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Resumo 

 

Estudos apontam que a maioria dos projetos, ao serem finalizados, não ficaram dentro do prazo 

e/ou do custo estabelecidos, não entregaram seu escopo original, tiveram problemas com a 

qualidade do produto ou serviço entregue, ou ainda, foram cancelados antes de seu término. As 

razões que levam os projetos ao fracasso são diversas, e uma das soluções mais buscadas 

atualmente pelas empresas para se elevar as chances de que os projetos sejam concluídos com 

sucesso é a implantação de um escritório de gerenciamento de projetos, EGP, ou PMO, através 

de sua sigla em inglês por qual é mais conhecido. Este trabalho busca auxiliar na implantação 

de um PMO, apontando quais são os fatores mais relevantes a serem levados em conta neste 

processo, sejam eles os fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais ou 

ainda fatores externos à empresa, servindo como guia para o gerente de projetos responsável 

por esta empreitada. Para se chegar neste resultado, o método utilizado foi a revisão 

bibliográfica existente sobre o tema. 

 

 Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos. Escritório de Gerenciamento de Projetos. 

Projeto de Implantação. PMO. 

    



 

 

Abstract 

Studies show that the majority of projects, when finished, are over the schedule and/or budget, 

have not delivered their full original scope, had quality issues on their deliverables, or even 

have been cancelled before their end. The reasons that lead to project failure are diverse, and 

one of the solutions most implemented by companies today to increase the chance that their 

projects are finished with success, is the implementation of a Project Management Office, PMO. 

This paper seeks to help the process of implementing a PMO, pointing the factors that are more 

relevant to be taken into consideration in this project, being them enterprise environmental 

factors, organizational process assets, or even completely external to the company, serving as a 

guide for the project manager responsible for this job. To achieve this result, the method utilized 

was the bibliography review. 

 

 Key Words: Project Management. Project Management Office. Implementation 

Project. PMO. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Considerações Iniciais  

 Exemplos de grandes projetos não faltam na história da humanidade, podemos citar as 

pirâmides do Egito, Machu Picchu, a Grande Muralha da China, e, para incluir projetos que não 

se tratam de construções, temos a ida do homem à lua e o projeto Manhattan, que empregou 

mais de 130 mil pessoas e custou cerca de U$ 2 bilhões em valores da época (U.S. Department 

of Energy, 2017). Inclusive, podemos achar referências à execução de projetos na bíblia, 

quando da construção do Templo de Salomão, conforme 1 Crônicas 28:19: 

 

Disse Davi a Salomão: “Tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele 

me deu entendimento para executar todos esses projetos”. 

(Bíblia NVI, 2013)  

 Mas foi somente durante a II Guerra Mundial que métodos de planejamento mais 

efetivos começaram a tomar forma, dada a grande complexidade das operações, que não raro 

envolviam as três forças armadas (exército, marinha e aeronáutica) de pelo menos três países 

distintos, surgindo assim a analise de sistemas, em dcorrência da pesquisa operacional (Parsons, 

1970).  

 Segundo Codas, 1987: 

 

Os métodos de planejamento que se seguiram foram os da análise de redes, 

como o CPM (Criticai Path Method; 1957) pela Dupont, e o Pert (Program 

Evolution and Review Technique; 1958), pelo Escritório de Projetos 

Especiais da Marinha dos EUA; o primeiro foi dirigido à implantação de 

projetos industriais e o segundo, a projetos militares ligados à corrida 

espacial. Da combinação de ambas as técnicas, resultou a que ficou 

conhecida como técnica de Pert-COM. 

 

 Entre o final dos anos 50 e início dos anos 60, toma-se forma o conceito de 

gerenciamento de projetos, através de autores como Gaddys (1959) e Cleland (1964), o qual 
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iniciaram a definição de projeto como um sistema interligado de atividades com objetivo, prazo 

e custo predeterminado. No final da década de 60, mais precisamente em 1969, cinco 

voluntariados fundam o Project Management Institute, PMI, instituição que hoje é referência 

mundial em gerenciamento de projetos. 

 Também na década de 50 são encontradas referências à uma estrutura similar ao de um 

PMO tradicional dos dias de hoje. Trata-se dos complexos sistemas de mísseis utilizados pelo 

exército dos Estados Unidos, onde o sistema de cada arma era composto de diversos sub-

projetos agrupados em um System Program Offices, ou, em tradução livre, Escritórios de 

Sistemas de Programas (Giraudo & Monaldi, 2015). Ainda segundo Giraudo & Monaldi, esta 

estrutura não apenas o sistema do projeto todo (o míssil), mas como sua plataforma de 

lançamento, estrutura, treinamento e suporte logístico, entre outros. Os principais benefícios 

destes escritórios eram de centralizar o financiamento em pacotes de trabalho ao invés de 

componentes separados, melhorando assim as previsões de custo e facilitando a padronização 

das diversas fases do projeto, similarmente a um PMO hoje em dia. 

 Esta necessidade de se coordenar e padronizar o gerenciamento de projetos nas 

organizações foi um fator decisivo para a difusão dos PMOs modernos, começando pelas 

empresas de TI e rapidamente se espalhando para as demais áreas. Kerzner (2001) destaca que 

“atingir a excelência em gerenciamento de projetos, ou mesmo sua maturidade, pode não ser 

possível sem um processo repetitivo que possa ser usado em todo e cada projeto.” Segundo ele, 

“o uso contínuo da metodologia aumentará drasticamente as chances de sucesso de uma 

companhia” e “para atingir esse estágio de maturidade, “as companhias devem manter e apoiar 

uma metodologia única para gerenciamento de projetos... e boas metodologias integram outros 

processos à metodologia de gerenciamento de projetos” (KERZNER, 2001, p. 83-84).  

 

1.2 Problema 

 

Como implementar um escritório de projetos em uma empresa de médio porte afim de 

criar uma estrutura de gerenciamento de projetos para gerar cultura de boas práticas em 

gerenciamento de projetos? Como garantir que esta estrutura irá aumentar as chances da 

empresa em obter êxito na conclusão dos projetos dentro dos prazos, custos e qualidade? 
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1.3 Objetivos 

 

 Os objetivos, geral e específicos, deste trabalho são conforme abaixo: 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 - Levantar as melhores práticas para implantar com êxito o PMO em uma empresa.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar em que fase de maturidade a empresa se encontra em relação a gestão de 

projetos. 

- Identificar através de pesquisas o modelo de PMO que pode ser implantado de acordo 

coma maturidade da empresa. 

- Identificar a metodologia de implementação. 

 

1.4 Questões de estudo 

 

1. Quais os métodos existentes para avaliação do nível de maturidade em gerenciamento 

de projetos de uma organização? 

2. Quais os tipos de estrutura organizacional e como estes influenciam a implantação de 

um PMO? 

3. Como definir qual o tipo ideal de PMO para a organização e qual a melhor estratégia de 

implantação deste? 
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1.5 Justificativa de pesquisa 

 

No ambiente corporativo de alta competitividade atual, aliado à pior crise econômica 

brasileira, as empresas precisam buscar alternativas para que possam continuar a crescer de 

maneira sustentável e se diferenciar de seus concorrentes. Neste contexto, é fundamental o 

desenvolvimento de projetos para atingir os objetivos estratégicos traçados, ou mesmo apenas 

garantir a sobrevivência.  

Diante deste cenário, é desejável que os projetos sejam feitos de forma padronizada e 

gerenciados com metodologias claras e eficientes, buscando evitar custos desnecessários. Aqui 

se faz necessário o PMO, ou Project Management Office (Escritório de Projetos em português), 

que será o responsável em padronizar processos, estratégias e ações que envolvam os trabalhos 

da empresa, visando implementar uma metodologia única de desenvolvimento de projetos, 

buscando um maior controle.  

Outra função importante a ser desempenhada pelo PMO é auxiliar os Gerentes de 

Projetos a manter uma documentação atualizada durante todo ciclo de vida do projeto, bem 

como gerar indicadores e consolidar as lições aprendidas para referência futura, afim de 

aumentar as chances de sucesso dos projetos. 

 

1.6 Delimitações do estudo 

 

O tema abordado teve embasamento em pesquisas bibliográficas no âmbito da gestão 

de projetos e de implantação de PMOs, respaldadas na avaliação da atual situação da empresa, 

as melhores práticas em gestão de projetos e estudos de casos de exemplos reais, de forma a 

demonstrar o que a literatura atual indica como as melhores formas de se conduzir um projeto 

de implantação de um PMO em uma empresa de médio porte. 
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1.7 Organização do estudo 

 

O estudo será dividido em seções e subseções, entre elas: a introdução, a metodologia, 

a revisão e análise da literatura e a conclusão. 

Na introdução foi apresentada a contextualização do assunto, a justificativa e 

importância de se estudar o tema. Em seguida, relatou-se o problema de pesquisa, bem como 

os objetivos e a delimitação do estudo. 

Na segunda etapa, foi explanada a metodologia do estudo, mostrando o 

desenvolvimento do trabalho mediante definição do tipo de pesquisa e os procedimentos de 

coleta e observação de dados e, também, os métodos empregados na análise das informações 

obtidas. 

Em seguida, na seção de revisão e análise de literatura, foram apresentadas as 

considerações de diversos autores relevantes sobre o que é um escritório de projetos, suas 

funções e responsabilidades dentro de uma empresa, quais os principais benefícios que estes 

podem gerar para a organização e considerações sobre boas práticas para implantação de um 

escritório de projetos, foco principal deste estudo. 

Por fim, a conclusão, na qual serão apresentadas as considerações finais, sintetizando 

os resultados obtidos, a resposta para o problema de pesquisa, bem como, comprovações aos 

objetivos e a contribuição do estudo para trabalhos futuros. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 Classificação da pesquisa 

  

 Este trabalho é uma pesquisa bibliográfica , o que significa que é uma revisão da 

literatura, é a análise crítica, meticulosa e ampla das publicações correntes em uma determinada 

área do conhecimento (TRENTINI e PAIM, 1999). 

A pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um tema com base em referências 

teóricas publicadas em livros, revistas, periódicos e outros. Busca também, conhecer e analisar 

conteúdos científicos sobre determinado tema (MARTINS, 2001).  

 

2.2 Técnicas de coleta de dados 

 

 Foi utilizado como base de dados o Google acadêmico, Scielo (Scientific Elertonic 

Library OnLine), a sessão de artigos e materiais técnicos do site do PMI (Project Management 

Institute) e livros buscando apresentar o PMO através de diversos autores de renome em seus 

campos de pesquisa. 

 

2.3 Procedimentos de análises de dados 

 

A pesquisa caracteriza-se como descritiva (Cervo & Bervian, 1996), pois visa identificar 

e analisar as características da produção científica relacionadas à escritórios de gerenciamento 

de projetos e sua implementação. Para tanto, na estratégia de pesquisa optou-se pela meta-

análise, a qual é uma técnica estatística que combina informações de dados coletados sob 

diferentes condições e com diferentes níveis de precisão para produzir conclusões mais amplas, 

possibilitando a análise da heterogeneidade (Pissini, 2006; Sousa & Ribeiro, 2009). 

Assim, tratou-se de um estudo transversal, visto que não apresenta período de 

seguimento (Monteiro, 2010), operacionalizado a partir da base de dados citada acima. A partir 

de selecionada a bibliografia a ser revisada, empregou-se a técnica da meta-análise com 
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abordagem qualitativa, por intermédio de um processo de descrição interpretativa, orientado 

por determinadas categorias teóricas, em que o resultado final é uma visão mais acurada do 

desenvolvimento da área analisada (Rodrigues, 2002).  

 

2.4 Limitações do método 

 

 A pesquisa ficou limitada à base de dados citada anteriormente, portanto, contribuições 

cientificas que não estão nesta base de dados não foram consideradas. 
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3. REVISÃO E ANÁLISE DE LITERATURA 

 

3.1 PMOs 

 

O guia PMBOK® 5ª edição define um PMO (Project Management Office), ou na versão 

em português EGP (Escritório de Gerenciamento de Projetos), como “uma estrutura 

organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a projetos, e facilita o 

compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas”. Uma definição mais 

completa, e também uma das mais antigas, que aborda os objetivos e funções de um PMO é 

dada por Archibald:  

 

"Planejamento centralizado e escritórios de controle têm sido 
estabelecidos em algumas companhias para prover o necessário 
planejamento de instalações de engenharia e produção e controle 
mestre de cronogramas, onde esse ambiente multiprojetos existe. A 
coordenação desses planos e cronogramas mestres e o 
acompanhamento adequado para garantir aderência [aos planos] 
são executados por um gerente de planejamento que se reporta a um 
gerente geral de divisão. Esses escritórios são úteis no treinamento e 
desenvolvimento de indivíduos com habilidades especiais requeridas 
para suporte à gestão de projetos nos maiores projetos." 
(ARCHIBALD, 1976). 

 

Segundo um estudo realizado em 2015 pelo “The Standish Group Report”, nomeado 

“Chaos Report”, 31,1% dos projetos são cancelados antes de serem completados, enquanto dos 

que são completados 52,7% dos projetos vão custar 189% a mais do que sua estimativa original, 

e estes são apenas os custos diretos do projeto e não consideram o custo de oportunidade 

perdida, tornando o fracasso ainda mais custoso à empresa. 

Dentro deste panorama, a simples ação de adotar métodos de gerenciamento de projetos 

nas empresas têm sido insuficientes, levando muitas das empresas a adotar também um PMO 

na busca por aumentar suas chances de concluir os projetos com sucesso. 

Segundo Cleland, 2002, a adoção de um PMO permite à organização alcançar diversos 

benefícios pela consolidação das funções da gerência de projetos. Ainda segundo Cleland, um 

PMO permite a adoção de padrões para itens comuns como cronogramas e relatórios de projeto, 
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além de centralizar informações e outros benefícios derivados de sua estrutura, funções e 

recursos. 

De acordo com a pesquisa Mix Manager, liderada por Américo Pinto (2013), realizada 

na América Latina com 11 organizações, onde foram consideradas as opiniões de clientes de 

PMOs de diferentes níveis hierárquicos, 30 potenciais benefícios gerados pela atuação de um 

PMO foram levantados. Estes benefícios estão na tabela 01 abaixo. 

 

Potenciais benefícios esperados de um PMO 

1 - Maior disponibilidade de 
recursos com competências em 

Gerenciamento de 
Projetos 

11- Aumento da produtividade 
em projetos 

21- Melhor controle sobre 
terceiros e subcontratados 

2 - Transferência efetiva do 
conhecimento em Gerenciamento 

de Projetos 

12 - Maior satisfação dos clientes 
dos projetos 

22- Maior motivação e 
compromisso individual 

3 - Melhor comunicação entre a 
equipe do projeto 

13 - Maior visibilidade da relação 
entre projetos e estratégia 

23 - Maior agilidade na tomada de 
decisões em projetos 

4 - Maior confiabilidade nas 
informações apresentadas 

14 - Maior compromisso na 
organização de resultados 

24 - Redução do prazo/ciclo de 
vida dos projetos 

5 - Maior disponibilidade de 
informação de qualidade para 

tomada de decisão dos projetos 

15 - Maior visibilidade da 
demanda por recursos 

25 - Maior integração entre as 
áreas da organização 

6 - Melhor controle sobre prazo e 
custos 

16 - Maior disponibilidade de 
informação sobre lições 

aprendidas das experiências 
anteriores 

26 - Melhor qualidade nos 
resultados dos projetos 

7 - Maior comprometimento do 
nível executivo com os projetos 

17 - Melhor comunicação entre as 
áreas da organização 

27 - Melhor definição de 
prioridades 

8 - Maior clareza na definição de 
responsabilidades e papéis 

18 - Melhor comunicação com o 
nível executivo 

28 - Maior visibilidade da relação 
entre projetos 

9 - Melhor alocação de recursos 
entre os projetos da organização 

19 - Estimativas de prazo e custo 
mais confiáveis 

29 - Maior visibilidade de 
andamento do projeto 

10 - Menor exposição a riscos 
 

20 - Melhor controle sobre as 
equipes de projetos 

30 - Maior previsibilidade para a 
tomada de decisão 

Tabela 01: Potenciais benefícios esperados de um PMO 

Fonte: PINTO, Américo (2013) 

 

Já as responsabilidades de um PMO são diversas, desde o fornecimento de funções de 

apoio ao gerenciamento de projetos até a responsabilidade real pelo gerenciamento direto de 

um ou mais projetos.  Estas responsabilidades variam de acordo com a classificação do tipo de 

estrutura de PMO dentro da empresa, e elas variam em função do grau de influência e controle 

exercidos nos projetos da companhia. O PMBOK cita três tipos de estrutura: 
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“De suporte. Os PMOs de suporte desempenham um papel consultivo nos 
projetos, fornecendo modelos, melhores práticas, treinamento, acesso a 
informações e lições aprendidas com outros projetos. Este tipo de PMO 
atua como um repositório de projetos. O nível de controle exercido pelo 
PMO é baixo. 
De controle. Os PMOs de controle fornecem suporte e exigem a 
conformidade através de vários meios. A conformidade pode envolver a 
adoção de estruturas ou metodologias de gerenciamento de projetos 
usando modelos, formulários e ferramentas específicas, ou conformidade 
com a governança. O nível de controle exercido pelo PMO é médio. 
Diretivo. Os PMOs diretivos assumem o controle dos projetos através do 
seu gerenciamento direto. O nível de controle exercido pelo PMO é alto.” 
(PMBOK, 2013). 

 

 Estas são apenas as estruturas citadas pelo PMBOK, mas a literatura existente é farta e 

uma pequena amostra das tipologias existentes, de acordo com diferentes autores, é apresentada 

na tabela 02. 

 

Autor 
Entidades de 
projeto único 

Entidades multi-projetos 

Dinsmore 
(1999) 

Equipe de Projeto 
Autônomo 

Escritório de 
Suporte a 
Projetos 

Centro de 
Excelência de 

Gerenciamento 
de Projetos 

Escritório de 
Gerenciamento 

de Programa 
 

Gartner 
Research 

Group 
 

Repositório de 
Projetos 

Técnico Empreendimento  

Peck (2001)  
Estação 

Metereológica 
Torre de 
Controle 

Grupo de 
Recursos 

 

Crawford 
(2002) 

Nível 1: Escritório 
de Controle de 

Projeto 

Nível 2: Escritório de Projeto de 
Unidade de Negócios 

Nível 3: Escritório de Projetos 
Estratégico 

Englund, 
Graham & 
Dinsmore 

(2003) 

 
Escritório de 

Suporte a 
Projetos 

Centro de 
Excelência de 

Gerenciamento 
de Projetos 

Escritório de 
Gerenciamento 

de Programa 
 

Kendall & 
Rollins (2003) 

 
Repositório de 

Projetos 
Técnico Empreendimento 

“Entregue 
agora” 

Garfein (2005) 
Escritório de 

Projeto 
PMO Básico PMO Maduro 

PMO 

Empreendimento 
 

Tabela 02: Tipologias existentes de PMO 

Fonte: Adaptado de Cunha (2015) 

 

As figuras 01 e 02 são representações gráficas dos modelos apresentados na tabela 

acima. 
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Figura 01: Três níveis de PMO 

Fonte: Crawford, 2002, p.56 

 

 

Figura 02: O “Compentency Continuum” 

Fonte: Adaptado de Hill (2004, p.46) 
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A função final a ser exercida pelo PMO deve ser escolhida de acordo com as 

necessidades da instituição na qual ele está inserido, mas seu objetivo básico é orientar e dar 

suporte aos gerentes de projetos, permitindo à empresa conduzir seus projetos da forma mais 

eficiente e eficaz possível (Dinsmore, 2003). Carvalho e Piscopo (2014) complementa este 

conceito, ao afirmar que o PMO é o responsável por desenvolver um conjunto de normas que 

traduzam em uma metodologia própria de gerenciamento de projetos, como também disseminar 

esta metodologia, com treinamentos e conscientização da equipe envolvida. 

Segundo a pesquisa realizada pelo PMSurvey.Org, organização que realiza um estudo 

anual em conjunto com os diversos capítulos do PMI espalhados pelo Brasil e pelo mundo, em 

2013 os resultados mais comuns para as funções de um PMO dentro da empresa estão listados 

na figura 1 abaixo. 

 

Figura 03 – Funções dos PMOs 

“Fonte: PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project Management Institute.” 

 

Além desta pesquisa, em 2009 Hobbs e Aubry fizeram uma pesquisa similar e chegaram 

a 21 tipos possíveis de PMOs. Para chegar a este resultado, usaram como base o modelo de 

maturidade “PMO Maturity Cube”, criado por eles mesmo em 2007, onde foi definido que as 

3 dimensões do cubo são: 

 Amplitude (Corporativa, Departamental ou Programa-Projeto) 

 Abordagem (Estratégica, Tática ou Operacional) 
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 Nível de Maturidade (Básico, Intermediário ou Avançado) 

  

Na pesquisa, Hobbs e Aubry identificaram as 27 funções mais comuns em PMOs, e cada 

uma delas foi analisada sobre a ótica de sua aplicabilidade em todo e qualquer PMO, 

independente de sua amplitude, e qual era sua classificação de abordagem. A combinação destes 

aspectos gerou os 21 tipos possíveis citado acima. 

 

 

Figura 04: As três dimensões do PMO Maturity Cube 

Fonte: Pinto, Cota e Levin (2011) 
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3.2 Boas práticas para implantação de PMOs 

 

A implantação de um PMO é um projeto, já que segundo a definição do PMBOK 5ª 

edição um projeto é “um esforço temporário realizado para criar um produto ou serviço único”, 

portanto, para que aumentar as chances de uma implementação de sucesso, é altamente 

recomendável que a empresa siga as melhores práticas de gestão de projetos e tenha uma equipe 

de profissionais capacitados para tal fim. Segundo Sotille (2012), é inegável que a implantação 

de um PMO requer investimentos em recursos humanos, tempo e dinheiro (aquisição de 

softwares e equipamentos, contratação de pessoal e/ou consultoria, treinamentos, viagens, 

dentre outros). 

De acordo com Sakae e Santo (2011), a implantação pode ser dividida em três etapas, 

as quais serviram de base para este estudo: 

 

1. Diagnóstico da situação atual 

2. Desenho do modelo de gestão de projetos 

3. Implementação e execução do modelo de gestão de projetos 

 

A primeira etapa visa compreender a situação atual da organização e deve levar em conta 

as expectativas da empresa (clientes internos) com a implantação do PMO, sua maturidade em 

gerenciamento de projetos e a estrutura organizacional atual. 

Identificar as expectativas dos clientes internos está em linha com a metodologia do 

PMBOK, já que neste os primeiros passos são “Desenvolver o termo de abertura do projeto 

(TAP)” e “Identificar as partes interessadas” (Processos 13.1 e 4.1 do PMBOK 5ª Edição, 

ambos na fase de iniciação do projeto). Neste caso, as partes interessadas serão todas as áreas 

da empresa que venham a ser impactadas pelo PMO de alguma forma, conforme Valeriano 

(2005). Este é um processo fundamental e que não exige técnicas muito sofisticadas e, apesar 

de gastar tempo das pessoas, não custa muito caro, se comparadas com o valor dos estragos que 

a sua falta pode causar. (BARBOSA. 2012:325) 

Aqui, vale ressaltar que não somente a identificação das partes interessadas deve ser 

feita, como durante todo o ciclo de vida do projeto deve ser criado um diálogo contínuo para 

atingimento das metas e expectativas destas com relação ao projeto. De fato, o gerenciamento 

das partes interessadas é de tal importância que desde sua 5ª edição o PMBOK a considera 
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como uma área de conhecimento à parte, sendo desmembrada da área de conhecimento 

gerenciamento dos recursos humanos. 

Seguindo com a identificação da situação atual, é fundamental que a implantação leve 

em conta o alinhamento estratégico entre a organização e o futuro PMO. De acordo com Hill 

(2004), para a garantia da sua eficácia e sucesso, o PMO deve estar configurado para atender 

às necessidades da organização.  

Aubry, Müller, Hobbs e Blomquist (2010), possuem uma opinião similar, “o único 

critério para o sucesso está relacionado ao estreito alinhamento entre a estruturação do PMO e 

a cultura corporativa da organização”. E Turner (2009), classifica o alinhamento estratégico 

como ingrediente fundamental na composição dos projetos. 

 No que se refere ao nível de maturidade organizacional em gerenciamento de projeto da 

organização, existem diversos modelos para o cálculo, alguns dos mais difundidos são:  

 

 OPM3® (Organizational Project Management Maturity Model, ou, em 

português, Modelo de Maturidade de Gerenciamento de Projeto) do PMI; 

 PMMM (Project Management Maturity Model, ou Modelo de Maturidade de 

Gerenciamento de Projeto) de Kerzner; 

 MMGP (Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos) de Darci Prado. 

 

A importância de se considerar a estrutura organizacional é definida pelo PMBOK 

(2013), “A estrutura organizacional é um fator ambiental da empresa que pode afetar a 

disponibilidade dos recursos e influenciar a forma como os projetos são conduzidos”. Para 

definição da estrutura organizacional da empresa, neste trabalho será abordado as 3 

classificações consideradas pelo PMBOK 5ª Edição conforme abaixo: 

 

 Estrutura Funcional:  

 

Estrutura clássica das empresas, onde cada funcionário possui um superior bem definido e as 

áreas são divididas por especialidades, como suprimentos, contas a pagar, engenharia, etc. Cada 

área realiza suas atividades independente das demais e a comunicação é vertical. Esta é a 

estrutura em que o gerente de projetos tem a menor autoridade. 
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Figura 05: Organização funcional 

Fonte: PMBOK (2013) 

 

 Estrutura Projetizada: 

 

Nesta estrutura, a que dá maior poder aos gerentes de projetos, a maior parte do trabalho 

da empresa é desenvolvido através de projetos, e, quando existe a figura de um departamento, 

este geralmente é utilizado para prestar serviços a diversos projetos (PMBOK). A figura XXX 

ilustra esta estrutura 

 

 

Figura 06: Organização projetizada 

Fonte: PMBOK (2013) 
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 Estrutura Matricial:  

 

Divide-se em matricial fraca, balanceada e forte, onde o adjetivo que acompanha o 

“matricial” define o nível relativo de poder e influência do gerente de projetos dentro da 

estrutura organizacional. Esta estrutura é uma combinação das estruturas anteriormente 

apresentadas, funcional e projetizada, sendo que a matricial fraca se assemelha mais à funcional, 

onde o gerente de projetos tem um papel similar ao de um coordenador ou facilitado, e, 

analogamente, a estrutura matricial forte tem mais relações com a estrutura projetizada e 

possuem gerentes de projeto de tempo integral com autoridade relativamente alta para tomada 

de decisões dentro de sua alçada. A balanceada é um meio termos entre estas duas, embora a 

figura do GP (Gerente de Projetos) seja reconhecida, ele não possui a autonomia necessária. As 

figuras abaixo, novamente retiradas do PMBOK, facilitão o entendimento das relações dentro 

de uma estrutura matricial. 

 

 
Figura 07: Organização matricial fraca 

Fonte: PMBOK (2013) 
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Figura 08: Organização matricial balanceada 

Fonte: PMBOK (2013) 

 

 
Figura 09: Organização matricial forte 

Fonte: PMBOK (2013) 

 
 

Na organização matricial forte já é possível visualizar o Escritório de Gerenciamento de 

Projetos, onde os GPs estão abaixo da figura do chefe dos gerentes de projeto e as equipes do 

projeto são formadas por membros de equipe que respondem ao gerente funcional. Estas 

estruturas são ilustrativas, sendo que é comum empresas apresentarem mais de um tipo de 

estrutura, em vários níveis. Estas estruturas são denominadas compostas. 

Identificado o nível de maturidade em gerenciamento de projeto da empresa, e 

identificada sua estrutura matricial, deve-se partir para a segunda etapa, de desenho do modelo 

de gestão de projetos, ou seja, é necessário decidir qual o tipo de PMO que melhor irá atender 

à empresa, quais serão suas responsabilidades e funções. o autor Mark Mullaly, 2002, resume 
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o primeiro e mais importante passo na implementação do PMO numa organização: responder à 

questão “Que papel desempenha o PMO na organização?”, e, para completar o desafio, a 

organização deveria também saber responder “porquê [o PMO] está sendo criado?” 

Parte dos tipos de PMO foram citados na seção anterior e, cabe a empresa, baseado nos 

resultados da primeira etapa de implantação, decidir qual a melhor opção para seu negócio.  

Esta escolha deve ser feita de maneira racional e levar em consideração que, quanto menor for 

o nível de maturidade da empresa em gestão de projetos e quanto menos sua estrutura 

organizacional favorecer o gerente de projeto, maior as chances de o PMO mais indicado para 

esta empresa ser um PMO de menor grau de influência, conforme Cupertino (2013): 

 

“... a tipologia escolhida está diretamente ligada à estrutura 

organizacional e, principalmente, à maturidade da empresa em 

gerenciamento de projetos. Comprova-se essa afirmação com o 

resultado das atividades exercidas pelo PMO na pesquisa do PMI® 

de 2009 onde eram basicamente ligadas ao suporte à metodologia e 

à ferramenta de gestão. ” 

   
Feito isto, deve-se planejar como será feita a implementação e execução do modelo de 

gestão. Nesta etapa podemos utilizar como base algumas das recomendações de Dinsmore 

(1999), que, apesar de possuir um roteiro mais longo, com 5 etapas, podemos comprimir dentro 

das três utilizadas neste trabalho. O que ele recomenda é que se defina o conteúdo do projeto, 

como por exemplo qual será o escopo do escritório, recursos para funcionamento do escritório, 

prazo e custo de implementação, normas de qualidade, plano de comunicação, análise de riscos, 

entre outros. 

Fazendo uma análise das etapas sugeridas, vimos que todas estão presentes nos 

processos de gerenciamento de projetos listados pelo PMBOK. Aqui, uma ação que se destaca 

e que será de fundamental importância, não só para a implantação do PMO mas principalmente 

para sua continuidade e constante evolução, é considerar as necessidades de treinamento e 

qualificação dos envolvidos no PMO. Vargas define bem esta necessidade. 

 

“Criar um escritório de projetos (PMO) não é a primeira coisa a ser feita 
para trabalhar com projetos. Primeiro aprenda o assunto, divulgue e 
socialize internamente a ideia antes de dar grandes passos” 
(VARGAS 2012:20). 
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Para auxiliar no processo de implementação, Calheiros (2006) sugere a realização de um 

projeto piloto e, após este, a avaliação da melhor dos resultados devido à atuação do PMO. 

Ainda segundo Calheiros (2006), o projeto pilo tem como objetivo “fornecer uma oportunidade 

de experimentar os processos criados bem como realizar os ajustes necessários”. 

Valeriano (2001, p.112) afirma que é necessário, para realizar este trabalho, no mínimo 

dois anos, onde consumirá dois meses para projeto, seis meses a um ano para a implantação e 

mais um ou dois anos para implementação geral. Estes prazos irão variar de acordo com o 

tamanho e escopo do projeto e do PMO, mas servem como uma linha de base de qual se partir 

ao iniciar o processo de implantação do PMO.  

 

  



21 

 

4. CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como objetivo servir de guia para uma implantação de um PMO, 

explicitando as principais definições, funções e responsabilidade deste escritório e quais os 

fatores ambientais da empresa que busca a implantação devem ser levados em conta. Vale 

ressaltar que, assim como o PMBOK é definido como “um guia de melhores práticas”, não 

existe receita pronta para gestão de projetos, ou neste caso, para implantação do PMO. 

O gerente de projeto responsável pelo projeto “implantação de um PMO” deve se 

preparar, estudando a literatura disponível, e analisar e planejar qual será o melhor plano de 

ação a ser tomado, nunca deixando de aplicar os conhecimentos obtidos à sua realidade, e não 

esquecendo de manter todas partes interessadas informadas e envolvidas durante cada etapa do 

projeto. 

Após concluído a implantação do PMO, a organização deve manter um 

acompanhamento periódico de suas atividades e reavaliar a todo o momento se o escopo inicial 

e os objetivos do PMO estão sendo cumprido, já que, de acordo com Hobbs e Aubry, “PMOs 

são desfeitos na mesma grande velocidade com que são criados”. Os métodos de análise do 

nível de maturidade em gerenciamento de projetos da empresa, apresentado neste trabalho, 

devem ser revisitados periodicamente. 

Reforçando as ideais de Pinto (2013), o sucesso de um PMO passa não apenas pela sua 

capacidade de compreender quem são seus clientes, suas necessidades e como atendê-las, 

criando benefícios claros e valor percebido. Na verdade, envolve também a sua permanente 

capacidade de se replanejar (readaptar e se reconfigurar), se adequando às novas necessidades 

decorrentes do amadurecimento de seus clientes e da organização. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Em continuidade a este trabalho, sugere-se: 
 

 Aplicar a metodologia proposta em uma empresa, verificando e validando as 

informações obtidas através da revisão bibliográfica deste trabalho. 

 Realizar uma nova análise bibliográfica, desta vez focando em cases de sucesso ou não 

de implementação de um PMO, obtendo informações das lições aprendidas reportadas 

pelos gerentes de projeto responsáveis. 

 Aferir, em empresas que tiveram uma implantação com sucesso de um PMO, qual foi a 

melhora nos indicadores medidos por esta. 
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