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Resumo 
 

Todas as organizações realizam projetos, relacionados a processos internos ou fazendo parte 

dos negócios. Desta forma, a adoção de práticas, ferramentas e metodologias de gerenciamento 

de projetos podem melhorar as chances de sucesso dos projetos quanto ao cumprimento de 

prazos, orçamento, escopo, qualidade, bem como auxiliar no alinhamento estratégico e 

contribuir para os resultados dos negócios da organização. Considerando que existem diversos 

tipos de estrutura organizacional, o gerenciamento de projetos deve se adaptar a cultura das 

organizações, ao mesmo tempo que deve visar a melhoria contínua, o que pode levar a 

mudanças para elevar o grau de maturidade em gerenciamento de projetos. Neste contexto, o 

escritório de projetos ou PMO (Project Management Office) é um aliado da organização, que a 

auxilia a manter o alinhamento dos projetos aos objetivos do negócio além de prover 

padronização e suporte ao gerenciamento, realizar treinamentos para capacitação da equipe, 

indicar ferramentas, entre outras funções que podem ser desempenhadas. O objetivo deste 

trabalho é elaborar um conjunto de orientações contendo as técnicas e os processos envolvidos 

na implantação de um PMO numa organização classificada como Funcional, através do estudo 

das particularidades desse tipo de estrutura, dos modelos de PMO e seus benefícios para as 

organizações, com base na literatura especializada. 

 

 Palavras Chave: Escritório de Gerenciamento de Projetos, PMO, Implantação, 

Organização Funcional. 



 

 

Abstract 
 

All organizations carry out projects, related to internal processes or being part of the business. 

In this way, the adoption of project management practices, tools and methodologies can 

improve the project's chances of success in meeting deadlines, budget, scope, quality, as well 

as assisting in strategic alignment and contributing to the organization's business results. 

Considering that there are several types of organizational structure, project management must 

adapt to the culture of organizations, while aiming at continuous improvement, which can lead 

to changes to raise the degree of maturity in project management. In this context, the Project 

Management Office (PMO) is an ally of the organization, which assists it in maintaining the 

alignment of the projects with the business objectives, in addition to providing standardization 

and management support, conducting training for team qualification, tools, among other 

functions that can be performed. The objective of this work is to elaborate a set of guidelines 

containing the techniques and processes involved in the implementation of a PMO in an 

organization classified as Functional, through the study of the particularities of this type of 

structure, the PMO models and their benefits to the organizations, based on specialized 

literature. 

 

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

 

1.1. Problema 

Como implantar um PMO numa organização classificada como Funcional? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

Analisar os processos e estudar as possibilidades de implantação de um PMO numa 

organização classificada como Funcional. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Analisar, através da literatura especializada, os modelos de PMO existentes no 

mercado, indicando suas particularidades; 

• Estudar e elencar as técnicas, as ferramentas e os processos envolvidos na 

implantação de um PMO; 

• Elaborar um conjunto de orientações para a implantação de um PMO numa 

organização Funcional. 

 

1.3. Delimitação do tema 

O tema escolhido trata da “implantação de um PMO numa organização funcional”, 

propondo uma análise sobre a possibilidade de se implementar um escritório de projetos numa 

organização com a referida estrutura, analisando-se o nível de maturidade em projetos. 

 

1.4.  Justificativa 

Atualmente, há muitas organizações cuja estrutura organizacional pode ser classificada 

como Funcional, por ser uma forma tradicional de departamentalização revelando a necessidade  

de um aumento em seu grau de maturidade em Gerenciamento de Projetos para que isso seja 

refletido na qualidade e no sucesso de seus empreendimentos. Desta forma, a relevância do 
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tema proposto está nos benefícios advindos da implantação de um escritório de projetos (PMO) 

nas organizações, tendo em vista que ao auxiliar na gestão dos projetos, agrega valor para a 

companhia e aumenta a chance de concretização dos planos com sucesso. Ademais, o escritório 

de projetos pode atuar como um auxiliar na mudança de cultura da organização, para que o 

planejamento seja mais valorizado, bem como sejam utilizadas ferramentas do gerenciamento 

de projetos para melhoria dos processos internos e do alinhamento estratégico dos projetos. 

 

1.5. Metodologia  

No presente trabalho será realizada uma pesquisa com abordagem qualitativa, descritiva 

e explicativa, com base em uma amostra não-probabilística, e a partir de referências 

essencialmente bibliográficas. 

 

1.6. Forma de desenvolvimento do trabalho 

O presente trabalho analisará as definições de projetos e de gerenciamento de projetos, 

além das características de cada tipo de estrutura organizacional para avaliar os benefícios da 

utilização de práticas do gerenciamento de projetos e da implementação de um escritório de 

projetos (PMO) para aumentar o grau de maturidade em projetos de uma organização 

inicialmente classificada como funcional. Além disso, serão analisados os tipos de PMO 

existentes, suas atribuições e seus papéis numa estrutura organizacional. Por fim, será feita uma 

ponderação sobre a possibilidade de se implementar um PMO numa estrutura organizacional 

funcional e levantadas as ações necessárias para auxiliar neste processo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.  CONCEITO DE PROJETO 

O Project Management Institute (PMI) define projeto como sendo “um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único”. (PMI, 2014, 

p.558). Deste conceito depreende-se que um projeto deve ter início, meio e fim, tendo em vista 

seu caráter temporário, além de ter como objetivo a criação de um produto, um serviço ou um 

resultado único, ou seja, ser caracterizado como inovador no contexto em que está inserido. 

Segundo Luis Fernando Torres (2014, p. 48), apesar de utilizarem recursos limitados 

por determinado período, os projetos não podem ser confundidos com atividades ou operações 

de rotina, pois enquanto as operações são contínuas e repetitivas, os projetos são temporários e 

únicos, ou seja, algo diferente daquilo que já foi feito até o momento, divergindo quanto aos 

recursos a serem utilizados, a temporalidade, a tecnologia empregada, entre outras 

particularidades de cada projeto.  

Uma definição mais específica é dada por Ricardo Vargas (2003, p.8), para o qual 

 
 

 “projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma 

sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina 

a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro 

de parâmetros pré-definidos de tempo, custo, recursos envolvidos e 

qualidade”. 

 

Ricardo Vargas (2003) 

 

 

Vargas (2003, p.8) faz referência a definição de projeto de Cleland, citando que um 

projeto seria uma “combinação de recursos organizacionais, colocados juntos para criarem ou 

desenvolverem algo que não existia previamente, de modo a prover um aperfeiçoamento da 

capacidade de performance no planejamento e na realização de estratégias organizacionais”. 

Assim, percebe-se que os projetos se fazem presentes na grande maioria das 

organizações, em qualquer nível de maturidade, pois num mercado competitivo as empresas 

procuram inovar em seus produtos ou serviços para gerar valor, e isso é feito por meio de 

projetos bem sucedidos. No entendimento de Ricardo Vargas (2003, p.18), o sucesso de um 

projeto está atrelado ao cumprimento de seu planejamento, ou seja, será bem sucedido aquele 

que for realizado conforme o planejado. Vargas (2003, p.19) acrescenta que de acordo com 



4 

 

Kerzner, atualmente pode-se definir o sucesso de um projeto conforme os resultados alcançados 

em relação ao prazo, o custo e a qualidade desejados, listando os seguintes quesitos para um 

projeto ser considerado como sendo bem sucedido: 

 

 

“- ser concluído dentro do tempo previsto; 

- ser concluído dentro do orçamento previsto; 

- ter utilizado os recursos (materiais, equipamentos e pessoas) 

eficientemente, sem desperdícios; 

- ter atingido a qualidade e a performance desejadas; 

- ter sido concluído com o mínimo possível de alterações em seu escopo; 

- ter sido aceito sem restrições pelo contratante ou cliente; 

- ter sido empreendido sem que ocorresse interrupção ou prejuízo nas 

atividades normais da organização; 

- não ter agredido a cultura da organização.” 

 

Kerzner apud Vargas (2003) 

 

 

 

Através da análise dos quesitos listados, verifica-se que são levados em consideração os 

aspectos planejados referentes ao cronograma, aos custos, à qualidade, ao escopo (considerando 

o atendimento às restrições e às premissas), aos stakeholders (envolvendo tanto a equipe do 

projeto quanto o cliente, que deverá dar o aceite sem restrições), além de respeitar os processos 

e a cultura organizacional. Desta forma, nota-se que grande parte das áreas de conhecimento 

em Gerenciamento de Projetos são consideradas essenciais para o sucesso de um projeto, porém 

seria relevante acrescentar o gerenciamento da comunicação do projeto, visto que impacta na 

integração de todas as áreas.  

Cabe salientar que os critérios de sucesso em projetos devem ser analisados e 

estabelecidos por cada empresa, através de métricas e critérios próprios. Torres (2014, p.116) 

ressalta que enquanto algumas empresas associam o sucesso ao resultado do projeto, isto é, ao 

produto, tomando por base a percepção do cliente e o atendimento aos padrões procedimentais 

internos (como ISO e TQM), outras costumam medir também a performance do projeto quanto 

a aderência às práticas e padrões de guias como o PMBOK, o SCRUM ou outros métodos de 

gerenciamento de projetos. Deste modo, observa-se a necessidade de alinhar as definições de 

sucesso de projetos às necessidades da empresa e do mercado, porém Torres (2014, p. 116) 

aponta que existem cinco fatores críticos de sucesso reconhecidos pelos grandes autores do 

tema, quais sejam: 

 

“- Capacitação comportamental (teamwork): habilidades de 

relacionamento fazendo a diferença no trabalho em equipe; 
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- Metodologia consistente de gerenciamento de PPP: articulação entre as 

“boas práticas” e a expertise da empresa; 

- Governança de projetos: definição de regras de suporte institucional aos 

projetos; 

- Sistema de informações de gerenciamento de projetos: processos 

consistentes apoiados por ferramentas eficazes; 

- Capacitação técnica: habilitação progressiva com autonomia e em 

diversos formatos”. 

 

Torres (2014) 

 

 

 

 

De acordo com o PMI em seu relatório “Pulse of the Profession”, edição de 2017, as 

definições de sucesso não se restringem mais à análise das métricas de escopo, tempo e custos, 

mas envolvem também a habilidade dos projetos em entregar aquilo que se propôs, ou seja, os 

benefícios esperados. Com base nas organizações consultadas em sua pesquisa, o PMI 

evidencia dois novos níveis de performance, os denominados Campeões (champions), categoria 

na qual se enquadram as organizações com 80% de projetos executados dentro do orçamento e 

do prazo estipulado, mantidos os objetivos iniciais e as intenções comerciais, tendo alto grau 

de maturidade de entrega de benefícios e os que apresentaram desempenho inferior 

(underperformers), organizações que completaram 60% ou menos projetos dentro do 

orçamento e do prazo estipulado, mantidos os objetivos iniciais e as intenções comerciais, tendo 

baixo grau de maturidade de entrega de benefícios. 

 

 

“As expected, champions have higher project success rates (92% versus 

33% of underperformers) and enjoy more successful business outcomes: 

They waste significantly less money due to poor project performance. 

These findings suggest that organizations are becoming more mature with 

their project management practices and are investing in the following 

factors that distinguish more successful project performance [...]“. 

 

Como esperado, campeões tem taxas mais altas de sucesso (92% versus 

33% dos underperformers) e tem melhores resultados nos negócios: eles 

desperdiçam significativamente menos dinheiro com projetos de baixa 

performance. Essas descobertas sugerem que organizações estão se 

tornando mais maduras em suas práticas de gerenciamento de projetos e 

estão investindo nos seguintes fatores que distinguem performances de 

projetos de sucesso [...] (tradução livre). 

 

PMI (2017) 
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2.2. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

A quinta edição do Guia PMBOK (PMI, 2013, p.546) define o Gerenciamento de 

Projetos como “aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades 

do projeto a fim de atender aos seus requisitos”, caracterizando requisito como sendo “uma 

condição ou capacidade cuja presença em um produto, serviço ou resultado é exigida para 

satisfazer um contrato ou outra especificação formalmente imposta” (PMI, 2013, p.561).  

Vargas (2003, p. 11) defende que a aplicabilidade do gerenciamento de projetos é 

bastante abrangente, tendo em vista que pode ser utilizado em qualquer situação que envolva 

um empreendimento o qual não faça parte dos processos rotineiros da empresa, mas seja único 

e pouco familiar, justificando a intensificação da atividade de gerenciamento de projetos. Para 

o autor, “o sucesso da gestão de projetos está intimamente ligado ao sucesso com que as 

atividades são relacionadas e realizadas”, acrescentando que “a base do sucesso está em 

identificar e diferenciar o projeto das demais atividades desenvolvidas na organização”. Desta 

forma, ao separar o projeto das atividades rotineiras, a organização consegue dar tratamento 

diferenciado para os projetos, utilizando ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos 

que aumentarão as chances de sucesso. 

No entanto, é comum nas organizações que as pessoas executem tarefas processuais, 

rotineiras, e paralelamente façam parte de projetos, o que torna difícil a identificação e a 

diferenciação das atividades pertinentes ao projeto. Para auxiliar nesse processo de identificar 

e diferenciar as atividades, Vargas (2003, p.11) explica que o que diferencia as atividades 

rotineiras daquelas que fazem parte dos projetos são os objetivos, pois enquanto que os projetos 

têm metas bastante claras e definidas e são realizados em um determinado período de tempo, 

as atividades de rotinas são realizadas indefinidamente e não tem objetivos próprios. 

Além disso, diversos fatores podem levar as organizações a detectarem a necessidade 

do Gerenciamento de Projetos, como a mudança de mercado, o tamanho do empreendimento, 

a interdependência, a importância do empreendimento, a reputação da organização, o 

compartilhamento de recursos e a não familiaridade (Cleland, 1999). Portanto, 

empreendimentos que envolvam um alto investimento de recursos financeiros, humanos, com 

alto risco, ou de prazo superior ao que normalmente é realizado pela organização podem ser 

beneficiados diretamente com o gerenciamento de projetos, assim como projetos que 

necessitam de uma cooperação ou interdependência de diversos setores ou departamentos ou 

que nunca foram executados pela empresa.  
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Atualmente, percebe-se que em meio às constantes e cada vez mais aceleradas 

mudanças, as organizações tem deixado para trás a inércia e o estado estático e ganhando um 

maior dinamismo, se adaptando às mudanças como forma de sobrevivência. Segundo Luis 

Fernando Torres (2014, p. 115), as empresas têm aplicado o gerenciamento de projetos como 

forma de atingir necessidades estratégicas corporativas, ao invés de apenas realizar projetos 

isolados, o que permite que elas notem o seu caráter dinâmico ao realizarem diversos projetos 

simultaneamente, sendo que o núcleo de projetos é responsável por mantê-la atual e 

competitiva, ao gerar as mudanças necessárias para que isso ocorra. Desta forma, Torres 

defende que “a gestão por projetos é uma forma de se conseguir realizar feitos importantes”, 

pois “as empresas, ao adotarem uma mentalidade baseada em resultados, mudam seu paradigma 

e forma de fazer negócio”. 

Assim, conforme menciona Vargas (2003, p. 21), o gerenciamento de projetos, quando 

comparado às outras formas de gerenciamento, proporciona uma maior gama de benefícios, 

principalmente no que tange ao cumprimento de prazos e do orçamento definido, sendo que a 

principal vantagem do gerenciamento de projetos é o fato dele não se restringir a projetos 

grandes, de alta complexidade e custo, sendo aplicável a empreendimentos das mais diversas 

complexidades e orçamentos, em qualquer linha de negócios. O autor destaca como principais 

vantagens do gerenciamento de projetos a previsibilidade, pois evita possíveis surpresas na fase 

de execução, o diferencial competitivo, tendo em vista o desenvolvimento de uma nova 

metodologia estruturada, a antecipação de situações desfavoráveis (riscos negativos), 

permitindo a adoção de medidas preventivas e corretivas e minimizando os impactos, a 

adaptação dos trabalhos aos clientes e ao mercado, a elaboração de orçamentos previamente 

aos gastos, a aceleração do processo decisório, ou seja, com informações estruturadas e 

acessíveis, as decisões se tornam mais ágeis, o detalhamento de todas as fases do projeto, que  

aumenta o controle gerencial, a maior capacidade de adaptação do projeto, por orientar as 

revisões estruturais, a otimização da alocação de recursos (pessoas, equipamentos e materiais) 

e a documentação, que facilita a realização de estimativas em projetos futuros. 

 

“This report, PMI’s annual survey of project management practitioners and 

leaders, strives to advance the conversation around the value of project 

management. The research represents feedback from 3,234 professionals 

globally who represent different levels within organizations from diverse 

industries. Our findings continue to show what we have learned in the past: 

that when proven project, program, and portfolio management practices are 

implemented, projects are more successful”. 
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Este relatório, o levantamento anual do PMI sobre profissionais de 

gerenciamento de projetos e líderes, busca avançar a conversa em torno do 

valor do gerenciamento de projetos. A pesquisa representa feedback de 

3,234 profissionais em todo o mundo que representam diferentes níveis 

dentro de organizações de diversas indústrias. Nossas descobertas 

continuam a mostrar o que aprendemos no passado: que, quando 

comprovadas práticas de gerenciamento de projetos, de portfólio e de 

portfólio, os projetos são mais bem-sucedidos. (tradução livre) 

 

PMI (2017) 

 

 

 

2.3. CULTURA ORGANIZACIONAL 

O Guia PMBOK (2013, p. 20) define organizações como sendo “arranjos sistemáticos 

de entidades (pessoas e/ou departamentos) que visam o alcance de um objetivo, que pode 

envolver a realização de projetos”, acrescentando que a forma como uma organização conduz 

os projetos é afetada pela cultura e pelo estilo desta. Cultura e estilo, por sua vez, são definidos 

pelo guia PMBOK como “fenômenos de grupo conhecidos como ‘normas culturais’, que se 

desenvolvem ao longo do tempo”, incluindo “abordagens estabelecidas para a iniciação e o 

planejamento de projetos, os meios considerados aceitáveis para a execução do trabalho e as 

autoridades reconhecidas que tomam ou influenciam as decisões”. 

Segundo o Guia PMBOK (2013, p. 20), “a cultura, estilo e estrutura da organização 

influenciam a maneira como os projetos são executados”. Portanto, é relevante analisar estes 

aspectos ao introduzir o gerenciamento de projetos numa organização para que o processo seja 

conduzido da forma mais adequada possível. Além disso, outro fator que influencia o projeto, 

segundo o PMBOK (2013, p. 20), é “o nível de maturidade em gerenciamento de projetos de 

uma organização e seus sistemas de gerenciamento”. Como a cultura e o estilo organizacionais 

podem influenciar muito no sucesso de um projeto, é fundamental que o gerente de projetos 

entenda os diversos estilos e culturas das organizações, a fim de saber quem são os tomadores 

de decisões e os influenciadores do projeto para aumentar as chances de se atingir os objetivos 

e consequentemente alcançar sucesso (PMI, 2013, p.21). 

As experiências comuns dos membros da organização moldam a cultura organizacional, 

podendo englobar, conforme o Guia PMBOK (2013, p. 20): 

 

 
“- Visões compartilhadas, missão, visão, valores, crenças e expectativas; 

- Regulamentos, políticas, métodos e procedimentos; 

- Sistemas de motivação e recompensa; 

- Tolerância a riscos; 
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- Visão das relações de liderança, hierarquia e autoridade; 

- Código de conduta, ética de trabalho e horas de trabalho; e 

- Ambientes operacionais”. 

 

PMI (2013) 

 

 

Ademais, conforme preconiza o Guia PMBOK (2013, p. 21), outro fator crucial para o 

sucesso do gerenciamento de projetos numa organização é o estilo de comunicação 

organizacional eficaz, que também impacta na condução do projeto. 

 

2.4. TIPOS DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Conforme menciona Torres (2013, p. 123), as estruturas organizacionais têm grande 

relevância para o resultado dos projetos realizados, tendo em vista que algumas estruturas são 

mais fluídicas, enquanto outras são mais hierarquizadas, o que impacta na definição de 

autoridade e responsabilidade do gerente de projetos. Desta forma, enquanto em algumas 

estruturas o gerente de projeto controla totalmente os recursos e o orçamento, em outras ele 

possui algum controle e em alguns casos, não tem nenhuma influência nas tomadas de decisão. 

O Guia PMBOK (2013, p. 21 a 26) aponta cinco tipos de estrutura organizacional: 

funcional, matricial fraca, matricial balanceada, matricial forte, projetizada, além da 

organização composta, que serão detalhadas nos tópicos a seguir. 

 

 
 

Tabela 1: Influência das estruturas organizacionais nos projetos 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p. 22)   
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2.4.1. Organização Funcional 

Na estrutura organizacional funcional clássica, há uma hierarquia em que cada 

funcionário está subordinado a um superior bem definido, sendo que num projeto, cada 

departamento é responsável por realizar o seu trabalho independentemente dos demais setores. 

Conforme verifica-se na figura abaixo, os funcionários do nível superior se agrupam por área 

(especialidade), como marketing, engenharia, produção, contabilidade, recursos humanos, entre 

outras, e essas especialidades podem ser subdivididas em unidades funcionais especializadas, 

como engenharia mecânica e elétrica (PMI, 2013, p. 22). 

Pode-se dizer que este tipo de estrutura organizacional é tradicional, encontrada em 

muitas empresas constituídas há bastante tempo, em que predomina uma visão hierarquizada 

do organograma, o que leva os funcionários a terem a cultura de responder a apenas ao seu 

chefe imediato (gerente funcional), que supervisiona o departamento. Nesse cenário, quem 

coordena os projetos são os gerentes funcionais, que delegam as atividades para os membros 

de suas equipes envolvidos no projeto, não havendo a figura do gerente de projetos. 

Segundo Torres (2014, p. 124), a estrutura funcional é um legado do modelo militar de 

controle e administração e identificar mais facilmente os papeis, as responsabilidades e a 

distribuição dos recursos humanos, é muito utilizada pelas organizações, onde os projetos são 

organizados, controlados e executados pelos gerentes funcionais de cada área específica. Esses 

gerentes funcionais dividem seu tempo entre gerenciar projetos, administrar os negócios e as 

atividades de rotina, porém na prática o foco das atenções é a operação diária. 

Apesar de parecer um modelo desfavorável para o gerenciamento de projetos, a 

organização funcional tem vantagens, das quais podem ser citadas: 

 

 
“- os membros da equipe se reportam somente para um gestor e têm uma 

visão hierárquica clara; 

- recursos com as mesmas habilidades e conhecimentos tendem a ficar 

centralizados sob a mesma gestão; 

- a organização está agrupada por especificidade profissional, cada membro 

da equipe é específico dentro da área (TI com analistas de TI, marketing 

com especialistas de marketing, etc.); 

- o plano de carreira é claro dentro das especialidades e definição de carreira 

(analista I, analista II etc.); 

- as definições de meta estão associadas aos resultados operacionais e não 

a resultados por projetos; 

- não ocorrem “excessos” e ou “pressões” sobre os resultados de projeto, já 

que a prioridade é baixa.” 

 

Torres (2014) 
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Torres (2014, p. 125) também aponta as desvantagens deste modelo de estrutura, quando 

comparado com os demais tipos de estrutura organizacional, especialmente com a estrutura 

projetizada. Comparando-se a organização funcional com a projetizada, tem-se que na primeira 

os recursos tendem a focar mais nas suas respectivas áreas funcionais, operações rotineiras, do 

que no projeto. Além disso, na estrutura funcional a alocação de recursos é mais precária, tendo 

em vista que a dedicação dos recursos fica dividida entre o trabalho no projeto e as atividades 

diárias da operação que não podem deixar de ser realizadas, prejudicando o controle de áreas 

de conhecimento tais como escopo, tempo e custo. Desta forma, ao serem designados a 

trabalhar em um projeto, esses recursos tem a tendência de dar menor atenção aos projetos, o 

que resulta na sub-alocação de recursos. Outra desvantagem é que como esse tipo de estrutura 

não comporta a figura do gerente de projetos, este não é dotado de autoridade, além de não 

haver um plano de carreira para a área de gerenciamento de projetos, dificultando a gestão e 

tornando-a ineficaz, o que consequentemente leva a baixos resultados. 

 

 

Figura 1: Organização Funcional 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p. 22) 
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2.4.2. Organização Matricial 

As estruturas organizacionais matriciais combinam aspectos da organização funcional e 

da organização projetizada, com algumas particularidades que as caracterizam como matricial 

fraca, matricial balanceada e matricial forte, em razão do grau de poder e influência entre 

gerentes funcionais e gerentes de projetos. 

A organização matricial fraca é bastante semelhante a organização funcional, sendo que 

nela as equipes são divididas por especificidade e a gestão continua sendo hierárquica, e o 

gerente de projetos desempenha um papel de coordenador ou facilitador. Quando exerce o papel 

de facilitador, atua como um assistente da equipe e coordena as comunicações, não podendo 

tomar decisões por conta própria. Já os coordenadores de projetos, também denominados líderes 

de projetos, têm certo poder para tomar decisões e alguma autoridade, se reportando a um 

gerente de nível hierárquico superior. Segundo Torres (2014, p. 128), o responsável pela 

coordenação do projeto é normalmente o recurso com mais experiência organizacional, ou o 

mais sênior, não tendo as mesmas atribuições e responsabilidades que o gerente de projetos, 

visto que continua numa organização funcional, ou seja, permanece executando atividades de 

rotina diárias e dedica apenas parte de seu tempo ao gerenciamento de projetos. 

Em relação à estrutura projetizada, Torres (2014, p. 129) aponta que a organização 

matricial fraca tem como vantagens a oportunidade, para o coordenador de projetos e sua 

equipe, de terem contato com metodologias, ferramentas e técnicas próprias do gerenciamento 

de projetos, além da possibilidade de avaliarem suas competências e habilidades. Outra 

vantagem é a permitir a realização de atividades simultâneas pelos recursos do projeto, que 

trabalham tanto em atividades diárias de rotina quanto no projeto. Já as desvantagens desse tipo 

de estrutura, comparativamente a estrutura projetizada, são a dupla subordinação dos recursos, 

que são cobrados tanto pelo gerente funcional, que exige um bom desempenho nas atividades 

rotineiras, quanto pelo desempenho nas atividades do projeto. Além disso, podem existir 

conflitos acerca das atividades a serem executadas, principalmente quando a prioridade dos 

projetos for baixa, levando a uma redução de desempenho do projeto, que muitas vezes não 

atende às expectativas.  
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Figura 2: Organização Matricial Fraca 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p. 23)   

 

Já na organização matricial balanceada existe o reconhecimento da necessidade de um 

gerente de projetos, porém ele não tem autoridade total sobre o projeto e seu financiamento. 

Torres (2014, p. 129) comenta que ao se dar maior apoio ao coordenador de projetos do que 

ocorre na organização matricial fraca, tem-se a organização matricial balanceada, estrutura na 

qual passa a existir o papel do gerente de projetos, desempenhado pelo coordenador, que passa 

a se dedicar ao projeto e não mais executar atividades operacionais de rotina. Apesar de a 

estrutura ter ainda muita semelhança com a organização funcional, é desempenhada a função 

de gerente de projetos em tempo integral durante o período em que estiver sendo realizado o 

projeto, ou seja, após o término deste, o profissional volta a realizar suas atividades rotineiras. 

Desta forma, percebe-se que ainda não existe uma função permanente de gerente de projetos, 

porém os profissionais que desempenham essas atividades são considerados como tal apenas 

durante período do projeto. 

Quanto às vantagens desse modelo, Torres (2014, p. 130) destaca que na organização 

matricial balanceada, o gerente de projeto, que pode aplicar as técnicas, metodologias e 

ferramentas de gerenciamento de projetos, tem dedicação exclusiva à gestão e controle do 

projeto, interagindo mais com esses processos de gestão e amadurecendo como profissional da 

área. O autor aponta como principal desvantagem desse tipo de estrutura o caráter instável da 

posição de gerente de projetos, no sentido de que o coordenador não “é” gerente de projetos, 
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ele “está” gerente de projetos durante determinado período, o que pode causar conflitos entre 

os membros da equipe, que se habituam a ver aquele recurso exercendo uma função de controle 

e direção e depois não conseguem vê-lo como um igual, e também pode gerar frustrações para 

aquele que estava desempenhando a função de gerente e depois precisa retornar para suas 

atividades de rotina. 

 

Figura 3: Organização Matricial Balanceada 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p. 24)   

 

 

 

Por outro lado, na organização matricial forte há vários aspectos comuns à organização 

projetizada, havendo gerentes de projetos em tempo integral com considerável autoridade, além 

de ter pessoal administrativo alocado em tempo integral no projeto. Além disso, conforme 

ensina Torres (2014, p. 131), nesse tipo de estrutura ocorre um agrupamento dos gerentes de 

projetos numa gerência ou diretoria, realizando os projetos com a utilização de recursos 

organizacionais, os quais são alocados pelos gerentes de projetos conforme a necessidade, 

lembrando que esses recursos não deixam de realizar suas atividades rotineiras. Como o nível 

hierárquico do gerente de projetos se equipara ao dos gerentes funcionais, a administração, a 

gestão e o controle dos projetos são mais eficientes e estáveis do que nos modelos anteriormente 

citados. 

Segundo Torres (2014, p. 132), uma das principais vantagens da organização matricial 

forte é possibilitar melhor alocação e otimização dos recursos, o que favorece o controle dos 
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projetos. Desta forma, os recursos alocados no projeto trabalham tanto nas suas atividades 

diárias de rotina quanto nas atividades do projeto, porém como há maior controle sobre o 

gerenciamento das equipes, tem-se um ganho de eficiência e eficácia na coordenação de 

atividades. Outra vantagem é a melhora da comunicação sobre aspectos do projeto, tornando-

se mais constante, além do maior apoio e suporte das áreas funcionais que se origina da maior 

fluidez na comunicação vertical e horizontal na organização. 

No entanto, há algumas desvantagens na estrutura matricial forte, pois da mesma forma 

que na organização matricial fraca, ocorre dupla subordinação da equipe do projeto, visto que 

os recursos passam a ser cobrados pelo gerente funcional da área a que está vinculado, e também 

do gerente de projetos, o que pode ocasionar conflitos entre os gerentes funcionais e de projetos 

por “disputarem” os recursos. Além disso, aumenta-se a complexidade do monitoramento e 

controle do projeto, dos processos e das rotinas da organização. 

 

 
 

Figura 4: Organização Matricial Forte 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p. 24)   

 

 

2.4.3. Organização Projetizada 

A organização projetizada é caracterizada como o oposto da organização funcional, 

sendo que nesse tipo de estrutura os membros da equipe do projeto costumam trabalhar juntos 

com frequência, estando a maior parte dos recursos humanos da organização envolvidos nas 
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atividades do projeto. Além disso, na organização projetizada é conferida muita independência 

e autoridade aos gerentes de projetos, e muitas vezes essas organizações possuem unidades 

organizacionais denominadas departamentos, porém elas podem prestar serviços de suporte aos 

diversos projetos ou se reportar diretamente ao gerente de projetos (PMI, 2013, p. 25). 

Desta forma, na organização projetizada a alocação de recursos é mais dinâmica do que 

nos demais tipos de estrutura organizacional, pois é realizada por projeto, podendo ser 

agrupados de acordo com a sua especificidade, competências e expertises. 

Segundo Torres (2014, p. 127), no modelo projetizado a comunicação é bastante eficaz, 

principalmente pelo fato de a equipe ser alocada por projeto, ou para aquele projeto. Assim, a 

cada fase, etapa, entregável ou projeto, são montadas uma ou várias equipes com recursos 

específicos, obtendo-se com isso maior desempenho de cada recurso. Esta é uma das vantagens 

da organização protetizada, visto que por permitir maior eficiência e eficácia na alocação de 

recursos, torna a organização mais alinhada com o gerenciamento de projetos e confere maior 

lealdade dos recursos ao projeto, pois não há concorrência entre as atividades de rotina e do 

projeto. Com a visão focada em projetos, a comunicação é mais fluídica tanto horizontal quanto 

verticalmente entre os membros da equipe, que são beneficiados com maior transparência no 

gerenciamento do projeto.  

No entanto, como na organização projetizada o alinhamento é por projeto, não há muitos 

vínculos entre a organização e o recurso, o que pode ser uma desvantagem quando ao final dos 

projetos os recursos começam a focar em encontrar outros projetos para fazer parte, o que pode 

reduzir o seu desempenho no projeto corrente e até mesmo ensejar a saída de recursos. Por isso, 

é importante que a alocação e controle dos recursos em projetos seja feita de forma cautelosa e 

eficaz, para evitar que surjam problemas nas fases finais do projeto. 

 



17 

 

 

Figura 5: Organização Projetizada 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p. 25)   

 

2.4.4. Organização Composta 

Quando a organização tem características que perpassam vários dos tipos de estrutura 

organizacional, é frequentemente chamada de organização composta. Segundo o Guia PMBOK 

(2013, p. 25), “mesmo uma organização fundamentalmente funcional pode criar uma equipe de 

projeto especial para cuidar de um projeto crítico”, sendo que “essa equipe pode ter muitas das 

características de uma equipe de projeto de uma organização projetizada”. Desta forma, ainda 

que a empresa seja composta essencialmente por departamentos funcionais, durante o período 

do projeto determinada equipe pode operar à parte dessa estrutura hierarquizada. Deste modo, 

na estrutura composta pode ocorrer um gerenciamento de projetos por mais uma unidade de 

gestão, coexistindo as figuras do gerente do projeto e do coordenador. 
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Figura 6: Organização Composta 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p. 26)   

 

 

 

Figura 7: Estrutura Organizacional – Funcional Composta 

Fonte: Torres  (2014, p. 134)   



19 

 

Portanto, verifica-se que cada tipo de estrutura organizacional possui características 

próprias que podem ser mais ou menos adequadas a cada organização, conforme o seu modelo 

de negócios, a área de atuação e a complexidade dos projetos desenvolvidos. Assim, é 

importante para os gerentes de projetos compreender as particularidades de cada estrutura para 

conseguir, dependendo da natureza dos projetos realizados na organização, otimizar a alocação 

de recursos, melhorar os fluxos de comunicação e até mesmo propor mudanças na estrutura 

organizacional, se for benéfico e não contrário a cultura organizacional. Pela análise dos 

modelos citados, verifica-se que a principal diferença entre as estruturas, além da estrutura 

organizacional em si, é o grau de autoridade, autonomia e influência do gerente de projetos, que 

enquanto numa organização funcional não há praticamente nenhuma autonomia, numa 

organização projetizada ele tem total controle e poder sobre os projetos. Já nas organizações 

matriciais fraca, balanceada e forte, os gerentes de projetos exercem certa influência e 

autoridade, mais do que numa organização funcional, porém em menor grau do que numa 

organização projetizada. 

 

 
 

Figura 8: Autoridade, poder, influência e controle sobre projetos 

Fonte: Torres (2014, p. 136)   
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2.5. CONCEITO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS (EP) OU PMO (PROJECT 

MANAGEMENT OFFICE) E SUAS ATRIBUIÇÕES 

O Escritório de gerenciamento de projetos (EGP) ou Project Management Office 

(PMO), também conhecido como Escritório de Projetos (EP), é conceituado pelo PMI como 

“uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados com o 

projeto, e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas, e técnicas”. 

(PMI, 2014, p.542). Deste modo, o PMO é responsável por reunir as informações de projetos 

estratégicos corporativos e avaliar como estão sendo atingidos os objetivos estratégicos de mais 

alto nível, sendo, portanto, a ligação entre os portfólios, programas e projetos da organização e 

os sistemas de medição corporativos utilizados. Com isso, o PMO pode atuar para manter o 

alinhamento dos projetos aos objetivos do negócio, quando possuir autoridade para agir como 

parte interessada integral e ter poder de decisão, fazendo recomendações, encerrar projetos 

quando for o caso ou adotando outras medidas que se fizerem necessárias. 

Para Torres (2014, p. 94), um escritório de projetos pode ser conceituado como “uma 

pessoa ou entidade organizacional à qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas 

ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio”. Assim, o escritório 

de projetos pode ser responsável por dar suporte ao gerenciamento de projetos de uma 

organização, caso em que pode ser operado continuamente, servindo de apoio ao gerenciamento 

de projetos através de treinamentos, padronização de políticas e procedimentos, softwares ou 

responder pelo gerenciamento de um projeto mais diretamente, visando a realização dos 

objetivos do projeto.  

O Guia PMBOK (2013, p. 11) estabelece algumas das principais funções de um PMO, 

ao servir de apoio aos gerentes de projetos, quais sejam: 

 

 

“- 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; 

- Desenvolvimento e gerenciamento de políticas, procedimentos, modelos 

e outros documentos compartilhados do projeto (ativos de processos 

organizacionais); e 

- Coordenação das comunicações entre projetos”. 

 

PMI (2013) 
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Os objetivos perseguidos pelos gerentes de projetos e pelos PMOs são distintos, contudo 

os esforços de ambos devem estar alinhados às necessidades estratégicas da organização. Desta 

forma, o Guia PMBOK (2013, p. 12) distingue os papeis do gerente de projetos e do PMO, 

salientando que, primeiramente, enquanto o gerente de projetos foca nos objetivos específicos 

de um projeto, o PMO se responsabiliza pela gestão de mudanças de escopo do programa, tendo 

em vista as possíveis oportunidades que favorecem o alcance dos objetivos do negócio. Além 

disso, a alocação de recursos feita pelo gerente de projetos visa atender da melhor forma 

possível aos objetivos do projeto, e o PMO, por outro lado, por ter a visão sistêmica de todos 

os projetos, otimiza o uso de recursos organizacionais compartilhados. Outra distinção é que o 

gerente de projetos realiza para cada projeto individual a gestão das restrições de escopo, tempo 

ou cronograma, qualidade, custo, entre outras, enquanto o PMO gerencia no nível macro, da 

organização, as metodologias, padrões, riscos (positivos e negativos) globais, as métricas e 

interdependências entre os projetos. 

Verifica-se pelas estatísticas do PMI (2017) que vem crescendo o número de 

organizações com PMOs, sendo que enquanto em 2007 61 % das empresas trabalhavam com 

escritório de projetos, em 2017 este percentual aumentou para 71 por cento havendo portanto 

um aumento de 10 por cento no número de organizações com PMO, o que indica que as 

empresas tem percebido benefícios com a implantação de PMOs. Na pesquisa realizada pelo 

PMI, com 3.234 praticantes do gerenciamento de projetos de diversos países, 71 por cento dos 

entrevistados indicaram ter um PMO em sua organização, logo 29 por cento ainda não tem um 

PMO. 

 

Figura 9: Percentual de organizações com um PMO 

Fonte: PMI (2017, p. 8) 
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Na pesquisa realizada pelo PMI (2017, p. 17), verifica-se que a função mais 

desempenhada pelos PMOs é a de estabelecer e monitorar métricas de sucesso nos projetos 

(presente em 76 por cento dos PMOs que atuam em toda a empresa e 79 por cento dos PMOs 

específicos por departamento, regionais ou por divisão), e em seguida a função mais presente é 

a de Padronização do gerenciamento de projetos, realizada por 73 por cento dos PMOs que 

atuam em toda a empresa e 65 por cento dos PMOs específicos por departamento, regionais ou 

por divisão. Outra função desempenhada pela maior parte dos PMOs é contribuir para o 

desenvolvimento de competências básicas de gerenciamento de projetos ou maturidade em 

gestão de projetos da organização, presente nas atribuições de 63 por cento dos PMOs que 

atuam em toda a empresa e 55 por cento dos PMOs específicos por departamento, regionais ou 

por divisão. 

 

2.5.1. Tipos de PMO 

Segundo o Guia PMBOK (2013, p. 11), há diversos tipos de PMO nas organizações, 

variando conforme o grau de controle e influência nos projetos realizados. Os PMOs de suporte 

são aqueles que adotam um papel consultivo nos projetos, auxiliando ao fornecer treinamentos, 

modelos, melhores práticas, possibilitar o aceso a lições aprendidas e outras informações dos 

projetos realizados anteriormente, atuando, portanto, como um repositório de projetos, 

exercendo um baixo nível de controle. Já os PMOs de controle vão além do suporte, exigindo 

também a conformidade de diversas formas, como a adequação à governança ou a adoção de 

estruturas ou metodologias de gerenciamento de projetos a partir de modelos, formulários e 

ferramentas específicas, exercendo um nível médio de controle. Nos PMOs diretivos, o nível 

de controle exercido é alto, pois estes gerenciam projetos diretamente. Assim, “a forma, função 

e estrutura específicas de um PMO dependem das necessidades da organização que ele apoia” 

(PMI, 2013, p.11). 

O escritório de projetos pode ter diferentes funções e áreas de influência conforme o 

nível de maturidade em gerenciamento de projetos apresentado pela organização, além de 

adquirir mais responsabilidade quanto mais alto o nível hierárquico em que se localiza o 

escritório, como pode ser observado na figura 1 abaixo, que ilustra os três níveis elencados por 

Crowford (2002. p. 55-59): o Escritório de Controle de Projetos no primeiro nível, o Escritório 

de Projetos de Unidade de Negócio, no segundo nível e o Escritório Estratégico de Projetos no 

terceiro nível. 
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Figura 10: Três níveis de PMO 

Fonte: Crowford (2002, p. 56)   

 

 

 

Verifica-se, com base no modelo proposto por Crowford (2002), que há três níveis de 

PMO: o estratégico ou corporativo, o departamental ou divisional e o de controle ou suporte de 

projeto. O PMO estratégico, que está no nível hierárquico mais alto, visa categorizar e gerenciar 

os portfólios de projetos basilares para os objetivos estratégicos da organização, ou seja, 

procuram manter o alinhamento e o balanceamento dos portfólios, sendo que os projetos 

estratégicos normalmente são bastante complexos, extensos e envolvem diversos 

departamentos. Já os PMOs departamentais ou divisionais são responsáveis por gerenciar 

projetos menores e mais centrados no próprio departamento, coordenando recursos dentro de 

uma área específica de negócios. O terceiro nível de PMO tem por finalidade o controle e 

suporte a um projeto ou empreendimento, ou auxiliar o gerente de projetos na gestão de grandes 

projetos. 

É importante conhecer os três níveis de PMOs e de projetos para que seja possível 

analisar, em cada organização, quais necessidades deverão ser supridas com a implementação 

de um PMO.  

 

“Uma empresa com poucos grandes projetos estratégicos se beneficiaria de 

um PMO corporativo para o alinhamento estratégico, centralização e 

coordenação. Empresas cujo foco está nas operações podem optar por um 

PMO departamental em áreas que realizam vários projeto, o que ocorre 

comumente em TI (PMO de TI). Por fim, empresas que executam projetos 
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muito grandes provavelmente terão um PMO corporativo e podem se 

beneficiar de PMOs de suporte a cada grande projeto.” 

 

TRENTIM (2012) 

 

 

Também é possível classificar os escritórios de projetos quanto ao modelo, conforme 

Casey-Wendi propõem. O modelo denominado Estação meteorológica seria um PMO utilizado 

para simples acompanhamento e consolidação de informações a serem reportadas para a Alta 

Administração, não exercendo influência sobre os projetos, porém podendo definir parâmetros, 

formato, frequência e ferramentas para relatórios, bem como pode ou não definir a metodologia 

de gerenciamento de projetos. Já o modelo chamado de Torre de Controle, que combina funções 

com o modelo da Estação Meteorológica, encara o gerenciamento de projetos como um 

processo de negócio, estabelecendo e disseminando os padrões de gerenciamento, bem como 

se encarrega pela melhoria contínua, realizando também auditorias e provendo suporte para as 

equipes, através de treinamentos e oferecimento de estrutura. Casey-Wendi também propõem 

um terceiro modelo, o Pool de Recursos, que seria responsável pela contratação, 

desenvolvimento e retenção de profissionais da área de projetos, mantendo um banco de dados 

de experiência e habilidades e indicando a alocação de profissionais da área. 

Na pesquisa realizada pelo PMI (2017, p. 16), dos 3234 entrevistados, 62 por cento 

responderam ter em suas organizações PMO(s) por departamentos específicos, regionais ou de 

divisão. Nestas organizações, 60 por cento considerou que o PMO tem enfoque tático ou 

operacional, e 40 por cento relatou que o PMO é focado na estratégia de negócio. Já outros 50 

por cento disseram ter em suas organizações PMO(s) que atuam em toda a empresa, e destes, 

42 por cento possuem PMOs com enfoque tático ou operacional, enquanto que em 58 por cento 

o PMO é focado na estratégia de negócio. 

 

2.6. BENEFÍCIOS DO PMO NAS ORGANIZAÇÕES 

Torres (2014, p. 54) afirma que o PMO, “além de ter uma visão holística dos recursos 

organizacionais, também auxilia, apoia e direciona a alocação e o gerenciamento dos projetos 

organizacionais, sejam estratégicos ou não”. 

Um importante benefício do PMO numa organização está relacionado a compilação e 

centralização de lições aprendidas, que muitas vezes são perdidas de um projeto para o outro, 
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principalmente quando realizadas por equipes distintas. Para Trentim (2012), as principais 

razões para a implantação de um PMO numa organização são a eficiência, as informações e a 

padronização. 

Segundo Crowford (2002, p. 194), há falhas no centro de todo o processo, pois as lições 

aprendidas são coletadas no final de um projeto, sob a responsabilidade da equipe que está 

saindo, enquanto que a geração e a transferência de conhecimentos ocorrem no início de um 

projeto, e são de responsabilidade da equipe que está chegando para iniciar um novo projeto. O 

autor atribui essas falhas ao equívoco de muitos gerentes de projetos ao encararem o projeto 

como um empreendimento único, cujas circunstâncias específicas não permitem a comparação 

com outros projetos já realizados em outras circunstâncias, além de eventuais rivalidades entre 

equipes de projetos, que acabam inibindo o compartilhamento de informações e lições 

aprendidas. 

 

 

“Organizations can bridge the chasm between high-level strategic vision 

and implementation with a project management office (PMO). Among 

organizations in our survey that have a PMO, half report having an 

enterprise-wide project management office (EPMO). And those that align 

their EPMO to strategy (i.e., have a strategic EPMO), report 38 percent 

more projects meet original goals and business intent and 33 percent fewer 

projects are deemed failures.” 

 

As organizações podem preencher o abismo entre a visão estratégica de 

alto nível e a implementação com um escritório de gerenciamento de 

projetos (PMO). Entre as organizações em nossa pesquisa que possuem um 

PMO, metade relatam ter um escritório de gerenciamento de projetos para 

toda a empresa (EPMO). E aqueles que alinham o seu EPMO à estratégia 

(ou seja, um EPMO estratégico), informam que 38 por cento mais projetos 

atendem objetivos originais e intenções comerciais e 33 por cento menos 

projetos são considerados falhas. (tradução livre) 

PMI (2017) 

 

 

 

Com base nos dados indicados pelo PMI no relatório Pulse of the Profession, edição de 

2017, verifica-se que a implantação de um PMO aumenta as chances de sucesso dos projetos, 

além de reduzir as falhas nos projetos, diminuindo as taxas de fracasso. Portanto, o PMO 

contribui para o alinhamento estratégico dos projetos, pois serve de ligação entre as estratégias 

corporativas e sua aplicação na prática, através dos projetos. 
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Figura 11: Percentual de Projetos que alcançam objetivos em relação ao alinhamento estratégico e Projetos 

considerados como falhas e sua relação com o alinhamento estratégico. 

Fonte: PMI (2017, p. 3)   

 

 

Além disso, os PMOs também têm desempenhado um papel mais amplo no 

gerenciamento de projetos, em comparação com anos anteriores. Segundo o PMI (2017, p. 9), 

atualmente, 80% dos PMOs estabelecem e monitoram métricas de sucesso dos projetos, sendo 

que em 2007, apenas 67% o faziam. Entre as organizações que possuem PMO,  a metade tem 

um EPMO (Enterprise Program Management Office), sendo que aquelas que alinham o EPMO 

ao relatório de estratégia, apresentam 38 por cento mais projetos atendendo a seus objetivos 

originais e intenções comerciais e 33 por cento menos projetos são considerados como falhas. 

Portanto, o PMO e o EPMO têm um papel estratégico fundamental que inclui a 

responsabilidade de alinhar o portfólio do projeto à estratégia, acompanhar o progresso e 

otimizar a entrega da estratégia, navegar no risco, gerar a realização de benefícios, melhorar a 

governança e gerenciar o talento. Conforme a pesquisa realizada pelo PMI (2017), os 

denominados Campeões reconhecem a importância estratégica do PMO, sendo que 81 por cento 

têm um PMO, em comparação com 59 por cento dos que apresentam performance inferior 

(underperformers). Além disso, 56 por cento dos Campeões têm o seu EPMO altamente 

alinhado com a estratégia da organização, em comparação com apenas 12 por cento dos 

underperformers. 

 

 

“Killian Kenny, PMO Director for Ireland, Stryker Corporation, 

confirmed the expanded role of the PMO and how perceptions are 
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changing. “When I first started here, many did not understand and value 

the PMO,” he said. “The initial step was to paint a picture of what the 

future looked like, sell the benefits, and fully integrate leadership on that 

journey. The key was to evolve and pursue the low-hanging fruit where 

tangible returns were very evident. In a relatively short period, people 

began to understand the value proposition and, as a consequence, the PMO 

has grown exponentially in the intervening period.” 

 

Killian Kenny, diretor da PMO para a Irlanda, Stryker Corporation, 

confirmou o papel expandido do PMO e como as percepções estão 

mudando. "Quando eu comecei pela primeira vez, muitos não entendiam e 

valoravam o PMO", disse ele. "O passo inicial foi imaginar o futuro, vender 

os benefícios e integrar plenamente a liderança nessa jornada. A chave era 

evoluir e perseguir as frutas penduradas baixas, onde os retornos tangíveis 

eram muito evidentes. Em um período relativamente curto, as pessoas 

começaram a entender a proposição de valor e, como consequência, o PMO 

cresceu exponencialmente no período intermediário". (tradução livre) 

 

PMI (2017) 

 

 

Desta maneira, o PMO serve como balizador de avaliação para o processo de maturidade 

em gerenciamento de projetos, cujos resultados propiciam perspectivas organizacionais e 

servem de incentivo para a detecção das causas dos problemas existentes, a ponderação sobre 

as consequências de se realizar procedimentos inadequados, ou mesmo da falta de 

procedimentos, além de permitir a sugestão de melhorias. 

Normalmente, os clientes de um PMO expressam necessidades como benefícios 

esperados, não deixando claros os serviços a serem prestados pelo PMO, ou seja, não é exposto 

como o PMO deverá realizar o suporte esperado. Silverman (1997), em um estudos sobre os 

benefícios esperados pelos clientes de PMOs em diferentes níveis hierárquicos e de diversas 

organizações de setores distintos, identificou trinta potenciais benefícios esperados da atuação 

dos PMOs, conforme a tabela a seguir: 

Potenciais benefícios esperados para um PMO 

1 – Maior disponibilidade de recursos com 

competências em Gerenciamento de Projetos 

16 – Maior disponibilidade de informação sobre 

lições aprendidas em experiências anteriores 

2 – Transferência efetiva do conhecimento em 

gerenciamento de projetos 

17 – Melhor comunicação entre áreas da 

organização 

3 – Melhor comunicação entre a equipe do projeto 18 – Melhor comunicação com o nível executivo 

4 – Maior confiabilidade nas informações 

apresentadas 
19 – Estimativas de prazo e custo mais confiáveis 
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5 – Maior disponibilidade de informação de 

qualidade para a tomada de decisão 
20 – Melhor controle sobre as equipes de projetos 

6 – Melhor controle sobre prazo e custos dos 

projetos 

21 – Melhor controle sobre terceiros e 

subcontratados 

7 – Maior comprometimento do nível executivo 

com os projetos 
22 – Maior motivação e compromisso individual 

8 – Maior clareza na definição de responsabilidades 

e papéis 

23 – Maior agilidade na tomada de decisão em 

projetos 

9 – Melhor alocação de recursos entre projetos da 

organização 
24 – Redução do prazo/ciclo de vida dos projetos 

10 – Menor exposição a riscos 25 – Maior integração entre as áreas da organização 

11 – Aumento de produtividade em projetos 26 – Melhor qualidade nos resultados dos projetos 

12 – Maior satisfação dos clientes dos projetos 27 – Melhor definição de prioridades 

13 – Maior visibilidade da relação entre projetos e 

estratégia 
28 – Maior visibilidade da relação entre projetos 

14 – Maior compromisso da organização com 

resultados 
29 – Maior visibilidade do andamento do projeto 

15 – Maior visibilidade da demanda por recursos 30 – Maior previsibilidade para a tomada de decisão 

 
Tabela 2: Potenciais benefícios esperados para um PMO 

Fonte: Pinto (2014, p. 17) 

 

 

 

2.7. IMPLEMENTAÇÃO DE UM PMO  

A estrutura organizacional muitas vezes se relaciona com a área de atuação ou o setor 

em que se situa a empresa. Uma empresa de tecnologia, ou que trabalhe com pesquisa e 

desenvolvimento geralmente é mais projetizada do que organizações mais operacionais, como 

as do setor financeiro. Porém, toda organização executa projetos, ainda que não os denomine 

assim, sendo parte do seu negócio ou nos setores internos, pois a estratégia organizacional é 

implementada através de projetos. 

Considerando-se que o PMO é o responsável por essa implementação, isto é, pelo 

alinhamento estratégico dos projetos aos objetivos organizacionais, provendo direcionamentos, 
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informações, padronização de procedimentos e técnicas para centralizar o gerenciamento de 

projetos, visando a eficiência e a eficácia dos processos e a qualidade no desenvolvimento de 

produtos ou serviços, na opinião de Torres (2014, p. 98), “o impacto do projeto sobre os 

objetivos de negócios estratégicos da organização é um fator crítico de sucesso que se relaciona 

com a organização”, devendo-se “analisar os riscos, determinar o grau em que o projeto 

proposto pode ajudar a organização a alcançar o próximo nível do modelo de maturidade”. 

Como a implantação de um PMO é um processo lento e gradual, é necessário elaborar 

uma forma adequada de abordagem, com a qual a organização precisa se comprometer, de modo 

que a alta administração forneça apoio e suporte, além de se manter interessada durante o 

processo, acreditando no valor que o escritório irá agregar aos projetos e à organização. 

Havendo apoio da alta administração, o PMO deve definir procedimentos padronizados 

de gerenciamento de projetos, estabelecer os requisitos exigidos para o sistema de informação 

para gerenciamento de projetos (soluções tecnológicas), e também coordenar as atividades a 

serem realizadas para a melhoria contínua. 

Para implementar um PMO, deve-se atentar para suas responsabilidades e atribuições, 

que podem ser utilizadas posteriormente como critérios da medição de desempenho do 

escritório de projetos. Cabe salientar que as práticas e procedimentos criados para o PMO 

devem ser constantemente revisados, para que estejam sempre alinhados aos processos e à 

estrutura organizacional. Desta forma, o PMO deverá dar suporte aos projetos durante todo o 

ciclo de vida destes, desde a concepção inicial até a fase de encerramento. 

Ressalta-se que o sucesso de um PMO depende não apenas da sua capacidade em 

identificar seus clientes e como atender a suas necessidades, criando benefícios e valor 

percebido, mas também se relaciona a sua habilidade de adaptação e reconfiguração, 

acompanhando o amadurecimento da organização, de seus clientes e mudando para sempre 

atender a novas necessidades que se fizerem presentes. Portanto, o principal desafio de um 

PMO será o de converter as necessidades prioritárias dos clientes em serviços. 

Além das atribuições citadas, cabe também ao PMO implementar uma ferramenta de 

controle de projetos com uma visão sistêmica, que permita a análise conjunta de todos os 

projetos, programas e portfólios da organização, tendo sempre em mente o alinhamento 

estratégico. Com isso, o PMO terá uma base de dados sobre projetos passados, presentes e 

previsões para o futuro, vinculando as medições sobre o sucesso de cada projeto aos objetivos 

estratégicos da organização. 
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Assim, são relevantes para a implementação de um PMO alguns fatores que influenciam 

muito no sucesso do escritório, tais como a capacitação técnica, a capacitação comportamental, 

a metodologia para o gerenciamento de projetos, a governança de projetos e os sistemas de 

informação gerencial, como evidencia Torres (2014, p. 99) na figura abaixo. 

 

 

Figura 12: Fatores críticos de sucesso para um PMO 

Fonte: Torres (2014, p. 99) 

 

 

Para estabelecer as funções de um PMO, é necessário levar em consideração o grau de 

maturidade da organização e o negócio da empresa, ou seja, para que o escritório de projetos 

seja implementado com sucesso, é necessário que a empresa tenha um grau mínimo de 

maturidade em gerenciamento de projetos e entenda as vantagens proporcionadas por ele. 

Assim, caso não haja apoio executivo ao projeto, ou não seja providenciada estrutura para o 

gerenciamento de projetos, com ferramentas, sistemas e recursos, a implantação do PMO ficará 

comprometida. Contudo, independentemente do tipo de estrutura organizacional, a reflexão 

sobre o valor dos PMOs é válida, pois beneficia qualquer tipo de organização ao levantar 

questões pertinentes a melhoria do gerenciamento de projetos, que podem ser retomadas e 

revistas quando a organização tiver elevado seu nível de maturidade. Dependendo do nível de 

maturidade em projetos, podem ser traçados planos de ação de curto e longo prazos para 
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aumentar a maturidade e com isso ter resultados mais consistentes e positivos nos projetos e 

mesmo no negócio da organização. 

A análise do nível de maturidade pode ser feita a partir de modelos existentes, que 

contém questionários para avaliação e ferramentas ou sugestões de ações que auxiliarão no 

desenvolvimento da maturidade. Essas avaliações deverão refletir a situação atual do 

gerenciamento de projetos no dia-a-dia da empresa. Alguns dos modelos para análise do nível 

de maturidade são o OPM3, do PMI (Organizational Project Management Maturity Model), o 

Kerzner PMMM (Kerzner’s Project Management Maturity Model) e o Prado MMGP (Modelo 

de Maturidade em Gerenciamento de Projetos – Darci Prado). 

O modelo OPM3 é bastante completo, analisando o contexto organizacional (dimensão 

do conhecimento – knowledge), aplicando ferramentas e técnicas para avaliar o nível de 

maturidade (assessment) e com base nessas informações permite desenvolver um plano de 

melhorias (improvement). Esse modelo estabelece cinco níveis de maturidade: inexistente, 

consistente, integrado, completo e otimizado. 

Já o modelo proposto por Kerzner contém questionários cujos resultados levam a cinco 

níveis de maturidade. No nível 1 (Linguagem Comum), o uso do gerenciamento de projetos na 

empresa é ainda insipiente, porém a organização começa a sentir necessidade de adotar uma 

padronização ou formalização da forma como se gerenciam os projetos. No nível 2 (Processos 

Comuns), a empresa já começa a reconhecer os benefícios tangíveis do gerenciamento de 

projetos e deseja repetir o sucesso alcançado em alguns projetos, percebendo que são 

necessárias metodologias, e já realizando o gerenciamento de custos, prazo e escopo. No nível 

3 (Metodologia Única), o gerenciamento de projetos já faz parte da cultura da empresa, havendo 

treinamentos contínuos na área, e a organização percebe que existe a necessidade de um 

intercâmbio de informações entre os projetos, utilizando uma metodologia única para todos. Já 

no nível 4 (Benchmarking), normalmente há o estabelecimento de um PMO, e a empresa realiza 

comparações com outras organizações para aperfeiçoar a sua performance. O nível 5 (Melhoria 

Contínua) é o mais alto no modelo Kerzner, quando o gerenciamento de projetos já está 

consolidado na empresa, inclusive com o registro de lições aprendidas para que o conhecimento 

de um projeto seja transferido para os futuros, e continuamente são implementadas mudanças 

para que haja a melhoria contínua dos processos de gerenciamento de projetos. 

No modelo de Darci Prado também há cinco níveis de maturidade, sendo o nível 1 

Iniciante, o nível 2 Conhecido, o nível 3 Padronizado, o nível 4 Gerenciado e o nível 5 

Otimizado. Cada um desses níveis é avaliado em seis dimensões: alinhamento com o negócio, 
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relacionamentos humanos, estrutura organizacional, informatização, metodologia e 

conhecimento em gerenciamento de projetos. O questionário deste modelo pode ser encontrado 

no site http://www.maturityresearch.com. 

 

Figura 13: Modelo de Maturidade Prado - MMGP 

Fonte: Trentim (2012) 

 

 

Após a análise sobre o grau de maturidade da organização, o passo seguinte seria definir 

o nível e o tipo de PMO a ser implementado, conforme visto no item “2.5.1 Tipos de PMO”, 

ou seja, estratégico, departamental ou de suporte (autônomo), e o modelo que mais se adeque 

às necessidades da organização, como o da estação meteorológica ou torre de controle. 

A partir dessa definição de nível do PMO, passa-se a fase de definir a sua missão, os 

seus objetivos, as suas funções e atividades, que poderão se enquadrar em algum dos modelos 

citados, lembrando que quanto mais funções atribuídas ao PMO, maior deverá ser a sua 

estrutura, maiores as suas responsabilidades e seus custos associados. Com essas definições, 

pode ser traçado um plano de ação para o aumento da maturidade em gerenciamento de projetos 

da organização, bem como podem ser criados indicadores de performance para o PMO.  

A criação de indicadores de performance para um PMO deve estar alinhada a sua missão 

e suas funções, provendo dados que irão proporcionar uma melhor visão sobre as ações de 

melhoria necessárias, uma percepção de responsabilidade sobre os resultados atingidos, bem 

http://www.maturityresearch.com/
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como uma relação de causa e efeito entre os fatores críticos de sucesso e os resultados 

almejados. Pode ser utilizado o Balanced Scorecard para o estabelecimento de indicadores para 

o PMO, baseando-se nas suas quatro perspectivas: 

 

“Financeira (rentabilidade e alinhamento) 

% de projetos com desvios significativos de custos 

% de projetos com TIRR e VPL favoráveis 

% do orçamento empregada em capacitação 

Índices de alinhamento estratégico 

Índices rentabilidade para os portfólios 

Clientes (satisfação) 

Índices de satisfação de clientes externos e internos 

Índices de relacionamento com fornecedores 

Índices de satisfação dos gerentes e membros de equipes de projetos 

% de contratos cumpridos sem desvios significativos 

Processos Internos (estrutura) 

Índice de padronização da metodologia de GP 

% de processos internos definidos do PMO 

Qtde de projetos em andamento 

Aprendizado e Crescimento (cultura) 

% de projetos atrasados ou com orçamento estourado 

Qtde de pessoas treinadas 

Qtde de treinamentos 

Índices de capacidade e eficiência da empresa na execução de projetos 

Índices referentes à identificação, planejamento e resposta aos riscos.” 

 

Trentim (2012) 

 
 

 

Para definir as funções do PMO, deve-se levar em consideração que este precisa agregar 

valor à organização, atuando no desenvolvimento, apoio e controle. Portanto, além de apoiar os 

projetos através de padronizações, normatização, suporte, ferramentas e infraestrutura, o PMO 

deve também atuar no desenvolvimento dos recursos por meio de treinamentos constantes, 

coaching, plano de carreira, mentoring, tudo isso sem deixar de realizar o monitoramento e 

controle com base em indicadores de performance, alinhamento estratégico, benefícios 

esperados, ou seja, ter em vista os resultados dos projetos. Na figura abaixo há alguns exemplos 

de categorização das atividades de um PMO envolvendo as dimensões citadas. 
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Figura 14: Categorização de atividades de um PMO  

Fonte: Trentim (2012) 

 

O processo de implementação de um PMO envolve as seguintes etapas: 

“Vender o conceito de um PMO para a administração; 

Avaliar os custos envolvidos; 

Apresentar uma proposta inicial de trabalho; 

Montar equipe; 

Desenvolver metodologia; 

Selecionar funções e aplicar em um “piloto”; 

Avaliar o processo – o que deu certo e o que não funcionou; 

Efetuar correções; 

Ampliar a utilização; 

Fazer divulgação.” 

 

Trentim (2012) 

 

 

A figura a seguir retrata a adaptação da divisão proposta por Crawford (2002) para a 

implantação de um PMO, juntamente com as atividades a serem desenvolvidas em cada fase. 
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Figura 15: Fases de Implantação de um PMO 

Fonte: Trentim (2012) 

 

Na fase inicial, o primeiro passo seria vender a ideia do PMO para a Alta Administração, 

apresentando a proposta inicial de implantação, e para isso pode ser feito um estudo sobre a 

situação dos projetos em andamento, e a relação de custo-benefício da implantação do PMO, 

evidenciando a possibilidade de melhoria nos resultados dos projetos com a sistematização de 

informações, a padronização de metodologias e processos do gerenciamento de projetos.  

Conforme o modelo proposto por Crowford (2002), a implantação de um PMO é 

realizada através de iniciativas de curto e de longo prazos, sendo necessário que no curto prazo 

seja realizada a capacitação em gerenciamento de projetos, bem como a conscientização sobre 

os benefícios esperados, pois envolve uma mudança na cultura organizacional, e muitas vezes 

até mesmo na estrutura. Por isso, inicialmente é fundamental que seja bem trabalhada a 

comunicação, de forma clara e transparente. Quando o PMO já estiver em funcionamento, é 

importante que sejam colhidos feedbacks das equipes e gerentes de projetos, para formar uma 

base de lições aprendidas que possibilitará a realização de melhorias, alterações nos processos, 
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revisão de metodologias, conforme a necessidade detectada. Conforme os projetos forem tendo 

resultados de sucesso, é importante comunicar a organização para que reforce a visão positiva 

do PMO e mantenha a sua força na organização. Num segundo momento, há soluções de longo 

prazo a serem realizadas, para que além de visualizar os resultados internos proporcionados 

pela padronização de metodologias e ferramentas do gerenciamento de projetos, seja realizado 

e percebido o alinhamento estratégico dos projetos na organização, ou seja, os projetos sejam 

analisados sob uma visão sistêmica, que permite a categorização, seleção e priorização 

conforme os objetivos estratégicos, bem como o gerenciamento de portfólios. Na última fase 

de implantação, de suporte e melhoria, deve ser realizado um plano de maturidade, indicadores 

de performance do PMO, banco de lições aprendidas, dando apoio e monitorando os projetos. 

Para a fase inicial, podem ser escolhidos um ou mais projetos piloto que adotarão 

determinada metodologia de gerenciamento de projetos, pois isso auxilia na comparação com 

outros projetos que não estejam sendo gerenciados de forma eficiente, o que permite demonstrar 

o valor que o PMO agrega à organização. 

Salienta-se a importância da elaboração de um plano de comunicações eficaz na 

implantação de um PMO, levando-se em consideração a identificação de stakeholders, suas 

expectativas e necessidades, pois este é um fator crítico de sucesso para o PMO. Desta forma, 

conforme a organização evolua na sua capacidade de gerenciar projetos, deve ser demonstrado 

o valor agregado por essas mudanças, e na comunicação com os stakeholders relacioná-las aos 

benefícios esperados por cada um. Desta forma, o PMO deve atuar proativamente, envolvendo 

os seus clientes nos seus processos, tendo em vista que o apoio da alta administração é 

fundamental para o seu sucesso. 

 

 “Um projeto de implantação de PMO requer o tripé Patrocínio – 

Planejamento – Aculturamento para o seu sucesso, englobando 

treinamento, conscientização e até um trabalho de convencimento tanto da 

alta administração (sponsorship) quanto das demais áreas da empresa 

(cultura e estrutura organizacionais).” 

Trentim (2012) 

 

 

 

 

Muitas organizações contratam empresas de consultoria para desenvolver um PMO 

customizado, que utilizam metodologias próprias para o processo de implantação. Um dos 

modelos utilizados para organizar um PMO é o Business Model Generation, adaptado para o 
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PMO Model Generation (Trentim, 2012), traduzido como o “modelo de negócios ideal para o 

PMO da sua empresa”. 

O Business Model Generation é definido como uma metodologia para se criar modelos 

de negócios, resumindo numa folha tudo que é necessário para descrever o modelo de negócio, 

ou seja, as parcerias chave, as atividades chave, os recursos chave, a proposta de valor, as 

relações com clientes, os canais, os segmentos de mercado, a estrutura de custos e as fontes de 

renda. 

 

 
Figura 16: Business Model Canvas 

Fonte: Trentim (2012) 

 

Adaptando para a implantação de um PMO os conceitos do Business Model Generation, 

Trentim (2012) define que seriam utilizados nos campos do canvas os seguintes itens: 

segmentos de clientes que o PMO irá servir (stakeholders internos e externos claramente 

definidos, devendo ser analisadas as características, graus de importância e necessidades de 

cada pessoa, grupo de pessoas ou organizações), proposições de valor (produtos, serviços ou 

resultados que geram valor para os segmentos de clientes, ou seja, os benefícios oferecidos pelo 

PMO aos seus clientes, bem como as necessidades atendidas), canais de comunicação pelos 
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quais o PMO contata e entrega valor aos seus clientes, relacionamento com clientes (customer 

relationship management, visando conhecer melhor os seus clientes e oferecer mais valor a 

eles), fontes de receita (geração de riqueza que pode ser obtida com cada segmento de clientes, 

isto é, quanto o cliente está disposto a pagar pela quantidade de valor gerada, porém em se 

tratando de um PMO, que é componente da estrutura organizacional, a medição das fontes de 

receita não fica muito clara, por isso o autor indica que neste quesito sejam utilizados os 

indicadores de performance do PMO, ou seja, quanto valor está agregando aos seus 

stakeholders), recursos-chave (ativos fundamentais para o funcionamento, ou seja, 

equipamentos, recursos humanos e financeiros, entre outros), atividades-chave (processos 

importantes que devem ser executados constantemente pelo PMO para o adequado 

funcionamento do seu modelo de negócios), parcerias-chave (unidades funcionais ou 

organizações externas que auxiliam no desempenho de algumas das funções do PMO, como o 

constituindo alianças estratégicas, redes de cooperação) e estrutura de custos (principais custos 

fixos e variáveis para o funcionamento do PMO). 

Desta forma, verifica-se que antes da implantação, é de suma importância definir de 

maneira clara o que é o PMO na organização, de modo a orientar suas atividades para a 

proposição de valor e realizar de forma eficiente e eficaz a comunicação com os stakeholders. 

 

2.7.1.1. Implementação de um PMO numa organização Funcional  

Como nas organizações funcionais a coordenação dos projetos é realizada pelos gerentes 

funcionais, que delegam as atividades para os membros de suas equipes envolvidos no projeto, 

não havendo a figura do gerente de projetos, é muito importante que seja feita, nas fases iniciais 

de implantação de um PMO, uma conscientização dos gerentes sobre o papel do escritório de 

projetos, seus benefícios e propostas de valor. 

Além disso, deverá ser analisado o nível de maturidade em projetos da organização, 

visto que isso influenciará no plano de ação para que se possa elevar a maturidade e com isso 

gradualmente transformar a cultura organizacional conforme as metodologias de gerenciamento 

de projetos.  

É importante salientar que a cultura organizacional deve ser respeitada para que não haja 

rejeição já nas fases iniciais de implantação do PMO, tendo em vista que poderão ser realizadas 

mudanças nas abordagens estabelecidas para a iniciação e o planejamento de projetos, bem 

como nas autoridades reconhecidas para a tomada de decisões.  
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Assim, como numa organização funcional, via de regra não existe a figura do gerente 

de projetos e um plano de carreira para essa área, uma forma de realizar a transição de forma 

gradual, nos casos em que não seja possível alterar num primeiro momento os cargos e funções, 

seria a criação de um comitê de projetos responsável pela comunicação, tratamento de 

informações e deliberação sobre os projetos a serem realizados, priorizados, cancelados. Este 

comitê seria composto por pessoas com poder de decisão na organização, que representem as 

áreas envolvidas naquele projeto, e coordenado por alguém que seja responsável pelo PMO, o 

qual se encarregaria de organizar as reuniões periódicas, elaborar relatórios (status report) e 

desempenhar, em conjunto com a equipe, as demais funções do plano de curto prazo para a 

implantação do PMO.  

Desta forma, com o comitê de projetos, os gerentes funcionais de cada área passariam a 

ter uma maior integração com os demais setores, alinhando as áreas de forma mais sinérgica 

para que os projetos possam ser gerenciados conforme os objetivos estratégicos da empresa. 

Essa sinergia seria benéfica para sanar as desvantagens da estrutura Funcional, como a sub-

alocação de recursos nos projetos, que passariam a atuar de forma mais eficiente e dedicada nas 

atividades do projeto e priorizando menos as atividades de rotina. Outro benefício que poderia 

ser verificado seria a valorização da área de projetos, abrindo espaço para a criação de um plano 

de carreira de o gerenciamento de projetos e futuramente dando maior autoridade para os 

gerentes de projetos. Além disso, com a introdução de metodologias de gerenciamento de 

projetos e de indicadores de performance do PMO, torna-se possível mensurar as possíveis 

melhorias nos resultados e visualizar o valor agregado por ele. 

Portanto, apesar de ser uma estrutura tradicional e bastante departamental, a estrutura 

funcional se beneficiaria com a introdução de processos que visam a melhoria do gerenciamento 

de projetos, pois toda organização realiza projetos, ainda que os denominando de outra maneira. 

Ainda que o gerenciamento de projetos esteja numa fase embrionária na organização, podem 

ser traçados planos de ação de curto e longo prazos para aumentar a maturidade antes de se 

iniciar a implantação de um PMO, para que a tentativa de implantação não resulte em fracasso 

e crie uma visão negativa acerca do escritório.  

 

 



40 

 

3. CONCLUSÕES 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar os processos e estudar as possibilidades de 

implantação de um PMO numa organização classificada como Funcional. Para isso foram 

analisados os conceitos de projeto e de gerenciamento de projetos, verificando-se que todas as 

organizações, mesmo as funcionais, realizam projetos, ainda que não sejam denominados desta 

maneira. Foram estudadas também as características de cada tipo de estrutura organizacional 

para compreender as particularidades de cada uma, suas vantagens e desvantagens, 

possibilitando diferenciar a forma como são gerenciados os projetos nos diferentes tipos de 

estrutura.  

Além disso, estudou-se o conceito de escritório de projetos (PMO), suas funções e 

responsabilidades, bem como os tipos de PMO existentes, quanto ao nível em que se encontram 

(estratégico ou corporativo, o departamental ou divisional e o de controle ou suporte de projeto) 

ou quanto ao modelo, citando-se a proposta de Casey-Wendi. Após a análise das definições 

teóricas de fundamentação, foram elencados os principais benefícios do PMO nas organizações, 

salientando-se o seu papel fundamental no alinhamento estratégico dos projetos aos objetivos 

organizacionais e do negócio. 

Por fim, foram analisadas as fases envolvidas na implantação de um PMO numa 

organização, passando-se pela importância de se ter o apoio da alta administração, a análise do 

nível de maturidade da organização, que pode exigir a elaboração de planos de ação para elevar 

a maturidade, além de estabelecer as funções e atividades do PMO voltando-se para a 

proposição de valor e os benefícios esperados por seus clientes. Foram analisadas também as 

particularidades da implantação de um PMO numa organização classificada como funcional, 

sendo essencial, nesse tipo de estrutura, uma conscientização dos gerentes funcionais sobre o 

papel do escritório de projetos, seus benefícios e propostas de valor, indicando-se a 

possibilidade de criação de um comitê de projetos para auxiliar na introdução de metodologias 

de gerenciamento de projetos na empresa e elaborando-se um conjunto de orientações que 

auxiliam na implantação. 

Portanto, conclui-se que deve ao ser implementado um PMO numa organização, é 

necessário, além de escolher o tipo adequado ao nível de maturidade, estabelecer funções com 

base nas necessidades e benefícios esperados por seus clientes, orientando-se para a proposta 

de valor e os resultados. Como as organizações estão em constante evolução, é necessário 
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também que o PMO seja capaz de gerir essas mudanças, e reavaliar seus serviços de modo a 

continuar agregando valor para a empresa. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Com base no estudo realizado, há possibilidade de realizar a análise sobre a implantação 

de um PMO em setores de uma organização funcional, utilizando-se os questionários de 

avaliação de maturidade setorial para criar-se um plano de ação visando o aumento do nível de 

maturidade em projetos. Além disso, poderão ser realizadas pesquisas de campo numa 

organização para validar a possibilidade de implantação de um PMO conforme os passos 

encontrados na literatura. 
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