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RESUMO 

 

Este trabalho consolida fatores que influenciam a virtualização do escritório de 

gerência de projeto e através de pesquisa de campo apresenta como esta nova 

estrutura pode ajudar na disseminação e realização das decisões estratégicas nas 

frentes de trabalho em ambientes de múltiplos projetos com equipes dispersas 

geograficamente que cresceram da competitividade global, da necessidade de 

redução de custo, das boas perspectivas de crescimento dos projetos distribuídos e 

dos avanços tecnológicos da informação e comunicação. Este trabalho explora na 

literatura os assuntos de estratégia e de gerenciamento de projeto; organizações 

orientadas para projetos com modelo de gestão, estrutura organizacional e as 

competências para gerenciar projetos; virtualização e organizações virtuais; funções 

do EGP e as vantagens e desvantagens do uso de ambientes virtuais. Além disso, 

este estudo realiza uma análise e discussão dos resultados da pesquisa de campo 

que contou com a participação de 137 profissionais que trabalham em projetos. 

Como resultado, apresenta os fatores técnicos, comportamentais e organizacionais 

considerados mais importantes para o ambiente virtual de gerenciamento de projeto 

e, também os fatores que, de acordo com as perspectivas da virtualidade – 

dispersão, metas, processos e a tecnologia, influenciam estes ambientes virtuais. A 

virtualização com a aplicação de boas práticas para sua estruturação e uso, pode 

ser um bom caminho para manter os envolvidos dos projetos atualizados com 

informações mais consistentes, reais e completas, independente da posição 

geográfica e temporal. Com isso, este estudo sugere algumas funções e técnicas 

para a virtualização do escritório de gerência de projeto, além de reforçar alguns 

tipos de comportamentos úteis para este novo estilo de gestão que busca contribuir 

e melhorar a execução/realização das decisões estratégicas em ambientes de 

múltiplos projetos para que as empresas estejam com foco no desenvolvimento e 

implementação de seus negócios.  

 
Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos. Escritório de Gerência de Projeto. 

Virtualização. Múltiplos projetos. 

 



ABSTRACT 

 

This paper consolidates factors influencing virtualization of project management 

office and through research shows how this new structure can help the spread and 

implementation of strategic decisions in front of work in environments of multiple 

projects with geographically dispersed teams that emerged from global 

competitiveness, the need for low cost, good prospects for growth and spread of the 

projects of technological advances in information and communication. This paper 

explores the literature on subjects of strategy and project management, project 

oriented organizations with the management model, organizational structure and 

skills to manage projects, virtualization and virtual organizations, functions of the 

EGP and the advantages and disadvantages of the use of environments virtual. 

Moreover, this study conducts an analysis and discussion of the results of survey 

with the participation of 137 professionals working on projects. As a result, it shows 

the technical factors, behavioral and organizational considered most important in the 

virtual environment of project management and also the factors that, according to the 

perspective of virtuality - dispersion, goals, processes and technology, influence 

these environments virtual. Virtualization in the application of best practices for its 

structure and use, can be a good way to keep updated with the projects involved the 

most consistent, real and complete, regardless of geographical location and time. 

Therefore, this study suggests some functions and virtualization techniques to the 

project management office, and strengthen certain types of behaviors relevant to this 

new management style that seeks to contribute and improve the execution / 

implementation of strategic decisions in environments of multiple projects that 

companies are focused on development and deployment of your business. 

 

 
Keywords: Project Management. Project Management Office. Virtualization, Projects 

distributed 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

 

O Brasil, durante a Segunda Grande Guerra Mundial (1939-1945), sofreu com 

a diminuição da oferta de produtos industriais, a qual o impulsionou para uma 

política de substituição de importações pela produção interna. Tal fato ocasionou, 

entre 1950 e 1992, a criação de inúmeros planos de governo e leis protecionistas, 

que permitiram o crescimento da nação em muitas áreas, mas geraram também uma 

série de anomalias, causando uma fraca competição em alguns setores da 

economia. O lucro era garantido por mecanismos que forçavam o consumidor a 

pagar o preço desejado pelo empresário. Assim, não existia motivação de 

produtividade e qualidade na produção ou renovação dos produtos (PRADO, 2003).  

Em 1992, o Brasil conseguiu adaptar-se às novas realidades da economia 

mundial globalizada, criando um ambiente de negócios favorável ao investimento 

produtivo, cabendo ao agente privado identificar oportunidades e realizar 

investimentos. Rapidamente as empresas brasileiras buscaram novos padrões 

produtivos e qualitativos através do chamado “movimento pela qualidade total”, 

altamente benéfico às empresas brasileiras por igualá-las ao Primeiro Mundo. A 

partir de 1997, as empresas brasileiras passaram a demonstrar maior sensibilidade 

para a gestão, de forma geral, e para a gestão de projetos, em particular, para sua 

sobrevivência e progresso (PRADO, 2003). 

Em relação ao futuro, Wright (2008) prevê para o horizonte 2020 do Brasil que 

o grande desafio para as empresas brasileiras é a adoção de uma visão global, que  

caracteriza-se, basicamente, pelos seguintes pontos: 

 

I. fazer negócios em todo o mundo, independentemente da localização, 

produção e mercados; 

II. reconhecer as potencialidades das diferentes culturas na contratação de 

colaboradores /fornecedores; 

III. conhecer os “consumidores globais”, atendendo às suas necessidades, 

seja qual for sua localização; 
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IV. enfrentar a concorrência em todo o mundo; 

V. aproveitar globalmente as oportunidades e negócios; e 

VI. estar permanentemente atualizado em relação à tecnologia. 

 

A partir desse contexto histórico, que mostra a adoção do gerenciamento de 

projeto como a nova onda de organização e estratégia das empresas brasileiras 

(agregado pelo conhecimento adquirido na fase da qualidade total, e da previsão da 

necessidade das empresas em ampliarem seus negócios globalmente),  

considerando também os altos investimentos em desenvolvimento de aplicativos 

para gerenciamento de portfólio e projetos que, segundo pesquisa da consultoria 

Gartner Group (2007), estarão na ordem de US$ 8,6 bilhões até 2011, pode-se 

concluir que existe uma boa perspectiva de que os negócios globais serão 

organizados e conduzidos sob a forma de projetos. 

O aumento da complexidade no cenário global faz com que as empresas 

necessitem de uma maior capacidade de coordenar, gerenciar e controlar suas 

atividades de maneira a responder mais rapidamente aos estímulos externos. Essa 

coordenação e o controle de atividades são o foco do gerenciamento de projetos e 

estão intimamente ligados com o sucesso da implementação de estratégias de 

negócios por meio de projetos (KATE, 2000). Existe uma percepção positiva de 

organizações, profissionais e pesquisadores de que o gerenciamento de projeto é 

um bom caminho para a realização dos objetivos estratégicos (CLELAND, 2006). 

No entanto, esse crescimento das transações globais aumenta a realização 

de projetos distribuídos geograficamente e, consequentemente, um aumento do 

número de equipes virtuais para redução de custos com recursos humanos 

especializados. A tecnologia da informação e comunicação (TIC) atual tem permitido 

soluções simples, ágeis, dinâmicas, seguras, confiáveis e personalizáveis através do 

uso da internet como ferramenta de trabalho em projetos em um ambiente 

corporativo distribuído (VARGAS, 2003). 

A dinâmica da guerra global intensificada pelos avanços tecnológicos dos 

sistemas de comunicação desenvolveu novas cadeias de fornecimento, novos 

processos de negócios, novas metodologias de gestão e planejamento, criou o 

comércio eletrônico, o Internet Banking, as lojas virtuais, os leilões eletrônicos, até 

mesmo a organização virtual, etc., ou seja, os avanços tecnológicos vêm 

acostumando as pessoas a utilizarem cada vez mais ambientes virtuais, que buscam 
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dar conforto, agilidade e flexibilidade para as necessidades pessoais, além da 

redução de custos em viagem para as organizações 

Diante da realidade da aplicação do gerenciamento de projeto para as 

empresas permanecerem focadas em seus objetivos estratégicos, das boas 

perspectivas de crescimento dos projetos distribuídos, dos avanços tecnológicos da 

informação e da comunicação, torna-se imprescindível a criação de ambientes 

virtuais colaborativos e consultivos pelo portal corporativo que, segundo Evaristo 

(2004), cria condições de manter o cabedal de conhecimento em gerenciamento de 

projeto como algo vivo. Esse mesmo ambiente, quando suportado pelos Escritórios 

de Gerência de Projetos (EGP), considerados como centros de coordenação 

capazes de garantir uma padronização na condução e monitoramento de projetos, 

propõe a sua virtualização, sendo uma novidade de avanço na gestão de projetos, 

para garantir uma visão comum dos objetivos estratégicos, sua execução na frente 

de trabalho e também viabilizar o sentido inverso, ou seja, que os resultados 

operacionais façam parte das decisões estratégicas. 

A automatização de algumas das funções do EGP em ambientes virtuais 

colaborativos e consultivos permite melhorias no desenvolvimento do trabalho das 

equipes distribuídas e cria canais de comunicação mais abertos, diretos e dinâmicos. 

Esta dissertação, por meio de revisão de literatura e pesquisas de campo do tipo 

questionário, quer identificar a influência da virtualidade nos aspectos técnicos, 

comportamentais e organizacionais para verificar quais são os fatores mais 

importantes relacionados a virtualização do escritório de gerência de projeto e a 

mais adequada configuração para promover o alinhamento estratégico com os 

resultados operacionais. 

 

 

1.2 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

 

As empresas encontraram nos escritórios de gerência de projetos, segundo 

Vargas (2003) e Kerzner (2002), um centro de controle cujos principais objetivos e 

funções podem ser descritos como: padronizar e centralizar informações 

(cronogramas, estimativas, relatórios, planos); ser um apoio aos times de projeto; 
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desenvolver modelos de gestão; estimular o espírito de equipe; manter histórico dos 

projetos; realizar continuamente comparações de desempenho; estimar riscos. 

O PMI-RJ, em seu estudo de Benchmarking em Gerência de Projetos (2006), 

apresentou que as funções existentes mais comuns dos escritórios de gerência de 

projetos, são: 

 

  Definição e suporte à metodologia e às ferramentas de gerência de 

projetos.   

  Apoio às áreas funcionais no planejamento e controle dos projetos. 

  Definição e acompanhamento de indicadores de desempenho. 

  Gerência, manutenção e propagação do conhecimento relativo a projetos. 

 

A implantação de escritórios de gerência de projetos tem crescido e, 

consequentemente, a especialização de profissionais na área e a maturidade das 

equipes que lideram os EGPs aumentam a qualidade a ponto de tornar esse centro 

de competência um fator crítico de sucesso para as organizações que usam a 

gestão de projetos com seus procedimentos, técnicas e ferramentas para melhores 

retornos nos investimentos. 

Barcaui e Quelhas (2004) afirmam que a maioria esmagadora das empresas 

aposta em uma estrutura interna para condução do EGP, apontando para certo 

conservadorismo, uma vez que apenas uma empresa pesquisada trabalha com EGP 

do tipo virtual.  

Com o aumento do número de projetos distribuídos geograficamente e a 

centralização de suporte e controle restritos a poucos, ou somente à “média-

gerência” ou a “gerente de projetos pleno ou sênior” (dada a facilidade de se estar 

em um mesmo ambiente físico), os gerentes e o EGP carecem de informações reais 

e atualizadas devido a distância da equipe e do produto do projeto, tornando difícil o 

compartilhamento de objetivos comuns, o que gera uma confusão entre decisões 

estratégicas e a execução operacional. 

Tal panorama faz surgir a pergunta que motivou a realização desta pesquisa: 

As decisões estratégicas, em ambientes de múltiplos projetos que possuem 

equipes dispersas geograficamente, são comunicadas e executadas pelas frentes de 

trabalho? As metodologias em gerenciamento de projeto e a tecnologia da 

informação e comunicação estão contribuindo para esta comunicação? Quais são os 
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fatores e funções para o desenvolvimento de ambientes virtuais colaborativos e 

consultivos vinculados ao escritório de gerência de projeto a fim de atender essa 

demanda de múltiplos projetos com equipes dispersas? 

 

 

1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 

 

 

O objetivo geral é apresentar os principais fatores que influenciam a 

virtualização dos escritórios de gerência de projetos e sugerir funções para serem 

aplicadas nesse ambiente visando melhorias de desempenho nas frentes de 

trabalho. 

Os objetivos específicos são: 

 

a. Apresentar a importância do escritório de gerenciamento de projeto para 

as estratégias das organizações. 

b. Identificar as características das organizações orientadas para projetos e a 

importância da gestão de projetos distribuídos geograficamente. 

c. Explorar os conceitos de virtualidade e as características das 

organizações virtuais. 

d. Analisar a percepção de membros de equipes de projeto quanto aos 

aspectos técnicos, comportamentais e organizacionais, influenciados pela 

dispersão da equipe, metas e processos e uso da tecnologia da 

informação e comunicação. 

e. Identificar as principais funções para a virtualização do escritório de 

gerência de projeto. 

 

 

1.4 QUESTÕES 

 

 

Os avanços tecnológicos dos últimos anos permitem uma comunicação 

instantânea de escrita, som e imagem e o desenvolvimento de sistemas de gestão 

integrados e automatizados, possibilitando ampla distribuição de atividades e 
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serviços e a participação global de especialistas num mesmo projeto. Considerando 

que o Escritório de Gerência de Projeto é atualmente a unidade organizacional que 

está intimamente ligada à operação e à estratégia da organização e tendo em vista 

que o planejamento, execução, monitoramento e controle de projetos distribuídos 

geograficamente podem ser realizados através de ambientes virtuais colaborativos e 

consultivos criados pelo Escritório de Gerência de Projeto, esta pesquisa busca 

solucionar as questões abaixo: 

 

1. Quais são os fatores mais importantes para a utilização de um ambiente 

virtual de comunicação comum para compartilhamento de metas, objetivos 

e informações gerais dos projetos? 

2. Atualmente, segundo os membros de equipes de projetos, como um portal 

corporativo, criado pelo Escritório de Gerência de Projeto, pode contribuir 

com um ambiente de colaboração para projetos distribuídos 

geograficamente e dar suporte para as equipes, a fim de melhorar o 

desempenho na execução das decisões estratégicas?  

3. Quais funções do EGP podem ser exercidas em ambiente virtual 

colaborativo e consultivo?  

 

 

1.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Com base no objetivo geral e na busca de esclarecimento da situação 

problema, esta pesquisa emprega procedimento técnico bibliográfico e de 

levantamento de campo com aplicação de questionário. Possui classificação 

exploratória e descritiva para obtenção de um conhecimento atual e direto da 

realidade. 

Apesar de existir na literatura uma vasta descrição e conceitos sobre 

estratégia, escritório de gerência de projetos e aplicação da tecnologia para 

desenvolvimento de ambientes virtuais, existe muito pouco conhecimento sobre a 

integração desses assuntos. Por isso a necessidade de explorar os conhecimentos 

empíricos dos profissionais da área de gerenciamento de projetos para identificar, na 

análise das variáveis, os principais fatores que influenciam a virtualização dos 
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escritórios de projetos e se equipes de projetos dispersas geograficamente têm 

acesso aos objetivos estratégicos da organização. 

 

 

1.6 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este trabalho realizou pesquisa bibliográfica com objetivo de explorar os 

conceitos, os modelos organizacionais, as características e dificuldades das 

dimensões física e virtual.  

A dimensão física é o mundo no qual vivemos e a literatura, nesse caso, trata 

de como as organizações podem se estruturar por meio de projetos para responder 

mais rapidamente às mudanças do mercado. Esta pesquisa bibliográfica identificou 

vários autores que descreveram diversas funções do centro de competência em 

boas práticas de gerenciamento de projetos, denominado EGP.  

Com relação à dimensão virtual, este estudo apoia-se na literatura para 

comparação dos diversos conceitos e perspectivas de virtualidade e das suas novas 

possibilidades para a realização de negócios. Além disso, apresenta uma série de 

fatores que influenciam a criação de ambientes virtuais colaborativos e consultivos, 

bem como suas vantagens e desvantagens.  

A fundamentação teórica trata dos conceitos, benefícios e fatores que 

influenciam a virtualização do escritório de gerência de projeto. 

 

 

1.7 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

 

O aumento da complexidade nos ambientes corporativos devido as mudanças 

no cenário global faz com que as empresas busquem maior capacidade de 

coordenar, gerenciar e controlar as atividades para responderem mais rapidamente 

aos estímulos externos. A vantagem competitiva das organizações está na análise 

do ambiente em que está inserida para definição de estratégias audaciosas que, 

consequentemente, promovam mudanças em suas estruturas e nos 

comportamentos de todos os envolvidos: funcionários, fornecedores, clientes, 
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acionistas etc. Essa coordenação e controle de atividades é o foco do 

gerenciamento de projeto, que se coloca justamente no elo de transformação das 

estratégias das organizações em resultados para os negócios. 

O fato de os projetos estarem cada vez mais complexos e amplos, 

envolvendo pessoas em múltiplas localidades faz com que as empresas criem, 

dentro de sua estrutura, centros de competência em gerenciamento de projeto, 

denominados Escritórios de Gerência de Projetos (EGPs), fazendo uso da tecnologia 

da informação e da comunicação para que todas as equipes possam interagir 

independente da posição geográfica e do fuso horário. Vargas (2003) afirma que 

uma questão importante quando se trata de gerenciamento na internet é a nova 

forma de trabalhar, baseada não mais na supervisão direta do trabalho através de 

um centro de poder formal e estabelecido, e sim de um fluxo baseado na confiança, 

nos resultados produzidos pelo trabalho e no comprometimento da equipe, 

independentemente de onde ele é realizado.  

A utilização desses sistemas para coordenação de projetos no Brasil é muito 

recente, e cada vez mais necessário para que as decisões estratégicas possam 

alcançar seus objetivos que é a realização nas frentes de trabalho. Algumas 

situações em que a coordenação e o suporte a gestão de projetos por meio da 

internet podem ser utilizadas, são: 

 

a. distribuição de projetos em unidades de negócios ou filiais; 

b. execução de múltiplas obras civis simultaneamente; 

c. monitoramento e controle do fornecimento de materiais e serviços por 

diversas empresas para um mesmo projeto; 

d. centros de pesquisas construídos nas próprias áreas-alvos;   

e. organização das redes de empresas; 

f. implantação de sistemas corporativos para a gestão integrada; 

g. distribuição de centros de ensino em diversas localidades. 

 

Enfim, existem diversas situações onde a coordenação necessita de 

ambientes comuns que possam facilitar a gestão das atividades que compõe o 

projeto, e também reduzir canais de comunicação para que a informação alcance 

seu destino com o menor ruído possível.  
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Portanto, dada às mudanças que estão ocorrendo em função da 

competitividade global criando múltiplos projetos em diversas localidades, pela 

aceitação do mercado quanto a aplicação de metodologias para o gerenciamento de 

projetos, pelos avanços tecnológicos e consequentemente pela necessidade de 

monitorar e controlar de forma organizada e estruturada os projetos, mesmo estando 

distante fisicamente, esta pesquisa torna-se importante para o ambiente corporativo, 

tendo em vista a analise e discussão das percepções dos profissionais que atuam 

como membros de equipes em projetos em relação aos fatores, pesquisados na 

literatura, que influenciam à efetiva utilização desse ambiente.  

Para o ambiente acadêmico, e principalmente para o mestrado profissional 

em Sistemas de Gestão, a importância dá-se pela criação de conhecimento gerado 

pelo desenvolvimento, esclarecimento e a modificações de conceitos e idéias a partir 

da associação de assuntos, que embora tenham uma vasta descrição na literatura, 

ainda encontram-se isolados no âmbito conceitual para a virtualização do escritório 

de gerência de projeto, além de descrever a importância de aspectos técnicos, 

comportamentais e organizacionais a partir da percepção de membros de equipes 

de projeto quando aplicam os sistemas de gestão baseados em tecnologias de 

acesso comum, como por exemplo, a internet para o compartilhamento de 

informações de projetos. 

 

 

1.8 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Por se tratar de uma pesquisa exploratória e descritiva que consolidará o 

relacionamento de assuntos amplamente discutidos na literatura de forma 

independente, tais como: estratégias empresariais, escritórios de gerência de 

projetos, avanços da tecnologia da informação e comunicação, ambientes virtuais 

colaborativos e consultivos, equipes de projetos e equipes virtuais, será necessário 

delimitar sua contextualização para que se tenha um maior ganho em qualidade 

evitando a dispersão em conteúdo. 

Não é o foco deste trabalho o detalhamento das escolas da administração 

estratégica e seus principais autores nem a apresentação do relacionamento entre 

maturidade em gerenciamento de projeto e as funções exercidas por escritório de 
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gerência de projetos, tendo em vista que a implantação e as rotinas de um escritório 

de gerência de projeto não são as mesmas para todas as organizações e a sua 

virtualização ainda é um assunto muito recente. 

Com relação à tecnologia da informação e comunicação, este trabalho não 

abordará tipos de servidores, topologia de redes, dimensionamento de hardware, 

capacidade de sistemas de informática, procedimentos de instalação, linguagens de 

programação e aprofundamento na segurança da informação. 

Esta pesquisa não abordará questões de direito administrativo, trabalhistas e 

crimes virtuais. 

A população da pesquisa são membros de equipes de projetos, que 

gerenciam, coordenam ou participam da implantação de empreendimentos e que 

possuem conhecimento em boas práticas de gerenciamento de projetos, como: 

diretores, gerentes de programas e chefes de gerentes de projetos, gerentes de 

projetos, clientes, gerentes funcionais, educadores que ministram aulas de 

gerenciamento de projetos e de assuntos relacionados, consultores, pesquisadores 

e outras partes interessadas.  

A pesquisa deu-se por meio de um questionário disponibilizado na internet, 

entre os dias 13/10/2008 e 11/11/2008, com 8 questões e contou com a participação 

de 137 profissionais. Os participantes foram pesquisadores, autores de livros 

importantes sobre gerenciamento de projeto, diretores de empresas (consultoria, 

prestadores de serviços de telecomunicações, tecnologia da informação, engenharia 

e obras civis), coordenadores e gerentes de projetos de grande porte (acima de R$ 

50 milhões), médio porte (entre R$ 10 milhões e R$ 50 milhões) e pequeno porte 

(abaixo de R$ 10 milhões), consultores e membros de equipes de gerenciamento de 

projeto, líderes de escritório de gerência de projetos, analistas de sistemas, gerentes 

e membros da equipe de vendas e de novos negócios, engenheiros e técnicos.  

O questionário foi distribuído nas principais listas de discussão sobre 

gerenciamento de projeto na internet, as listas e seus endereços eletrônicos, são: 

 

a. PMI-GO: http://br.groups.yahoo.com/group/PMI-GO/ 

b. Ferramentas GP: http://br.groups.yahoo.com/group/PMISP-Ferramentas 

GP 

c. Pmi-CE: http://br.groups.yahoo.com/group/pmi-ce/ 

d. PMRIO_comum: http://br.groups.yahoo.com/group/pmirio_comum/ 

http://br.groups.yahoo.com/group/PMISP-Ferramentas
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e. E-plan: http://br.groups.yahoo.com/group/planejamento/ 

f. PMI-MG: http://br.groups.yahoo.com/group/PMI-MG/ 

g. PMI-DF: http://br.groups.yahoo.com/group/PMI-DF/ 

h. PMI-RS-PMO: http://br.groups.yahoo.com/group/pmirs-pmo/ 

i. PMI-SP PMO: http://br.groups.yahoo.com/group/PMISP_PMO/ 

 

 

1.9 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

 

          Figura 01 – Estruturação da Dissertação. 
          Fonte: Elaboração do autor 
 

http://br.groups.yahoo.com/group/PMISP_PMO/
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A estruturação da dissertação inicia-se com o capítulo 1, no qual o tema é 

apresentado e contextualizado. Em seguida, é formulada a situação-problema e são 

definidos os objetivos, os aspectos metodológicos e as questões da pesquisa; há um 

resumo do referencial teórico, a justificativa e relevância da pesquisa e, finalmente, a 

sua delimitação. 

O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, composta de seis seções 

principais que são apresentadas nas considerações iniciais do capítulo. 

O capítulo 3 trata da metodologia científica, com a definição da estratégia e 

do método da pesquisa. Em seguida, é apresentado o delineamento da pesquisa, a 

identificação das variáveis e a definição da amostra com seus profissionais 

identificados e selecionados. Esse mesmo capítulo descreve como foi elaborado o 

instrumento da pesquisa e sua aplicação, bem como a coleta e o tratamento dos 

dados. 

O capítulo 4 apresenta as características da amostra, a análise dos fatores 

técnicos, comportamentais e organizacionais e uma consolidação dos principais 

fatores.  

O capítulo 5 é o encerramento da pesquisa com as conclusões e a sugestão 

de continuidade de pesquisas sobre o tema. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O objetivo deste capítulo é consolidar os conceitos através de literatura 

relacionada com os diversos aspectos do problema. A figura abaixo apresenta a sua 

estruturação, justificando ao leitor a importância da visão macro e conceitual da 

pesquisa, abrangendo detalhes das características e funções dos ambientes 

facilitadores nos quais o tema desta pesquisa se insere. 

 

 

 Figura 02 – Estruturação da Fundamentação Teórica. 
 Fonte: Elaboração do autor 

 

A seção 2.2 apresenta a importância do gerenciamento de projeto e a 

melhoria contínua de seus processos para a estratégia corporativa.  

A seção 2.3 focaliza um modelo de gestão, estrutura organizacional e 

competências de profissionais que pertencem a organizações que têm como seu 

maior ativo o gerenciamento de projeto.  
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A seção 2.4 aborda as perspectivas de virtualidade como a opção de se 

utilizar esses conceitos na gerência de projeto, tendo em vista o crescimento e 

complexidade dos projetos que dependem de equipes distribuídas geograficamente 

e também trata dos conceitos de organizações que já realizam suas transações 

virtualmente.  

A seção 2.5 enfatiza os benefícios da criação de ambientes virtuais e 

descreve alguns tipos de comportamentos de membros de equipes de projeto que 

raramente se encontram físicamente.  

A seção 2.6 relaciona diversas funções dos escritórios de gerência de 

projetos encontradas na literatura para demonstrar que várias delas podem ser 

configuradas em ambientes virtuais melhorando a performance do gerenciamento de 

projetos distribuídos.  

A seção 2.7 finaliza o capítulo, apresentando algumas funções configuradas 

em recursos tecnológicos que são aplicadas ao gerenciamento de projetos e a 

importância e benefícios que a virtualização do escritório de gerência de projeto 

pode proporcionar através da comunicação direta com os membros das equipes 

lotadas em diversas regiões. 

 

 

2.2 ESTRATÉGIA CORPORATIVA E GERENCIAMENTO DE PROJETO  

 

 

2.2.1 Estratégia corporativa 

 

 

As empresas crescem quando conseguem superar os desafios impostos 

pelas mudanças do ambiente externo e interno. Tais ambientes são 

interdependentes vivendo sob causa-efeito. Quanto mais cedo as empresas 

perceberem o impacto das mudanças, mais efetivamente podem começar a construir 

suas estruturas e recursos organizacionais internos para enfrentá-lo (CLEMONS, 

1997), pois é através de uma gestão interna efetiva que é possível minimizar as 

ameaças e maximizar as oportunidades do ambiente. 

Laudon e Laudon (2004) afirmam que existem quatro grandes mudanças do 

ambiente empresarial (Figura 03) e o desafio, segundo Aaker (1998), é criar uma 
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organização que possa ser bem-sucedida em operar uma estratégia coerente e 

ainda possuir a habilidade para detectar a fundamental necessidade da mudança. 

Se for significante na estratégia, uma maior mudança organizacional será requerida, 

e esta poderá ser implementada como projeto. 

 

 

    Figura 03 - Quatro grandes mudanças empresariais.  
    Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon (2004)  
 

A estratégia não é um plano detalhado ou um programa de instruções, mas 

sim um tema que concede coerência e direção às ações e decisões de um indivíduo 

ou organização. (GRANT, 1998). Os gerentes executivos, de unidades de negócios 

e das áreas funcionais devem coordenar as suas atividades para garantir a 

integração entre as estratégias corporativas, as de negócios e as funcionais. A 
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importância de se integrar as estratégias de negócios e funcionais reside na 

necessidade destas apoiarem aquelas de maneira a evitar que venham a competir 

entre si ou detenham sensos de prioridades diferentes, provocando a não-

consecução dos objetivos globais (MONTGOMERY; PORTER, 1991). 

Para que essa integração de estratégias organizacionais funcione é 

recomendável que sejam selecionadas medidas de performance claras; que sejam 

utilizadas em todos os níveis da organização; que definam exatamente o que a 

empresa entende como sendo o sucesso para si; que mostrem as reais expectativas 

dos grupos de interesse envolvidos; e que minimizem a ambiguidade característica 

do planejamento estratégico (KERZNER, 2006).  

Um instrumento que ajuda a enfrentar as dificuldades para definição e 

implementação de estratégias é o Balanced Scorecard, que traduz a missão e a 

estratégia das empresas num conjunto de medidas de desempenho que serve de 

base para um sistema de medição e gestão estratégica. Kaplan (1997) cria esse 

novo instrumento que mede o desempenho organizacional sob quatro perspectivas 

equilibradas: 

Financeiras: medem as consequências das ações desempenhadas de uma 

maneira econômica, com indicadores relacionados à rentabilidade da empresa e 

riscos, sob a perspectiva do acionista. 

 

 Clientes: medem o desempenho da empresa relacionado a mercado e 

clientes, analisando indicadores de esforços que agregam valor e 

diferenciação a estes. 

 Processos Internos: medidas que identificam os mais críticos processos 

internos da empresa para a realização dos objetivos dos acionistas, 

oferecendo valor aos clientes. 

 Aprendizado e Inovação: medidas que identificam o que deve ser 

priorizado quanto à inovação, à melhoria, ao aprendizado e à superação a 

fim de atingir crescimento e melhorias a longo prazo. 

 

Dinsmore (1999) afirma que a missão, a visão, as estratégias, os objetivos e 

metas são transformados em programas que abrangem toda a empresa e que 

traduzem as intenções corporativas em ações. Esses programas são decompostos 
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em projetos que são gerenciados pela equipe corporativa ou por profissionais 

especialistas em gerenciamento de projeto. 

 

 

2.2.2 Gerenciamento de Projeto 

 

 

Existe atualmente um grande número de associações de gerenciamento de 

projeto para dar suporte a essa área de conhecimento. Algumas das associações, 

são:   

 

 Associação Brasileira de Gerenciamento de Projeto (ABGP) filiada a 

Associação Internacional de Gerencimento de Projeto (IPMA - 

Internacional Project Management Assossiation). 

 Associação de Gerenciamento de Projeto (APM – Assossiation Project 

Management). 

 Instituto Australiano de Gerenciamento de Projeto (AIPM - Australian 

Institute for Project Management). 

 Fórum de Gerenciamento de Projeto do Japão (JPMF – Japan Project 

Management Forum). 

 Instituto de Gerenciamento de Projeto (PMI – Project Management 

Institute). 

 Essas associações desenvolveram os denominados “corpos de 

conhecimento” (BoK  Body of Knowledge) que são importantes padrões 

explícitos das práticas de gerenciamento das áreas de conhecimento de 

tempo, custo, escopo, qualidade, recursos humanos, risco, comunicação, 

aquisição e integração, denominadas “as nove áreas de conhecimento”.   

 

Algumas das associações entendem por projeto um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo (PMI1, 2004) que, 

                                            
1
 Project Management Institute – O PMI é uma associação sem fins lucrativos, cujo principal objetivo 

é difundir a gestão de projetos no mundo, de forma a promover ética e profissionalismo no exercício 
dessa atividade. Fundado em 1969, matriz na Pensilvânia – EUA  e possui representantes em mais 
de 140 países [Vieira 2003]. 
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por meio de um grupo de atividades coordenadas e controladas, é executado para 

alcançar um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, 

custo e recursos (NBR ISO 10006, 2000).  

O Guia de Gerenciamento de Programas e Projetos para Empresas 

Inovadoras, da organização não governamental japonesa PMCC (Project 

Managment Certification Center), define projeto como um empreendimento para criar 

valor de acordo com uma missão específica, que seja concluído no tempo atribuído 

ou acordado e que atenda a todas as premissas e restrições, incluindo os recursos e 

as circunstâncias externas. Os atributos básicos de projeto são: único, temporal e 

incerto com objetivo de criar valor para um empreendimento.  

O PMI estabeleceu em seu “corpo de conhecimento” denominado PMBoK 

(Project Management Body of Knowledge, 2004) os principais processos de 

gerenciamento de projeto por área de conhecimento (Quadro 01).  
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 Quadro 01 - Processos por área de conhecimento. 
 Fonte: PMI (2004) 

 

Esses processos possuem um relacionamento forte entre si e são compostos 

por entradas de informações, técnicas e ferramentas para transformar a informação 

em um resultado que poderá ser insumo de outro processo. Os processos são 

separados por fases do projeto, que são: iniciação, planejamento, execução e 

controle e encerramento. A adoção de uma metodologia para o gerenciamento de 

projeto é, sem dúvida, uma maneira inteligente de conduzir projetos. 
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Segundo o Estudo de Benchmarking, em Gerenciamento de Projetos Brasil 

2007, as empresas identificam que os benefícios obtidos com o Gerenciamento de 

Projetos, são: 

 

a. Maior comprometimento com objetivos e resultados (81%). 

b. Disponibilidade de informação para a tomada de decisão (76%). 

c. Melhoria de qualidade nos resultados dos projetos (72%). 

d. Aumento da satisfação do cliente (interno/externo) (66%). 

e. Minimizar os riscos em projetos (61%). 

f. Maior integração entre as áreas (56%). 

g. Otimização na utilização de recursos humanos (43%). 

h. Redução nos prazos de entrega (40%). 

i. Aumento de produtividade (39%). 

j. Redução nos custos relacionados a projetos (33%). 

k. Melhor retorno sobre o investimento (ROI) (19%). 

l. Não estamos obtendo benefícios claros (5%). 

 

Esse resultado demonstra que a organização e a estruturação das empresas 

para trabalharem por projetos melhoram o alinhamento do produto ou serviço com a 

estratégia do negócio, através do maior comprometimento com objetivos e 

resultados e da disponibilidade de informação para a tomada de decisão. O 

gerenciamento de projeto aumenta os ganhos devido à padronização e organização 

de processos por fase do ciclo de vida, melhorando a comunicação e o 

relacionamento entre todos os envolvidos no projeto. 

Segundo Prado (2003), alguns elementos que contribuem significativamente 

para a aplicação do gerenciamento de projeto por toda a empresa, são: 

 

a. A organização prática, o planejamento estratégico e o desdobramento de 

metas. 

b. Existência de uma ligação clara entre metas e portfólio, programas e 

projetos. 

c. Uma única metodologia de gerenciamento de projeto em toda a 

corporação, podendo ocorrer algumas variações em função das 

peculiaridades de cada área. 
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d. Uma centralização de dados suportada por sistemas informatizados, que 

disponibilizam informações a respeito do andamento de qualquer projeto e 

estatísticas de performance dos diversos grupamentos. 

e. Uma sinergia positiva entre as áreas que gerenciam portfólio, programas e 

projetos e, também, com as áreas que são influenciadas pelos mesmos. 

 

O gerenciamento de projeto trata cada projeto como se fosse um fim em si 

mesmo, e seu sucesso, muitas vezes, não está contribuindo com os objetivos 

estratégicos da organização. 

Dessa necessidade de alinhamento de projeto e estratégia, surge o 

gerenciamento de portfólio, que é um ambiente de integração de todos os projetos 

da organização (Figura 04) e tem como principais objetivos: a identificação de 

projetos que, mais do que outros, sirvam da melhor forma para alcançar os objetivos 

da organização, a obtenção de melhores resultados do portfólio de projetos (e não 

dos projetos individualmente), seleção dos projetos a serem iniciados, definição das 

suas prioridades, coordenação dos recursos internos e externos e aprendizado 

organizacional entre eles. (GAREIS, 2003). 

 

 

  Figura 04 - Ambiente de gestão de múltiplos projetos. 
  Fonte: Patanakul; Milosevic (2006) 
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Segundo Levin e Rad (2007), o processo de gerenciamento de portfólio 

garante que o grupo de projetos que for selecionado e gerenciado ficará totalmente 

suportado pelo aporte financeiro da organização e, por sua vez, proporcionará 

motivação aos gerentes de projetos para enaltecer as informações para que 

melhores decisões possam ser tomadas. Em alguns casos, o resultado da análise do 

portfólio de projetos recomendará a postergação ou até mesmo a suspensão de 

projetos que estejam atendendo somente a objetivos empresariais de baixa 

prioridade. (PATANAKUL; MILOSEVIC, 2006). 

Projetos tradicionais são suficientemente completos e de natureza estratégica 

e contam com um gerente de projeto dedicado em tempo integral a eles. Por outro 

lado, um programa conduzido por um gerente de projetos é uma família de projetos 

que são fortemente dependentes, compartilham objetivos comuns e resultam numa 

entrega de produto ou serviço exclusivo (PMI, 2004). Em muitos casos, alguns 

projetos, que são menores e possuem uma essência mais tática, tendem a ser 

agrupados de tal forma que um gerente de projetos (gerente de múltiplos projetos) 

possa conduzi-los simultaneamente. 

O Quadro 02 apresenta um resumo dos principais conceitos de projetos, 

programas e portfólio. É importante destacar estes conceitos, pois cada tipo de 

gerenciamento  requer diferentes tipos de estrutura organizacional e comportamento. 

Além disso, é importante que as equipes de projetos conheçam as metodologias 

adotadas para cada tipo de gerenciamento. 

Conclui-se, nesta seção, que algumas empresas definem suas intenções 

estratégicas através da análise das mudanças e estão conseguindo, por meio de 

aplicação estruturada e organizada da gestão de projetos e com o monitoramento e 

controle da gestão de portfólio, melhorar seu desempenho, atingindo seus 

indicadores; permanecendo, assim, focadas no alinhamento do produto ou serviço 

com a estratégia do negócio. 

Tendo em vista a tendência atual de projetos cada vez mais complexos, 

maiores e com envolvimento de pessoas em múltiplas localidades, com a maior 

quantidade de empresas realizando projetos como garantia de retorno de 

investimento, e o aumento do número de profissionais em gerenciamento de projeto 

melhorando continuamente as boas práticas de gestão de projetos, surgem 

organizações que resolveram realizar toda a sua atividade-fim sob a forma de 
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projeto. A próxima seção abordará esse tipo de organização denominada 

organização orientada para projetos. 

 

 

  Quadro 02 - Comparação conceitual de projetos, programas e porfólio. 
  Fonte: The Standard for Portfolio Management (PMI, 2006) traduzido pelo autor. 
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2.3 ORGANIZAÇÕES ORIENTADAS PARA PROJETOS: CONCEITO, MODELO DE 

GESTÃO, ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E COMPETÊNCIAS DE 

GERENTES DE PROJETO 

 

 

2.3.1 Organizações Orientadas para projetos 

 

 

As organizações orientadas para projetos são aquelas que consideram os 

projetos como atividade-fim e investem em pesquisas, desenvolvimento, elaboração 

e revisão de padrões organizacionais e estruturais para conquistar o sucesso do 

negócio. Gareis (2003) afirma que qualquer organização (empresa, divisão ou 

unidade de negócio) que aplique, com certa frequência, projetos ou programas para 

executar processos de negócios de escopo amplo e relativamente único pode ser 

considerada como sendo orientada a projetos e pode ser definida como uma 

organização que: 

 

a. Trata “Gerenciamento por projetos” como uma estratégia organizacional. 

b. Organiza-se através de estruturas temporárias para executar processos de 

negócios com escopo de médio e amplo porte. 

c. Gerencia um portfólio com diferentes tipos de projetos. 

d. Possui unidades organizacionais específicas e permanentes para gestão 

de projetos, tais como um escritório de gerenciamento de projetos e um 

grupo de gerenciamento de portfólio de projetos. 

e. Autodenomina-se orientada a projetos. 

 

Turner e Keegnan (2002) dizem que uma organização baseada em projetos 

opta pela escolha estratégica de utilizar projetos e programas para fornecer seus 

produtos e serviços aos clientes. Se uma empresa está fazendo produtos ou 

serviços personalizados individualmente, precisa utilizar projetos para fornecê-los e, 

dessa forma, a maior parte do trabalho que fará será administrada por projetos. O 

PMI (2004) define que as organizações baseadas em projetos são aquelas cujas 

operações consistem basicamente nisso. Tais organizações estão incluídas em duas 

categorias: 
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a. Organizações cuja receita é obtida principalmente da realização de 

projetos para terceiros, sob contrato: empresas de arquitetura, firmas de 

engenharia, consultores, empreiteiras e contratadas do governo. 

b. Organizações que adotaram o gerenciamento por projetos. Essas 

organizações normalmente possuem sistemas de gerenciamento 

instalados para facilitar o gerenciamento de projetos. Por exemplo, seus 

sistemas financeiros em geral são especificamente projetados para 

contabilizar, acompanhar e emitir relatórios de diversos projetos 

simultâneos. 

 

Uma organização orientada para tais objetivos possui diferentes tipos de 

projeto em seu portfólio, desde os mais diferenciados aos mais complexos em 

gerenciamento. Para dar suporte ao sucesso em desempenho de simples projetos 

como também assegurar a complacência dos objetivos dos projetos com a estratégia 

corporativa, são necessárias estruturas específicas integradas, como grupo de 

especialistas, um escritório de gerência de projeto e um grupo de portfólio de projeto, 

podendo algumas dessas estruturas ser virtuais. A Figura 05 explicita um tipo de 

estrutura de organização que tem seu foco em gerenciamento de projeto e mostra 

que existem diversos tipos de projetos e diversas maneiras de administrá-los. 

Projetos podem ser ligados direta e isoladamente à alta administração ou podem ser 

agrupados em virtude de seus objetivos, que também podem ser monitorados pelo 

grupo de portfólio e projeto. Isso significa que não existe uma estrutura estática para 

o gerenciamento de projeto, que é dinâmico. 
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Figura 05 - Exemplo de uma estrutura organizacional para uma Organização Orientada por Projetos. 
 Fonte: Adaptado de Gareis (2003) 

 

Algumas organizações são orientadas ou baseadas em projeto quando o 

usam com maior ou menor frequência, sabem que o importante é assegurar uma 

boa definição e destinação do produto ou serviço ofertado e, ao utilizarem 

explicitamente uma cultura na aplicação de metodologias em gerenciamento de 

projeto, percebem importantes benefícios para o desempenho do negócio, 

principalmente no maior comprometimento da organização com os resultados na 

estruturação e disponibilidade das informações para uma boa tomada de decisão. 

 

 

2.3.2 Modelo de gestão, estrutura organizacional e competências de gerentes 

de projeto 

 

 

Este estudo propõe um modelo de gestão (Figura 06) para as organizações 

orientadas para projetos. 
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Figura 06 - Modelo de gestão de organização orientada para projetos. 
Fonte: Elaboração do autor  

 

O modelo é estruturado em:  

 

a. Gestão de Oportunidades e Negócios: compreende em buscar novos 

projetos através de pesquisas e análises do mercado, das mudanças do 

ambiente de negócio, dos pontos fortes e fracos da organização, e outras 

oportunidades, seja com a renovação de contratos ou com prestação de 

serviços para outras empresas, ou seja, é o ambiente de formulação 

estratégica da organização. 
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b. Gestão Organizacional: é o ambiente administrativo empresarial, 

envolvendo aspectos culturais, comportamentais, organizacionais, vendas, 

principais atores, processos rotineiros, QSMSRS (Qualidade, Segurança, 

Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e Responsabilidade Social), questões 

jurídicas, entre outras. 

c. Gestão de Performance: é o ambiente de integração das estratégias 

organizacionais gerenciadas pelo conjunto de medidas de desempenho 

ponderados por indicadores e sinalizadores de performance. 

d. Escritório de Gerência de Projeto: é o centro de competência das 

atividades-fim da empresa. Possui uma equipe de especialistas que 

utilizam e atualizam as metodologias em gerenciamento de portfólio, 

programa e projetos. Esse ambiente também possui alguns apoiadores 

locais para administração de recursos globais dos projetos; gestão de 

tecnologia – instalação e manutenção; gestão do conhecimento – manter e 

replicar experiências; pesquisa e desenvolvimento – manter-se atualizado 

com as boas práticas de gestão do mercado. 

 

Esse modelo propõe um ambiente organizacional favorável ao gerenciamento 

de projeto, tendo em vista que possui um centro de competência e controle de todos 

os projetos da empresa com o poder de decisão para atividades que têm impacto 

direto no andamento das atividades dos projetos, como o gerenciamento de 

recursos e de tecnologia da informação apoiando-se também na busca e retenção 

do conhecimento gerado pelos projetos, além de ser responsável pela execução de 

pesquisas para manter-se atualizado com as boas práticas. 

O escritório de gerência de projeto também é responsável pelo 

monitoramento, controle e priorização de projetos para atendimento dos objetivos, 

desafios e metas da organização que são quantificados sob a forma de indicadores 

de desempenho e suas perspectivas, que por sua vez, originaram-se na gestão de 

oportunidades e negócios na qual, com apoio da gestão organizacional, definiram as 

estratégias corporativas. Portanto, esse tipo de estrutura viabiliza o alinhamento das 

estratégias corporativas com os resultados operacionais.  

Além do modelo de gestão, que representa um conjunto de princípios, regras, 

procedimentos, técnicas e habilidades da organização, outro fator relevante para a 

condução do negócio é a estrutura organizacional que configura os processos para 
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que sejam alcançados os objetivos, devendo esta ser selecionada de acordo com 

objetivo do projeto, tamanho da equipe, condições locais e divisão de autoridade e 

responsabilidade (ISO, 10006). Algumas alternativas de estrutura organizacional e 

suas principais características para o gerenciamento de projeto estão representadas 

no Quadro 03. (CARVALHO; RABECHINI, 2005) 
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Quadro 03 - Estruturas Organizacionais. 
Fonte: Adaptado de PMI (2004) ; Carvalho, Robechini Jr. (2005) 
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Os próximos fatores críticos de sucesso para as organizações orientadas para 

projeto são a formação e o desenvolvimento das equipes de projeto, que devem ser 

compostas por profissionais em gerenciamento de projeto, destacando-se dentre 

eles: gerentes de portfólio, gerentes de programa, gerente de projetos, consultores, 

assistentes, analistas de planejamento, técnicos em metodologias, coordenador de 

suporte administrativo, arquivista, coordenador de controle de mudanças, analista de 

risco e qualidade, analista de contratação, entre outros. Este estudo explorou 

também as principais competências que os membros de equipe devem possuir para 

a criação de um ambiente motivador e favorável para a organização.   

O Quadro 04 abaixo apresenta algumas competências em gerenciamento de 

projetos encontrados na literatura.  

 

 

          Quadro 04 - Competências em gestão de projetos 
 Fonte: Patanakul; Milosevic (2006) 

 

O Quadro 05 apresenta as competências e seus elementos. Segundo o IPMA, 

percebe-se que, desde 1959 até os dias de hoje, as competências são baseadas em 

aspectos técnicos, humanos e organizacionais (administrativos), e o time de projeto 

que apresentar essas competências de forma integrada poderá tomar as melhores 

decisões levando em consideração os outros membros da equipe, o projeto em si e 

as vantagens e desvantagens para a organização. 

No entanto, como destacado anteriormente, as organizações orientadas para 

projetos possuem-nos em diversos tipos, os quais podem ser gerenciados 
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isoladamente ou em grupos. Segundo Patakanul e Milosevic (2006), gerenciar 

múltiplos projetos é diferente do que gerenciar uma soma de projetos individuais, e  

a competência no caso de múltiplos projetos deve ser bem discernida a fim de que 

ocorra coordenação eficaz dos projetos.   

 

 

 Quadro 05 - Competências para gerenciamento de projeto. 
 Fonte: IPMA Competence Baseline, V.3, 2006, traduzido pelo autor. 

 

Esses autores identificaram cinco principais competências para o 

gerenciamento de múltiplos projetos: 

 

a. competências administrativas: habilidades em gerenciamento de projeto; 

b. competências interpessoais: habilidades e comportamentos para o 

trabalho em equipe; 

c. competências estratégicas: habilidades e comportamentos de senso de 

negócio e pensamento estratégico; 

d. competências intrapessoais: habilidades e comportamentos pessoais; 
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e. competências técnicas: conhecimentos técnicos sobre gerenciamento de 

projeto, de produto e da tecnologia aplicada.  

 

O quadro 06 apresenta os resultados da pesquisa sobre as cinco mais 

importantes competências do gerenciamento de múltiplos projetos para liderar 

projetos individuais. 

  

 

Quadro 06 - Gerenciamento de múltiplos projetos e as competências para liderar projetos        
individuais. 

   Fonte: Patanakul; Milosevic (2006) 
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No caso de gerenciamento de múltiplos projetos para a coordenação entre 

eles, os elementos das competências, são: 

 

a. experiência em gerência de múltiplos projetos; 

b. competência em gerência de interdependência e interações entre projetos 

relacionados a marcos, recursos e tecnologia compartilhados; 

c. capacidade de gerenciar recursos, ajustar as prioridades e mudar os 

contextos para multiatividades dentre os projetos; 

d. competência em liderar simultaneamente diversos times de projetos; 

e. competência em gestão de processos interprojetos, integração do 

planejamento/programação, da monitoração/controle e do gerenciamento 

de recursos entre projetos. 

 

Dessa forma, podemos concluir que a competência em gerenciamento de 

projeto é um conjunto de habilidades, atitudes, comportamentos, conhecimentos, 

personalidades e perfis que os membros da equipe de projeto devem possuir. Além 

disso, precisam permanecer atualizados com as novas competências que surgem 

em virtude das mudanças do ambiente, das necessidades e expectativas dos 

clientes e dos objetivos e metas do projeto e da organização.   

As organizações orientadas para projetos organizam, portanto, suas 

estruturas, estratégias e capacidades ao redor de necessidades de projetos que, 

muitas vezes, atravessam os limites da empresa. As estruturas e processos de 

negócios são, em sua maioria, formatadas pelo perfil em mutação dos projetos, 

especialmente seu tamanho, complexidade e duração (HOBDAY, 1999). Em projetos 

grandes, com a participação de várias empresas, dificilmente se terá controle direto 

sobre as atividades. Nesse caso, as organizações orientadas para projetos 

encontram um terreno fértil para sua aplicação. Já para projetos menores, realizados 

dentro da empresa somente, o controle direto pode ser mais adequado.  

Um exemplo de projeto grande e complexo é o projeto distribuído 

geograficamente, que surgiu em virtude da necessidade de atuação global das 

organizações. Pode-se considerar grande, porque tem o envolvimento de diversas 

partes interessadas e normalmente tem escopo amplo e custos elevados; pode-se 

considerar complexo devido à dependência de inúmeros relacionamentos tanto 

administrativos e organizacionais, quanto técnicos e comportamentais. Como forma 



 

 

49 

ilustrativa para entender a complexidade desse tipo de projeto, a figura 07 mostra 

alguns fatores relevantes para projetos distribuídos geograficamente. 

É importante destacar que o gerenciamento desse tipo de projeto só é 

possível, segundo Prado (2003), quando a organização faz uso de uma rede de 

informática, para que cada membro possa facilmente acessar e trocar informações 

atualizadas do projeto com outros membros; estando, portanto, seu gerenciamento 

diretamente vinculado à confiabilidade e à qualidade na tecnologia da informação e 

comunicação que traz novos desafios, especialmente em relação aos aspectos 

comportamentais. 

 

Figura 07 - Fatores relevantes para projetos distribuídos geograficamente. 
Fonte: Adaptado de Cronenbroeck (2004) 

 

Percebe-se também que, como consequência dos projetos distribuídos 

geograficamente, as equipes de projetos também estão cada vez mais dispersas e 

trabalhando remotamente. A figura 08, por exemplo, apresenta uma classificação de 

equipes de projetos em função das distâncias ou barreiras físicas. 
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                                  Figura 08 - As equipes e as barreiras físicas 
  Fonte: Hassegawa (1997) 

 

Segundo Baker, Murphy e Fisher (1983), alguns aspectos de interface entre 

as equipes remota e local, são:  

 

a. aspectos da interface humana: aqueles ligados às características 

pessoais, como: formação das pessoas em diversas áreas, como 

educação formal, experiência profissional e adequação ao ambiente de 

trabalho; 

b. aspectos da interface técnica: aqueles ligados ao projeto e a seus 

requisitos técnicos, como o detalhamento de projeto, o que inclui 

documentação de projeto e análises de compatibilidade;  

c. aspectos da interface organizacional: aqueles ligados à administração, 

como o monitoramento do projeto e o controle de orçamento, cronograma, 

e metas atingidas. 

 

A figura 09 apresenta alguns elementos que fazem parte de cada uma das 

interfaces e o que se percebe é a ligação entre esses aspectos e as competências 

necessárias para as equipes de projetos que, para melhorar sua performance, 

precisam de ferramentas para dar suporte aos diferentes meios de comunicação, 

aos vários modelos de negócios através do gerenciamento do fluxo da informação, 
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dos processos e projetos e ao monitoramento, promovendo melhor administração 

dos recursos. 

   

   

 Figura 09 - Aspectos de interface entre equipe remota e local. 
 Fonte: Adaptado de Baker; Murphy; Fisher (1983) 

 

As organizações orientadas para projetos, portanto, enxergaram no 

gerenciamento de projeto o caminho para conseguirem melhores retornos de 

investimento e condições de se manterem focadas em objetivos estratégicos. São 

obrigadas, então, a estarem sempre atualizadas com as boas práticas do mercado, 

investindo em pesquisas, desenvolvimento e disseminação de conhecimento em 

gerenciamento de projetos.  

Além disso, este estudo identificou e propõe um modelo de gestão corporativa 

para as organizações orientadas para projetos que precisam ter flexibilidade nos 
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processos e estruturas organizacionais para gestão de projetos, visto que cada novo 

negócio conquistado pode ter a característica principal do conceito de projeto, ou 

seja, é um negócio único, temporário e inovador.  

Este estudo apresentou também os tipos mais comuns de estruturas 

organizacionais para o gerenciamento de projeto e deu uma visão geral sobre as 

competências necessárias que as organizações orientadas para projetos buscam 

para as suas equipes. Tendo em vista que os projetos estão maiores e mais 

complexos, necessitando de membros de equipes em múltiplas localidades, as 

organizações orientadas para projetos estão buscando ferramentas para tornar a 

comunicação mais interativa para a cooperação simultânea entre as diferentes 

partes envolvidas no projeto, ou seja, a virtualização do escritório de gerência de 

projeto também se faz necessária a este tipo de organização. A próxima seção 

abordará os conceitos e os principais aspectos da dimensão virtual. 

 

 

2.4 VIRTUALIDADE E ORGANIZAÇÕES VIRTUAIS 

 

 

2.4.1 Virtualidade 

 

 

Segundo Khazanchi e Zigurs (2005) existem três perspectivas do significado 

de virtualidade:  

 

1. Dispersão: ocorre em várias dimensões, principalmente no espaço 

geográfico e no tempo, mas também em outras dimensões como afiliação, 

cultura, continuidade na participação em uma equipe, experiência, 

disponibilidade e variabilidade de tecnologia. 

2. Processos / Metas: definidas pela dinâmica em que ocorrem as transações 

entre exigências e serviços, favorecidas pela criação de ambientes 

facilitadores ao gerenciamento de exigências funcionais explícitas. 

3. Tecnologia: é a tecnologia propriamente dita, ou seja, o uso de 

computadores e da tecnologia da comunicação viabilizando a virtualidade. 
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Manuel Castells (1999) trata essas mesmas perspectivas da seguinte forma: 

 

O novo sistema de comunicação transforma radicalmente o espaço e o 
tempo, as dimensões fundamentais da vida humana. Localidades ficam 
despojadas de seu sentido cultural, histórico e geográfico e reintegram-se 
em redes funcionais ou em colagens de imagens, ocasionando um espaço 
de fluxos que substitui o espaço de lugares. O tempo é apagado no novo 
sistema de comunicação já que o passado, presente e futuro podem ser 
programados para interagir entre si na mesma mensagem. O espaço de 
fluxos e o tempo intemporal são as bases principais de uma nova cultura, 
que transcende e inclui a diversidade dos sistemas de representação 
historicamente transmitidos: a cultura da virtualidade real, onde o faz de 
conta vai se tornando realidade  (CASTELLS,1999).   

 

Bultje e Van Wijk (1998) destacam quatro aspectos do conceito de 

„virtualidade‟. 

Algo irreal, que parece real. Este conceito tem origem no campo da ótica, 
no qual considera-se a imagem real e a imagem virtual em estudos de 
reflexão. Outra fonte aponta o uso de memórias virtuais, que configuram um 
artifício computacional que faz com que o computador opere como se 
tivesse mais memória do que realmente possui. (BYRNE, 1993; 
ODENDAHL et al., 1997; GUNN, 1998; DEMBSKI, 1998). 
 
Algo não físico, consolidado por meio de TCI. Para muitos autores, o 
conceito de virtualidade provém, principalmente, da vertente da Tecnologia 
da Comunicação e Informação (TCI). O avanço das TCIs possibilitou, em 
muitos trabalhos, a execução da tarefas sem a presença física do indivíduo 
(SKIRME, 1995; DEMBSKI,1998; BULTJE, 1998; NELSON, 1999). 
 
Algo potencialmente presente. Esta definição vem de algo latente que 
possui potencial de se tornar real. Caso algumas condições favoráveis 
ocorram, o evento sai do status virtual e se faz presente. No caso das 
Organizações Virtuais, será visto que elas só se formam quando há 
comunhão de interesses. (BYRNE, 1993; SKYRME, 1995; STEIL,1997; 
APPEL ET AL., 1998). 
 
Algo que existe, porém em constante mudança. Esta definição explora o 
lado dinâmico de eventos que, pelo fato de se transformarem com muita 
freqüência, acabam adotando uma característica amorfa ou sem 
propriedades muito bem definidas. (CAMPBELL,1996; CRANDALL, 
WALLACE, 1997; STEIL, 1997; GUNN, 1998).” (BULTE,VAN WIJK, 1998:8)  
 

A virtualidade implica uma conectividade ilimitada entre “qualquer lugar a 

qualquer hora e de qualquer forma”. Skyrme (1999) representou no Quadro 07 as 

dimensões da virtualização: 
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                                Quadro 07 - Dimensões da virtualização. 
Fonte: Skyrme (1999) 

 

Skyrme (1998), também, identificou vários tipos de virtualidade: 

 

a. Produtos e serviços virtuais - São inúmeras as transações comerciais 

possíveis de serem realizadas por Internet. Em alguns casos, inclusive, 

esse é o único meio.  

b. Telework. - Trabalho virtual, com a mobilidade permitida por notebooks e 

celulares, não é incomum pessoas afirmarem que seus escritórios estão 

onde é possível conectar o modem do computador.   

c. Escritórios virtuais - Empresas que não mais disponibilizam espaço para 

seus funcionários trabalharem em um mesmo local. Todo o trabalho é feito 

com o uso de Tecnologia da Informação. 

d. Times virtuais - Organizações montam grupos de trabalho que irão se 

comunicar e desenvolver suas tarefas com o uso de Tecnologia da 

Informação, estando em diferentes localidades. 

e. Organizações virtuais - Basicamente são redes de pessoas e 

organizações que se comunicam com o uso da Tecnologia da Informação. 

f. Comunidades virtuais - Não importando a localização, é possível que 

pessoas compartilhem interesses com grupos de discussão, em salas de 

bate-papo. 

g. Fábricas de protótipos e manufaturas virtuais - Antes da produção real do 

produto, é possível simular seu funcionamento e sua fabricação. 

h. Laboratórios de pesquisa virtuais etc. 
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Logo, o nível de virtualização de uma entidade está relacionado ao grau de 

dispersão, do tipo de estrutura e seu relacionamento, das transações de interesse e 

da tecnologia aplicada.  

A internet potencializou o conceito de virtualidade, criando uma nova 

plataforma tecnológica “universal” sobre a qual podem ser construídos todos os tipos 

de novos produtos, serviços, estratégias e organizações. (LAUDON; LAUDON, 

2004). Castells (2003) afirma que a Internet foi o meio indispensável e a força 

propulsora na formação da nova economia, erigida em torno de normas e processos 

novos de produção, administração e cálculo econômico. A internet elimina muitas 

barreiras técnicas, geográficas e de custo que obstruem o fluxo global de 

informações (LAUDON; LAUDON, 2004). A informação tornou-se o combustível da 

nova economia e deve ser compreendida em seu sentido mais amplo, como 

conhecimento, ideias e capacidade mental. (FILOS; BANAHAN, 2001).  

Esses avanços ocorreram devido à convergência de três tendências: 

digitalização da rede de telecomunicações, desenvolvimento da transmissão em 

banda larga e uma grande melhoria no desempenho de computadores conectados 

pela rede, desempenho que, por sua vez, foi determinado por avanços tecnológicos 

em microeletrônica e software. Além da internet, outras tecnologias de comunicação 

como a móvel e as redes wireless (sem fio) intensificaram o fluxo das informações. 

Dispositivos de comunicação como telefones celulares, palmtops, handhelds, 

notebooks, blackberry, entre outros, permitem que os trabalhadores se comuniquem 

com a empresa sem ser necessária uma conexão física à rede; isso significa que  

trabalhadores do século XXI podem estar acessíveis todos os dias e o dia inteiro. 

Segundo Castells (2003), a internet cresceu numa velocidade sem 

precedentes, não só no número de redes, mas no âmbito de aplicações porque os 

novos usos da tecnologia, bem como as modificações reais nela introduzidas, são 

transmitidos de volta ao mundo inteiro, em tempo real. Assim, o intervalo entre o 

processo de aprendizagem e de produção pelo uso é extraordinariamente abreviado, 

e o resultado é que nos envolvemos num processo de aprendizagem através da 

produção, num feedback intenso entre a difusão e o aperfeiçoamento da tecnologia. 

Esse mesmo autor afirma que a internet contribui para o novo modelo de 

negócio permitindo escalabilidade, interatividade, administração da flexibilidade, uso 

de marca e customização num mundo empresarial em rede:   
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a. Escalabilidade: significa que a rede, sendo local ou global não representa 

um obstáculo técnico, podendo desenvolver-se, expandir-se ou reduzir-se 

segundo a geometria variável da estratégia empresarial.  

b. Interatividade: em tempo real ou escolhido, com fornecedores, 

compradores, subcontratados e empregados, num sistema multidirecional 

que contorna os canais verticais de comunicação sem perder a pista da 

transação. O resultado é informação de melhor qualidade e maior 

ajustamento entre parceiros no processo empresarial.  

c. Administração da flexibilidade: permite manter o controle do projeto 

empresarial ao mesmo tempo em que se amplia seu alcance e se 

diversifica sua composição segundo a necessidade de cada projeto. Essa 

possibilidade de combinar direção estratégica com interação múltipla e 

descentralizada com parceiros é decisiva para a consecução das metas 

estabelecidas pela firma para si mesma. 

d. Customização: criação de perfis incorporada ao modelo das transações 

on-line. 

 

Assim, a alta disponibilidade da tecnologia de informação e comunicação 

associada à capacidade da internet oferece tantas novas possibilidades para fazer 

negócios que está aumentando a velocidade das mudanças em ambientes 

corporativos (LAUDON; LAUDON, 2004). 

 

 

2.4.2 Organizações virtuais 

 

 

Um exemplo de entidade virtual é a organização virtual formada por grupos de 

parceiros (pessoas ou organizações) – redes de organizações independentes – que, 

dispersos geograficamente e com competências e atividades complementares, 

interagem e cooperam de forma coordenada para a execução de um projeto ou 

exploração de uma oportunidade de negócio, compartilhando riscos e custos, sendo 

altamente flexíveis. Esses parceiros concordam com uma divisão de poder entre 

seus participantes e são dependentes de comunicação eletrônica para coordenação 
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de suas atividades. Tais formas de cooperação são recentes e ainda não existe um 

consenso quanto às definições e conceitos de empresa virtual e organização virtual.  

Os quadros 08 e 09 apresentam algumas definições e características 

relevantes de empresas virtuais e organizações virtuais. Algumas dessas 

características relevantes repetem-se, sugerindo que existe, entre os autores, um 

consenso sobre: 

 

a. Dispersão entre os parceiros. 

b. Objetivos comuns e uma identidade. 

c. Rede ou aliança temporária de empresas.  

d. Compartilhamento de competências essenciais, recursos e custos. 

e. Base na tecnologia da informação e comunicação. 

f. Cooperação. 
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Quadro 08 – Definições e Características Relevantes de entidades virtuais. 
Fonte : Adaptado de Vallejos (2005) 
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Quadro 09 – Continuação das definições e características relevantes de entidades virtuais. 
Fonte : Adaptado de Vallejos (2005) 

 

 

 



 

 

60 

Goldman (1995) e Alexakis (2004) destacam os seguintes objetivos que 

podem motivar a formação de empresas virtuais: aumentar a escala de produção; 

melhorar o aproveitamento da capacidade produtiva; aumentar a flexibilidade para 

atendimento do negócio; encurtar o período de lançamento de produtos; melhorar a 

penetração no mercado; conquistar novos mercados; reduzir os custos; possibilitar a 

presença internacional de pequenas e médias empresas; contratar projetos de 

pesquisa e desenvolvimento; aumentar o conhecimento das empresas participantes; 

possibilitar a efetiva gestão do conhecimento; diminuir os gastos; benchmarking sem 

ônus; reduzir os riscos; terceirização de serviços comum; ampliar conhecimento; 

aumentar a lucratividade e individualizar os produtos e as soluções. 

Segundo Camarinha-Matos e Afsarmanesh (1999), o ciclo de vida de uma 

empresa virtual está dividido em, no mínimo, quatro fases, a saber: criação, 

operação, evolução e dissolução, podendo ocorrer uma reestruturação ou uma nova 

formação em decorrência do surgimento de um novo projeto ou de uma nova 

oportunidade de negócio. 

Camarinha-Matos e Lima (1999) afirmam que a coordenação é necessária 

num ambiente de cooperação e colaboração para se prevenir uma anarquia ou 

ineficiência. Apesar da proposta da empresa virtual ser a formação de uma estrutura 

não hierárquica, é necessário considerar a existência de uma unidade coordenadora 

que concentre as informações, proponha soluções e intermedeie eventuais conflitos. 

Esses mesmos autores citam que, como requisito básico para uma infraestrutura de 

informação suportar as empresas virtuais, essa deve possibilitar a interoperabilidade 

e intercâmbio de informações em tempo real de forma que as empresas possam 

trabalhar como uma unidade integrada mantendo sua independência e autonomia.  

Portanto, as organizações ou empresas virtuais possuem importantes 

aspectos para serem considerados neste estudo, além de se formarem com as 

características de projeto, ou seja, surgem de oportunidades de negócio e, podendo 

ser temporárias, utilizam intensamente a tecnologia da informação e comunicação 

para realizar as transações de informação. A figura 10, a seguir, é um resumo das 

características da empresa virtual e fará parte do conteúdo descritivo desta 

pesquisa, mostrando que toda a empresa virtual deve estar inserida num ambiente 

chamado de ambiente virtual colaborativo e consultivo.    
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                     Figura 10 - Características de uma empresa virtual. 
                     Fonte: Elaboração do autor 

 

O próximo capítulo desenvolverá o assunto de ambientes virtuais e as 

contribuições para projetos que necessitam de um ambiente comum para equipes 

dispersas geograficamente. 
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2.5 AMBIENTES VIRTUAIS E EQUIPES VIRTUAIS 

 

 

2.5.1 Ambientes virtuais 

 

 

Ambientes virtuais são espaços facilitadores para transação de informações e 

são suportados pela tecnologia da informação e comunicação. Além disso, são 

multidimensionais, porque abrangem principalmente as dimensões: geográfica, 

temporal, cultural, participativa, experimental, colaborativa e consultiva; e também 

dinâmicos, porque são acessados, revisados e atualizados constantemente por seus 

usuários. São facilitadores para transação de informações porque permitem o envio 

e recebimento de dados entre um ou mais usuários num mesmo instante. São 

suportados pela tecnologia da informação e comunicação porque dependem de 

recursos eletrônicos que possibilitam maior capacidade de armazenamento e fluxo 

de dados para atendimento ao objetivo do ambiente virtual. 

Angehrn (1997) desenvolveu um modelo de análise de espaços virtuais 

(Figura 11) originados pela Internet, chamado ICDT (Information, Communication, 

Distribution and Transaction). O modelo foi constituído a partir de quatro espaços 

virtuais criados pela Internet: Informação (Virtual Information Space – VIS), 

Comunicação (Virtual Comunication Space – VCS), Distribuição (Virtual Distribution 

Space – VDS) e Transação (Virtual Transaction Space - VTS). 
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                Figura 11 - Modelo ICDT 
Fonte: Angehrn (1997) 

 

Segundo Evans e Wurster (1999), existem três importantes variáveis para a 

vantagem navegacional: alcance, riqueza e afiliação. 

 

a. Alcance: relacionado ao acesso e à conexão.  

b. Riqueza: relacionada com a profundidade e com o nível de detalhes das 

informações fornecidas pelos usuários. 

c. Afiliação: relacionada com o atendimento comum de expectativas e 

interesses de determinados grupos de usuários. 

 

Considerando o modelo ICDT e as variáveis das vantagens navegacionais, é 

possível desenvolver espaços virtuais na internet capazes de suportar as 

organizações virtuais e também o gerenciamento de projeto a distância. 

Esses ambientes instalados e configurados na tecnologia adequada para 

suportar o objetivo de sua criação permitem uma rápida acessibilidade, transação e 

distribuição das informações que podem ser utilizadas por muitas pessoas num 

mesmo instante a qualquer hora do dia e de qualquer lugar, viabilizando a 

otimização no compartilhamento de recursos, a realização de treinamentos e a 

consulta aos repositórios de conhecimento, tais como bibliotecas, banco de dados e 

de ideias, históricos, experiências etc. Possibilitam também ter um grupo de 

ferramentas virtuais – aplicativos - facilitadoras para tarefas diárias (Quadro 09). 
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Os ambientes virtuais com essas ferramentas que apoiam as tarefas diárias 

beneficiam os usuários, membros de equipes de projeto, por exemplo, no 

desenvolvimento e controle de suas atividades, organização das informações, 

comunicação interativa entre os membros da equipe, registro das experiências para 

ajudar na obtenção de informações consistentes e reais e assim facilitar o processo 

de tomadas de decisões. Portanto, ambientes virtuais podem se tornar colaborativos 

e consultivos quando configurados para intercâmbio de informações e comunicação 

em tempo real contribuindo com a distribuição mais rápida das informações, 

disponibilização de maior quantidade de informações, permissão de acesso mais 

ampla e imediata a essas informações, tornando possível a quebra de barreiras 

temporais e geográficas, além das departamentais e hierárquicas. 

 

 

                      Quadro 10 - Lista de ferramentas e aplicativos de ambientes virtuais.  
         Fonte: Elaboração do autor 

 

No entanto, para que toda a tecnologia da informação e comunicação evolua, 

é necessário aceitação de seus principais usuários que estão adquirindo novas 

competências para trabalharem em tal tipo de ambiente. O próximo capítulo trata 

dos principais aspectos de equipes virtuais. 
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2.5.2 Equipes virtuais 

 

 

A sociedade atual está experimentando o embaralhamento multidimensional 

dos ambientes virtuais e, normalmente, quando tecnologias extremamente 

inovadoras aparecem, novos agentes de mudanças comportamentais também 

surgem. A pesquisadora Nicolaci-da-Costa (2005) descreve o perfil de sujeito que 

parece ser característico do século XXI. Um sujeito que sente prazer em 

praticamente tudo o que faz on-line, que está disposto a experimentar novas formas 

de ser, que faz diversas coisas ao mesmo tempo, que é ágil e está em constante 

movimento, habitando vários espaços (muitas vezes simultaneamente); ganhando 

acesso a diferentes realidades (culturais, imaginárias, sociais etc.); que pode se 

apresentar com identidades e características diferenciadas, ou seja, pode construir 

diferentes narrativas (verídicas ou não, sinceras ou não, anônimas ou não) a 

respeito de si mesmo; que ganha conhecimento sobre si mesmo e sua singularidade 

na medida em que escreve sobre si e tem retorno sobre essa escrita; que em 

decorrência do retorno que recebe a partir do que escreve sobre si, submete essas 

definições a um constante processo de revisão; que, por se expor a tantos espaços, 

realidades, experiências e retornos, tem a si mesmo como a única fonte de 

integração possível dos resultados dessas múltiplas exposições e desses múltiplos 

retornos; que, em consequência disso e das integrações possíveis, submete-se a um 

constante processo de definição e redefinição das fronteiras entre as esferas do 

público e do privado (para a defesa das quais cria novas formas e lança mão de 

novos recursos); que está tendo dificuldades para encontrar fórmulas com que se 

proteger dos excessos gerados por sua constante mobilidade e exposição à 

diversidade; que, por efetuar, ele próprio, um recorte nas realidades às quais está 

exposto, torna-se cada vez mais singular e autorreferido; que é flexível, adaptável, 

inquieto e ávido de novas experiências; que conhece poucos limites para seus 

desejos. 

Esses perfis estão mais relacionados com aspectos da vida pessoal e 

normalmente com pessoas que participam de ambientes virtuais fora do seu 

ambiente de trabalho. Entretanto, algumas dessas características passaram a fazer 

parte do comportamento profissional. Os perfis de membros de equipes que 

trabalham em equipe virtual, ainda não estão bem definidos, porém é possível 
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perceber que, na essência, esses trabalhadores buscam seu próprio reconhecimento 

e são impulsionados pelas novas descobertas, entendimento e compreensão de 

suas responsabilidades e funções na equipe.  

Com relação às equipes virtuais, Lipnack e Stamps (2000) definem: 

 

Equipes Virtuais são um grupo de pessoas que trabalham 
interdependentemente com um propósito comum, através de fronteiras 
espaciais, temporais, e organizacionais utilizando tecnologia (LIPNACK; 
STAMPS, 2000). 

 

Segundo o PMI (2004), as equipes virtuais podem ser definidas como grupos 

de pessoas com uma meta compartilhada que executam suas funções sem se 

encontrarem pessoalmente na maior parte do tempo. A criação de equipe virtual 

possibilita: 

 

a. Formar equipes de pessoas da mesma empresa que moram em áreas 

geográficas distantes entre si. 

b. Adicionar especialização a uma equipe do projeto, embora o especialista 

não esteja na mesma área geográfica. 

c. Incorporar funcionários que trabalham a partir de escritórios domésticos. 

d. Formar equipes de pessoas que trabalham em diferentes turnos ou horas. 

e. Incluir pessoas com deficiência de locomoção. 

f. Avançar em projetos que seriam ignorados devido a despesas com 

viagens. 

 

Ouellete (2006) acrescenta que os elementos fundamentais críticos para o 

sucesso a serem aplicados para a maioria das equipes virtuais, são: 

 

a. habilidades complementares; 

b. visão, missão e objetivos comuns para seu propósito; 

c. produtos de trabalhos inter-relacionados e interdependentes; 

d. compartilhar uma metodologia e abordagem para poder se engajar nas 

atividades do projeto; 
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e. ética de trabalho consistente e produto de trabalho em que cada equipe 

terá iniciativa pessoal de levá-lo adiante e orgulho pessoal em seu 

resultado; 

f. declaração do projeto com metas, objetivos, marcos, restrições, 

suposições /entendimentos e nomeação do gerente de projeto de ambas 

as equipes para o desenvolvimento do gerenciamento de portfólio e 

programas. Dessa forma, há um foco no conteúdo, estabelecimento de 

fronteiras do projeto e reagrupamento, caso haja um desvio de rota, e 

obtenção de um patrocínio quando apropriado; 

g. definição, comunicação e conscientização dos papéis individuais e de 

como eles se inter-relacionam; 

h. colocação, na biblioteca de informações do projeto, da definição dos 

papéis, das responsabilidades e suas interações; 

i. compreensão do que precisa ser feito, de sua relação com outras 

partes/pacotes do projeto e de quem tornará exequíveis as ações. 

 

As equipes virtuais trazem novas formas de conflitos ou divergências 

organizacionais. Entretanto, se forem considerados os fatores citados acima para 

uma estruturação e administração adequada, alguns benefícios para o projeto 

aparecerão, tais como rapidez no desenvolvimento e na disseminação de práticas, 

conexão entre especialistas, criação de conhecimentos abrangentes e consistentes 

(dada interdisciplinaridade na equipe), crescimento da cooperação e colaboração 

entre funções e departamentos, desenvolvimentos de novas habilidades em 

construção e condução de projetos.  

Lau, Sarker e Sahay (1999) argumentam que a comunicação efetiva é a 

chave para o sucesso de equipes virtuais. Esses autores consideram a existência de 

duas dimensões inter-relacionadas para a comunicação: Social e Tarefa (Figura 12). 
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                Figura 12 - Dimensões interrelacionadas para comunicação em equipes virtuais.  
Fonte: Adaptado de Lau; Sarker ; Sahay (1999) 

 

Enquanto a dimensão Social provê a base e o desejo dos membros da equipe 

para se comunicarem ao longo do tempo, a dimensão de Tarefa enfoca em quão 

bem a informação do projeto, tarefas e prazos são cumpridos através dessa 

comunicação.  

A Dimensão Social reflete a parte de comunicação voltada ao fortalecimento 

dos relacionamentos e solidariedade entre membros de equipes virtuais. Há três 

aspectos dessa dimensão social: 

  

a. Entendimento compartilhado: em que os membros tenham um modelo das 

crenças dos outros membros em termos de normas sociais, valores 

pessoais e experiências passadas.  

b. Confiança mútua: estabelecimento de um elevado grau de confiança em 

um curto prazo para que possam crer e confiar um ao outro durante o 

projeto.  

c. Laços sociais: em que os membros sintam solidariedade, coesão e 

intimidade entre eles, expressas através de compartilhar humor, gestos e 

histórias de vida durante o projeto.  

 

A Dimensão Tarefa refere-se à parte de comunicação que é especificamente 

dirigida a cumprir o prazo e orçamento do projeto. Possui quatro aspectos:  
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a. Objetivos comuns: isso é especialmente crítico para equipes dispersas 

geograficamente ou organizacionalmente, como subcomponentes de um 

projeto maior;  

b. Domínio de conhecimentos e habilidades pelos membros da equipe;  

c. Coordenação da tarefa: sincronismo de atividades para iniciar, conduzir e 

concluir o projeto a tempo.  

d. Modos de interação: tipo de uso dos meios de comunicação como e-mail, 

videoconferência, telefone, fax  etc.  

 

Segundo Lipnack e Stamps (2000), alguns fatores são necessários para a 

utilização efetiva das equipes virtuais: 

 

a. processos para administração e desenvolvimento de equipes devem ser 

desenhados, definidos, conduzidos, testados e refinados; 

b. gerentes de equipes devem ser treinados tanto em novas estratégias de 

gestão de equipes quanto em novas formas de trabalho e interação; 

c. a cultura organizacional deve ser reformulada para permitir e apoiar novas 

estruturas e novos processos; 

d. a estrutura da organização deve ser transformada para refletir a nova 

dinâmica que envolve a empresa; 

e. os sistemas de remuneração e avaliação de desempenho devem ser 

atualizados para refletir as novas estruturas de equipe; 

f. sistemas da área de tecnologia de informação devem ser construídos de 

forma a contemplar as novas estruturas das equipes; 

g. novos modelos de administração, mensuração, controle e planejamento 

devem ser formulados e implementados, seguindo uma orientação que 

envolva as características das novas formas organizacionais que podem 

advir das equipes virtuais. 

 

Portanto, uma equipe virtual aplicada a projetos de alto desempenho depende 

das adaptações necessárias na organização (estruturas, normas e procedimentos), 

na habilidade de liderança do gerente do projeto, do comportamento e 

relacionamento entre os membros da equipe, bem como o seu comprometimento 

com os planos e objetivos estabelecidos, principalmente a confiança mútua e 
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colaboração das partes que necessitam de suporte da infraestrutura tecnológica com 

acesso rápido, fácil e de alta confiabilidade para a comunicação entre as partes e 

para o armanezamento e controle das informações.   

Um ambiente de cooperação e colaboração para se prevenir de uma anarquia 

ou ineficiência necessita de coordenação (CAMARINHA-MATOS; LIMA, 1999). E 

uma solução adotada pelas organizações é a criação do Escritório de Gerência de 

Projeto que, além de ser o centro de competência em gerenciamento de projeto, 

pode ser uma unidade coordenadora e concentradora de informações, propondo 

soluções e intermediando eventuais conflitos. O próximo capítulo abordará a 

importância do escritório de gerência de projeto e apresentará uma grande 

quantidade de funções, encontradas na literatura, atribuídas a essa unidade. 

 

 

2.6 ESCRITÓRIO DE GERÊNCIA DE PROJETO (EGP) 

 

 

Os Escritórios de Gerência de Projetos são departamentos na estrutura 

organizacional parecidos com o tipo HUB (ponto focal e centro de coordenação), 

apresentado anteriormente, para o ambiente de gerenciamento de projeto, podendo 

ser uma estrutura ligada diretamente à alta administração, nesse caso um EGP 

estratégico, ou a um departamento, como por exemplo, departamento de pesquisa e 

desenvolvimento ou departamento de produção, tornando-se um EGP setorial. 

 Normalmente o EGP surge para garantir uma forma padronizada de conduzir 

e monitorar projetos, tendo em vista o aumento de sua quantidade e complexidade. 

Cleland (2002) afirma que a adoção de um Escritório de Gerência de Projetos 

permite à organização alcançar diversos benefícios através da consolidação de 

funções do gerenciamento de projetos e de padrões para itens comuns como 

cronogramas e relatórios, além da centralização de informações e outros benefícios 

derivados de sua estrutura, funções e recursos.  

Barcaui e Quelhas (2004) concluíram que, diferente da afirmação da maioria 

dos autores, segundo a qual a busca pela montagem do EGP se daria em função de 

um descontrole quanto a prazo e orçamento de projetos, foi verificado que a 

preocupação mais claramente demonstrada na época de criação da entidade era o 
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alinhamento com as melhores práticas de mercado, principalmente no que dizia 

respeito à elaboração de uma metodologia para gerenciar projetos. 

A origem do EGP está associada aos departamentos de projetos existentes 

no final da década de 1950 e início dos anos 1960. Os mesmos possuíam atuação 

restrita aos grandes projetos e tinham como principais funções a atualização dos 

cronogramas e a preparação da documentação do cliente. Geralmente o 

departamento era associado ao espaço físico que ocupava e atendia a um único 

cliente (KERZNER, 2003). 

Atualmente, o EGP surge como um elemento organizacional responsável por 

diversas funções com objetivo de garantir que os projetos mais importantes para a 

organização sejam os prioritários (ANSELMO, 2007). Dai (2001) defende que o EGP 

pode ser definido como uma entidade organizacional estabelecida para auxiliar os 

gerentes de projeto e os times da organização na implementação dos princípios, 

práticas, metodologias, ferramentas e técnicas do gerenciamento de projetos. 

Dinsmore (2005) atribui a missão do EGP como a de identificar, estimular e apoiar a 

utilização das melhores práticas de gerenciamento de projetos, de tal forma que a 

organização possa implementar suas estratégias e alcançar seus objetivos.  

Existem diversas definições e atribuições para o EGP, uma vez que as 

empresas, para sua implantação, possuem diferenciações em relação a culturas, 

estruturas, necessidades e, principalmente, pessoas. Esta pesquisa buscou na 

literatura as diversas funções dos EGPs e seus respectivos autores e 

pesquisadores. Todas as funções estão nos quadros do anexo I. 

O conjunto de atividades atribuídas ao Escritório de Gerência de Projeto vem 

consolidar a importância dessa estrutura dentro da organização, tendo em vista suas 

crescentes atribuições de ligação entre os níveis estratégicos e operacionais, além 

do estabelecimento de comunicação com outros departamentos da empresa. 

Com relação aos membros da equipe do escritório de gerência de projetos, 

esses devem possuir cursos de especialização em gerenciamento de projeto e 

algumas empresas exigem certificações profissionais de associações ou institutos de 

gerência de projetos. As responsabilidades da equipe do escritório de projeto é de 

atender às partes interessadas com relação às funções configuradas para o EGP.  

Segundo Crawford (2002), os papéis da equipe do EGP são: 
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a. apoio administrativo nas tarefas administrativas, na geração de relatórios e 

suporte no uso de ferramentas de controle (software); 

b. gestão de recursos humanos, priorizando as solicitações, elaborando 

planos de capacitação de pessoal; 

c. treinamento, controle de qualidade, desenvolvimento de processos e 

métodos e auditorias para assegurar a aplicação das metodologias; 

d. serviços de arquivo técnico e arquivamento de informações, como 

relatórios de progresso de projetos, padrões, manuais de métodos e 

aplicações gerenciais e históricos das lições aprendidas. 

 

Segundo Kerzner (2006), atualmente, a importância e a responsabilidade do 

EGP estão em manter toda a propriedade intelectual relacionada ao gerenciamento 

de projeto e apoiar ativamente o planejamento estratégico corporativo que, cada vez 

mais, precisa acompanhar as mudanças do ambiente empresarial. Para o EGP 

manter essa propriedade intelectual, pode ocupar tanto o espaço físico quanto virtual 

que, nesse caso, pode utilizar um ambiente virtual colaborativo e consultivo dedicado 

ao gerenciamento de projeto da empresa para capturar e distribuir dados para as 

diversas partes interessadas. A virtualização do escritório de gerência de projeto 

está baseada no conceito de que é possível executar parte das funções em 

ambientes físicos e outra parte em ambientes virtuais para uma maior abrangência 

no atendimento às equipes de projetos distribuídos geograficamente com melhor 

custo e benefício. O capítulo 2.7.2 apresentará uma seleção de funções do EGP que 

podem trabalhar nestes ambientes virtuais.   

Portanto, o EGP, por meio do uso das tecnologias da informação e 

comunicação permitindo a realização de vídeo/áudio-conferências, configuração de 

calendários integrados e de repositórios de dados acessíveis em tempo real, 

conexões de voz sobre IP (internet protocol) e de mensagens instantâneas entre 

outras funcionalidades, auxilia na coleta, distribuição, organização e controle das 

informações empresariais, viabilizando um canal de comunicação para que as 

decisões estratégicas alcancem o nível operacional de forma mais dinâmica e com 

menor ruído possível, suportando assim o gerenciamento das equipes de projetos 

distribuídos geograficamente. O próximo capitulo irá tratar de sistemas de 

gerenciamento de projeto que estão usando a tecnologia da informação e 
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comunicação, mais especificamente a extranet, como uma oportunidade para 

melhorar o desempenho da organização e da equipe do projeto. 

 

 

2.7 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO APLICADA EM 

GERÊNCIA DE PROJETO 

 

 

2.7.1 Gerenciamento de projetos pela internet 

 

 

O ano de 1995 foi marcado pela primeira iniciativa de uso da Internet para 

melhoria do processos de gerenciamento de projetos nos negócios dos Estados 

Unidos, aumentando a comunicação e a colaboração. Isso despertou uma maior 

velocidade nos processos de desenvolvimento e inovação de produtos e gerou 

enorme expectativa para ganhos de produtividade por meio do uso de 

gerenciamento de projeto via internet e de soluções em colaboração (BECERIK, 

2004). Soibelman (2000) afirmou que a extensão da internet é a extranet (ou 

extended Internet), podendo ser definida como uma rede de computadores que usa 

a tecnologia da internet para conectar empresas com seus fornecedores, clientes e 

outras empresas que compartilham objetivos comuns.  

Vargas (2003) afirma que o uso da extranet como ferramenta de trabalho em 

projetos em um ambiente corporativo distribuído tornaram possíveis as buscas das 

organizações por soluções simples, ágeis, dinâmicas, seguras, confiáveis e 

personalizáveis. Ambientes virtuais colaborativos e consultivos podem ser capazes 

de suportar um tipo de estrutura organizacional mais descentralizadora, flexível, 

dinâmica, aberta, com capacidade de inovação e de criação de valor. As 

organizações estão cada vez mais padronizando seus processos para aprimorar a 

eficiência operacional e gerenciar com mais eficiência a complexidade dos projetos.  

Alguns gerentes de projetos descobriram na extranet uma resposta à 

administração desse complexo cenário atual de projetos. A criação de um endereço 

para o projeto  na internet possibilitou o redirecionamento de todos os envolvidos do 

projeto a uma área comum, virtual, remota, colaborativa e consultiva capaz de 

compartilhar e armazenar informações, antecipar a identificação de problemas e 
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gerenciar riscos, comunicar ações e realizações, controlar cronogramas, incluir e 

aprovar orçamentos, arquivar documentos de projetos, controlar as alterações, 

realizar projetos com ciclo de vida curtos, atender à velocidade das mudanças de 

escopo dos clientes, dos concorrentes, da tecnologia, administrar e controlar o 

servidor dos projetos corporativos e suas interdependências; enfim, ser uma base 

comum de gestão e de conhecimento para um dado empreendimento limitando o 

acesso apenas às partes interessadas no projeto.  

O mercado atual oferece uma grande variedade de aplicativos 

computacionais de gerenciamento de projeto que foram desenvolvidos para serem 

executados em ambiente virtual e remoto, algumas das funcionalidades desses tipos 

de aplicativos2  estão relacionadas abaixo:  

 

a. Gerenciamento centralizado de múltiplos projetos simultâneos: permite 

que cada projeto seja estruturado de forma única e faça parte de um 

centro de projetos com os indicadores de acompanhamento. 

b. Gerenciamento de múltiplos recursos: permite que o gerente de projeto 

atribua a cada membro da equipe seu limite de responsabilidade e o 

específico tipo de acesso ao projeto para desempenho das ações. 

c. Gerenciamento de múltiplas tarefas: serve para facilitar a consulta e as 

modificações das tarefas de um projeto. 

d. Relatórios e Estatísticas dos Projetos: permitem o acompanhamento e 

monitoramento das atividades da organização de forma consolidada.  

e. Uso do Recurso - Carga Horária e Carga de Trabalho: permite ao usuário 

entrar com as horas trabalhadas no projeto ou em cada tarefa. O relatório 

da carga de trabalho mostra o número de horas diárias atribuídas para 

cada membro do projeto. 

f. Segurança e Direito de Acesso: sistema de segurança da informação. 

                                            

2 Texto obtido nas páginas dos fabricantes dos softwares AceProject ( http://www.aceproject.com ) e 

Microsoft Enterprise Project Management (EPM) serviram de base de consulta. Os endereços 
eletrônicos dos softwares são: http://www.aceproject.com e 
http://www.microsoft.com/brasil/2007office/solutions/epm/top10.mspx 
 

http://www.aceproject.com/
http://www.microsoft.com/brasil/2007office/solutions/epm/top10.mspx
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g. Notificações por e-mail: utilizado para manter o usuário informado sobre 

alguma atividade que lhe foi atribuída e está em execução a fim de evitar 

atrasos.  

h. Centro de Mensagens: ferramenta interna de e-mail que concentra todas 

as mensagens enviadas em uma mesma conta.  

i. Gestão de documentação: permite que todos os arquivos e suas devidas 

revisões e modificações fiquem arquivadas num computador central do 

projeto, usualmente chamado de servidor do projeto. Dessa forma, os 

documentos ficam disponíveis para todos os membros da equipe do 

projeto regulados pelos direitos de acesso configurados no sistema, 

podendo ser criados, modificados e acessados a qualquer tempo e de 

qualquer lugar.  

j. Arquivos anexados: permitem que documentos sejam anexados a 

qualquer tarefa.  

k. Configurações pessoais: permitem que cada usuário defina suas próprias 

opções para visualização da página do Projeto. 

l. Fórum de discussão: permite compartilhar pensamentos, ideias, assuntos, 

conhecimentos, lições aprendidas, boas práticas e muito mais. 

m. Outras funções:   

m.1. Programação e controle de reuniões com opção de seleção de 

audioconferência ou videoconferência; 

m.2. Área de notícias e informações da empresa, como sua história, visão, 

missão, objetivos estratégicos e os números financeiros e 

econômicos. 

m.3. Área de notícias da imprensa sobre o mesmo mercado que o projeto 

está inserido.  

m.4. Área de links e telefones importantes. 

 

É importante destacar essas funcionalidades para mostrar que é possível 

atualmente, do ponto de vista tecnológico, desenvolver atividades e agregar valor ao 

gerenciamento de projeto por meio da internet. Kamei e Ferreira (2002) afirmam que 

as principais vantagens desses sistemas, são:  

 

a. Rapidez no fluxo de informações. 
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b. Aproximação virtual entre os envolvidos do processo (inexistência de 

barreira física.  

c. Padronização de relacionamento entre os interessados. 

d. Retroalimentação de informações para projetos futuros. 

e. Rastreabilidade das informações. 

f. Organização de um banco de dados (memória construtiva). 

g. Aumento da colaboração e do trabalho coordenado entre as equipes dos 

projetos.  

 

Os mesmos autores afirmam que as dificuldades quanto ao uso de tais 

sistemas, são: 

 

a. falta de incentivo e estímulo para os participantes interagirem via sistema; 

b. alteração nos métodos de trabalho; 

c. uso de outros meios de comunicação (telefone, e-mail, fax); 

d. falta de treinamento e assessoramento durante o uso; 

e. resistência a mudanças e às novas tecnologias;  

f. excesso, desorganização ou carência de informações no sistema; 

g. ausência de continuidade do sistema com a obra e com o produto 

entregue; 

h. baixo domínio de informática e baixa velocidade do sistema (downloads e 

uploads).  

 

Muitas organizações com escritórios instalados em diversos lugares e 

membros de equipes de projetos dispersos geograficamente usam os sistemas de 

gerenciamento de projeto através da extranet para ampliar a integração das equipes 

e as transações de conteúdo da gestão dos projetos sob atuação direta do Escritório 

de Gerência de Projeto que, por sua vez, está transformando parte da sua estrutura 

em ambientes virtuais colaborativos e consultivos. Segundo Evaristo (2004), muitas 

empresas que adotaram um portal corporativo para projetos distribuídos perceberam 

um aumento considerável na performance.   

Os sistemas de gerenciamento de projeto através da extranet não devem 

servir somente como mais um canal de distribuição de informação, pois devido à sua 

facilidade em disseminação geram uma sobrecarga de informação à equipe de 
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projeto.  De acordo com Ohashi (2004), as principais causas que levam os agentes 

do processo de projeto de um empreendimento da indústria da construção civil a 

sofrerem de sobrecarga de informações são: 

 

a. Necessidade dos agentes em assimilar grande volume de informações 

(principalmente quando se adotam programas de gestão do 

conhecimento). 

b. Inabilidade de extrair o conhecimento do qual se necessita de uma imensa 

quantidade de informações. 

c. Má utilização ou desconhecimento dos recursos de sistemas eletrônicos 

para o gerenciamento de informações de projeto. 

d. Inexistência ou incapacidade dos mecanismos de busca dos sistemas de 

informações para a construção civil em recuperar informações 

eficientemente para seus usuários. 

e. Dificuldade em gerenciar grande quantidade de informações. 

f. Falta de tempo para assimilar as informações necessárias para 

elaboração do projeto. 

g. Excesso de fontes de informação. 

h. Disponibilidade de um grande volume de informações irrelevantes aos 

agentes do processo. 

i. Uso inadequado dos recursos da Internet (principalmente do correio 

eletrônico e da Web). 

j. Dificuldade em controlar versões de documentos (gerando documentos 

duplicados); 

k. Exagero na busca por informações fora do ambiente de trabalho (jornal, 

televisão, revista, rádio, telefone e Internet). 

 

Existem atualmente os blogs corporativos e os wikis que, segundo Carmona 

(2007), são a popularização de uma ideia cara aos sistemas de gerenciamento de 

projetos, tida, até há dois anos, como vanguardista na capacidade de se colaborar 

com ideias, textos ou códigos sem a necessidade da proximidade física dos 

membros da equipe. Basta atribuir poderes administrativos do conteúdo a um 

gerente de projeto, em primeira instância, e a alguns membros da equipe de 

destaque, em segunda instância para recolher as colaborações. No mundo dos 
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wikis, esse cenário é equivalente, existe o editor principal e a base de editores 

secundários, que cuidam para que a informação permaneça organizada, pertinente e 

fidedigna. 

Conclui-se, diante de todo esse contexto, que a tecnologia da informação e da 

comunicação atual é capaz de suportar várias funções, aplicações e ferramentas 

facilitadoras para o gerenciamento de projeto, possibilitando que especialistas 

distantes entre si sejam membros de uma mesma equipe, ou que o centro de 

comando e coordenação de um projeto e a equipe de apoio à gestão estejam 

lotados a milhares de quilômetros de distância do projeto em execução e que toda a 

informação desse projeto (até mesmo fotos ou vídeos atuais da obra ou última 

versão do simulador do sistema) possa ser avaliada dentro do portfólio de projetos 

da empresa para a priorização de aportes financeiros, por exemplo. No entanto, a 

qualidade e a quantidade de serviços e aplicações tecnológicas dependem de 

investimentos. Por isso, cabe à empresa que deseja implantar um sistema de 

gerenciamento de projeto através da internet ou extranet realizar um diagnóstico 

interno para definição dos objetivos, configuração e benefícios para a empresa. Tal 

diagnóstico deve, no mínimo: 

 

a. identificar as necessidades e expectativas dos gerentes de projetos 

potenciais usuários dos sistemas; 

b. identificar o quão simples deve ser o sistema para gerentes e diretores 

avaliarem rapidamente as informações dos projetos, sendo essas 

consistentes, completas e reais, para que seja possível também identificar 

com antecipação problemas e pontos críticos do projeto, obtendo assim 

ganhos quanto à agilidade para as tomadas de decisões gerenciais. Essa 

ação ajuda a ganhar patrocinadores para a implantação da ferramenta; 

c. identificar o nível de informações adicionais que os membros da equipe 

precisarão conhecer, quanto ao uso do sistema,  às suas expectativas e 

necessidades.  

 

Por isso, talvez, a utilização de sistemas populares e muitos simples ficarão 

para projetos de menor complexidade, devido à desconfiança dos usuários quanto à 

segurança da informação, a não ser que seja identificado pelo diagnóstico que esses 

sistemas atendem às necessidades daquele projeto, de sua equipe e de seus 
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patrocinadores. Caso contrário, e isso é o que demonstra a atual realidade, os 

sistemas precisam ser configurados de acordo com as necessidades e expectativas 

de seus usuários e público-alvo e com a capacidade tecnológica disponível dada o 

investimento. Além da evolução da flexibilidade dos sistemas de gerenciamento de 

projeto através da extranet, o que está aparecendo hoje em dia é o desenvolvimento 

de algumas funções do Escritório de Gerência de Projeto em ambientes virtuais, que 

é o próximo e último tema tratado nesta fundamentação teórica.  

 

 

2.7.2 Virtualização do Escritório de Gerência de Projeto 

 

 

Para Gonçalves (2007), o Escritório de Gerência de Projeto tornou-se uma 

das mais importantes partes da organização da força de trabalho e atribui alguns 

fatores que favoreceram a sua virtualização:  

 

I. atrair talentos independente da localização;  

II. evitar realocação física de empregados; 

III. aumentar a flexibilidade; 

IV. reduzir despesas e tempo em viagens; 

V. promover um ambiente de cooperação interorganizacional com horário de 

trabalho global (24 horas ao invés de 8); e 

VI. mudar as expectativas dos trabalhadores.  

 

           O Escritório de Gerência de Projeto com um local na internet ou outro espaço 

de trabalho colaborativo serve de repositório de documentos do projeto e de 

modelos, permite a consolidação das informações de múltiplos projetos, provê 

mentoring, realça melhores práticas e dissemina a cultura de gerenciamento de 

projetos em toda a empresa. As ferramentas de colaboração são muito importantes 

nesse processo, pois podem proporcionar à empresa e ao gerenciamento de cliente 

a informação em tempo real de todos os projetos em execução (GONÇALVES, 

2007). No entanto, segundo Brown (2007) os processos em ambientes virtuais 

necessitam ser mais explícitos porque aquelas importantes conversas que ocorrem 

normalmente próximas às máquinas de café, no corredor, ou nas copas são menos 
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frequentes em equipes virtuais. Portanto, as conversas informais entre os membros 

das equipes devem ser incentivadas para evitar comunicações sempre estruturadas 

e sobre o projeto e, quando possível, o projeto deve ter momentos de 

confraternização e dinâmicas com a força de trabalho para que as pessoas possam 

se conhecer pessoalmente. 

A virtualização do escritório de gerência de projeto é um modelo de gestão 

recente que é suportado pelo uso de ferramentas tecnológicas. Para tal 

implementação, é necessário, principalmente, identificar os objetivos, obter 

patrocinadores, considerar a cultura e a estrutura organizacional existentes, 

diagnosticar juntos aos gerentes de projeto e às equipes as principais funções do 

Escritório de Gerência de Projeto existente que poderiam ser virtualizadas e verificar 

se os projetos da empresa terão cada um a sua área nesse ambiente virtual ou se o 

mesmo servirá para suportar e apoiar as metodologias de gerenciamento de 

projetos.  

Segundo Gonçalves (2007), a estrutura para o Escritório de Gerência de 

Projeto Virtual deve permitir ao gerente de projeto rever uma lista de verificação dos 

itens considerados como as melhores práticas e assim escolher quais são 

apropriadas para cada tipo de projeto; sendo que sua estruturação é similar para 

qualquer implantação do EGP, ou seja, é baseada nos ciclos de vida dos projetos e 

é desenvolvida num processo iterativo. Esse mesmo autor ressalta que um dos 

pontos mais importantes é o desenvolvimento da página principal do Escritório de 

Gerência de Projeto na internet, que deve garantir a dinâmica de todas as 

necessidades com ferramentas e informações adicionadas continuamente, baseadas 

nas expectativas e necessidades dos usuários – diretores, gerentes, gerentes de 

projetos, especialistas e membros da equipe de projeto.  

Este estudo selecionou algumas funções do Escritório de Gerência de Projeto 

que poderiam ser realizadas em ambientes virtuais colaborativos e consultivos:  

 

a. Consultoria e assessoria em gerenciamento de projeto. 

b. Avaliações e apoio na recuperação ou aceleração de projeto. 

c. Identificação, análise, implantação e divulgação de melhores práticas. 

d. Coordenação central das comunicações entre projetos. 

e. Comunicação de eventos, grupos focais, grupos de trabalhos e reuniões. 
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f. Ferramenta de apoio ao gerenciamento das atividades e tarefas dos 

projetos. 

g. Suporte e assessoria à alta administração da organização. 

h. Fornecimento de modelos (templates), listas de verificação (checklist), 

ferramentas, formulários, relatórios e procedimentos em gerenciamento de 

projetos. 

i. Suporte, análise e monitoramento centralizado do gerenciamento de 

portfólio, garantindo a ligação entre os relatórios de desdobramento de 

metas e os escopos dos projetos. 

j. Edição de relatórios executivos e de governança contendo as informações 

do portfólio dos projetos. 

k. Ferramenta de apoio ao gerenciamento de recursos críticos. 

l. Elaboração e manutenção de todos os planos de gerenciamento dos 

projetos e do acompanhamento de indicadores de projetos. 

m. Distribuição e controle dos recursos humanos. 

n. Comunicação de papéis, responsabilidades e limites de autoridade dos 

gerentes de projetos.  

o. Coletor de dados, arquivamento e manutenção do histórico e lições 

aprendidas dos projetos. 

p. Comunicação de programas de treinamentos. 

q. Apoio tecnológico à realização de desenvolvimento de carreira para os 

gerentes de projeto e equipe de projeto. 

r. Disponibilização de área virtual para atividades de mentoring ou coaching 

em gestão de projetos. 

s. Personalização e Configuração flexível para administração do portal de 

gerenciamento de projeto da organização. 

 

Portanto, diversas funções do EGP podem ser realizadas em ambientes 

virtuais e assim atender às necessidades e expectativas das equipes de projeto que 

cada vez mais estão atuando globalmente, além de serem o meio direto da 

convergência das decisões estratégicas em resultados operacionais.   
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2.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Essa revisão de literatura concretiza os objetivos estabelecidos inicialmente, 

apresentando uma estrutura lógica de pesquisa para o embasamento teórico de que 

é possível e necessário que as organizações criem ambientes virtuais colaborativos 

e consultivos para o Escritório de Gerência de Projeto, tendo em vista que as 

organizações precisam manter os gerentes de projetos e as equipes atualizadas 

com as informações consistentes, fidedignas e completas dos projetos e assim 

garantir que todos, independente da posição geográfica e temporal, estejam focados 

nos objetivos e metas estratégicas da organização.  

Esta pesquisa abordou os conceitos e os benefícios que o gerenciamento de 

projeto e suas derivações vêm trazendo para as organizações e de que forma esses 

benefícios podem ser medidos. A estratégia de implantar o gerenciamento de projeto 

para toda a empresa tornou-se realidade nas organizações orientadas para projetos 

que melhoram continuamente o desenvolvimento de boas práticas através de 

pesquisas e aplicações em seu modelo de negócio. Olhar para essas organizações 

é manter-se atualizado com as práticas de projetos, estruturas organizacionais, 

competências que envolvem os profissionais dessa área; enfim, foi a melhor opção 

para estudar as características e a cultura do gerenciamento de projeto.  

Assim, em conjunto com os avanços tecnológicos que intensificaram as 

perspectivas de virtualidade, torna-se possível, através de análise dos pontos fortes 

e pontos fracos, vantagens e benefícios apresentados nos conceitos já 

estabelecidos das organizações virtuais, selecionar e configurar algumas funções do 

Escritório de Gerência de Projeto, dentre as diversas apresentadas neste estudo, 

para a implantação do centro de competência virtualizado do Escritório de Gerência 

de Projeto a fim de aumentar a abrangência de suas funções para as operações da 

organização que estão sendo realizadas a quilômetros de distância do escritório 

central.    
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3 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

 

3.1 ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

 

 

Com base nos objetivos geral e específicos, esta pesquisa possui 

classificação exploratória e descritiva e sua natureza é quantitativa. Lakatos e 

Marconi (1992) propõem que toda pesquisa estrutura-se mediante a obtenção de 

dados em variadas fontes, sendo que essas podem estar formadas ou não. A 

técnica de pesquisa de campo adotada foi o questionário para coletar de forma 

quantitativa a preferência da unidade observacional com relação aos fatores 

técnicos, comportamentais e organizacionais considerados mais importantes, por 

membros de equipes de projetos, para o ambiente virtual de gerenciamento de 

projeto associados às perspectivas da virtualidade – dispersão, metas, processos e 

tecnologia, a fim de interpretar os fenômenos e as características dessas variáveis e 

aplicá-las à virtualização do EGP. 

 

 

3.2. DEFINIÇÃO DO MÉTODO DA PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa possui classificação exploratória com a finalidade de 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias a partir da associação de 

assuntos, relacionados abaixo que, embora tenham uma vasta descrição na 

literatura, ainda  encontram-se isolados no âmbito conceitual para a virtualização do 

escritório de gerência de projeto. Os assuntos  são: 

 

a. Estratégias corporativas suas formulações e desdobramentos nas 

empresas. 

b. Gerenciamento de projeto e suas derivações.  

c. Organizações orientadas para projetos. 

d. Organizações, ambientes e equipes virtuais. 

e. Escritórios de gerência de projetos. 
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f. Tecnologia da informação e comunicação aplicadas à gerência de 

projetos. 

 

A pesquisa é também classificada como descritiva porque visa a descrever a 

importância de aspectos técnicos, comportamentais e organizacionais a partir da 

percepção de membros de equipes de projeto quando aplicam os sistemas de 

gestão baseados em tecnologias de acesso comum, como por exemplo, a internet 

para o compartilhamento de informações de projetos. E também visa a compreender 

a distribuição desses aspectos e as preferências numa população.  

Quanto aos procedimentos técnicos, considera-se a pesquisa bibliográfica 

para um embasamento geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos 

de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes 

relacionados com o tema (LAKATOS; MARCONI, 2006). Além disso, adotando esse 

procedimento foi possível identificar, na teoria, os fatores e variáveis da pesquisa 

para o levantamento de campo. 

A pesquisa de campo do tipo quantitativo-descritivo, segundo Lakatos e 

Marconi (2005), pode ser subdividida em estudo de descrição de população, que 

tem como função primordial a exata descrição de certas características quantitativas 

de populações como um todo, organizações ou outras coletividades específicas e  

em estudo de aspectos qualitativos, como atitudes e opiniões, empregando escalas 

que permitem quantificação. O levantamento de campo, quando empregado em 

pessoas-chave, grupos, fóruns e comunidades de práticas em gerenciamento de 

projetos, parte do princípio de que uma pesquisa pode ser realizada para resolver 

um problema existente na definição do trabalho e assim contribuir para um corpo de 

conhecimento de uma área específica (FORZA; 2002). Esse método também tem a 

proposta de estimar a distribuição de certas preferências, atitudes e comportamento 

numa população (BRADBURN; SUDMAN; WANSINK; 2004) e, em geral, envolve a 

coleta de informações dos indivíduos (através de questionários, telefonemas, 

entrevistas pessoais etc), sobre si ou sobre o ambiente social a que pertence. 

(ROSSI et al., 1983).  

A pesquisa de campo utilizou a técnica de questionário para a coleta e análise 

dos dados a fim de obter um conhecimento mais consolidado das preferências de 

membros de equipes de projetos em relação às variáveis da pesquisa.  
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Portanto, o método de pesquisa adotado contribuirá para verificar as funções 

atribuídas atualmente ao escritório de gerência de projeto e, partindo das 

preferências de membros de equipes de projetos, propor tarefas para a 

convergência das decisões estratégicas em resultados operacionais por meio do uso 

de ambientes virtuais aplicados ao escritório de gerência de projeto. 

 

 

3.3 MODELO PROPOSTO DE ESTRUTURA FÍSICA E VIRTUAL 

 

 

A figura 13 abaixo apresenta um modelo proposto de estrutura da dimensão física e 

da dimensão virtual para melhor compreensão da relação desses assuntos e seus 

principais desdobramentos.  

 

 
  Figura 13 – Estrutura da dimensão física e da dimensão virtual.  
  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A estrutura física apresenta em sua parte superior, os fatores que influenciam 

a criação e definição das estratégias no planejamento estratégico corporativo. As 

estratégias são desmembradas em indicadores, conforme as perspectivas do 
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balanced scorecard. A partir daí, o escritório de gerência de projeto pode organizar e 

estruturar as formas de gestão do portfólio para que os projetos gerenciados pelas 

metodologias de gerenciamento sejam medidos por meio dos indicadores. 

Ao lado direito está a estrutura das organizações virtuais que surgem de uma 

oportunidade, e é estruturado na forma de projeto busca melhor obtenção do retorno 

sobre o investimento de um grupo de pessoas jurídicas interessadas. 

O projeto então é criado, desenvolvido, realizado, evoluído e dissolvido, ou 

reestruturado para atender a uma nova demanda do mercado. Este tipo de 

organização possui importantes características básicas, que se não forem 

estruturadas inviabilizam os lucros e acarretam em perdas para todos os envolvidos. 

Existe, atualmente, um crescimento no uso da TIC para a comunicação entre 

as diversas áreas, e a partir dos avanços e flexibilidade tecnológica, surge o 

ambiente situado no centro da figura que pode ser aplicado nas duas estruturas, são 

os ambientes virtuais colaborativos e consultivos para os escritórios de gerência de 

projeto. Este é o modelo proposto que deu origem a toda esta pesquisa. 

 

 

3.4 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

A figura 14 a seguir apresenta a sequência do desenvolvimento e condução 

da pesquisa, que teve sua origem na identificação da situação- problema e definição 

dos objetivos gerais e específicos, passando por etapas exploratórias (3 a 11) e 

sendo consolidada nas etapas descritivas e analíticas (12 a 14).   
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                             Figura 14 – Delineamento da pesquisa  
                             Fonte: Elaboração do autor 

 

 

3.5 IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS  

 

 

Considerando a situação-problema, que visa a identificar os fatores e funções 

para o desenvolvimento de ambientes virtuais colaborativos e consultivos vinculados 

ao escritório de gerência de projeto a fim de permitir que as decisões estratégicas, 

em ambientes de múltiplos projetos que possuem equipes dispersas 

geograficamente, sejam comunicadas e executadas pelas frentes de trabalho 

através da aplicação adequada das metodologias em gerenciamento de projeto e da 

tecnologia da informação e comunicação permitindo que a equipe de projeto 
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encontre informações reais, consistentes e atualizadas dos projetos, e através da 

revisão da literatura que trouxe os principais conceitos de organizações que 

trabalham nas dimensões físicas e virtuais, as principais funções do EGP e a 

influência da virtualização, foi possível definir as variáveis para a pesquisa de campo 

que busca identificar a percepção dos profissionais que trabalham em projetos. 

Rodrigues (2005) descreve variável como tudo aquilo que pode assumir 

diferentes valores ou diferentes aspectos, segundo casos particulares ou 

circunstâncias, estando sujeita à medição e constituindo-se no elemento central da 

investigação. Os valores que são adicionados ao conceito operacional, para 

transformá-lo em variável, podem ser quantidades, qualidades, características, 

magnitudes, traços, etc. (LAKATOS; MARCONI, 2006). As variáveis de pesquisa 

pretendem explicar a situação-problema, manter a pesquisa alinhada com os 

objetivos e responder às questões definidas para o estudo.  

Os tipos de variáveis para uma pesquisa, segundo Lakatos e Marconi (2006), 

são:  

 

a. Variável dependente: consiste naqueles valores (fenômenos, fatores) a 

serem explicados ou descobertos, em virtude de serem influenciados, 

determinados ou afetados pela variável independente.  

b. Variável independente: é aquela que influencia, determina ou afeta outra 

variável; é o fator determinante, condição ou causa para determinado 

resultado, efeito ou consequência; é o fator manipulado pelo investigador, 

na tentativa de assegurar a relação do fator com um fenômeno observado 

ou a ser descoberto, para ver que influência exerce sobre um possível 

resultado.  

c. Variável interveniente: é aquela que, numa sequência causal, coloca-se 

entre a variável independente e a dependente, tendo como função 

ampliar, diminuir ou anular a influência da variável independente sobre a 

variável dependente.  

 

As variáveis intervenientes são responsáveis em potencializar as mudanças 

das variáveis independentes (RODRIGUES, 2005). 

A figura 15 abaixo mostra as variáveis desta pesquisa.   
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 Figura 15 – Variáveis da pesquisa. 
 Fonte: Elaboração do autor 

 

As funções da virtualização dos escritórios de gerência de projeto, definida 

como variável dependente, podem assumir diferentes aspectos, dependendo da 

influência de outras variáveis, ou seja, a análise do conjunto de variáveis contribui 

para a definição das principais funções e atribuições do escritório de gerência de 

projeto para trabalhar em ambiente virtual colaborativo e consultivo. 

A revisão da literatura identificou os tipos de fatores que influenciam a 

virtualização do escritório de gerência de projeto na convergência das decisões 

estratégicas em resultados operacionais. A partir desses fatores: técnicos, 

comportamentais e organizacionais, foram determinados algumas variáveis 

independentes.  

As variáveis independentes foram definidas a partir de 3 principais aspectos: 

funções e atribuições dos escritórios de gerência de projetos, competências dos 

profissionais que atuam em gerenciamento de projeto e as estruturas das 

organizações orientadas por projetos. Esses aspectos e fenômenos tendem a causar 

maior impacto na descoberta ou explicação da variável dependente. O quadro a 

seguir apresenta todas as variáveis independentes, agrupadas por fatores técnicos, 

comportamentais e organizacionais. 
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Quadro 11 – Variáveis independentes dos fatores técnico, comportamental e organizacional.  
Fonte: Elaboração do autor 
 

As variáveis intervenientes foram determinadas pelas perspectivas que 

definem a virtualidade, segundo autores já citados na revisão da literatura. Cada 

perspectiva (dispersão, metas e processos e tecnologia), numa sequência causal, 

coloca-se entre as variáveis citadas anteriormente. As variáveis intervenientes, que 

potencializam mudanças na variável independente consideradas, são: 

 

1. Dispersão da Equipe (Dispersão): refere-se às várias dimensões a que o 

projeto e sua equipe pertencem, principalmente no espaço geográfico e no 

tempo; mas também ocorrem em outras dimensões como afiliação, 
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cultura, continuidade na participação em uma equipe, experiência, 

disponibilidade e variabilidade de tecnologia. 

2. Cumprimento de metas e compartilhamento de objetivos comuns (Metas e 

Objetivos): refere-se às exigências e ao alinhamento da direção da 

execução dos serviços.  

3. Padronização de processos (Processos): refere-se à organização da 

dinâmica em que ocorrem as rotinas do trabalho e à garantia da qualidade 

estabelecida. 

4. Navegação: usabilidade, acessibilidade e conectividade (Tecnologia da 

Informação e comunicação): refere-se à praticidade do uso dos ambientes 

virtuais, da facilidade no acesso e da disponibilidade de conexão em 

qualquer lugar e a qualquer momento. 

 

Para que um conceito operacional seja considerado uma variável, é preciso 

conter valores. Sendo assim, as tabelas a seguir mostram os possíveis valores das 

variáveis intervenientes e independentes. 

 

    Tabela 01 - Valores das variáveis independentes. 

 
     Fonte: Elaboração do autor 
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Tabela 02 - Valores das variáveis intervenientes. 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Com a aplicação dessas variáveis na pesquisa de campo amplia-se o 

conhecimento das preferências, atitudes e comportamentos de profissionais que 

trabalham em projetos e assim torna-se possível resolver o problema existente na 

definição do trabalho e atingir o objetivo do estudo. 

 

 

3.6 DEFINIÇÃO DA AMOSTRA : IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS 

 

  

A população da pesquisa são membros da equipe de projetos, ou seja, 

profissionais que gerenciam, coordenam ou participam de projetos, independente do 

porte e complexidade. Esses profissionais podem ser:  

 

 Diretores e Gerentes Executivos. 

 Gerentes de programas e chefes de gerentes de projetos. 

 Gerentes de projetos e outros membros da equipe do projeto;.Membros de 

um escritório de gerência de projetos. 

 Clientes e outras partes interessadas. 

 .Gerentes funcionais e departamentais. 

 Consultores e analistas em gerenciamento de projetos. 

 Instrutores que desenvolvem programas educacionais sobre 

gerenciamento de projetos. 

 Pesquisadores. 
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A estratégia para alcançar uma boa representatividade na amostra foi 

distribuir o questionário para a rede de relacionamento profissional do autor, grupos, 

fóruns de discussão e comunidades de prática em gerenciamento de projeto, que 

estão distribuídos na internet. Outro critério adotado para a distribuição foi a 

estratificação dos tipos de membros de equipes de projeto, ou seja, preocupou-se 

em encaminhar a pesquisa para membros de equipes de escritórios de gerência de 

projetos, membros de equipes de gerenciamento de projetos, e membros de equipes 

de projetos, para identificar homogeneidade das preferências em cada estrato e a 

heterogeneidade entre os estratos. 

Segundo Appolinário (2006), o critério do senso comum trata que quanto 

maior o tamanho da amostra, melhor. Um valor razoável situa-se entre 30 e 110 

integrantes e um valor bom, acima desse patamar.  

 

 

3.7 ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DA PESQUISA 

 

 

O instrumento de pesquisa escolhido para extrair as informações das 

unidades observacionais foi o questionário com endereço eletrônico na internet para 

as pessoas acessarem e responderem por meio de clicks a opção desejada. Além 

disso, o respondente pôde incluir comentários nos campos habilitados para até 255 

caracteres. O questionário é composto por 8 questões e o tempo médio de 

preenchimento é de 12 minutos.  

A primeira questão é do tipo dicotômica (SIM/NÃO).  

As questões de número 2, 3 e 4 são do tipo múltipla escolha estruturadas de 

forma matricial assemelhando-se a uma tabela com 6 linhas e 6 colunas, 

considerando as variáveis independentes nas linhas e as variáveis intervenientes 

nas colunas. Dessa forma, o respondente seleciona uma ou mais variáveis 

independentes (linhas) e relaciona a uma variável interveniente (colunas) por linha. 

Esse tipo de estrutura matricial permitiu a redução da quantidade de questões de 33 

para 3. As questões foram configuradas com a opção “outros” para identificar outros 

fatores mais importantes não previstos pelo pesquisador. Assim, cada unidade 

observacional pôde considerar mais de uma variável técnica como a mais 
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importante, o que permite uma maior flexibilidade para a escolha e melhor 

representatividade das preferências atuais da amostra. 

As questões 5, 6 e 7 são do tipo aberto e a oitava do tipo múltipla escolha 

com 4 opções, dentre elas a opção aberta denominada “outros”. 

O questionário foi estruturado de modo objetivo, sucinto e disponível na 

internet para garantir um maior número de retorno de seu preenchimento.    

Portanto, o questionário foi elaborado para atender ao relacionamento dos 

fatores técnicos, comportamentais e organizacionais (variáveis independentes) com 

os fatores de dispersão, metas, processos e tecnologia (variáveis intervenientes) que 

criam ou modificam o ambiente virtual do escritório de gerência projeto (variável 

dependente). A figura abaixo 16 apresenta esse relacionamento. 

 

 
  Figura 16 – Relacionamento das variáveis. 
  Fonte: Elaboração do autor 

 

Inicialmente, junto ao questionário, foi enviada uma apresentação do 

pesquisador, uma breve introdução do assunto e dos objetivos, algumas 

informações sobre a distribuição do questionário e uma dica de preenchimento. 

A primeira questão identifica se o respondente utiliza algum sistema 

informatizado de compartilhamento de informações ou de gerenciamento de projeto 

corporativo, com intuito de ter uma informação importante sobre a quantidade de 

pessoas que já estão trabalhando e dependem da tecnologia da informação e 

comunicação para armazenagem e administração de dados e informações de 

projetos, e também serve para uma análise da percepção das pessoas que utilizam 

ou não esses sistemas, relacionando-as com as variáveis. 
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As questões 2, 3 e 4 foram elaboradas de forma matricial, ou seja, permitem  

selecionar uma variável independente e escolher a principal variável interveniente. 

Esse questionário não permitiu selecionar mais de uma variável interveniente para a 

variável independente escolhida, porque o intuito foi tornar o questionário mais 

objetivo possível e levar o respondente a escolher o que realmente lhe é mais 

importante e o que realmente mais motivou a sua escolha.  

A segunda pergunta é a escolha de um ou mais fatores técnicos (A,B,C,D,E e 

F), considerados mais importantes para um ambiente virtual de gerenciamento de 

projeto. Após escolher os fatores mais importantes, o respondente selecionava o  

fator (1,2,3,4 ou 5) que motivou sua primeira escolha; sendo considerado como 

causador de mudanças em ambiente virtual. 

 

 

 

A terceira pergunta é a escolha de um ou mais fatores comportamentais 

(G,H,I,J,K e L) considerados mais importantes para um ambiente virtual de 

gerenciamento de projeto. Após escolher os fatores mais importantes, o respondente 
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selecionava o  fator (1,2,3,4 ou 5) que motivou sua primeira escolha; esse fator é 

considerado como causador de mudanças em ambiente virtual. 

  

 

 

A quarta pergunta é a escolha de um ou mais fatores organizacionais 

(M,N,O,P,Q e R) considerados mais importantes para um ambiente virtual de 

gerenciamento de projeto. Após escolher os fatores mais importantes, o respondente 

selecionava o  fator (1,2,3,4 ou 5) motivador de sua primeira escolha, sendo esse 

considerado como causador de mudanças em ambiente virtual. 
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A quinta questão é a identificação do nome do respondente. 

 

A sexta questão é a informação do e-mail, para abrir um canal de 

comunicação entre o pesquisador e o respondente, e assim um resumo consolidado 

das respostas pôde ser enviado para as pessoas que preencheram esta questão.   

 

 

A sétima questão é a informação do cargo ou função do respondente para a 

seleção e agrupamento de diferentes níveis hierárquicos, como por exemplo, 

analistas, engenheiros, coordenadores, líderes, gerentes, diretores, consultores 

entre outros. Através dessa seleção é possível identificar na análise de resultados o 

perfil de resposta para cada nível. 

 

 

A oitava é a informação sobre o papel do respondente no projeto em que 

participa. As opções de respostas dessa questão não são exclusivas, ou seja, uma 

pessoa pode escolher uma, duas, três ou até as quatro opções, assim será possível 
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identificar se existe um acúmulo de funções no ramo de gerenciamento de projeto, 

permitindo identificar os fatores mais importantes para cada tipo de membro de 

equipes de projeto.  

 

 

 

Esta pesquisa, portanto, utiliza um questionário simples (8 questões), rápido 

(12 minutos) e objetivo para analisar e compreender melhor a percepção de 

preferências dos membros de equipes de projeto quanto à aplicação de sistemas de 

gestão baseados em tecnologia de acesso comum, ou seja, a internet para 

compartilhamento de informações em gerenciamento de projetos. Outro importante 

objetivo é servir à comunidade de gerenciamento de projeto com dados estatísticos 

sobre como o ambiente virtual de gerenciamento de projeto pode ajudar na 

convergência das decisões estratégicas em resultados operacionais. 

 

 

3.8 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DA PESQUISA 

 

 

A versão piloto do questionário constava de 45 questões do tipo múltipla 

escolha e com a opção para comentários. Foi estruturada com as variáveis de 

dispersão das equipes de projeto, do grau de virtualização do escritório de gerência 

de projeto e do grau de eficiência e eficácia na operacionalização das decisões 

estratégicas. Essa versão foi distribuída para 20 pessoas e apenas 4 responderam 

completamente e 5 pessoas pararam na metade. Os comentários foram que a 

pesquisa era extensa e direcionada para pessoas que já trabalhavam em escritório 

de gerência de projeto virtual.  
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A principal proposta da versão piloto era identificar as principais dificuldades 

enfrentadas na implantação e execução dos escritórios de gerência de projeto 

virtuais e seus fatores críticos de sucesso.  

O questionário também estratificava a amostra com perguntas sobre: 

tamanho e atividade-fim da empresa, porte do projeto, anos de experiência em 

gerenciamento de projeto, certificações, grau de instrução e função atual etc. Para a 

avaliação geral, as perguntas eram: 

 

a. grau de desempenho de realização das decisões estratégicas; 

b. frequência de aplicação e uso de metodologias em gerenciamento de 

projeto; 

c. identificação da maturidade nas áreas de conhecimento; 

d. desempenho do EGP; 

e. principais dificuldades do EGP; 

f. papéis e responsabilidades do EGP; 

g. identificação do sistema que o EGP utiliza para trabalhar em ambiente 

virtual;  

h. principais aplicativos para o gerenciamento das áreas de conhecimento; 

i. grau de avaliação para a performance de comunicação nos projetos; 

j. frequência do uso de áudio ou videoconferências para reuniões; 

k. frequência de reuniões presenciais; 

l. grau de utilização de e-mails, entre outras perguntas.   

 

Em virtude da baixa quantidade de pessoas que concluíram a pesquisa, 

verificação da falta de conhecimento sobre o uso de EGP virtuais e receio dos 

participantes em divulgarem informações internas das empresas o questionário 

precisou ser reformulado com outras variáveis que fazem parte do trabalho diário 

dos membros de equipes de projeto, quando usam ambientes virtuais no 

gerenciamento. 

O novo questionário foi simplificado e com foco na solução da situação 

problema e questões da pesquisa. Sendo elaborado num aplicativo disponível na 

internet (www.surveymonkey) que possui as seguintes funcionalidades: edição de 20 

diferentes tipos de questões, configuração de temas (cores, fontes, tamanho, 

páginas), restrição de acesso,  validação de respostas, disponibilidade de endereço 
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eletrônico, filtro de respostas, relatórios padrões e customizáveis para facilitar 

análise, etc. O endereço eletrônico da pesquisa de campo ficou: 

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=Qq_2boJ82vIlMCQj_2bDK5SZDQ_3d_3d  

Um novo teste piloto foi realizado com a distribuição do questionário para 

outras 10 pessoas, com o objetivo de avaliar a estrutura e clareza das questões e do 

texto de apresentação. O teste piloto desse novo questionário mostrou a 

necessidade de pequenos ajustes: inclusão da duração no texto de apresentação, 

alteração na formatação de fontes e cores, inclusão de dica de preenchimento. Os 

sete participantes desse teste foram incluídos na pesquisa sem a necessidade de 

respondê-la novamente. 

A distribuição do endereço do questionário foi realizada através de correio 

eletrônico com uma breve apresentação pessoal e um convite para participação da 

pesquisa. Esse correio foi enviado para a rede de relacionamento profissional, 

grupos, fóruns de discussão e comunidades de gerenciamento de projeto. 

Semanalmente houve reforços nas solicitações de preenchimento, como pode ser 

observado na tabela 03 a seguir, que mostra o acompanhamento da distribuição do 

questionário e a evolução diária do número de respondentes.  

O questionário foi avaliado pelo departamento jurídico de uma empresa e pelo 

departamento de comunicação de outra empresa, que permitiram sua distribuição 

para algumas pessoas dessas organizações.  

No caso dos contatos profissionais, foram realizados telefonemas com uma 

breve explicação sobre a pesquisa e um pedido de preenchimento. Esses contatos 

profissionais envolveram pesquisadores, autores de livros importantes sobre 

gerenciamento de projeto, diretores de empresas (consultoria, prestadores de 

serviços de telecomunicações, tecnologia da informação, engenharia e obras civis), 

coordenadores e gerentes de projetos de grande porte (acima de R$ 50 milhões), 

médio porte (entre R$ 10 milhões e R$ 50 milhões) e pequeno porte (abaixo de R$ 

10 milhões), consultores e membros de equipes de gerenciamento de projeto, 

líderes de escritório de gerência de projetos, analistas de sistemas, gerentes e 

membros da equipe de vendas e de novos negócios, engenheiros e técnicos. 
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           Tabela 03 - Dados da distribuição do questionário e registros de respostas. 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Os grupos, fóruns e comunidades de gerenciamento de projeto foram: PMI-

GO; FerramentasGP; Pmi-CE; PMRIO_comum; E-plan; PMI-MG; PMI-DF; PMI-RS; 

PMI-SP PMO. Todos os grupos podem ser acessados e consultados, com a devida 

permissão de seus moderadores, pelo endereço eletrônico: www.yahoo.com.br. 

http://www.yahoo.com.br/
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3.9 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

A coleta de dados deu-se por meio da técnica de pesquisa do tipo 

questionário, conforme estrutura detalhada anteriormente no item 3.6. Para cada 

seleção das opções no questionário on-line, por meio de clicks, registrou-se o valor 

num banco de dados interno do aplicativo. Além dos dados das respostas, registrou-

se também a data de preenchimento, servindo essa informação para o 

acompanhamento do volume de acessos e conclusão de preenchimentos. 

Os dados foram coletados no período entre 13/10/2008 a 11/11/2008, através 

de um sistema disponibilizado na internet que possibilita a extração dos dados em 

formato de planilha eletrônica do Microsoft Excel, sem a necessidade de um esforço 

manual referente à abordagem dos respondentes e digitação de suas respostas, 

facilitando, também, a migração desses dados para análise estatística, no Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS).  

Segundo Lakatos e Marconi (2005), após a coleta dos dados e antes da 

análise e interpretação, os dados devem seguir os seguintes passos: seleção, 

codificação e tabulação. 

 

a. Seleção: verificação crítica a fim de detectar falhas ou erros, evitando 

informações confusas, distorcidas, incompletas que podem prejudicar o 

resultado da pesquisa. Nesse caso, a ferramenta utilizada facilitava essa 

análise a partir de relatórios com informações resumidas dos dados 

preenchidos, não preenchidos e “pulados”, do termo em inglês skiped, e 

apresentava os seus valores percentuais. Foi verificada também, a 

qualidade e integridade dos dados na migração do banco de dados da 

ferramenta para a planilha eletrônica e desta para o banco de dados do 

SPSS. 

b. Codificação: categorização dos dados que se relacionam; mediante a 

codificação, os dados são transformados em símbolos, podendo ser 

tabelados e contados.  

Da mesma forma que o item anterior, a ferramenta utilizada, registrava 4 

maneiras diferentes de apresentação dos dados, duas codificadas e as 

outras duas não codificadas. No caso das não codificadas, todo o texto da 
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opção desejada é colocado na célula do banco de dados, servindo para a 

verificação crítica da consistência dos dados migrados. Para as variáveis 

codificadas, segue:  

o Codificação tipo 1 - Para as variáveis intervenientes foram 

considerados os códigos de 1 a 5, onde 1 significa dispersão das 

equipes de projeto; 2 para cumprimento de metas e compartilhamento 

de objetivos comuns; 3 para padronização de processos; 4 para 

navegação: usabilidade, acessibilidade e conectividade e 5 para Outro. 

Esses códigos representam a seleção das variáveis intervenientes nas 

variáveis independentes (variáveis dos fatores técnicos, 

comportamentais e organizacionais). 

o Codificação tipo 2 - Para cada variável independente associada a cada 

variável interveniente gera-se um código, por exemplo, a variável 

independente A e a variável interveniente 1, gera-se o código 1 para a 

variável A1 até o código 5 para a variável A5; da mesma forma para as 

variáveis B1, código 1, para a variável C3, código 3 e assim por diante. 

c. Tabulação: disposição dos dados em tabelas, possibilitando maior facilidade 

na verificação das inter-relações entre eles.  

A ferramenta dá a opção da forma de tabulação conforme seleção do tipo 

de codificação. Nesta pesquisa foram utilizados os dois tipos: o primeiro 

(tipo 1) foi utilizado na migração para o SPSS, visto que o software permite 

a atribuição de valores por meio da codificação das variáveis; o segundo 

(tipo 2) foi utilizado para consolidação de dados, análises estatísticas e 

criação de gráficos no próprio Microsoft Excell. 

 

A escolha da ferramenta para facilitar a distribuição do questionário foi 

essencial para garantir a qualidade do instrumento de pesquisa, coleta e tratamento 

dos dados. Isso viabilizou o acesso ao questionário por pessoas dispersas 

geograficamente, a disponibilidade para preenchimento durante 24 horas por dia em 

todo o período da pesquisa e a facilidade de preenchimento através de clicks e 

caixas de textos. 

Portanto, a coleta e o tratamento de dados estão com alta confiabilidade, ou 

seja, todas as preferências da unidade observacional estão representadas nas 

tabelas e relatórios gerados pela ferramenta utilizada na pesquisa de campo.   
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Este capítulo trata da consolidação dos resultados da pesquisa de campo. 

Num primeiro momento são apresentados os dados das questões 01, 07 e 08 para a 

caracterização da amostra. Em seguida, são apresentados os dados descritivos das 

preferências da amostra e as principais relações entre as variáveis, com a proposta 

de identificar as funções aplicadas à virtualização de um escritório de gerência de 

projeto para que seja o ambiente de convergência das decisões estratégicas em 

resultados operacionais. 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 

 

A pesquisa de campo contou com a participação de 137 pessoas. A tabela 04 

a seguir, mostra que 112 pessoas (83,6%) utilizam algum sistema informatizado de 

compartilhamento de informações ou de gerenciamento de projeto, representando 

que grande parte da amostra já utiliza a tecnologia da informação e comunicação 

(TIC) em projetos. Esperava-se esse elevado número de participantes, tendo em 

vista que a pesquisa foi realizada através da internet e que o assunto trata 

diretamente de aplicações da TIC no gerenciamento de projeto. 

A pesquisa identificou que 22 pessoas (16,4%) não utilizam os recursos de 

TIC nos projetos, o que contribui para uma comparação de respostas. 
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  Tabela 04 - Quantitativo do uso da TIC em gerenciamento de projeto. 

Percentual
Qtde de 

respostas

83,6% 112

16,4% 22

Responderam 134

Não responderam 3

1. Você utiliza algum sistema informatizado de  compartilhamento de 

informações ou de gerenciamento de projeto corporativo?

Opções de Respostas

SIM

NÃO

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A próxima questão de caracterização da amostra, a de número 7, teve a 

participação de 130 pessoas que cadastraram seus cargos ou funções, atendendo à 

solicitação do pesquisador, que, no e-mail de distribuição do questionário, 

comunicava a importância da identificação do cargo e função para a análise dos 

resultados. Apesar do tipo da questão ser aberta, foi possível agrupar os cargos e 

funções, e são eles: 

 

a. 51 - Coordenadores, Gerentes de Projetos, Gerentes Funcionais ou 

Gerentes Executivos. 

b. 32 - Analistas e Assistentes: de Sistemas, de Contratos, de Projeto, de 

Construção e Montagem, de Segurança, de Negócios, da Qualidade, de 

Produtos, de Metodologia, de Operações de projetos, de Gerenciamento 

de projetos. 

c. 18 - Consultores. 

d. 15 - Diretores. 

e. 12 – Engenheiros. 

f. 1 - Arquiteta. 

g. 1 - Jornalista. 

 

Esse quantitativo mostra que existe uma boa participação de tomadores de 

decisão tanto no nível estratégico (Diretores e Gerentes) quanto no nível operacional 

(Coordenadores e Gerentes de Projetos). A pesquisa contou com a participação de 
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profissionais que atuam diretamente no apoio à operação das práticas de 

gerenciamento de projetos (Analistas, Assistentes e Consultores). Isso indica que 

este trabalho não mostra apenas o ponto de vista de um determinado nível 

hierárquico, pelo contrário, a distribuição em grupos ajuda a entender melhor a 

percepção dos diversos tipos de profissionais envolvidos, revelando que o assunto 

de gerenciamento de projeto está cada vez mais permeando o organograma das 

empresas. 

A questão número 8 trata da identificação do tipo de participação das pessoas 

em projetos. A tabela 05 mostra que 124 pessoas, ou seja, mais de 90%, são 

membros de equipes de projeto. Conforme previsto, ao considerar que as opções de 

respostas dessa questão não eram exclusivas, confirmou-se que existe um acúmulo 

de funções no ramo de gerenciamento de projeto, ou seja, existem profissionais que 

atuam parte de seu tempo como membro do escritório de gerência de projeto, outra 

parte atuando no gerenciamento de projeto e, em outros casos, atuam como 

membro da equipe de projeto.   

 
                   Tabela 05 - Quantitativo dos tipos de membros da equipe. 

Percentual
Qtde de 

respostas

43,5% 54

48,4% 60

38,7% 48

Outro (por favor, especifique) 22

Responderam 124

Não responderam 13

da equipe de gerenciamento de projeto.

da equipe de um projeto.

8. Você é membro...

Opções de Respostas

da equipe do escritório de gerência de projeto.

 
                     Fonte: Elaboração do autor 

 
A tabela 05 mostra também uma representatividade dos respondentes que 

trabalham no escritório de gerência de projeto (54), significando que existe uma boa 

qualidade e consistência nas considerações para a análise e discussão dos fatores 

considerados mais importantes para o ambiente virtual do gerenciamento de projeto, 

além da possibilidade de relacionamento entre os outros tipos de membros 

separadamente.  

Algumas das respostas semelhantes cadastradas na opção “outro”, foram: 



 

 

107 

a. da equipe de gestão de portfólio; 

b. da equipe de consultoria ou suporte às práticas de gerenciamento de 

projeto; 

c. da equipe do cliente ou patrocinador. 

 

A tabela 06, a seguir, apresenta a distribuição dos cargos e funções em 

relação ao uso da TIC para o compartilhamento de informações ou gerenciamento 

de projeto corporativo, e sua relação com tipos de membros de equipes de projetos. 

Nota-se que todos os cargos usam a TIC e possuem pelo menos um profissional 

atuando na equipe do EGP, exceto o profissional com cargo de jornalista.  

Com relação aos consultores (17), todos usam TIC para a comunicação das 

informações de projeto e a maioria pertence ao Escritório de Gerência de Projeto. 

Para o caso da coordenação e gerência, 84% usam a TIC em projeto e existe uma 

dispersão em relação ao tipo de participação em projeto, demonstrando que alguns 

coordenadores e gerentes acumulam funções além de terem responsabilidades do 

EGP. No caso dos diretores, responsáveis pelas decisões estratégicas nas 

empresas, 60% usam a TIC e 47% são membros da equipe de gerenciamento de 

projeto e 33% pertencem ao EGP.  

 

Tabela 06 - Relação de cargos e funções com o uso da TIC e tipos de membros da 
equipe. 

 
Fonte: Elaboração do autor 
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4.2 ANÁLISE DOS FATORES TÉCNICOS 

 

 

As variáveis dos fatores técnicos (ligadas diretamente aos conhecimentos 

técnicos do gerenciamento de projeto, de produto e da utilização da tecnologia) mais 

importantes para o ambiente virtual de gerenciamento de projeto, segundo uma 

amostra de 137 respondentes, são: 

 

a. Base de experiências, ideias, lições aprendidas e da metodologia de 

gerenciamento de projeto: (93%). 

b. Centro de informações dos projetos, programas e portfólios da 

organização: (87%). 

c. Interatividade para a equipe: (85%). 

 

O gráfico 01 mostra o percentual que representa os fatores técnicos. Cada 

unidade observacional pôde considerar mais de um fator técnico sendo mais 

importante; por isso, o total dos percentuais estão acima de 100%, o que permitiu 

uma maior flexibilidade para a escolha e melhor representatividade das preferências 

atuais da amostra, conforme explicado no item 3.6 – Elaboração do Instrumento de 

Pesquisa.   
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Percentual dos resultados da seleção dos fatores técnicos

93%

80%

85%

87%

64%

10%

Base de experiências, idéias, lições aprendidas e da

metodologia de gerenciamento de projeto.

Acesso aos especialistas técnicos e centro das

documentações técnicas.

Interatividade para as equipes.

Centro de informações dos projetos, programas e portfólios

da organização.

Local de implantação do sistema de gerenciamento de

projeto corporativo.

Outro Fator Técnico.

 

Gráfico 01 – Percentual dos resultados da seleção dos fatores técnicos.  
Fonte: Elaboração do autor 

 

Os gráficos 02 e 03 apresentam a distribuição das variáveis que motivaram a 

escolha dos fatores técnicos. O gráfico 02, de barras, mostra a distribuição das 

variáveis intervenientes em cada fator técnico. O gráfico 03, de colunas, possui uma 

visão mais comparativa. 

A padronização de processo (57 votos para base de experiência e 51 votos 

para centro de informações de projeto) e o cumprimento de metas e 

compartilhamento de objetivos comuns (40 votos para base de experiência e 35 

votos para centro de informações de projeto) são as variáveis intervenientes que 

motivaram a escolha dos dois fatores técnicos mais importantes.   
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Total de respostas e a distribuição

das variáveis para cada fator técnico
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Centro de informações dos projetos, programas e portfólios da

organização.

Local de implantação do sistema de gerenciamento de projeto

corporativo.

Outro Fator Técnico.

Dispersão das equipes de projeto.

Cumprimento de metas e compartilhamento de objetivos comuns.
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Outra Variável

127

119

117

 

     Gráfico 02 - Total de respotas e a distribuição das variáveis para cada fator técnico.  
     Fonte: Elaboração do autor 
 

Os fatores técnicos mais importantes estão associados à criação e à gestão 

do conhecimento em gerenciamento de projeto para o ambiente virtual - base de 

experiências, idéias, lições aprendidas e da metodologia de gerenciamento de 

projeto, o acesso aos especialistas técnicos e centro das documentações técnicas. A 

pesquisa identifica que as variáveis mais selecionadas para estes casos, foram: a 

padronização de processo (57; 38; 51), o cumprimento de metas e compartilhamento 

de objetivos comuns (40; 25; 35) e a navegação: usabilidade, acessibilidade e 

conectividade (12; 27; 25). Esse resultado dá uma diretriz para a estruturação do 

ambiente virtual de gerenciamento de projeto com relação aos fatores técnicos. Uma 

das propostas é que as pessoas acessem as informações do conhecimento da 

equipe num local comum e de fácil acesso e manuseio, para encontrar o passo-a- 

passo de atividades rotineiras a fim de alcançar suas metas estabelecidas no 

objetivo corporativo.    

O resultado da pesquisa mostra que a interatividade para as equipes é 

importante em ambientes virtuais de gerenciamento de projeto e está mais 

associada a equipes dispersas, cumprimento de metas e compartilhamento de 

objetivos comuns e a navegação. Quanto ao local para implantação do sistema de 
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gerenciamento de projeto destaca-se a navegação: usabilidade, acessibilidade e 

conectividade, ou seja, o ambiente virtual e o sistema de gerenciamento de projeto 

devem ser fáceis, rápidos e disponíveis em qualquer lugar e a qualquer hora.   

Distribuição das variáveis em cada fator técnico 
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    Gráfico 03 - Distribuição das variáveis em cada fator técnico.  
    Fonte: Elaboração do autor 

 

O gráfico 04, a seguir, mostra de forma clara e direta, a distribuição das 

variáveis em cada fator técnico, permitindo uma análise que, para alguns casos, 

possui uma distribuição mais homogênea (navegação). Por outro lado, existem 

variáveis que, pontualmente, foram vinculadas a um fator. Por exemplo, a dispersão 

da equipe e a interatividade de equipes, ou seja, é proposto que as interações de 

equipes ocorram no ambiente virtual de gerenciamento de projeto para o caso de 

equipes dispersas. 

Já, em análise isolada das variáveis, o gráfico 05 exibe a padronização de 

processos mantendo-se como a variável motivadora para a escolha do fator técnico. 

A segunda variável mais selecionada foi o cumprimento de metas e 

compartilhamento de objetivos comuns, novamente; sugerindo que, apesar dessa 

variável não ter o mesmo grau de importância para todos os fatores técnicos,  

manteve uma distribuição homogênea entre os fatores. Se, além das duas variáveis 

citadas, fosse considerada a variável de navegação, o resultado final alcançaria 

80%. Ou seja, as principais variáveis que influenciaram as decisões na escolha dos 
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fatores técnicos mais importantes para o ambiente virtual de gerenciamento de 

projeto, são: 

 

a. Padronização de processo: (31%). 

b. Cumprimento de metas e compartilhamento de objetivos comuns: (27%). 

c. Navegação: usabilidade, acessibilidade e conectividade: (22%). 

 

Distribuição das variáveis intervenientes

nos fatores técnicos 
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        Gráfico 04 – Distribuição das variáveis intervenientes nos fatores técnicos.  
        Fonte: Elaboração do autor 
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Distribuição do resultado das variáveis atribuídas

aos fatores técnicos

179 154 124 2988

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Padronização de processos.

Cumprimento de metas e compartilhamento de objetivos comuns.

Navegação: usabilidade, acessibilidade e conectividade.

Dispersão das equipes de projeto.

Outra Variável  

Gráfico 05 – Distribuição do resultado das variáveis atribuídas aos fatores técnicos.  
Fonte: Elaboração do autor 

 

A tabela e o gráfico a seguir mostram que os membros da equipe do escritório 

de gerência de projeto consideram as mesmas variáveis que prevaleceram nos 

fatores técnicos na mesma proporção da amostra, ou seja, 31% para a padronização 

de processo, 28% para cumprimento de metas e compartilhamento de objetivos 

comuns e 22% para navegação: usabilidade, acessibilidade e conectividade. 

No caso dos membros da equipe de gerenciamento de projeto, houve 

redução para o cumprimento de metas e compartilhamento de objetivos. E para os 

membros da equipe de projeto, houve uma homogeneidade entre as variáveis que 

motivaram a escolha dos fatores técnicos mais importantes para o ambiente virtual 

de gerenciamento de projeto.  

 
Tabela 07 - Resultado do quantitativo das variáveis que motivaram a escolha dos 
fatores técnicos separado pelos tipos de membros da equipe. 

 
Fonte: Elaboração do autor 
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 Tipos de membros em projetos e a distribuição

 das variáveis nos fatores técnicos
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Outro:  

            Gráfico 06 - Tipos de membros em projetos e  distribuição das variáveis nos fatores técnicos        
            Fonte: Elaboração do autor 

 

No caso dos fatores técnicos, os membros da equipe do escritório de gerência 

de projeto que participaram da pesquisa, consideram igualmente importante para o 

ambiente virtual de gerenciamento de projeto: (I) a base de experiências, idéias, 

lições aprendidas e da metodologia de gerenciamento de projeto; (II) o centro de 

informações dos projetos, programas e portfólios da organização; (III) interatividade 

para as equipes. Esses fatores técnicos também foram os mais importantes, com 

baixa variação na porcentagem para os membros da equipe de gerenciamento de 

projeto e baixíssima variação entre os membros da equipe de projeto. 
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Tabela 08 - Quantitativo da relação fatores técnicos e os tipos de membros da 
equipe. 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Conforme apresentado no gráfico a seguir, os fatores técnicos mais 

importantes para o ambiente virtual de gerenciamento de projeto associados às 

variáveis intervenientes que motivaram a escolha do fator para cada tipo de membro 

de equipe, são: 

 

a. Base de experiências, ideias, lições aprendidas e da metodologia de 

gerenciamento de projeto associada à padronização de processo. 

b. Centro de informações dos projetos, programas e portfólios da 

organização associada a padronização de processo. 

c. Interatividade para a equipe associada à dispersão das equipes. 
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Distribuição dos fatores técnicos por tipos de membros em projetos
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            Gráfico 07 – Distribuição dos fatores técnicos por tipos de membros em projetos.  

Fonte: Elaboração do autor 

 

A pesquisa de campo permitiu que os participantes submetessem 

comentários ou indicassem outros fatores. Como os comentários não estão 

estruturados e alguns repetitivos, foi necessária uma organização e consolidação 

para melhor entendimento.  

No caso dos fatores técnicos, o ambiente virtual de gerenciamento de projeto 

pode ter as funções de: 

 

a. Compartilhamento das informações mais relevantes dos projetos (visão 

holística de projetos). 

b. Divulgação das principais ações do EGP para toda a empresa e da sua 

importância no suporte às dificuldades.  

c. Banco de dados para arquivamento de documentações com controle de 

acesso e de versão, com padronização na nomenclatura dos arquivos. 

d. Registro do histórico das decisões e das ações planejadas e realizadas da 

empresa. 

e. Comunicação direta entre os membros da equipe e para o acesso aos 

especialistas. 
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f. Armazenamento e compartilhamento dos conhecimentos gerados na 

organização. 

g. Centro de consulta de informações para as decisões estratégicas da 

organização. 

h. Disseminação da metodologia de gerenciamento de projeto e de padrões 

de documentos reconhecidos internacionalmente. 

i. Seleção e regras de mensagens eletrônicas, alertas e distribuição de 

tarefas com textos padronizados e respostas automáticas com 

acompanhamento e histórico de mensagens.  

j. Garantia da segurança da informação e de confiabilidade do sistema. 

k. Garantia da qualidade e confiabilidade dos processos e procedimentos da 

organização; 

l. Críticas e sugestões. 

 

 

4.3 ANÁLISE DOS FATORES COMPORTAMENTAIS 

 

 

O gráfico 08 abaixo apresenta o percentual de respondentes que consideram 

os fatores comportamentais mais importantes para o ambiente virtual de 

gerenciamento de projeto. A amostra da pesquisa é de 137 profissionais que 

trabalham por projetos. Os três fatores comportamentais mais selecionados, foram: 

 

a. Comprometimento de cada membro da equipe com o projeto: (91%). 

b. Cooperação e confiança entre os membros da equipe de projeto: (82%). 

c. Reconhecimento do desempenho de cada membro da equipe de projeto: 

(72%). 

 

Os gráficos 09 e 10, apresentam a distribuição das variáveis que motivaram a 

escolha dos fatores comportamentais. O gráfico 9 mostra a distribuição das variáveis 

intervenientes em cada fator comportamental da pesquisa. O gráfico 10 apresenta, 

de forma clara e direta, as variáveis que foram mais selecionadas para cada fator da 

pesquisa.  
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Percentual dos resultados da seleção dos fatores comportamentais
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Gráfico 08 – Percentual dos resultados da seleção dos fatores comportamentais.  
Fonte: Elaboração do autor 
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Gráfico 09 – Total de respostas e a distribuição das variáveis para cada fator comportamental.  
Fonte: Elaboração do autor 
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Pode-se observar que o cumprimento de metas e compartilhamento de 

objetivos comuns é a variável interveniente mais associada aos fatores 

comportamentais. 

O ambiente virtual de gerenciamento de projeto, portanto, deve ser 

estruturado e configurado para reforçar o relacionamento entre o cumprimento de 

metas e o compartilhamento de objetivos comuns com os fatores comportamentais, 

pois existe uma forte preferência de membros de equipes sob esse aspecto e 

qualquer desvio pode gerar uma confusão de entendimento e de uso do ambiente. A 

criação de um painel de indicadores de desempenho e um quadro de depoimentos 

de gerentes ou clientes e de membros da equipe que mais colaboraram no período 

para atingir a meta pode ser um exemplo de configuração do ambiente para reforçar 

esse relacionamento entre as variáveis e os fatores. 

Com relação à habilidade de inovação e à criatividade dos membros da 

equipe de projeto, há uma distribuição quase homogênea na quantidade de seleção 

das variáveis, isso representa que não há um consenso entre habilidade e inovação 

e as variáveis intervenientes escolhidas para a pesquisa.  

No caso do relacionamento e diversidade nas equipes, que possuem o 

mesmo grau de importância do fator comportamental citado acima, as variáveis que 

mais motivaram a escolha desse fator, foram: a dispersão das equipes e o 

cumprimento de metas e compartilhamento de objetivos comuns, ou seja, o 

ambiente virtual de gerenciamento de projeto deve ser estruturado para suportar 

equipes dispersas geograficamente com aplicativos e ferramentas que promovam 

facilidade de comunicação e interação na equipe, ou seja, opção de idioma ou 

tradução on-line, dicionários técnicos, minicurrículo com informações pessoais 

(esporte, lazer, etc.), identificação do projeto e organograma, ferramentas para 

gestão de conflitos e para tomada de decisão, além de normas, regras e aplicação 

de um código de ética.  
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          Gráfico 10 – Distribuição das variáveis em cada fator comportamental  
          Fonte: Elaboração do autor 

 
O gráfico 11 mostra claramente a grande influência da variável no 

cumprimento de metas e compartilhamento de objetivos comuns nos fatores 

comportamentais. 
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                 Gráfico 11 – Distribuição das variáveis intervenientes nos fatores comportamentais.  
                 Fonte: Elaboração do autor 
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O gráfico 12, a seguir, mostra que o cumprimento de metas e 

compartilhamento de objetivos comuns representam 50% da seleção de todas as 

variáveis, ou seja, é a principal variável motivadora para a escolha dos fatores 

comportamentais. A segunda variável foi a dispersão das equipes de projeto que 

prevaleceu em 3 fatores comportamentais: comprometimento, relacionamento e 

diversidade, cooperação e confiança. 

A padronização de processo, apesar de ter sido bem associada ao fator 

reconhecimento do desempenho de cada membro da equipe do projeto, em seu 

resultado final, em relação aos fatores comportamentais, não foi tão relevante 

quanto aos fatores técnicos.  

E a variável que menos motivou a escolha dos fatores comportamentais foi a 

navegação: usabilidade, acessibilidade e conectividade. No entanto, para o fator 

habilidade de inovação e criatividade, essa foi a segunda variável mais selecionada. 

Em resumo, as principais variáveis que influenciaram as decisões de escolha 

dos fatores comportamentais mais importantes para o ambiente virtual de 

gerenciamento de projeto, são: 

a. Cumprimento de metas e compartilhamento de objetivos comuns. (51%) 

b. Dispersão das equipes de projeto. (18%) 

c. Padronização de processos. (14%) 

Distribuição do resultado das variáveis atribuídas

aos fatores comportamentais

272 74 48 4293

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cumprimento de metas e compartilhamento de objetivos comuns.

Dispersão das equipes de projeto.

Padronização de processos.

Outra Variável

Navegação: usabilidade, acessibilidade e conectividade.
 

Gráfico 12 – Distribuição do resultado das variáveis atribuídas aos fatores comportamentais.  
Fonte: Elaboração do autor 
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A tabela e gráfico a seguir mostram que os membros da equipe do escritório 

de gerência de projeto selecionaram o cumprimento de metas e compartilhamento 

de objetivos comuns como a principal variável associada aos fatores 

comportamentais, mantendo-se igual à proporção dada pela amostra. Esse mesmo 

tipo de membro, diferente da proporção da amostra, associou mais a variável 

padronização de processos do que a dispersão das equipes de projeto nos fatores 

comportamentais. E a navegação (usabilidade, acessibilidade e conectividade) foi a 

mais selecionada entre os outros tipos de membros.  

Os membros da equipe de gerenciamento de projeto e membros da equipe de 

projeto demonstraram uma maior concentração: 72% (51% e 21%) e 76% (57% e 

19%), respectivamente, nas duas variáveis já citadas anteriormente como as 

principais variáveis quando associadas aos fatores comportamentais: cumprimento 

de metas e compartilhamento de objetivos comuns e a dispersão das equipes de 

projeto.  

A opção outros fatores comportamentais representa 11% da seleção das 

variáveis para os membros da equipe de gerenciamento de projeto e a consolidação 

desses fatores será apresentada ao final desta parte da análise. A variável 

padronização de processo representa 10%, ou seja, a uma influência dessa variável 

nos fatores comportamentais de acordo com os membros da equipe de 

gerenciamento de projeto.  

No caso dos membros da equipe de projeto, excluindo a concentração das 

duas principais variáveis, destaca-se a variável navegação que está numa mesma 

proporção que a padronização de processo.  
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Tabela 09 - Resultado do quantitativo das variáveis que motivaram a escolha dos 
fatores comportamentais separado pelos tipos de membros da equipe. 

 

Fonte: Elaboração do autor  
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                 Gráfico 13 – Tipos de membros em projetos e a distribuição das variáveis nos fatores            
comportamentais  

 Fonte: Elaboração do autor 

 

A proporção dos fatores comportamentais mais importantes para o ambiente 

virtual de gerenciamento de projeto, entre os tipos de membros estabelecidos na 

pesquisa e que participaram, é parecida e da mesma forma que toda a amostra. Os 



 

 

124 

principais fatores comportamentais são: (I) comprometimento de cada membro da 

equipe com o projeto; (II) cooperação e confiança entre os membros da equipe do 

projeto; (III) reconhecimento do desempenho de cada membro da equipe do projeto. 

No entanto, há uma pequena variação (7%) entre os fatores comportamentais, se 

considerarmos a diferença entre a menor (17%) e a maior (24%) porcentagem que 

ocorreu no tipo de membro da equipe de gerenciamento de projeto, que também 

apresentou o maior número de seleção dos fatores, 219. 

 
Tabela 10 - Resultado do quantitativo dos fatores comportamentais separados pelos 
tipos de membros da equipe. 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Distribuição dos fatores comportamentais por tipos de membros em projetos
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          Gráfico 14 – Distribuição dos fatores comportamentais por tipos de membros em projetos.  
          Fonte: Elaboração do autor 

 

A pesquisa de campo permitiu que os participantes submetessem 

comentários ou indicassem outros fatores. Como os comentários não estão 

estruturados e alguns repetitivos, foi necessária uma organização e consolidação 

para melhor entendimento.  

Quanto aos fatores comportamentais, os comentários sugerem que o 

ambiente virtual de gerenciamento de projeto deve levar em consideração os 

seguintes aspectos: 

 

a. Aspectos como comprometimento, relacionamento, diversidade, 

cooperação e confiança estão associados à mudança cultural e pode-se 

obter ganho com o desenvolvimento de trabalhos e dinâmicas para a 

integração da equipe. 

b. Monitoramento e controle dos papéis e responsabilidades e divulgação da 

importância de cada membro da equipe para o projeto. 

c. Nomeação de equipes técnicas qualificadas. 

d. Acompanhamento metódico quanto ao comprometimento, independente 

da posição geográfica do membro da equipe. 

e. Desenvolvimento de elementos motivadores. 
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f. Abertura aos membros para inovação/criatividade. 

g. Valorização do membro diante da equipe. 

h. Confiança, cooperação, disciplina, organização, padronização e 

comprometimento com os processos. 

 

 

4.4 ANÁLISE DOS FATORES ORGANIZACIONAIS 

 

 

Os três fatores organizacionais mais importantes para o ambiente virtual de 

gerenciamento de projeto selecionados a partir da amostra da pesquisa,  são: 

 

a. Administração de projeto, programa e portfólio: (88%). 

b. Gerenciamento das partes interessadas (clientes, fornecedores, 

empreiteiras, governo): (83%) 

c. Estrutura organizacional flexível e adaptativa: (79%). 

 

O gráfico 15 apresenta os percentuais dos fatores organizacionais 

selecionados na pesquisa. 

 
Percentual dos resultados da seleção
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    Gráfico 15 – Percentual dos resultados da seleção dos fatores organizacionais.  
    Fonte: Elaboração do autor 
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Os gráficos 16 e 17, a seguir, apresentam a distribuição das variáveis que 

motivaram a escolha dos fatores organizacionais. O gráfico 16 mostra a distribuição 

das variáveis intervenientes em cada fator organizacional da pesquisa. O gráfico 17 

apresenta as variáveis que foram mais selecionadas para cada fator da pesquisa.  

O cumprimento de metas e compartilhamento de objetivos comuns e a 

padronização de processos são as variáveis intervenientes que mais motivaram a 

escolha dos fatores organizacionais. 
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    Gráfico 16 – Total das variáveis intervenientes atribuídas aos fatores organizacionais.  
    Fonte: Elaboração do autor 

 

O resultado da pesquisa mostra que os fatores organizacionais: administração 

de projeto, programa e portfólio, e gerenciamento das partes interessadas (clientes, 

fornecedores, empreiteiras, governo) possuem a predominância das variáveis: 

cumprimento de metas e compartilhamento de objetivos comuns e a padronização 

de processo, sendo que esta última foi mais selecionada para o fator de 

administração de projeto. No caso do fator de gerenciamento das partes 

interessadas, há uma concentração na variável do cumprimento de metas e 

compartilhamento de objetivos comuns.  

Com relação à estrutura organizacional flexível e adaptativa, terceiro fator 

organizacional mais importante para o ambiente virtual de gerenciamento de projeto, 
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existem duas paridades, a primeira é referente à padronização de processos (28) e à 

dispersão das equipes de projeto (27) e a segunda, ao cumprimento de metas (23) e 

à navegação (23). Além disso, percebe-se que há uma dispersão na escolha da 

variável, tendo em vista que a diferença é 5 entre o menor (23) e o maior valor (28) 

da seleção de todas as variáveis. Isso pode significar que não há um consenso 

quanto à motivação da seleção desse fator, ou mesmo uma dúvida na atribuição da 

variável ao fator. 

A principal variável que motivou os participantes a escolherem a comunicação 

das políticas, normas e código de ética da empresa como fator organizacional 

importante foi a padronização de processo. O cumprimento de metas e a navegação 

também influenciaram na decisão desse fator. Por outro lado, a variável dispersão 

da equipe de projeto tem baixíssima influência na decisão. 

No caso da descentralização de departamentos ou gerências, a variável 

predominante é a dispersão das equipes de projeto. As variáveis de padronização 

de processos (23) e cumprimento de metas (22) apresentam paridade. 
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Gráfico 17 – Distribuição das variáveis em cada fator organizacional.  
Fonte: Elaboração do autor 
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O gráfico 18, abaixo, mostra claramente a grande influência da padronização 

de processo e do cumprimento de metas e compartilhamento de objetivos comuns 

nos fatores organizacionais. 
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        Gráfico 18 – Distribuição das variáveis intervenienes nos fatores organizacionais  
        Fonte: Elaboração do autor 

 

Em análise, somente nas variáveis identifica-se que o cumprimento de metas 

e compartilhamento de objetivos comuns e a padronização de processos 

representam mais de 60% da seleção de todas as variáveis que motivaram a 

escolha dos fatores organizacionais mais importantes para o ambiente virtual de 

gerenciamento de projeto. A dispersão das equipes de projeto e a navegação 

(usabilidade, acessibilidade e conectividade) apresentam similaridade no valor total 

selecionado.  

Em resumo, as principais variáveis que influenciaram as decisões da escolha 

dos fatores organizacionais mais importantes para o ambiente virtual de 

gerenciamento de projeto, são: 

 

a. Cumprimento de metas e compartilhamento de objetivos comuns: (32%). 

b. Padronização de processos: (32%). 

c. Dispersão das equipes de projeto: (16%). 
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Distribuição do resultado das variáveis atribuídas 

aos fatores organizacionais

181 179 83 2789
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Navegação: usabilidade, acessibilidade e conectividade.

Outra Variável  

Gráfico 19 – Distribuição do resultado das variáveis atribuídas aos fatores organizacionais.  
Fonte: Elaboração do autor 

 

A tabela e gráfico a seguir mostram que os membros da equipe do escritório 

de gerência de projeto selecionaram o cumprimento de metas e compartilhamento 

de objetivos comuns (33%) e a padronização de processos (33%) como as principais 

variáveis associadas aos fatores organizacionais, mantendo-se iguais à proporção 

da amostra. As variáveis dispersão da equipe e navegação apresentam 

semelhanças e juntas representam 30%.  

Os membros da equipe de gerenciamento de projeto e membros da equipe de 

projeto demonstraram uma maior concentração nas mesmas variáveis, porém a 

preferência foi a padronização de processos ao invés do cumprimento de metas e 

compartilhamento de objetivos comuns. A diferença é pouco representativa para os 

membros da equipe de gerenciamento de projeto, que, por outro lado, selecionaram 

mais a dispersão das equipes de projeto e a navegação do que os outros tipos de 

membros. 

Os membros da equipe de projeto apresentaram paridade na dispersão da 

equipe e navegação: usabilidade, acessibilidade e conectividade.  
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Tabela 11 - Resultado do quantitativo das variáveis que motivaram a escolha dos 
fatores organizacionais separado por tipos de membros da equipe. 

 
 Fonte: Elaboração do autor 
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Outro:  

                 Gráfico 20 – Distribuição das variavei associadas aos fatores organizacionais dada pelos        
tipos e  membros em projetos.  

   Fonte: Elaboração do autor 

 

A tabela e o gráfico a seguir apresentam a distribuição da seleção dos fatores 

organizacionais mais importantes para o ambiente virtual de gerenciamento de 

projeto dada entre os tipos de membros estabelecidos e que participaram na 
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pesquisa. Existe uma pequena variação (6%) entre todos os fatores organizacionais, 

considerando a diferença entre a menor (17%) e a maior (23%) porcentagem, o que 

representa uma variação máxima entre os fatores de 13 seleções e que ocorreu no 

tipo de membro da equipe do escritório de gerenciamento de projeto. Sendo assim, 

existe uma tendência da administração de projeto, programa e portfólio ser o fator 

organizacional mais importante, porém todos os outros fatores têm de ser 

considerados, tendo em vista que não há uma concentração num determinado fator, 

pelo contrário, há uma dispersão quase homogênea.  

 

Tabela 12 - Quantitativos da relação dos fatores organizacionais e os tipos de 
membros da equipe. 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Distribuição dos fatores organizacionais por tipos de membros em projetos
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                  Gráfico 21 – Distribuição dos fatores organizacionais por tipos de membros em projetos.  
                  Fonte: Elaboração do autor 

 

Quanto aos fatores organizacionais, os comentários sugerem que o ambiente 

virtual de gerenciamento de projeto deve considerar os seguintes aspectos: 

 

a. Melhoria e agilidade na otimização de recursos.  

b. Dificilmente haverá descentralização nas atividades dos departamentos. 

c. Padronização das informações para a gestão de portfólio como fator 

fundamental para a seletividade dos projetos que comporão a carteira de 

projetos, cujo objetivo final é atingir a estratégia da companhia. 

d. Compartilhamento de informações de diferentes projetos com objetivo 

comum. 

e. Sistema com facilidade de conceder ou delegar níveis de aprovação. 

f. Alinhamento com a estrutura cultural da empresa. 

g. Aumento de produtividade. 

h. Melhoria no relacionamento do gerente de projeto com sua equipe. 

i. Sistema de compensação (financeira e moral) baseada no sucesso do 

projeto. 
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4.5 ANÁLISE GERAL DE TODOS OS FATORES 

 

 

A consolidação da seleção dos fatores mais importantes para o ambiente 

virtual de gerenciamento de projeto considerados para este estudo, está 

apresentada no gráfico 22 a seguir. 



 

 

135 

Resultado dos fatores técnicos, comportamentais e organizacionais
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      Gráfico 22 – Resultado dos fatores técnicos, comportamentais e organizacionais. 
      Fonte: Elaboração do autor 
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Alguns pontos importantes de verificação são: 

 

a. Dos cinco fatores considerados mais importantes, três deles são fatores 

técnicos, um comportamental e um organizacional.  

b. Dos dez fatores considerados mais importantes, quatro são fatores 

técnicos, quatro são organizacionais e dois são comportamentais. 

 

Considerando também uma visão geral da escolha das variáveis 

intervenientes que motivaram a seleção dos fatores: o cumprimento de metas e 

compartilhamento de objetivos comuns e a padronização de processos somados 

correspondem a mais de 60%, conforme pode ser observado na tabela 13. 

 

Tabela 13 - Visão global do resultado das variáveis intervenientes. 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Tal resultado vem afirmar a ligação forte dos fatores técnicos, 

comportamentais e organizacionais e o cumprimento de metas e a padronização de 

processos, o que representa decisivamente o objetivo do gerenciamento de projeto, 

ou seja, garantir que as metas sejam atingidas através da organização e estrutura de 

processos. 

A soma das porcentagens dos resultados da dispersão das equipes de projeto 

e da navegação é de 31%. Ou seja, aproximadamente 1/3 do resultado da seleção 

das variáveis intervenientes que motivaram a escolha dos fatores mais importantes 

para o ambiente virtual de gerenciamento de projeto está associado a um dos 

objetivos para o desenvolvimento da virtualização do escritório de gerência de 

projeto, que é estender a disciplina de gerenciamento de projeto para equipes 

distantes entre si.  
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4.6 ANÁLISE QUALITATIVA 

 

 

Os resultados da pesquisa de campo viabilizam algumas inferências para o 

desenvolvimento e implementação de um escritório de gerência de projeto virtual 

transformando-o num centro baseado na conexão de pessoas, processos e 

tecnologia da informação estruturado em pilares técnicos, comportamentais e 

organizacionais. Tendo em vista a dispersão na escolha dos fatores técnicos e 

organizacionais da pesquisa, infere-se a necessidade de um entendimento inicial de 

escopo para estabelecimento dos tipos de funções que serão de responsabilidade 

do escritório de gerência de projeto, área de atuação, direcionamento estratégico e 

alinhamento a forma da virtualização. O entendimento de que o ambiente serve para 

ampliar a disseminação das práticas e disciplinas do gerenciamento de projeto para 

todos os membros de equipes de projetos, independente de sua posição geográfica 

e temporal está claro, mas não garante o sucesso do escritório de gerência de 

projeto.  

Um espaço virtual destinado a interatividade da equipe é um ponto de 

atenção dentro do escritório de gerência de projeto virtual, os canais de 

comunicação entre as pessoas devem ser simples com indicação visual de 

disponibilidade, área, projeto e principais conhecimentos técnicos. Treinamentos, 

configurações iniciais no cadastro da equipe e cobranças indiretas individuais podem 

acelerar o comportamento do trabalho em ambientes virtuais, no entanto, o principal 

motivo para as equipes de projetos se adaptarem ao trabalho virtual é o 

entendimento de suas responsabilidades e a influência da conclusão de suas tarefas 

no cumprimento das metas estabelecidas. As equipes de projetos distribuídas 

geograficamente encontrando-se num ambiente comum devem ser suportadas pelo 

EGP. 

A equipe responsável pela implantação, operação e manutenção do escritório 

de gerência de projeto virtual através de um portal de acesso via internet ou intranet 

deve ser composta por consultores em metodologia de gerenciamento de projeto 

para dar suporte e apoio os gerentes e equipes de projetos, analistas seniores com 

conhecimento avançado em gerenciamento de projeto e da metodologia da empresa 

para execução das demandas internas do EGP, desenvolvedores e mantenedores 
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da área de tecnologia da informação para garantir disponibilidade do sistema 7 dias 

da semana durante 24 horas por dia. 

O escritório de gerência de projeto virtual tem característica de estrutura 

flexível e adaptável, no entanto a equipe de implantação deve estabelecer uma 

relação mínima de processos padronizados para limitar o escopo e revisá-lo após o 

diagnóstico inicial. Os projetos existentes deverão se reestruturar para adaptar a 

nova forma de organização e gestão de projeto, e os novos projetos também 

deverão considerar dentro de seu planejamento a estrutura organizacional virtual no 

qual o suportará.  

Este estudo, considerando os tópicos tratados acima de interatividade das 

equipes, comportamentos, equipe do EGP virtual e sua estrutura, sugere, portanto, 

uma relação de funções que devem ser priorizadas a fim de propor melhoria no 

desempenho da execução das decisões estratégicas nas frentes operacionais que 

estão distantes entre si. O EGP virtual deve, portanto, dar suporte para as equipes 

de projetos e concentrar informações completas para todos os projetos da 

organização. A definição das funções foi dada considerando os fatores mais 

importantes conforme a pesquisa de campo e a seleção de funções já existentes do 

EGP identificadas na pesquisa bibliográfica. 

Tendo em vista que há uma preferência para que o ambiente virtual de 

gerenciamento de projeto mantenha suas características de funções técnicas, 

visando garantir a manutenção e disseminação do gerenciamento de projeto por 

toda a organização, torna-se necessário implantar a taxonomia do gerenciamento de 

projeto conforme as áreas de conhecimentos para haver uma linguagem comum 

entre os níveis operacional e estratégico. 

A figura 17 a seguir mostra um exemplo de taxonomia para um ambiente 

virtual do EGP, embora cada organização possa estruturar de acordo com a própria 

necessidade. 
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 Figura 17 – Proposta de configuração de taxonomia do gerenciamento de projeto no portal do EGP. 
  Fonte: Elaboração do autor 

 

Para facilitar o entendimento do exemplo, segue abaixo algumas propostas de 

ferramentas, técnicas e métodos para cada item desta estrutura:  

 

a. Gestão Integrada: exibição do painel de controle e monitoramento de 

projetos, com opção de visualização resumida para a alta administração. 

Gráficos com os principais indicadores de prazos, orçamentos e contratos 

dos projetos, baseados em direcionadores do planejamento estratégico da 

organização. Gráficos para acompanhamento quantitativo dos benefícios 

do gerenciamento de projeto no desempenho empresarial etc.  

b. Gestão de Escopo: passo a passo para construir uma EAP (Estrutura 

Analítica de Projeto), declarações, planos e controle das mudanças de 

projeto. 

c. Gestão de Custo: análises financeiras, dados econômicos corporativos, 

simulações de fluxos, orçamentos, planos, acompanhamento e controle de 

custos individual e integrado.  

d. Gestão de Tempo: dicas para definir atividades, rede de precedência e 

estimativas de duração, cronogramas individuais e integrados, planos e 

acompanhamento e controle de avanço do projeto. 

e. Gestão de Aquisições, Compras e Contratos: política de contratação, 

limites de competência para aprovação de contratos, tempo médio de 

contratação, lista de fornecedores credenciados, planos, administração de 

contrato, centro de pareceres das áreas de apoio (financeira, jurídica, 

tributária, técnica e de aquisições), acompanhamento e controle de 

contratos. 
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f. Gestão de Comunicação: distribuição de informes de desempenho, da 

situação e progresso dos projetos, de desdobramento de metas, quadro 

resumo de acompanhamento e controle para alta administração; aplicativo 

e ferramentas para comunicação on-line entre as equipes, a alta 

administração e os gerentes de projetos; área reservada para o calendário 

anual de reuniões e eventos dos projetos; centro de tarefas, planos de 

ação e pendências de reuniões; repositório das políticas e normas da 

organização; seleção e regras de mensagens eletrônicas, alertas e 

distribuição de tarefas com textos padronizados e respostas automáticas 

com acompanhamento e histórico de mensagens. 

g. Gestão de Recursos Humanos: planos e relatórios com a descrição dos 

papéis, responsabilidades, competências e limites de autoridade de cada 

membro da equipe; centro de treinamentos e cursos on-line; programas de 

desenvolvimento e orientações de carreira; avaliações de desempenho, 

quadro de reconhecimento, etc. 

h. Gestão de Risco: planos e aplicativos de gerenciamento de riscos nos 

projetos. 

i. Gestão de Qualidade: planejamento de auditorias internas, modelos, 

especificações, repositório de normas e listas de verificação para 

gerenciamento de projeto etc. 

j. Gestão de Portfólio: padronização das informações e critérios para a 

seletividade e priorização dos projetos; representação gráfica dos 

resultados da avaliação de projetos: os retornos sobre os investimentos e 

o consolidado grau de satisfação dos clientes para a alta administração; 

registro do histórico das decisões e das ações planejadas e realizadas da 

empresa; monitoramento da carteira de projetos cujo objetivo final é atingir 

a estratégia da companhia 

k. Gestão de recursos críticos: descrição dos recursos, calendário e 

histograma para melhoria e agilidade na otimização de recursos 

compartilhados em projetos. 

l. Gestão de segurança da informação e de confiabilidade do sistema - 

controle de permissões e acesso, rastreabilidade de criação e alteração 

em pastas e arquivos, filtros e controle de dados transmitidos no ambiente, 

limites de transferência de arquivos etc. 
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Além disso, o portal do EGP pode ser configurado de tal forma que facilite a 

busca e seleção dos fatores técnicos abaixo: 

 

a. ferramentas e técnicas; 

b. experiências, ideias e lições aprendidas; 

c. melhores práticas; 

d. padrões de processos; 

e. metodologia de gerenciamento de projeto; e 

f. biblioteca virtual (normas, procedimentos, especificações técnicas etc.) 

 

Estes, por sua vez, ao percorrerem as etapas apresentadas na figura 18 dão 

qualidade e aplicabilidade aos produtos desenvolvidos pelo EGP, além de manter 

vivo e melhorar o gerenciamento de projeto corporativo. No entanto, como essa 

manutenção e melhoria depende de pessoas, e considerando que o segundo fator 

mais importante está associado ao comportamento, é importante destacar que a 

disciplina em gerenciamento de projeto depende intensamente do comprometimento 

de cada membro da equipe com o projeto e com a organização, além disso, o 

gerenciamento das partes interessadas é fator crítico de sucesso para o alinhamento 

dos objetivos. 

Cada organização tem seu objetivo para o Escritório de Gerência de Projeto, 

alguns desses objetivos até extrapolam as verdadeiras funções e a base da origem 

do EGP. Apesar dessa personalização, deve entender que a principal atribuição da 

virtualização do EGP é a de ser um ambiente com estrutura especializada, 

profissional, customizada e centralizada no gerenciamento de projeto, com acesso 

rápido às bases de experiência, a ideias, a lições aprendidas e à metodologia de 

gerenciamento de projeto para garantir a padronização de processos e estabelecer 

uma linha direta para a solução de problemas relacionados à gestão de projetos. Ou 

seja, o EGP tem que ser o departamento especializado em gestão de projeto e com 

limite de funções, caso contrário, ao invés de ser o centro de competência, será 

“uma brigada de incêndio” e cairá no cotidiano dos projetos das organizações. 
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 Figura 18 – Etapas técnicas para a manutenção do gerenciamento de projeto. 
         Fonte: Elaboração do autor 

 

É de suma importância que todos os profissionais da organização tenham 

esse entendimento e o reforço dessa visão deve ser explicitado na forma de texto, 

ou numa representação gráfica, logo na página inicial do ambiente virtual, mantendo 

assim uma visibilidade coerente das atribuições e ações do EGP para toda a 

empresa e da sua importância no suporte às dificuldades de gestão. Deve-se evitar 

que novas funções e atribuições fora do escopo sejam dadas ao EGP para que não 

se tenha um conflito e divergências de funções, resultando num desentendimento 

geral dos membros das equipes. 

Outra estrutura a ser priorizada no ambiente virtual colaborativo e consultivo 

para torná-la mais eficiente e eficaz é configurar o ambiente para ser uma central 

administrativa e informativa de projetos, programas e portfólios da organização a fim 

de buscar o comprometimento de cada membro da equipe através do cumprimento 

de metas e compartilhamento de objetivos comuns. O objetivo é estabelecer uma 

ponte entre a alta administração com os gerentes de projetos e destes com as suas 
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frentes de trabalho para o alinhamento com as estratégias do negócio viabilizando 

as tomadas de decisões corporativas ao invés de setoriais.  

Diante do exposto, o ambiente virtual do escritório de gerência de projeto 

deve ter uma pessoa exclusiva com a responsabilidade pela coordenação, 

manutenção e operação do ambiente, visando confiabilidade em informações, ou 

seja, informações reais, atuais e completas. Segundo Hillson (2008), em qualquer 

situação na qual uma quantidade de dados for produzida, estruturar esses dados é 

uma estratégia essencial para assegurar que as informações necessárias sejam 

geradas e compreendidas para dar base aos níveis de gerenciamento e controle, e 

de acordo com Camarinha-Matos e Lima (1999), a coordenação é necessária num 

ambiente de cooperação e colaboração para se prevenir uma anarquia ou 

ineficiência. Os mesmos autores afirmam que uma unidade coordenadora deve 

concentrar informações, propor soluções e intermediar eventuais conflitos. Além 

disso, o requisito básico para uma infraestrutura de informação suportar o ambiente 

virtual do EGP deve ser a interoperabilidade e intercâmbio de informações em tempo 

real de forma que os envolvidos possam trabalhar como uma unidade integrada. 

Este capítulo, portanto, apresentou e discutiu os dados coletados na pesquisa 

de campo. As informações coletadas são de boa confiabilidade e de suma 

importância para as considerações finais do estudo.  

O próximo capítulo consolidará todas as discussões das pesquisas e 

apresentará as considerações finais e conclusões promovendo ganhos em 

conhecimentos para serem aplicados no dia-a-dia pelos membros de equipes de 

projeto. 
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5 CONCLUSÕES  

 

 

Este estudo encontrou na literatura importantes fatores que influenciam a 

virtualização dos escritórios de gerência de projetos. Tais fatores – técnicos, 

comportamentais e organizacionais – foram selecionados a partir de modelos de 

gestão aplicados em ambientes físicos e ambientes virtuais. A partir da análise e 

discussão dos resultados da pesquisa de campo, foi possível entender algumas 

preferências de profissionais que trabalham em equipes de gerenciamento de 

projeto e associá-las às funções existentes do EGP e desta forma foi apresentada 

propostas de funções que podem ser desenvolvidas em ambientes virtuais 

colaborativos e consultivos administrados pelo escritório de gerência de projeto 

visando a melhoria na comunicação e no desempenho nas frentes de trabalho, 

alcançando assim o objetivo proposto por este trabalho.  

A revisão da literatura sistematizou as idéias de diversos autores, reforçando 

a importância do escritório de gerenciamento de projeto para o desmembramento 

das estratégias em planos de ações, principalmente nas organizações orientadas 

para projetos. Identificou-se também a importância da gestão de projetos distribuídos 

geograficamente e o seu crescimento em virtude da concorrência global. Com essa 

identificação foi possível encontrar fatores técnicos e organizacionais para a 

pesquisa de campo. Outros fatores organizacionais e alguns fatores 

comportamentais foram identificados na exploração dos conceitos de virtualidade e 

das características das organizações virtuais. A escolha dos fatores atendeu a 

pesquisa de campo, visto que não houve dispersões e sugestões de novos fatores 

que pudessem anular os definidos pelo pesquisador, portanto existe confiabilidade 

na adoção destes fatores para a pesquisa, reforçando o objetivo do estudo de 

apresentação dos principais fatores que influenciam a virtualização do escritório de 

gerência de projeto.  

Diante deste contexto, das pesquisas de funções do EGP, das perspectivas e 

características da virtualidade, das competências necessárias dos gerentes de 

projetos, dos comportamentos de equipes virtuais, da análise da percepção de 

membros de equipes de projeto quanto aos aspectos técnicos, comportamentais e 

organizacionais influenciados pela dispersão da equipe, metas e processos e uso da 

tecnologia da informação e comunicação e da identificação das principais funções 
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para a virtualização do escritório de gerência de projeto concluiu-se que além das 

atribuições técnicas já desenvolvidas pelo EGP e sua personalização para este tipo 

de ambiente, é necessário maiores esforços das equipes em alguns 

comportamentos, como: comprometimento, cooperação, confiança e 

desenvolvimento pessoal e profissional. As equipes precisam entender as 

responsabilidades individuais envolvidas em cada atividade e a importância para a 

continuidade das próximas atividades, e utilizarem as políticas e as boas práticas de 

uso das ferramentas de comunicação em ambientes virtuais, tais como: telefone, e-

mail, mensagem instantânea, videoconferência, blog, wiki, fóruns temáticos, etc., 

cada ferramenta deve estar adequada para o tipo de mensagem que se deseja 

transmitir e por isso o treinamento e a atualização das boas práticas faz-se 

necessário.  

No campo técnico as equipes precisam conhecer as boas práticas de 

gerenciamento de projetos, visto que sua aplicação é o fator mais importante para o 

ambiente virtual e no caso dos fatores organizacionais este conhecimento também é 

importante para compreender os desmembramentos da gestão de projetos para o 

nível estratégico, ou seja a gestão de programa e portfólio.  

A virtualização do escritório de gerência de projeto com a implantação de um 

portal pelo EGP cria uma nova possibilidade de comunicação, preenchendo uma 

lacuna considerada como um fator crítico de sucesso em projetos e sua aplicação 

tende a acompanhar o crescimento de projetos distribuídos contribuindo para um 

tipo de comunicação mais estruturada necessária para a competitividade global, 

disseminando também na organização os benefícios da adoção de metodologias. 

Além disso, a virtualização do EGP reduz custo com tendência de melhoria na 

qualidade e desempenho em virtude da especialização na alocação de recursos em 

equipes distribuídas, com inclusão de especialistas e/ou pessoas talentosas que 

estejam dispersos globalmente. 

Não foi possível concluir neste estudo, que a virtualização do EGP garante a 

comunicação efetiva e a realização das decisões estratégicas em todas as frentes 

de trabalho. Existem, ainda, muitos esforços a serem desenvolvidos principalmente 

do ponto de vista comportamental, e uma análise quantitativa, portanto, é sugerida 

para os próximos estudos, dado o crescimento de ambientes virtuais colaborativos e 

consultivos desenvolvidos pelo EGP para o gerenciamento de múltiplos projetos. 

Esta análise quantitativa é importante para medição da produtividade, eficiência e 
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eficácia das frentes de trabalho perante as decisões estratégicas. O estudo pode 

incluir o acompanhamento da evolução dos escritórios de gerência de projeto em 

ambientes virtuais e uma análise comparativa de maturidade entre os EGPs físicos e 

virtuais.  

Outra proposta seria uma pesquisa sobre fatores comportamentais em 

ambientes virtuais corporativos, tais como: reconhecimento, criatividade, 

relacionamento, diversidade, cooperação e confiança associados à mudança 

cultural. E uma última proposta é um estudo sobre o gerenciamento das partes 

interessadas que trabalham basicamente em ambientes virtuais em múltiplos 

projetos com equipes dispersas geograficamente. 

Enfim, esta pesquisa criou conhecimento e reforçou entendimento sobre o 

ambiente virtual colaborativo e consultivo para o escritório de gerência de projeto. 

Este ambiente precisa ser profissional e estar organizado e alinhado com a estrutura 

cultural da empresa a fim de ampliar sua área de atuação nas frentes de trabalho 

distribuídas geograficamente contribuindo para uma maior interatividade, troca de 

experiências e abertura para a inovação e criatividade. Ou seja, este ambiente torna-

se um canal de comunicação acessível por qualquer um a qualquer lugar e, desde 

que tenha um responsável pela sua manutenção torna-se um ambiente com 

informações consistentes, verdadeiras, completas e objetivas o quê reforça o 

comprometimento com metas e resultados da organização, possibilitando que as 

decisões estratégicas alcancem a consciência de cada membro das equipes de 

projeto aumentando o grau de comprometimento e consequentemente sua 

realização.  
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                                                       APÊNDICE A 

 

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DO ESCRITÓRIO DE GERÊNCIA DE 

PROJETO 

 

 

Quadro 01 - Funções do Escritório de Gerência de Projetos.  
Fonte: Adaptado de Kendall; Collins (2003) 
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Quadro 02 - Funções do Escritório de Gerência de Projetos.  
Fonte: Adaptado de Hill (2004); Kerzner (2006) 
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Quadro 03 - Funções do Escritório de Gerência de Projetos.  
Fonte: Adaptado de Kerzner (2006); Taylor (2006) 
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Quadro 04 - Funções do Escritório de Gerência de Projetos.  
Fonte: Adaptado de Lipper (2003); Rad, Levin (2002) 
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Quadro 05 - Funções do Escritório de Gerência de Projetos.  
Fonte: Adaptado de PRADO (1999) ; PMI (2004) 
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Quadro 06 - Funções do Escritório de Gerência de Projetos.  
Fonte: Adaptado de PMI (2004:07) ; VALERIANO (2005) 
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Quadro 07 - Funções do Escritório de Gerência de Projetos.  
Fonte: Adaptado de Valeriano (2005); Ferreira (2005); Vargas (2005) 
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Quadro 08 - Funções do Escritório de Gerência de Projetos.  
Fonte: Adaptado de Andreguetto (2005); Barcaui, Quelhas (2004); Rodrigues, Gonsalvez , Lara 
(2002) 


