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Resumo 

Este trabalho de conclusão tem como objetivo compreender os conceitos relacionados ao 

gerenciamento de portfólio e de seu alinhamento estratégico, relacionando sua aplicação ou não 

com o conceito de maturidade em gerenciamento de projetos. Esse tema surgiu devido a 

percebida mudança no cenário de competitivo existente no mundo todo. A definição de 

“exponencial” hoje dita o mercado, fazendo com que empresas cresçam e morram em uma 

velocidade nunca antes vista. Como toda essa mudança acontece através de projetos, é essencial 

que as organizações executem os projetos certos, no momento certo e da maneira certa. A 

contribuição deste trabalho então, é compreender se o conceito de maturidade em 

gerenciamento de projetos, programas e portfólio impacta nesta execução da maneira citada. 

Palavras Chave: Gerenciamento do portfólio. Alinhamento estratégico. Planejamento 

estratégico. Maturidade em gerenciamento de projetos. 

    



 

 

Abstract 

This Capstone Project Final Paper has the goal to understand the concepts related to the 

portfolio management and its strategic alignment, relating your application or not with the 

concept of maturity in project management. This topic arises due to the known change of the 

competitive scenario existing in the whole world. The definition of exponential dictates the 

today´s market, making that companies dies and growth in a speed never seen. As all this 

changes happens through projects, it´s essential that the organizations execute the right projects 

in the right moment in the right way. The contribution of this paper then, is to comprehend if 

the notion of maturity in project, program and portfolio management impacts in the quoted 

execution way. 

Keywords: Portfolio Management. Strategic Alignment. Strategic Planning. Project 

Management Maturity. 
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1 INTRODUÇÃO 

Vivemos em uma era exponencial, empresas nascem e se tornam gigantes em poucos anos, 

empresas que antes dominavam o mercado, hoje, sumiram ou já não estão entre as maiores, 

novas tecnologias e soluções surgem em uma velocidade nunca antes vista. E tudo isso acontece 

através da execução de projetos bem-sucedidos. 

Neste ambiente extremamente competitivo na qual as organizações estão inseridas, entregar 

seus projetos dentro do prazo, custo, qualidade e escopo são essenciais para que se mantenham 

relevante. Mais importante do que isso, é entregar os projetos certos. E para que se entregue os 

projetos certos, é essencial que a organização mantenha seus projetos alinhados a sua estratégia 

definida. Oliveira (2011) relaciona o que acabou de ser dito aos conceitos de eficácia e 

eficiência: Eficácia é fazer as coisas de maneira adequada; Eficiência é fazer as coisas certas, 

fazer o que precisa ser feito. 

O gerenciamento de portfólios, gerenciamento de programas e gerenciamento de projetos 

estão alinhados ou são acionados por estratégias organizacionais. Por outro lado, o 

gerenciamento de portfólios, o gerenciamento de programas e o gerenciamento de projetos 

diferem na maneira em que cada um contribui para o alcance das metas estratégicas. (PMBOK 

2013), ou seja, as boas práticas no gerenciamento de projetos, programas e portfolio estão 

diretamente ligadas à estratégia da organização. 

Cohen (2002), comenta que a estratégia almejada pela organização deve orientar a 

composição do portfólio de projetos. Mas será que isso acontece? A pesquisa de benchmarking 

realizada por diversos capítulos do PMI, o PMSURVEY® (2012), mostra que apenas 39% das 

organizações estudadas, tem todo o seu portfólio alinhado com a estratégia. 

O objetivo desse trabalho, é primeiro, compreender o que envolve este alinhamento e 

qual a real importância em manter tais projetos alinhados, em seguida, compreender se existe 

um relacionamento entre o baixo número de organizações que o realizam (como visto acima) 

com o conceito de maturidade em gerenciamento de projetos, programas e portfólio. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Existem diversos estudos conceituas e de benchmarking que compravam os benefícios 

em se aplicar boas práticas relacionadas ao gerenciamento de projetos, programas e portfólio, 
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assim como se é discutido sobre os a importância e os conceitos em se manter o portfólio de 

projetos alinhado a estratégia das organizações. 

Há um amplo debate, tanto no meio acadêmico, como no plano de negócios, sobre os 

motivos pelo qual existem organizações que não aplicam os conceitos de alinhamento 

estratégico do seu portfólio, além do impacto que esse não alinhamento causa as empresas. 

Entre diversos possíveis motivos e contribuições para que ocorra este fenômeno, um foi 

destacado e estudado dentro deste projeto. Desta forma, o problema de pesquisa que este 

trabalho busca responder é o seguinte: 

Existe uma relação entre o nível de maturidade da organização com a aplicação ou não dos 

conceitos de alinhamento estratégico dos projetos? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Compreender os conceitos relacionados ao alinhamento do portfólio de projetos realizados 

pelas organizações aos seus planos estratégicos, assimilando sua importância e verificando se 

existe um relacionamento entre o conceito de maturidade em gerenciamento de projetos com a 

aplicação ou não do conceito de alinhamento estratégico. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

A. Revisar bibliograficamente os conceitos de planejamento estratégico, gerenciamento de 

projetos, programas e portfólio, alinhamento estratégico, escritórios de projetos (PMO) 

e maturidade em gerenciamento de projetos. 

B. Compreender a importância em se alinhar os projetos executados pela organização ao 

seu plano estratégico. 

C. Entender o relacionamento entre o conceito de maturidade em gerenciamento de 

projetos com o alinhamento ou não dos projetos ao plano estratégico. 

D. Sugerir estudos complementares que auxiliem na compreensão dos temas estudados 

neste trabalho. 
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1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

Serão estudados dois assuntos relacionados ao cenário observado neste trabalho. São eles: 

• Qual a importância em se manter os projetos, programas e portfólios da organização, 

alinhados com o plano estratégico? 

• Existe um relacionamento entre o alinhamento ou não dos projetos, programas e 

portfólios ao plano estratégico, com os conceitos de maturidade em gerenciamento de 

projetos? 

1.4 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Este estudo tem como objetivo compreender os conceitos gerais que envolvem o 

alinhamento estratégico do portfólio de projetos e da maturidade em gerenciamento de projetos, 

evitando assim, se aprofundar em ferramentas, metodologias e aplicações especificas 

relacionadas a estes temas, somente quando se fizer necessário para que o assunto seja 

compreendido. 

Não foram feitas pesquisas, questionários, observações ou entrevistas, assim como não 

é objetivo do trabalho fazer qualquer análise quantitativa, toda e qualquer informação 

quantitativa utilizada no trabalho (como por exemplo, percentual de empresas que utilizam ou 

não as boas práticas vistas no trabalho), tem como único objetivo contribuir para a validação 

das ideias e objetivos propostos.  

1.5 JUSTIFICATIVA 

O guia PMBOK (2013) cita que os projetos são uma maneira de alcançar metas e 

objetivos organizacionais, frequentemente no contexto do plano estratégico. Cohen (2002) 

comenta que o portfólio de projetos é cada vez mais considerado como a força motriz da 

implementação da estratégia das organizações. Mas e se os projetos desenvolvidos não 

estiverem alinhados com o plano estratégico? 

Cassiano e Abdollahyan (2007) em seu artigo para o Simpósio De Excelência em Gestão e 

Tecnologia (SEGeT) citam que a falta de critérios para se definir o portfólio de projetos da 

organização e sua consequente priorização, pode levar a organização a destinar excessivos 

recursos a atividades e projetos que não colaboram para a implementação da estratégia 
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definida pela organização. Tais recursos “desperdiçados” podem ser a diferença entre a 

organização se manter competitiva ou ser engolida pelo mercado. 

O tema maturidade em gerenciamento de projetos, programas e portfólio, assim como 

diversos modelos de maturidade que contribuem para este tema, vem ganhando cada vez mais 

destaque. Kerzner (2006) conceitua a maturidade em gerenciamento de projetos, como sendo 

o desenvolvimento de sistemas e processos que são por natureza repetitivos e garantem um 

aumento da probabilidade de que os projetos tenham sucesso. Os modelos de maturidade, de 

maneira geral, apresentam estágios de desenvolvimento da organização com relação a 

aplicação de boas práticas relacionadas ao gerenciamento de projetos, programas e portfólio.  

Importante então, é saber se dentro destes tais níveis de maturidade, existem conceitos 

relacionados a aplicação do alinhamento estratégico do portfólio e se é possível relacionar 

estes conceitos através da análise de pesquisas de benchmarking já existentes. 
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

O desenvolvimento do trabalho se dará, basicamente, da análise de livros, artigos, 

dissertações e pesquisas já realizadas, de maneira a introduzir o autor e os leitores no tema 

proposto, realizando comparações, identificando respostas as questões de pesquisa e cumprindo 

os objetivos geral e específicos propostos. Desta maneira, a estrutura metodológica será a 

seguinte: 

A metodologia de pesquisa, do ponto de vista dos objetivos gerais será a pesquisa 

exploratória, já que de acordo com Gil (2010) a mesma tem como propósito, maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícitos ou a construir hipóteses, 

para tal normalmente tem o envolvimento de levantamento bibliográfico e análise de exemplos.  

O delineamento de pesquisa, no caso deste trabalho, que de acordo com Gil (2010), leva 

em consideração o ambiente de pesquisa, a abordagem teórica e as técnicas de coleta e análise 

de dados, é considerado como uma pesquisa bibliográfica, já que toda a pesquisa foi feita 

através de materiais já publicados, que é a definição dada por GIL (2010) sobre o conceito de 

pesquisa bibliográfica. Marconi (2010) descreve sua finalidade como sendo: Colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado 

assunto. 

Do ponto de vista de sua natureza, será classificada como pesquisa básica, que de acordo 

com Gil (2010) abrange estudos elaborados com a finalidade de preencher uma lacuna de 

conhecimento, tal pesquisa terá caráter qualitativo já que a pesquisa será realizada através de 

materiais já existentes com o objetivo de identificar se existe uma relação entre dois temas, 

dados quantitativos existentes no trabalho tem como único objetivo contribuir para a 

identificação de tal relação. 

2.1 TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Os conceitos chaves para os objetivos do trabalho, foram retirados de publicações já 

existentes e interpretados em tópicos, ou seja, grupos de conceitos que auxiliaram o autor a 

responder o problema de pesquisa. Os principais tópicos, podem ser divididos em: 

Planejamento estratégico, no qual contribui com o conceito de o que é um plano estratégico e 

sua importância; Gerenciamento de projetos, no qual destacaram-se os conceitos do que é 

projeto e principalmente Portfólio de projetos, realçando a importância em se alinhar os projetos 
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ao plano estratégico e as boas práticas que podem ser utilizadas para que isso ocorra e por 

último, os conceitos de Maturidade em gerenciamento de projetos, ressaltando como este 

conceito pode impactar no alinhamento ou não dos projetos ao plano estratégico. Por último, 

foram utilizadas pesquisas já realizadas anteriormente, que mostraram um relacionamento entre 

a utilização dos conceitos e boas práticas defendidas, com o “nível” de maturidade das 

organizações. 

2.2 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Durante o desenvolvimento do trabalho, foram utilizados conceitos de diversos autores, 

porém em sua grande maioria, esses autores sofrem influência direta dos conceitos e boas 

práticas defendidas por um único instituto, o Project Management Institute (PMI), o que pode 

enviesar a conclusão do trabalho. Tal conclusão poderia ser diferente se a base de pensamento 

fosse de outra instituição.  

Além disso, a quantidade de fontes de pesquisas já realizadas, relacionadas ao 

benchmarking de boas práticas em gerenciamento de projetos e ao nível de maturidade das 

organizações, que contribuíram diretamente para a conclusão do trabalho, ainda são poucas, o 

que pode prejudicar a confiabilidade dos resultados obtidos pelo trabalho. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, serão conceituados os principais temas que envolvem este trabalho e que 

servirão de base para uma análise final sobre o tema e sugestões de estudos futuros. Como o 

trabalho relaciona os conceitos de gerenciamento de portfólio e planejamento estratégico, foi 

necessário citar os seguintes temas: Gerenciamento de projetos, programas e portfólio, PMO 

(escritório de projetos), planejamento estratégico e a maturidade em gerenciamento de projetos. 

3.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Nos próximos capítulos, em grande parte dos conceitos apresentados relacionados a 

gerenciamento de projetos, programas e portfólio, além do escritório de projetos e maturidade, 

usaremos o termo “planejamento estratégico” e conceitos relacionados, por isso, é importante 

iniciarmos esse trabalho entendendo o que é planejamento estratégico. 

Antes de entrar nos conceitos de planejamento estratégico, é importante dar um passo 

atrás e compreender o que significa planejamento e o que significa estratégia. 

Planejamento, de acordo com Mintzberg (2004) é um procedimento formal para 

produzir um resultado articulado, na forma de um sistema integrada de decisões, sendo que a 

formalização citada, se dá pela decomposição, articulação e racionalização dos processos pelos 

quais as decisões são tomadas e integradas nas organizações. 

Oliveira (2011), reforça que há uma dificuldade em estabelecer um conceito para 

planejamento. Em sua opinião, o conceito de planejamento é um processo desenvolvido para o 

alcance de uma situação futura desejada, de um modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com a 

melhor concentração de esforços e recursos pela empresa. O mesmo autor ainda define o 

propósito de planejamento como sendo o desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes 

administrativas, de possibilitam a avaliação de implicações futuras de decisões presentes. 

Cohen (2002), se refere a estratégia como simplesmente, estratégia a maneira como a 

empresa se orienta no mercado e atua em relação aos concorrentes. Sertek (2012) representa a 

estratégia como um conjunto de ações e iniciativas que levam uma empresa ao sucesso, ou seja, 

a maneira como a empresa percebe o mundo. O autor também destacada que a estratégia tem 

como objetivo, buscar o posicionamento da empresa no ambiente competitivo. 
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Em somatório ao conceito de posicionamento visto acima, Porter (2009), acredita ser 

importante diferenciar posicionamento de eficácia operacional. Segundo o mesmo, eficácia 

operacional significa o desempenho de atividades melhor que os rivais, diz respeito a quaisquer 

práticas pelas quais a empresa utiliza melhor os insumos. Em dissemelhança, o posicionamento 

estratégico (estratégia), significa desempenhar atividades diferentes das exercidas pelos rivais 

ou desempenhar as mesmas atividades de maneira diferente. 

Agora visto os conceitos isolados de planejamento e estratégia, se torna mais fácil 

compreender do que se trata o planejamento estratégico. Sua definição, de acordo com Rezende 

(2011), se dá como um processo dinâmico, sistêmico, coletivo, participativo e contínuo para 

determinação dos objetivos, estratégias e ações da organização. 

Sertek (2012) aborda seu conceito como sendo um processo que determina como a 

organização pode chegar onde deseja e o que fará para atingir tais objetivos, visa dar sentido as 

ações organizacionais, proporcionando parâmetros dentro dos quais trabalhar. 

Oliveira (2011) relaciona a responsabilidade pelo planejamento estratégico com os   

níveis mais altos da organização e comenta que o seu resultado diz respeito tanto a formulação 

de objetivos, quanto a seleção dos cursos de ação a serem seguidos. 

Para melhor compreensão do planejamento estratégico, é interessante fazer uma 

comparação dos papéis dos diferentes “níveis” de planejamento dentro das empresas, a Tabela 

1, adaptada de Oliveira (2011), demonstra exemplos de planejamento dentro de cada nível. 

 
Tabela 1 – NÍVEIS ESTRATÉGICOS 

Tipo Nível 

Planejamento estratégico Estratégico 

Planejamento 

Mercadológico 

Planejamento 

Financeiro 

Planejamento 

da produção 

Planejamento 

dos recursos 

humanos 

Planejamento 

organizacional 
Tático 

Plano de 

preços e 

produtos 

Plano de 

despesas 

Plano da 

capacidade de 

produção 

Plano de 

recrutamento e 

seleção 

Plano diretor 

de sistemas 

Operacional 

Plano de 

promoção 

Plano de 

investimentos 

Plano do 

controle de 

qualidade 

Plano de 

treinamento 

Plano de 

estrutura 

organizacional 

Plano de venda 
Plano de 

compras 

Plano de 

estoques 

Plano de 

cargos e 

salários 

Plano de 

rotinas 

administrativas 

Plano de 

distribuição 

Plano fluxo de 

caixa 

Plano de 

utilização de 

mão de obra 

Plano de 

promoções 

Plano de 

informações 

gerenciais 
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Plano de 

pesquisa de 

mercado 

Plano 

orçamentário 

Plano de 

expedição de 

produtos 

Plano de 

capacitação 

interna 

Plano de 

comunicações 

Fonte: Oliveira (2011) 

Nota: dados trabalhados pelo autor 

 

Em síntese, o planejamento estratégico está relacionado à busca pelo estabelecimento da 

melhor direção a ser seguida pela empresa; o planejamento tático, tem por fim otimizar 

determinada área de resultado e o planejamento operacional foca basicamente nas atividades 

do dia a dia da empresa. 

Born (2014), divide a estrutura de um plano estratégico em 5 partes. Análise de 

empresas, que busca compreender as forças e fraquezas da própria organização, assim como 

descrever quais as estratégias atuais; Análise de Estratégica, em que se identificação as 

oportunidades e ameaças do ambiente externo a organização; Formulação estratégica, em que 

se apontam os objetivos, estratégias e ações; além da Análise Financeira, que nada mais é que 

projetar financeiramente o que foi planejado e avaliar o custo x benefício do plano. A figura 1, 

retirada de Born (2014), sumariza o conteúdo esperado de cada parte do roteiro. 

Figura 1 – PLANO ESTRATÉGICO 

Análise da Empresa 

  

* Histórico, Recursos e Resultados 

* Princípios norteados (Negócio, Visão, Valores e 

Missão) 

* Cadeia de Valores 

* Fatores-Chave de Sucesso 

  

Análise Estratégica 

  

* Análise Macro ambiental: Oportunidades e Ameaças 

* Cenários 

* Análise da Indústria (Cinco forças Competitivas - 

Porter) 

* Grupos estratégicos 

* Matriz de competitividade 

* Análise do Mercado (Qualitativa e Quantitativa) 

* Segmentação 

* Matriz GE 

* Matriz SWOT (PFOA) 
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Formulação Estratégica 

  

* Objetivos Estratégicos 

* Estratégias Empresarias 

* Ações Estratégicas, Cronogramas e Orçamentos 

* Controles Estratégicos 

  

Análise Financeira 

  

* Caracterização da Empresa 

* D.R.E Incremental do Plano 

* Projeção de D.R.E 

* Projeção de Balanço Patrimonial 

* Análises: Horizontal e Vertical 

* Cálculo de R.O.I 
Fonte: Born (2014) 

Nota: dados trabalhados pelo autor 

 

Na figura a seguir, Valle et al (2007), sumariza as análises realizadas durante um 

planejamento estratégico e comenta que o último passo para geração de resultados é a 

implementação dos projetos através do portfólio, ou seja, a estratégia é atingida através da 

execução do portfólio de projetos, os próximos temas a serem estudados. 

Figura 2 – FLUXO DA ESTRATÉGIA 

 
Fonte: Valle et al (2007) 
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3.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Antes de conceituar gerenciamentos de projetos, é necessário entender o que significa o 

termo projeto. 

Projeto é, de acordo com Gido (2007), um esforço para se atingir um objetivo especifico 

por meio de um conjunto de tarefas inter-relacionadas e da utilização eficaz de recursos. Em 

complemento a essa definição, o Project Management Institute (PMI) em sua página na internet 

cita que um projeto é um conjunto de atividades temporárias, realizadas em grupo, destinadas 

a produzir um produto, serviço ou resultado único.  

Para melhor compreensão do que é um projeto, é importante distinguir o que é um 

projeto e o que é um trabalho operacional (processo). Nocêra (2012) diferencia estes dois 

conceitos através da seguinte comparação: 

Tabela 2 – PROJETO X OPERACIONAL 

PROJETO TRABALHO OPERACIONAL 

Início e fim definidos 
Início e fim não definidos 

e não determinados 

Temporário 
Continuo - o processo se 
repete continuamente 

Produz um único produto 
ou serviço (exclusivo) 

Produz o mesmo produto 
ou serviço repetidamente 

Recursos dedicados ao 
projeto 

Recursos dedicados à 
operação 

Fonte: Nocêra (2012) 

Nota: dados trabalhados pelo autor 

 

Após essa conceptualização, uma questão pode surgir: Mas o que indica que o projeto 

foi um sucesso? Kerzner (2011), define o sucesso do projeto da seguinte maneira: Para um 

projeto ter sucesso, ele deve ser concluído: 

• Dentro do prazo especificado para a conclusão do projeto 

• Dentro orçamento estimado para o projeto 

• Dentro do nível de especificação ou desempenho adequado 

• Com aceitação do cliente 

• Com poucas e adequadas mudanças no escopo 

• Sem atrapalhar o fluxo principal de trabalho da organização 

• Sem modificar a cultura da empresa 
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E como conseguir esse sucesso? A maneira que abordaremos neste trabalho, é através dos 

conceitos de gerenciamento de projetos, que de acordo com o guia PMBOK (2013) é a aplicação 

do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas ás atividades do projeto  com o objetivo 

de atender seus requisitos (Aquilo que se espera do projeto). O mesmo guia destaca 47 

processos de gerenciamento de projetos, que são divididos em 10 áreas de conhecimento, que 

por sua vez, são sobrepostos em 5 grupos de processos. A imagem a seguir resume esse 

relacionamento. 

Figura 3- RELAÇÃO GRUPOS/ÁREAS 

 
Fonte: PMBOK 5ª Edição, (2013). 
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Com a implementação do gerenciamento de projetos, da maneira como vimos acima, 

diversos benefícios são trazidos a organização. Nocêra (2012) cita os seguintes benefícios: 

• Técnicos - o resultado do produto do projeto 

• Prazo de entrega - obtenção do produto do projeto na data requerida 

• Custo - custo final de acordo com o planejado 

• Satisfação do cliente - com o produto final, prazo e custos 

• Satisfação das partes interessadas e membros da equipe do projeto 

 Se fizermos uma comparação entre o que define o sucesso de um projeto com os 

benefícios do gerenciamento de projetos (Tabela 3), podemos concluir que o gerenciamento de 

projetos é essencial para a competitividade das organizações, já que ele implica diretamente em 

pontos importantíssimos de uma organização, como o quanto ela gasta e o quão satisfeito estão 

seus clientes.  

Tabela 3 - BENEFÍCIOS X FATORES 

Benefícios do gerenciamento de projetos Fatores de sucesso de um projeto 

Técnicos - o resultado do produto do projeto 
Dentro do nível de especificação ou desempenho 

adequado 

Prazo de entrega - obtenção do produto do projeto 

na data requerida 

 Dentro do prazo especificado para a conclusão 

do projeto 

Custo - custo final de acordo com o planejado Dentro orçamento estimado para o projeto 

Satisfação do cliente - com o produto final, prazo 

e custos 
Com aceitação do cliente 

Satisfação das partes interessadas e membros da 

equipe do projeto 

Com poucas e adequadas mudanças no escopo. 

Sem atrapalhar o fluxo principal de trabalho da 

organização. 

Sem modificar a cultura da empresa. 
Fonte: O autor 

Uma questão crítica, que impacta diretamente nos fatores de sucesso de um projeto é a 

identificação clara de qual a origem do projeto, ou seja, por que ele existe? Nocerâ (2012) 

comenta que geralmente, os projetos se originam das seguintes situações: 

• Demanda de mercado     

• Necessidade organizacional 

• Solicitação de um cliente 

• Requisito legal 

• Avanço tecnológico 

• Necessidade social 
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Ou seja, toda definição que existir dentro deste projeto, deve estar ligada a origem deste 

projeto. Por exemplo: Se o projeto existe por causa de uma demanda de um cliente, quem deve 

definir a aprovar as características do produto final do projeto deve ser o cliente. Este conceito, 

assim como o conceito de projeto em si, está diretamente ligado ao planejamento estratégico de 

uma empresa, visto anteriormente neste trabalho. 

3.2.1 Gestão de portfólio de projetos 

Sabbag (2012) cita que existem 5 tipos de projetos e que cada tipo de projeto 

compreende uma quantidade o mesmo autor indica que vários destes projetos atuam em 

simultaneidade e que podem ser agrupados em programas ou portfólio. 

Figura 4 – TIPOS DE PROJETOS 

 
Fonte: Sabbag (2012). 

 

 Mas afinal, o que é portfólio e o que são programas? Wideman (2004) descreve o 

gerenciamento de programas em algumas frases. Destaco duas delas: 

• Programa é um grupo de projetos relacionados gerenciados em uma maneira 

coordenada. 

• O gerenciamento de uma série de projetos relacionados, executados em um período de 

tempo que tem como objetivo atingir metas globais. 
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Através destes pontos, podemos concluir que um programa é um conjunto de projetos que 

são gerenciados de maneira coordenada e que se complementam na execução de um objetivo 

proposto. 

Prado (2008) comenta sobre os grupos de processos para os gerenciamentos de programas 

e que ações fazer parte deles. São eles: 

 

Iniciação 

• Designar Gerente do Programa 

• Confeccionar termo de abertura do programa 

Planejamento 

• Identificar projetos que farão parte do programa 

• Planejamento dos projetos, de maneira separada 

• Sincronização entre os projetos 

Execução 

• Execução de todos os projetos 

Controle 

• Manter a sincronização entre os projetos e garantir e qualidade do objetivo final 

Encerramento 

• Encerramento de dos projetos individuais, assim como do programa. 

Uma dúvida que pode surgir em algum momento é, isso é um projeto ou um programa? 

Para exemplificar essa dúvida, citamos um “super-projeto”. Por exemplo, a construção de uma 

comunidade de moradias populares. Na execução do mesmo precisaríamos construir dezenas 

de casas, instalar iluminação pública, construir parques, etc. Isso é um projeto ou um programa?  

Lucena (2015) responde a esse questionamento da seguinte maneira: “Depende!”, o 

gerenciamento de programas não existe por si só, ele é uma decisão gerencial. Essa decisão 

passa pelo intuito de perceber ou não benefícios em agrupar projetos em um programa ou 

gerencia-lo individualmente.  
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 Para tentar elucidar essa afirmação, é necessário refletir sobre quais são esses benefícios. 

Vargas (2012) em seu podcast “O que é gerenciamento de programas? ”, comenta que um 

programa é um conjunto de projetos que tem o objetivo de atingir benefícios que não seriam 

obtidos, caso fossem tratados de maneira separadas. Para exemplificar, ele citou as seguintes 

situações: 

• Melhor poder de negociação – Se mais de um projeto precisar adquirir um produto 

X, a soma deles irá gerar uma demanda maior de produtos, com esse número maior, 

pode ser possível negociar melhores preços. 

• Economia de recursos – Por exemplo, utilizar o mesmo local administrativo para 

equipes de diversos projetos. A divisão dos custos deste local, pode gerar uma 

economia, se comparada com 

Agora que sabemos qual o conceito de programas, vamos partir para o segundo conceito 

deste tópico: “Portfólio de projetos”. O guia PMBOK (2013) refere-se ao portfólio como uma 

coleção de projetos e programas, gerenciados como um grupo, para atingir os objetivos 

estratégicos da organização, tal conceito é exemplificado na figura 5. O mesmo guia, diferencia 

os conceitos de portfólio e programa da seguinte maneira:  

“O gerenciamento de portfólios se alinha com as estratégias organizacionais 

selecionando os programas ou projetos certos, priorizando o trabalho e proporcionando os 

recursos necessários, enquanto que o gerenciamento de programas harmoniza os componentes 

dos seus projetos e programas e controla as interdependências a fim de obter os benefícios 

especificados. ” 
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Figura 5 - RELAÇÃO PORTFÓLIO 

 
Fonte: PMBOK 5ª Edição, (2013). 

 

Wideman (2004) comenta que o objetivo principal em se agrupar projetos e programas 

em um portfólio é atender a alguma necessidade estratégica do negócio. Além disso, comenta 

que esses projetos e programas, normalmente compartilham recursos físicos e financeiros. 

Barcaui (2012) exemplifica os conceitos vistos até o momento através da figura abaixo: 

Figura 6 - DESDOBRAMENTO PORTFÓLIO 

 
Fonte: Barcaui (2012) 
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 E qual a importância em se gerenciar esse portfólio?  Prado (2008) descreve o processo 

de gerenciamento do portfólio da seguinte maneira: 

Figura 7 - PROCESSO PORTFÓLIO 

 
Fonte: Prado (2008) 

Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

Planejamento estratégico: Definição das metas globais e suas correspondentes iniciativas 

estratégicas. Como foi visto no capítulo anterior. 

Alinhamento Estratégico: Neste momento, se deve identificar quais programas e projetos 

atendem aos resultados previstos no planejamento estratégico. Prado (2008) descreve algumas 

etapas para que isso ocorra. Essas etapas estão descritas na figura abaixo: 

Figura 8 - ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

 
Fonte: Prado (2008) 

 

O objetivo é avaliar o escopo dos projetos, junto a seus retornos financeiros, riscos, 

PAYBACK, disponibilidade de recursos financeiros e humanos para execução dos mesmos, 

que contribuam ao planejamento estratégico da organização, além de diversos outros critérios 

bem estabelecidos pela organização, que permitam selecionar os que mais podem contribuir 

para os seus objetivos estratégicos. 
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Pize (2017), reforça que existem diversos critérios classificatórios para escolha dos 

projetos, porém que os critérios estratégicos, podem ser eliminatórios, caso o projeto não 

contribua com nenhum objetivo estratégico da organização, ou seja, quando não exista um 

alinhamento estratégico. 

É constatado, dentro do Standard for portfolio management (2008) que o responsável 

pelo gerenciamento do portfólio, nem sempre cria o plano estratégico da empresa, porém deve 

compreender os objetivos e prioridades estratégicas da empresa para saber como o portfólio de 

projetos pode apoiar nesses tópicos, levando em consideração tanto benefícios financeiros e 

não financeiros, como os riscos envolvidos no portfólio. 

Vale salientar que nem sempre os projetos poderão estar alinhados a estratégia, Barcaui 

(2012) relembra que são várias as origens para surgimento de projetos. Dentro essas origens, 

alguns são considerados “obrigatórios”, como por exemplo, exigências legais e necessidade ou 

impactos ecológicos. Como são obrigatórios, nem sempre eles estarão relacionados a sua 

estratégia, porém a execução dos mesmos resultará em resultados positivos para a organização. 

Os conceitos vistos nesse tópico, são demasiadamente importantes para o objetivo do 

trabalho. Aqui é possível entender a importância em se alinhar os projetos da empresa com seu 

planejamento estratégico e objetivos das empresas. 

Identificação dos portfólios: Após a identificação de todos os projetos que estão de acordo com 

os objetivos estratégicos e que trazem resultados a empresa, é preciso agrupa-los em portfólios 

e nomear responsáveis pelos mesmos, que terão a responsabilidade de acompanhar o andamento 

dos mesmos e garantir os mesmos sejam executados. De acordo com Prado (2008) os projetos 

e programas, agrupados em portfólios, podem estar espalhados por toda a organização. Por 

exemplo: Um portfólio de aumento do faturamento, pode ter projetos dentro das fábricas da 

organização, porém também nos escritórios das mesmas. 

Acompanhamento: De acordo com Prado (2008) o acompanhamento do portfólio tem dois 

objetivos: 

• Revisão do andamento dos projetos: Obtenção de indicadores e relatórios sobre a 

situação dos projetos, garantindo que os mesmos estejam alinhados com a estratégia e 

que os recursos estejam sendo usados da melhor maneira. 

• Mudanças estratégicas: Tornar o portfólio de projetos apto a se adaptar a mudanças na 

estratégia da empresa. 
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Ou seja, o responsável pelo portfólio, deve acompanhar o andamento dos projetos e 

programas, assim como fatores externos que podem vir a influenciar a estratégia da empresa e 

consequentemente seus projetos e programas, tomando ações necessárias para manter os 

resultados dos projetos e programas, dentro do esperado e necessário para a organização. 

 A maior vantagem em se gerenciar através de portfólio de projeto, de acordo com 

Rothman (2009) é aumentar a transferência de dados da organização. Isso acontece, porque ele 

permite a quem toma decisões, ter a visão de todos os projetos, seus resultados esperados e 

recursos necessários. Com essas informações, você pode planejar a execução dos mesmos em 

períodos diferentes, evitando competição entre os recursos dos projetos, permitindo que os 

mesmos sejam completados mais rapidamente e possibilitando o início de outros, ou seja, maior 

produtividade. 

 O Standard for portfolio management (2008) cita que o principal objetivo em se alinhar 

o gerenciamento do portfólio com os objetivos estratégicos da organização é estabelecer um 

plano exequível e balanceado que ajude a organização a atingir suas metas. Esse benefício é 

adquirido através das cinco áreas de contribuição abaixo: 

• Manter o alinhar do portfólio: Todo componente (projeto ou programa) deve estar 

alinhado com um ou mais objetivo estratégico. 

• Alocar recursos financeiros: A prioridade de cada programa ou projeto guia a alocação 

dos recursos. 

• Alocar recursos humanos: A prioridade de cada projeto ou programa guia a alocação de 

recursos humanos, tais como tempo, habilidades, contratações e equipe. 

• Mensurar componentes: Como o objetivo de cada programa ou projeto deve ser atingir 

o objetivo estratégico da empresa, os mesmos precisam ser mensuráveis, caso contrário 

não é possível identificar tal contribuição. 

• Gerenciar riscos estratégicos: Cada projeto ou programa, contém riscos que podem 

impactar no atingimento dos objetivos estratégicos, tais riscos devem ser identificados 

e controlados. 

A pirâmide abaixo, retirada no standard for portfolio management (2008) sumariza os 

conceitos vistos. Nele é possível observar que o gerenciamento do portfólio fica no mesmo 

"nível" do gerenciamento em alto nível da das operações, ou seja, ambos são responsáveis por 

estabelecer quais iniciativas são necessárias para atingir as metas de performance da empresa 
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(Estratégia e objetivos organizacionais). Já o gerenciamento de programas e projetos, está no 

mesmo "nível" do gerenciamento das operações, que correspondem a execução das atividades 

previstas, com o objetivo de comprimir as iniciativas previstas nos "níveis" superiores da 

pirâmide. 

Figura 9 - PORTFÓLIO NA ORGANIZAÇÃO 

 
Fonte: Standard for portfolio management (2008) 

 

 Para resumo dos conceitos vistos até o momento, veremos um quadro comparativo de 

Archibald e Prado (2007) que diferencia projetos, programas e portfólio (Tabela 4). Vimos que 

um programa é um agrupamento de projetos que tenham objetivos parecidos com a intenção de 

utilizar os recursos da melhor maneira. Percebemos também, que um portfólio é um 

agrupamento de projetos de acordo com objetivos estratégicos da empresa, seu gerenciamento 

tem como premissa, identificar, selecionar e monitorar os projetos que estejam alinhados aos 

objetivos estratégicos da empresa, excluindo os que não se encaixam, ou seja, ao se gerenciar 

o portfólio dos projetos, você tem a possibilidade de executar somente os projetos que trarão 

mais resultados, e esses resultados contribuirão para direcionar a empresa ao seu objetivo, seja 

ele aumentar as vendas, expandir seu mercado ou qualquer outro. 
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Tabela 4 - SUMARIZAÇÃO 

 
Fonte: Archibald e Prado (2007) 

3.2.2 Escritório de projetos (PMO) 

Até o presente momento, tivemos a oportunidade de entender o que são projetos, 

programa e portfólio, além da sua importância e da importância de se gerenciar tudo isso da 

maneira correta. Agora, vamos entender um pouco sobre o escritório de projetos (PMO) e como 

o seu uso pode contribuir para mais eficiência no gerenciamento dos projetos e programas e de 

um melhor alinhamento entre o portfólio e a estratégia da empresa. 

O guia PMBOK (2013) conceitua o PMO como sendo uma estrutura organizacional que 

padroniza os processos relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos, 

ferramentas e técnicas. Com essa definição, podemos dizer que o papel do PMO é facilitar o a 

aplicação dos conceitos de gerenciamento de projetos na organização, certo? Gutenberg 

Silveira, através do livro “PMO Escritório de Projetos, Programas e Portfólio”, de Barcaui 

(2012) segmenta as diversas funções do PMO em 5 diferentes áreas, sendo elas: 
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• Negócios: Gerenciador do portfólio de projetos com relação as estratégias de negócios 

da organização. Considerando que a estratégia é criada pelos altos executivos, o PMO 

tem a função e os meios para proporcionar uma visibilidade do portfólio de projetos 

para os executivos, alinhando a carteira de projetos com as metas organizacionais. 

• Suporte: Apoio constante e presente aos gerentes de projetos, seja na centralização das 

informações, auditorias ou até mesmo em revisões de qualidade.  O PMO pode apoiar 

na recuperação de projetos que estão sendo executados em não conformidade ao plano, 

revisar a qualidade das entregas do projeto e apoio em momentos chaves do projeto, 

como a abertura e encerramento dos projetos (Por exemplo: Apoiando na montagem da 

equipe e na desmobilização da mesma). 

• Recursos Humanos: Compreende na gestão de recursos, mentoria, treinamento e planos 

de carreiras dos profissionais envolvidos com os projetos. Podendo, por exemplo, 

auxiliar na negociação de recursos, transmissão de segurança e conforto para os 

profissionais (através de mentorias), desenvolver competências e criar cargos e salários 

relacionados a gestão de projetos na empresa. 

• Processos e tecnologias: Está associado ao uso constante de metodologias, melhores 

práticas, indicadores e tecnologias que auxiliem no melhor desempenho do projeto. Sua 

contribuição se dá através da fomentação da metodologia a ser utilizada, escolha do 

software a ser utilizado, desenvolvimento e acompanhamento de indicadores de 

desempenho e gestão e dispersão do conhecimento gerado pelos projetos. 

• Clientes: Relacionamento constante com os clientes, com o objetivo de melhorar o nível 

de comunicação, aproximação do cliente ao projeto, resolução de problemas e 

minimização dos riscos. 

 Vargas (2008), categoriza as funções do PMO em 3 níveis hierárquicos de atuação, cada 

um deles tem um grau de envolvimento com os projetos e responsabilidades distintas. Os 3 

níveis de PMO são descritos da seguinte maneira: 

• Suporte (Operacional): Tem a função de apoio aos diversos projetos, fornece suporte, 

ferramentas, controle de prazos e custos, metodologias e faz a interface entre os 

diferentes projetos. Sua atuação é muito mais direta nos projetos. 

• Centro de excelência (Departamental): Não se envolve de maneira direta aos projetos, 

sua função está relacionada a fornecer apoio (empoderamento), gerenciar as partes 
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interessadas nos projetos, disseminar as vantagens em se utilizar as melhores práticas 

de gerenciamento de projetos e desenvolver as equipes de projeto. 

• Coorporativo (Estratégico): Atua no gerenciamento estratégico dos projetos, tem como 

função atuar no planejamento estratégico dos projetos, atuando como uma interface 

entre a alta administração e os projetos. Além de gerenciar o portfólio dos projetos e o 

conhecimento gerado pelos mesmos. 

Em seu artigo, denominado “The Strategic PMO”, Gruia (2015), ao conceituar um PMO 

estratégico (ou coorporativo, como vimos acima), elenca cinco áreas de atuação no qual o 

PMO deve estar focado. São eles: 

• Conectar a estratégia a execução: O autor comenta que as empresas bem-sucedidas 

compreendem a relação direta entre o seu investimento em competências estratégicas e 

o sucesso, sendo que o resultado dessa relação é uma vantagem competitiva. 

• Priorização: De acordo com o autor, programas concorrentes e não priorizados se 

tornam um complicador na implementação da estratégia planejada. Cabe ao PMO, 

decidir sobre quais iniciativas (projetos, desenvolvimento de competências, etc.), 

merecem investimentos e qual seria tal investimento. 

• Relacionar os recursos à estratégia: Em complemento aos conceitos vistos acima, o 

autor cita algumas reflexões a serem feitas que auxiliam no estabelecimento de uma 

hierarquia de alocação, de maneira a proporcionar sua relação com a estratégia da 

empresa. Como exemplo de reflexões, cito: “Quais restrições (política, externa, interna) 

são as mais críticas?” Nossos portfólios abrangem a empresa em níveis corporativos, de 

programas e de projetos?”, entre outros. 

• Acompanhar a utilização dos recursos: Planejamento e execução eficaz de projetos, 

demandam que todos os processos, tecnologias de acompanhamento e entregas estejam 

ligadas a estratégia. O uso de ferramentas que apoiam esse alinhamento, de acordo com 

o autor, auxilia a organização na análise da viabilidade dos projetos, na determinação 

da sequência de atuação (quais projetos / entregas devem ser feitas agora?), necessidade 

de acelerar a execução e munir as partes interessadas com as informações necessárias. 

• Apoio na execução: Outra área essencial no qual o PMO estratégico deve atuar, é no 

apoio a execução dos projetos e programas planejados. A contribuição se dá através da 

participação na medição de resultados, análise das variações (planejado / executado), 

previsão dos impactos (se continuar desta maneira, qual seria o destino do projeto?) e 

nas ações para realinhar o projeto dentro do previsto. 
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 Tivemos a oportunidade de compreender os conceitos relacionados a um escritório de 

projetos (PMO) e verificar os benefícios e a importância na implementação de um PMO, para 

o uso das melhores práticas do gerenciamento de projetos e também do alinhamento estratégico 

dos projetos, junto aos objetivos da organização. Darci Prado, comenta, através da obra de 

Barcaui (2012), que um PMO é um agente de sucesso para os projetos, porém que existe uma 

necessidade de um período de ganho de experiência para que o mesmo agregue valor. Esse 

tempo necessário de experiência, está diretamente ligado ao conceito de maturidade, nosso 

próximo tópico a ser analisado. 

3.3. MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Até o momento, dentro deste trabalho, tivemos a oportunidade de compreender os 

conceitos, vantagens e oportunidades do Gerenciamento de projetos, mais especificamente, no 

que compreende relacionar o plano estratégico com os projetos geridos pelas organizações. 

Porém, um questionamento pode surgir. Dentro daquelas organizações que buscam utilizar os 

conceitos aqui revisados, todas conseguem aplica-los da maneira esperada, trazendo os 

resultados aguardados?  O conceito de maturidade em gerenciamento de projetos, pode ajudar 

a responder esse questionamento. 

Kerzner (2006) conceitua a maturidade em gerenciamento de projetos, como sendo o 

desenvolvimento de sistemas e processos que são por natureza repetitivos e garantem no 

aumento da probabilidade de que os projetos tenham sucesso.  O mesmo autor, em uma obra de 

2011, frisa a diferença entre maturidade e excelência, sendo que uma organização em estado de 

excelência é aquela que que possui um fluxo continuo de projetos gerenciados de maneira bem-

sucedidos. Em resumo, a excelência é conquistada após o desenvolvimento da maturidade 

dentro da organização. 

Junto à figura abaixo, Prado (2010), resume os conceitos vistos sobre maturidade. Está 

figura mostra uma pesquisa feita através de projetos de desenvolvimento de novos produtos e 

mostra como os “níveis” de maturidade em gerenciamento de projetos, estão diretamente 

ligados com a probabilidade de sucesso dos mesmos. (Nível 1: 60% de probabilidade de 

sucesso. Nível 5: Quase 100% de probabilidade). 
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Figura 10 - NÍVEIS MATURIDADE 

 
Fonte: Prado (2010) 

 

Para ajudar a definir qual o “nível” de maturidade das organizações e contribuir para que 

as mesmas possam se desenvolver e aprimorar os ditos, diversos modelos de maturidade em 

gerenciamento de projetos foram criados e estão disponíveis no mercado, Costa e Ramos (2013) 

comentam que um modelo de maturidade é aquele que aponta as trilhas já demarcadas, pelas 

quais as organizações deveriam passar, e os marcos a serem atingidos sequencialmente, a ponto 

de  perseguir resultados mais efetivos e previsíveis. Prado (2010) conceitua um modelo de 

maturidade, como sendo um mecanismo capaz de quantificar numericamente a capacidade de 

gerenciar projetos com sucesso, ao mesmo tempo que auxilia no estabelecimento de um plano 

de crescimento para a organização. 

Como visto anteriormente, são inúmeros os modelos de maturidade a serem utilizados, 

como por exemplo o PMMM de Harold Kerzner e o OPM3 do Project Management Institute, 

o Project Framework da ESI e o P3M3, da “Office of Government Commerce” (OGC). Porém, 

com o intuito apenas de compreender melhor o conceito de modelo de maturidade, serão 

descritos somente as estruturas dos modelos MMGP, P3M3 e Project Framework. 

O modelo MMGP, proposto por Prado (2010), descreve 5 níveis de maturidade a serem 

atingidos pelas organizações, são eles: 

• Nível 1 - Inicial: Representa um cenário no qual a organização ainda não efetuou 

nenhum esforço coordenado para implementação de gerenciamento de projetos, 

ou seja, os projetos são executados isoladamente através de iniciativas 
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individuais. Como consequência, atrasos constantes, custos acima do orçamento, 

mudanças no escopo e não alinhamento com a estratégia da empresa. 

• Nível 2 - Conhecido: Representa um esforço coordenado no sentido de criar uma 

linguagem comum, normalmente realizada através de treinamentos. Mesmo 

tendo mais sucesso que as empresas de nível 1, as empresas de nível 2 ainda 

sofrem (em menor escala) com atrasos, excesso de custos e não atendimento das 

expectativas.  

• Nível 3 - Padronizado: Representa um cenário onde existe um modelo 

padronizado de gerenciamento de projetos, com base em metodologia, recursos 

computacionais (softwares), estrutura organizacional e alinhamento estratégico. 

Aqui, nota-se um aumento significativo nos índices de sucesso dos projetos 

maior satisfação dos clientes, com maior previsibilidade dos projetos. Porém, 

ainda acontecem atrasos e custos excessivos. 

• Nível 4 – Gerenciado: Se está praticando de forma eficiente e eficaz o modelo 

padronizado no nível 3, com informações históricas e lições aprendidas dos 

projetos sendo armazenadas, discutidas e utilizadas para sanar problemas 

identificados. Desta forma, se consegue um alto nível de sucesso dos projetos 

(dentro do prazo, custo, escopo e qualidade esperados). 

• Nível 5 - Otimizado: Neste nível, todas as iniciativas discutidas nos níveis 

anteriores estão aplicadas ao nível máximo, ou seja, os processos são executados 

dentro do previsto e existe um total alinhamento dos projetos com a estratégia da 

empresa. 

O modelo P3M3, criado pelo governo do Reino Unido (OGC,2010), é um modelo que, 

de acordo com a AXELOS (Joint venture, criada pelo governo britânico), observa como as 

organizações entregam seus projetos, programas e portfólio, seu diferencial é que tal modelo 

atua em todo o sistema, e não somente nos processos. O modelo possui 3 submodelos 

divididos em Gerenciamento do portfólio (PfM3), Gerenciamento de programas (PgM3) e 

Gerenciamento de projetos (PjM3), de acordo com a OGC (2010), esses submodelos estão 

relacionados, porém não existe interdependência, possibilitando uma organização a ser 

melhor em gerenciar projetos do que programas, por exemplo.  
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A exemplo do modelo MMGP, o modelo P3M3 também possui 5 níveis de 

maturidade, classificados de um a cinco. De acordo com Moraes (2014, apud OGC,2010), se 

tratando do gerenciamento de portfólio, a descrição dos níveis se dá da seguinte maneira: 

Nível 1 – Consciência do projeto: Projetos e programas são reconhecidos na organização. 

Existe um controle informal dos investimentos em cada um deles, sem controle formal e 

documentação dos mesmos. 

Nível 2 – Processos Repetitivos: Cada projeto e/ou programa é gerenciado de acordo com 

suas próprias práticas e processos, com um mínimo de padronização. A coordenação ainda é 

limitada. 

Nível 3 – Processos Definidos: A organização tem padronizados, seus processos e boas 

práticas para gestão de projetos e programas, desta vez, de modo centralizado. Mesmo sendo 

uma metodologia padronizada, os projetos e programas tem flexibilidade para se adaptar as 

suas necessidades individuais. Existe um processo definido de gestão de portfólio, abrangendo 

políticas, padrões e métodos para entrega-la de forma otimizada. 

Nível 4 – Processos Gerenciados: A padronização do gerenciamento de portfólio está 

padronizada e madura de uma maneira que permite a organização avaliar a capacidade de 

entrega dos programas e projetos e priorizar os mesmos. A tomada de decisão, com relação a 

qual projetos/programa priorizar, se dá através da manutenção do alinhamento estratégico e 

balanceamento otimizado dos recursos. Tem como objetivo final o atingimento dos objetivos 

estratégicos. 

Nível 5 – Processos Otimizados: É possível identificar evidências que o processo de melhor é 

continua, as lições aprendidas são implementadas e disseminadas dentro da organização e 

existe uma gestão da interdependência entre os programas, projetos e negócios da 

organização. 

 De acordo com Rabechini Jr. (2005), O Project Framework, modelo criado pela 

Educational Services Institute, associada a George Washington University, avalia o 

gerenciamento de projetos na organização, através da análise de desempenho das mesmas em 

3 dimensões inter-relacionadas: Pessoas, processos e tecnologia. O modelo, que tem como 

base as áreas de conhecimento do PMBOK, tem o objetivo de avaliar a situação atual do 

gerenciamento de projetos da organização, sugerir áreas de capacitação e planejar ações de 

melhoria para que a organização atinja níveis superiores de maturidade. 
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 O Project Framework também utiliza a estrutura de 5 níveis de maturidade, descritos 

por Rabechini Jr. (2005), da seguinte maneira: 

Nível 1 – Ad Hoc: Os processos não são definidos claramente, pois cada projeto aplica de 

maneira individual. Como não existem métodos e formas de trabalho padrão, os resultados 

vistos são inconsistentes, é comum custos e prazos ultrapassados. 

Nível 2 – Consistência: Neste nível, existem processos básicos em gerenciamento de projetos 

definidos pela organização, possibilitando a documentação de informações referentes aos 

projetos. Com essa padronização, é possibilitada a repetição de processos e consequentemente 

um aprendizado significativo. Ainda se faz necessários treinamentos relacionados a 

metodologias, tecnologias, equipes, etc. 

Nível 3 – Integração: A organização está apta a construir os fundamentos para melhorar seus 

processos de gerenciamento de projetos continuamente, o sucesso da organização se dá pela 

adaptação e melhoria no gerenciamento de seus projetos. Organizações neste nível, são 

caracterizadas pela aplicação de processos, sistemas de informação e técnicas avançadas em 

GP. 

Nível 4 – Compreensão: Nesse nível, as aplicações relacionadas a gerenciamento de projetos 

estão implementadas em toda a empresa, a informação de cada projeto é utilizada para 

avaliação dos processos e redução de desvios. Aqui, em via de regra, os projetos apoiam o 

planejamento estratégico da organização e em decorrência desse alinhamento estratégico, o 

portfólio de projetos passa a ser praticado a gerenciado no nível executivo. 

Nível 5 – Otimização: No último nível, o gerenciamento de projetos é operado de forma 

rotineira. Os objetivos são atingidos segundo seus requisitos, orçamentos e prazos, além de 

existir sistematicamente a aplicação de processo para solução de problemas, evitando 

possíveis desvios na execução dos projetos. 

 Tivemos a oportunidade de entender o que significa o conceito de maturidade em 

gerenciamento de projetos além de observar que existem diversos modelos que auxiliam na 

identificação do nível de maturidade das organizações, assim como no desenvolvimento das 

mesmas com o objetivo de aumentar o nível de maturidade. Ao analisar 3 desses modelos, não 

se pode deixar de perceber algumas coincidências entre eles, a primeira é que as 3 são 

classificadas em 5 níveis de maturidade, a outra, é que em todos os casos, o alinhamento entre 

o planejamento estratégico e o portfólio de projetos só ocorre em níveis considerados 
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elevados de maturidade, no modelo MMGP, no nível 5 e no Project Framework e P3M3, no 

nível 4.  Essa informação pode contribuir para compreendermos o porquê de nem todas as 

organizações fazerem esse alinhamento. 
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4. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

Através dos capítulos anteriores, pudemos compreender os conceitos que envolvem o 

objetivo deste trabalho. Analisamos as palavras de diversos autores que descreveram o que é e 

o que envolve o gerenciamento de projetos, como os projetos de uma organização podem ser 

gerenciados através de portfólios, como o escritório de projetos (PMO) pode contribuir para a 

gestão mais eficiente dos projetos e portfólio além da importância dos conceitos de maturidade 

e modelos de maturidade em gerenciamento de projetos para o desenvolvimento e aplicação de 

boas práticas e consequente aumento no sucesso dos projetos. 

Entendemos a importância em se manter os projetos realizados pela organização, 

alinhados ao plano estratégico da mesma e que tal alinhamento, pode ser feito através dos usos 

dos conceitos de gerenciamento de portfólio.  

Pize (2017), reforça que existem diversos critérios classificatórios para escolha dos 

projetos, porém que os critérios estratégicos, podem ser eliminatórios, caso o projeto não 

contribua com nenhum objetivo estratégico da organização, ou seja, quando não exista um 

alinhamento estratégico. 

Foi compreendido que a falta de maturidade das organizações com relação ao uso do 

gerenciamento de projetos e portfólio, pode ser uma das causas pela qual uma organização não 

realiza este alinhamento estratégico. De acordo com o que foi visto anteriormente, os modelos 

de maturidade estudados sugerem que o total alinhamento dos projetos com a estratégia da 

organização, ocorre somente em níveis elevados de maturidade: Acima de 4, em uma escala de 

1 a 5. 

Alguns dados retirados de pesquisas e benchmarkings já realizados corroboram para esta 

teoria. Abaixo, diversos gráficos de duas fontes diferentes contribuem para essa discussão, tais 

fontes são: PMSURVEY (2012), pesquisa a nível internacional, feita de maneira voluntária 

pelos capítulos representantes do PMI espalhados pelo mundo e o Maturity Research (2012) de 

Archiband e Prado, pesquisa focada na análise da maturidade das organizações com relação ao 

gerenciamento de projetos, programas e portfólio. 
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Os projetos são alinhados a estratégia da organização? 

Figura 11- PMSURVEY 1 

 

 
Fonte: PMSURVEY (2012) 

 

Aderência das organizações com relação as dimensões do modelo de maturidade 

MMGP: 

Figura 12 - MATURITY RESEARCH 1 

 
Fonte: Maturity Research (2012) 
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Existem processos estruturados para seleção e priorização do portfólio? 

Figura 13 - PMSURVEY 2 

 

 
Fonte: PMSURVEY (2012) 

 

Todos os projetos executados pela organização estavam previstos pelo portfólio de 

projetos? 

Figura 14 - PMSURVEY 3 
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Fonte: PMSURVEY (2012) 

 

Práticas de gestão de portfólio utilizadas pelas organizações 

Figura 15 - PMSURVEY 4 

 
Fonte: PMSURVEY (2012) 

 

Através desses dados e informações, se pode perceber que ainda é baixo o percentual de 

organizações que aplicam as melhores práticas de gestão de portfólio e alinhamento estratégico, 

assim como são poucas as que conseguem usufruir dos benefícios que a aplicação dessas boas 

práticas pode trazer. 

De acordo com as pesquisas, somente algo entre 35% e 39% das organizações realizam 

o alinhamento estratégico dos seus projetos, assim como somente 38% das organizações 

preveem grande parte (mais de 76%) dos projetos dentro do seu portfólio. Outro dado que 

colabora, é que 46% das organizações não possuem um processo estruturado para priorização 

e seleção dos projetos, ou seja, dificilmente eles estarão alinhados a estratégia. Para finalizar, 

somente 28% das organizações reavaliam permanentemente se seus projetos estão alinhados 

estrategicamente. 
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Ficou claro, através destas pesquisas, que são poucas as organizações que aplicam as 

boas práticas em gerenciamento de projetos e mantém os projetos alinhados ao seu 

planejamento estratégico, como visto anteriormente, essas são características de empresas que 

ainda não atingiram um alto nível de maturidade (acima do nível 4). 

Ao associar essa constatação, com o resultado das pesquisas ligadas ao nível de 

maturidade das organizações (gráficos abaixo), é possível confirmar que existe um 

relacionamento entre o alinhamento estratégico dos projetos com o nível de maturidade das 

organizações, já que em geral, o nível de maturidade das empresas é 2,6 (bem abaixo do nível 

4), no qual, os modelos de maturidade descrevem como um nível aonde não existe um total 

alinhamento dos projetos ao plano estratégico. 

Figura 16 - MATURITY RESEARCH 2 

 
Fonte: Maturity Research (2012) 

 

Figura 17 - MATURITY RESEARCH 3 

 
Fonte: Maturity Research (2012) 
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Nível de maturidade das organizações estudadas: 

Figura 18 - PMSURVEY 5 

 

 
Fonte: PMSURVEY (2012) 

 

Impossível dizer, é verdade, que esse é o único motivo pelo qual os projetos não são 

alinhados estrategicamente pelas organizações, Barcaui (2012) cita algumas outras causas que 

podem contribuir para esse fenômeno: 

• Urgência na implementação de um projeto, não permitindo uma análise mais 

aprofundada. 

• Pressão dos executivos da organização para que determinado projeto seja 

implementado, não permitindo uma análise aprofundada. 

• A estratégia organizacional não está clara ou compreendida por todos, ou seja, a falta 

de transparência faz com que não ocorra uma análise do alinhamento. 

• Não existência de uma estratégia organizacional. 

Partindo destas possíveis causas, outros estudos podem ser realizados com o objetivo de 

entender os motivos pelo qual é baixo o número de organizações que tem seus projetos 

alinhados, assim como estudos de quais ferramentas, ações ou metodologias podem contribuir 

para o aumento nesse número. 
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Outras sugestões: 

• Estudos de casos que comprovem que com o aumento da maturidade de uma 

organização, aumenta-se também o uso das boas práticas e alinhamento estratégico. 

• Compreender que outras maneiras existentes na literatura e no mercado, podem 

substituir o conceito de alinhamento estratégico como visto neste trabalho. 

• Estudos que compreendam o impacto financeiro que o não alinhamento estratégico 

de seus projetos causam as organizações. 

• Compreender a importância relativa deste alinhamento dentro das diferentes 

industrias.  
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