processos e as 

ferramentas são importantes para o bom desenvolvimento de produtos, devendo ser utilizados 

durante todo o ciclo de desenvolvimento, mas ainda assim não devem substituir as interações 

humanas e nem mesmo diminuí-las em importância e utilização. 

Além disso, processos e ferramentas precisam ser, sempre que possível, simplificados e 

minimizados para que não interfiram nas interações humanas e com o objetivo de servir de 

apoio ao desenvolvimento dos projetos e não impedir os trabalhos do dia a dia. 

Segundo Fábio Cruz (2006), uma das bases da agilidade e do Lean é sempre se preocupar 

com o desperdício, ou seja, não desperdiçar tempo e recursos, e este deve ser o primeiro 
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pensamento quando se pensa em utilizar ferramentas e processos no lugar de interações entre 

os integrantes do time. 

3.1.2 SOFTWARE EM FUNCIONAMENTO MAIS QUE DOCUMENTAÇÃO 

ABRANGENTE 

Segundo o referido autor, o software funcionando, realizando o que seu cliente espera é o 

entrega o valor planejado, contudo isso não quer dizer que uma documentação a respeito 

desse produto não seja necessária, especialmente produtos complexos com diversas regras de 

negócio. O ágil prega que o produto funcionando é o que tem mais valor para o usuário final, 

mas uma documentação mínima necessária também é importante e possui seu valor. 

A documentação de um produto faz parte do escopo de entregáveis de um produto, 

contudo essa documentação deve seguir os valores do Manifesto Ágil e ser adaptada para o 

ambiente de múltiplos projetos de um Escritório Ágil de Gerenciamento de Projetos. O 

Manifesto Ágil baseia-se que a documentação deve sempre conter o que é importante para o 

produto e que também é minimamente necessário e imprescindível. 

Nesse princípio nota-se a preocupação em não desperdiçar tempo e recurso em atividades 

que não gere valor. 

 

3.1.3 COLABORAÇÃO COM O CLIENTE MAIS QUE NEGOCIAÇÃO DE 

CONTRATOS 

Ainda segundo o referido autor, o cliente integrando qualquer projeto colabora com o time 

de execução ao mesmo tempo em que permite que o time colabore com ele, transformando 

este ambiente em um espaço colaborativo, possibilitando tomadas de decisão conjuntas e 

transparência em relação aos acontecimentos do projeto. Negociar contratos é quando 

precisamos acionar as cláusulas contidas nos contratos para que alguma ação seja tomada, 

tanto no âmbito operacional quanto no financeiro, principalmente quando surge a necessidade 

de acionar multas ou processos e cláusulas punitivas para que uma entrega seja feita ou para 

que uma ação seja realizada. 

 Quando há um ambiente colaborativo entre o cliente e o fornecedor, há transparência 

entre as partes e esta se reflete em mais colaboração, permitindo que o cliente se integre ao 

time de execução do projeto. Fazer com que ele divida das mesmas preocupações e 
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responsabilidades do time, o cliente trabalha para que o projeto atinja seus objetivos com 

sucesso e não em punir os fornecedores por alguma falha, incompreensão durante as 

realizações ou ruído na comunicação. 

3.1.4 RESPONDER A MUDANÇAS MAIS QUE SEGUIR UM PLANO 

Ainda segundo Fábio Cruz (2006), as equipes de projetos geralmente encaram as 

mudanças no projeto (Change management) de duas formas distintas: 

§ Aceitam tudo, respondendo totalmente às mudanças 

§ Recusam tudo, mostrando-se inflexíveis às mudanças 

Em qualquer das escolhas mencionadas, as mesmas são radicais e não fazem bem ao 

projeto, pois elas devem ser sempre avaliadas se fazem sentido ou não 

Segundo o referido autor, o ágil não traz nenhuma inovação a respeito da tratativa com as 

mudanças nos projetos, apenas reforça o melhor entendimento do tema, que é a moderação, o 

planejamento e a transparência. As mudanças devem ser sempre aceitas e tratadas pelo projeto 

como oportunidades e não nem sempre apenas como ameaças. Uma mudança pode ser uma 

ameaça apenas quando forem analisados e pontuados seus impactos. Da mesma forma, toda 

mudança deve ser analisada e planejada antes de ser realizada, pois seus impactos podem ser 

irreversíveis ou muito difíceis de se reverter. 

Um ponto importante que deve ser observado em relação às mudanças é o alinhamento 

com o valor que ela gera ao cliente, pois atender a uma mudança e responder a ela no tempo 

correto é um benefício para qualquer projeto, podendo ser um fator de sucesso para o projeto 

e entregando mais valor ao cliente. 

 

3.2 O FRAMEWORK SCRUM 

Segundo Fonseca (2009), Scrum são times trabalhando como uma unidade altamente 

integrada com cada membro desempenhando um papel bem definido e o time inteiro focando 

num único objetivo – entrega do produto. Elimina práticas de controle desnecessárias, 

inadequadas e burocráticas, se concentrando na essência do processo de confecção de 

sistemas de informação.  



11 

 

A necessidade de estar mais próximo dos negócios, com uma abordagem iterativa e 

incremental, aceitando as mudanças que acontecem ao longo do tempo do projeto e e além 

disso entender que elas são beneficas, sendo adaptativo ao ambiente volátil no qual os 

projetos são inseridos, nos direciona a utilizar frameworks de práticas ágeis. Sendo assim, no 

contexto deste estudo, vamos abordar o Framework Scrum. 

 Segundo Shwaber e Sutherland (Scrum Guide), o Scrum como um framework dentro 

do qual pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto 

produtiva e criativamente entregam produtos com o mais alto valor possível. Fonseca (2009), 

descreve Scrum como times trabalhando como uma unidade altamente integrada com cada 

membro desempenhando um papel bem definido e o time inteiro focando num único objetivo 

– entrega do produto. Elimina práticas de controle desnecessárias, inadequadas e burocráticas, 

se concentrando na essência do processo de confecção de sistemas de informação. 

Basicamente o Scrum é fundamentado em teorias empíricas nos controles dos 

processos. O empirismo trata que o conhecimento provem de experiências, lições aprendidas 

e tomada de decisões baseado no que já é conhecido. O apoio a implementação do controle de 

processo empírico, apoia-se em três pilares: Inspeção, Adaptação e Transparência. 

 

§ Inspeção: Inspecionar frequentemente o progresso em direção a detectar anomalias; 

§ Adaptação: Avaliar se um ou mais aspectos de um processo está fora dos limites 

aceitáveis, buscando ajustar estes desvios a fim de realizar o mais breve possível, 

minimizando estes desvios. 

§ Transparência: Sempre deixar visível aspectos que sejam significativos do processo 

aos responsáveis pelos resultados. 

 

O Scrum Framework consiste em times associadas a eventos, papéis, regras e artefatos, 

sendo que cada componente serve a um propósito específico e essencial para o sucesso do 

framework. Em resumo, a estrutura do framework concentra-se em Time do Scrum, Eventos e 

Artefatos. 
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3.2.1 O TIME SCRUM 

O Time do Scrum é formado pelo Product Owner, o Scrum Master e o Time Scrum, 

sendo estes multifuncionais e auto-organizáveis. 

§ Product Owner: Responsável pela gestão do Backlog do Produto e garantia do valor 

do trabalho realizado. 

§ Scrum Master: Garante que o Framework é entendido, aplicado e que o Time esteja 

sempre aderente as práticas e as regras do Scrum. 

§ Time Scrum: Responsáveis por transformar o Backlog do Produto, em incrementos de 

funcionalidades que possam ser entregues ao cliente. É recomendado que a equipe não 

possua menos de 3 pessoas, e mais que 8 integrantes. 

 

3.2.2 EVENTOS 

São eventos (atividades) Time-Boxed, ou seja, possuem uma duração máxima predefinida 

e um trabalho fechado a ser executado. 

§ Sprint: De acordo com Fabio Cruz, “Sprint é uma iteração e um evento time-boxed 

com duração fixa. Pelas regras do Scrum, as Sprints devem ter duração de duas a 

quatro semanas e possuir uma meta estabelecida com um objetivo claro.” (Scrum e 

PMBOK unidos no gerenciamento de Projetos). 

§ Reunião de Planejamento da Sprint: Todo o trabalho que será realizado na Sprint, é 

planejado na reunião de planejamento da Sprint, com a colaboração de todo o Time 

Scrum. 

§ Reunião Diária: Reunião curta, onde toda o Time Scrum possa deixar a evolução do 

trabalho transparente para toda a equipe e criar um plano para o dia seguinte. 

§ Revisão da Sprint: sempre realizada ao final da Sprint, a fim de inspecionar os 

incrementos adaptando o backlog do produto, se necessário. Etapa onde garante toda a 

colaboração e integração da equipe. 

§ Retrospectiva da Sprint: Etapa onde são compartilhadas as experiências da Sprint, a 

fim de inspecionar o trabalho, criando plano de melhorias a serem aplicados em 

Sprints posteriores. 
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3.2.3 ARTEFATOS 

São elementos que representam o trabalho a fim de atingir os 3 pilares do processo 

empírico dentro do Scrum (transparência, Inspeção e adaptação). 

§ Backlog do Produto: Lista priorizada de itens/requisitos/demandas necessários para 

atender um produto que será entregue ao longo do projeto 

§ Backlog da Sprint: São os itens selecionados do Backlog do Produto para que a equipe 

desenvolver durante a sprint. 

§ Incremento: Segundo o Scrum Guide (https://www.scrum.org/resources/scrum-guide) 

O incremento é a soma de todos os itens do Backlog do Produto completados durante 

a sprint e o valor dos incrementos de todas as sprints anteriores. Ao final da sprint um 

novo incremento deve estar “Pronto”, o que significa que deve estar na condição 

utilizável e atender a definição de “Pronto” do Time scrum. Este deve estar na 

condição utilizável independente do Product Owner decidir por liberá-lo realmente ou 

não. 
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4. O ESCRITÓRIO ÁGIL DE PROJETOS 

4.1 DEFINIÇÃO 

Há que se entender que um Escritório Ágil de Gerenciamento de Projetos precisa atender 

aos seus objetivos definidos, que na maioria dos casos vão desde apoiar e monitorar os 

gerentes de projetos em seus trabalhos diários, podendo passar pela responsabilidade de ditar 

metodologias de gerenciamento de projetos e chegando até o gerenciamento direto de projetos 

específicos, conjunto de múltiplos projetos ou portfólios. Mas neste caso vão além de atender 

a um ou mais desses objetivos, um Escritório Ágil de Gerenciamento de Projetos precisa fazer 

isso seguindo conceitos e métodos ágeis e mantendo vivos e ativos os valores e princípios 

ágeis contidos tanto no Manifesto Ágil como em métodos e frameworks ágeis que reforçam a 

base de um Escritório Ágil de Gerenciamento de Projetos estruturado.  

Segundo Fábio Cruz (2006), o framework que reforça a sustentação de Escritório Ágil de 

Gerenciamento de Projetos seja o Scrum, mas que ainda utilize várias ferramentas e técnicas 

ágeis como o Kanban e/ou Burndown. Então para um Escritório de Projetos ser considerado 

ágil ele deve executar uma ou mais tarefas de um escritório convencional de Gerenciamento 

de Projetos, ele também deve seguir os valores e princípios ágeis contidos no Manifesto Ágil, 

usar parte ou todo o framework Scrum e ferramentas ágeis Kanban e Burndown. 

 

4.2 VALORES 

Segundo o referido autor, a base para que um Escritório de Projetos seja considerado ágil 

e transforme o comportamento de sua equipe de gestão e consequentemente dos times de 

operação e execução, assim como a forma de pensar e agir da organização como um todo, são 

os valores ágeis aplicados na estrutura e nos processos de gerenciamento de projetos.  

Esses valores são os mesmos que dão o alicerce ao Scrum, entretanto aplicados em uma 

esfera de gestão de um portfólio de projetos. Estes são originados do Manifesto Ágil e 

fornecem fundamentos, características e principalmente uma forma de pensar e agir em 

relação a projetos, produtos e principalmente pessoas. 
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4.3 OS PILARES 

Assim como em outros frameworks ágeis, a forma de agir de um Escritório de Projetos 

ágil é caracterizada por empregar processos empíricos utilizando abordagem iterativa e 

incremental, promovendo aprendizado ao logo do tempo, otimização de previsibilidade e 

mitigação de riscos.  

Para que estes processos empíricos sejam sustentáveis, é necessária a existência dos 

seguintes pilares que sustentam os valores do ágil e devem ser aplicados ao Escritório de 

Projetos. 

 

4.3.1 TRANSPARÊNCIA 

Ainda segundo o referido autor, a transparência garante que os aspectos do processo que 

afetam o resultado permaneçam visíveis e conhecidos pelo que controlam o resultado. Ou 

seja, todas as informações que necessitam ser conhecidas e inspecionadas pelos que executam 

os projetos deve ser compartilhada com todos durante todo o tempo necessário e essa 

transparência proporciona compromisso, envolvimento e colaboração, além de fornecedor 

todo o conhecimento necessário para se construir um produto esperado. 

No caso de um Escritório Ágil de Gerenciamento de Projetos, a transparência não afeta 

apenas os produtos construídos pelo projeto e os processos de desenvolvimento, mas também 

a gestão, os processos e resultados esperados pela gestão ágil de múltiplos projetos. 

Todos os desdobramentos vindos do planejamento estratégico da organização e que 

norteiam o Escritório de Gerenciamento de Projetos Ágil devem ser compartilhados e suas 

expectativas esperadas e que serão verificadas no futuro, na entrega de resultados, devem ser 

comunicadas de maneira clara, objetiva e simples. 

De maneira objetiva tudo deve ser conhecido por todos, ou em outras palavras todas as 

informações necessárias para se tomar decisões e todos os aspectos relevantes do processo 

devem estar visíveis a todos os responsáveis pelos projetos, de modo que todos tenham o 

mesmo entendimento do que está sendo visto e possam tomar decisões com segurança e maior 

possibilidade de atingimento de resultados.  
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4.3.2 INSPEÇÃO 

Os gestores que fazem parte do Escritório de Projetos Ágil devem inspecionar 

frequentemente seus artefatos e entregas afim de acompanhar o progresso em direção aos 

objetivos de seus projetos. E devem também perceber as variações, com o objetivo de tomar 

ações de correções e ajustes. Esta inspeção não deve atrapalhar a própria execução dos 

projetos e nem tão pouco longo o suficiente para se perder o controle do progresso ou o 

aumento da probabilidade e/ou impacto de riscos que afetem os objetivos do Escritório de 

Projetos Ágil e de sua organização. As inspeções são mais eficientes e benéficas quando 

realizadas de forma descentralizada e diligentes focando em observar além dos incrementos 

produzidos os artefatos, processos, ferramentas e relacionamentos.   

Segundo o referido autor, os processos devem ser inspecionados com frequência, para que 

variações sejam detectadas o mais breve possível, mas que não atrapalhe o andamento da 

execução. 

A inspeção é uma forte característica do framework ágil e de processos empíricos, 

possibilitando a verificação de problemas e desperdícios no processo e com o objetivo de 

corrigir desvios e melhoria contínua. 

 

4.3.3 ADAPTAÇÃO 

Caso uma inspeção identifique que um ou mais aspectos de um produto, artefato, 

processo, ferramenta ou relacionamento desviou para fora dos limites de controle aceitáveis, 

ações de correção e ajustes devem ser aplicados o mais breve possível de modo a diminuir os 

impactos e minimizar mais desvios. Os problemas precisam ser identificados, compartilhados 

e solucionados lembrando sempre que o problema não é ter problemas, o problema é ter 

problemas e não os resolver.  

Este mindset deve ser apoiado e incentivado pelo Escritório de Projetos Ágil, pois apesar 

das adaptações poderem ser realizadas a todo momento ao longo das execuções dos projetos, 

o framework prescreve cinco eventos formais, contidos dentro dos limites da estruturação do 

Escritório de Projetos e da Sprint do portfólio ágil, para inspeção e adaptação. 
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Se durante uma inspeção for detectado alguma variação  fora dos limites em um ou mais 

aspectos do processo e que o produto que será entregue tenha muito desvio, este deverá ser 

ajustado o mais rápido possível para que os desvios futuros sejam minimizados. 

Para contribuir com as ações de inspeção e adaptação, quatro eventos vindos do Scrum 

podem ser adaptados e utilizados: 

§ Reunião de planejamento da Sprint do portfólio ágil 

§ Reunião semanal 

§ Reunião de revisão da Sprint do portfólio ágil 

§ Retrospectiva da Sprint do portfólio ágil. 

 

4.4 ESTRUTURA DE UM ESCRITÓRIO DE PROJETOS ÁGIL 

Um Escritório de Projetos Ágil fornece uma estrutura de governança baseada nos 

princípios ágeis, fazendo a gestão de múltiplos projetos focando em atingir os objetivos 

organizacionais e estratégicos através do sucesso dos projetos que compõe seu portfólio. 

 

4.4.1 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

Dentro da estrutura de um Escritório de Projetos Ágil, deve possuir diversos perfis com papéis 

e responsabilidade bem definidos e alinhados com as necessidades da organização como um 

todo. 

Estes perfis são: 

§ Gerente ou gestor do PMO: responsável pela gestão do Escritório de Projetos, 

garantindo a execução da estratégia da organização por meio do seu portfólio. 

§ Gerente de projetos (GP): responsável pela execução individual de um ou mais 

projetos dentro do portfólio. 

§ Analista/assistente de projetos: responsável pelo auxílio aos gerentes de projetos, 

assumindo parte do escopo, aumentando a eficiência e a produtividade da equipe. Esse 

papel depende da quantidade e/ou complexidade dos projetos. 
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4.4.2 ARTEFATOS 

 

4.4.2.1 BACKLOG DE PROJETOS 

O Escritório de Projetos Ágil utiliza um Backlog de Projetos como forma de portfólio, se 

comparado a um modelo clássico, respeitando a priorização e preparando estes projetos para a 

Sprint do portfólio ágil com time-boxed definido. Dentro desse Backlog estão todos os 

projetos, sendo projetos ágeis ou não, que a organização executa e que estão alinhados com a 

estratégia da empresa. 

 

4.4.2.2 BACKLOG DE PROJETOS DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS ÁGIL 

Esse backlog é uma subparte do Backlog de projetos da organização, onde está a lista de 

projetos que o Escritório de Projetos Ágil é responsável e que serão executados seguindo 

orientação e metodologias definidas. 

 

4.4.2.3 BACKLOG DA SPRINT DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS ÁGIL 

Esse backlog é uma subparte do Backlog de projetos da organização, onde está a lista de 

projetos que o Escritório de Projetos Ágil é responsável e que serão executados seguindo 

orientação e metodologias definidas. 

 

4.4.3 MODELANDO O ESCRITÓRIO DE PROJETOS ÁGIL 

O Escritório de Projetos Ágil deve possuir um modelo de negócio alinhado com o 

planejamento estratégico da organização e deve ser comunicado e conhecido com todos. 

Também deve possuir seu próprio planejamento estratégico, possibilitando a estruturação de 

Key Performance Indicators (KPI) e Objective Key Results (OKR), para se medir e controlar a 

evolução e a eficiência do mesmo. 

 

4.4.4 NOVOS PROJETOS 

O Escritório de Projetos Ágil recebe novos projetos, os identifica e inclui no seu Backlog de 

projetos, isso permite que sejam adicionados (mesmo que não imediatamente, pois respeitam 
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a ordem de importância e de priorização do Backlog) ou removidos projetos. Sempre deve ser 

avaliado se o projeto está alinhado com os objetivos estratégicos da organização e do próprio 

Escritório de Projetos. 

 

4.4.5 A SPRINT DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS ÁGIL 

A iteração da Sprint dos projetos selecionados para execução, é a iteração onde a 

execução dos projetos é realizada, monitorada e controlada pelos gestores e seus times, 

promovendo e contribuindo para que os objetivos estratégicos, bem como o modelo de 

negócios e os resultados do escritório de projetos sejam atingidos. Nessa etapa os pacotes de 

trabalho são selecionados, priorizados e endereçados aos times.   

A Sprint do portfólio ágil possui cerimônias e utiliza artefatos que possibilita a aplicação 

de técnicas e ferramentas ágeis nos projetos que compõe o Backlog priorizado de projetos, 

garantindo que sejam executados seguindo os valores e pilares ágeis, de forma colaborativa, 

transparente, eficiente e buscando a eliminação de desperdícios. 

Nessa Sprint, com duração de quatro a doze semanas, os pacotes de trabalho são 

planejados de forma que são criados incrementos dos produtos, sendo contabilizadas como 

entregas e monitoradas. Utilizando cerimônias parecidas com o Scrum, temos: 

§ Reunião de planejamento da Sprint do portfólio ágil, onde se iniciam os trabalhos de 

execução 

§ Reuniões semanais, de monitoramento e controle, para sincronização dos pacotes de 

trabalho entre os times e planejar a semana seguinte de trabalho 

§ Reunião de revisão da Sprint ágil, com o objetivo de inspecionar todos os pacotes de 

trabalho completos que atendem a definição de pronto  

§ Reunião de retrospectiva, que encerra a Sprint do portfólio ágil, tendo com objetivo 

identificar o que funcionou bem, o que pode ser melhorado e que ações serão tomadas 

para melhorar continuamente.  
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5. CONCLUSÕES  

O Escritório de Projetos Ágil não é um tipo de PMO, como os que foram citados no 

trabalho ou um framework que transforma o seu PMO em algo que entregue mais rápido os 

projetos do portfólio da organização e sim é uma característica que qualquer PMO pode 

absorver, através da sensibilização de um mindset em agilidade, sendo que não depende 

obrigatoriamente tipo específico, atuação ou foco do mesmo. 

O foco principal do mindset ágil são as pessoas, nos fazendo refletir e mudar nosso 

comportamento durante todo o ciclo de vida dos projetos e do portfólio de projetos em busca 

de de dar prioridade total para a satisfação de nossos clientes, ativando o mais breve possível 

valor para os mesmos, prezando a qualidade, eliminando de desperdícios e buscando a 

melhoria contínua a cada iteração.  

Os pilares de Transparência, Inspeção e Adaptação são incorporados ao Time Scrum 

juntamente aos seus valores de coragem, abertura, comprometimento, respeito e foco, 

segundo o Scrum Guide (2016), a confiança é construída para todos os envolvidos e os 

membros do time aprendem e exploram estes valores à medida que trabalham com os eventos, 

papéis e artefatos do Scrum. 

A aplicação destes princípios e valores em um Escritório de Projetos tradicional, nos faz 

agir de forma direta para oferecer um mecanismo de apoio a todos os stakeholders para 

alcançarem excelência em suas entregas. 
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

O desenvolvimento deste trabalho possibilita que as boas práticas de gerenciamento de 

projetos em combinação com os conceitos do Manifesto Ágil e do framework Scrum sejam 

aplicadas em um portfólio de projetos ágil. A combinação destes conceitos constitui um 

grande avanço para organização em que o Escritório de Projetos está situado.  

Como em geral as organizações possuem projetos de diversas naturezas, um dos 

possíveis desdobramentos para o trabalho é a sua aplicação direta no portfólio desta 

organização, mesmo que utilizem diferentes metodologias de gerenciamento de projetos, 

principalmente projetos que envolvem experimentação e Inovação. 
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