
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA  

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 

 

 

 

EDUARDO GURGEL DO AMARAL ARDUINO 

 

 

 

 

 

 

VETOR DE SUCESSO: ABORDAGEM DE UM PMO NO SISTEMA ELETROBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2015



 

 

EDUARDO GURGEL DO AMARAL ARDUINO 

 

 

 

VETOR DE SUCESSO: ABORDAGEM DE UM PMO NO SISTEMA ELETROBRAS 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado em Sistema de Gestão na 
Universidade Federal Fluminense com 
requisito parcial para obtenção do grau de 
Mestre em Sistemas de Gestão. Área de 
concentração: Organizações e Estratégia. 
Linha de Pesquisa: Sistema de Gestão pela 
Qualidade Total 

 

 

 

Orientador: 

José Rodrigues de Farias Filho, D. Sc 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2015



 

 

EDUARDO GURGEL DO AMARAL ARDUINO 

 

 

VETOR DE SUCESSO: ABORDAGEM DE UM PMO NO SISTEMA ELETROBRAS 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado em Sistemas de Gestão da 
Universidade Federal Fluminense como 
requisito parcial para obtenção do grau de 
Mestre em Sistemas de Gestão. Área de 
Concentração: Organizações e Estratégia. 
Linha de Pesquisa: Sistemas de Gestão 
pela Qualidade Total. 
 

 

Aprovado em ___/____/____. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

___________________________________________________ 

José Rodrigues de Farias Filho, D.Sc. - Orientador 

Universidade Federal Fluminense 

 

___________________________________________________ 

Valdecy Pereira, D.Sc. 

Universidade Federal Fluminense 

 

___________________________________________________ 

Luiz Antonio da Paz Campagnac, D.Sc. 

Escola Superior Nacional de Seguros 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Flávia de Castro (In Memoriam) pela inspiração e ensinamentos. 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus, ontem, hoje e sempre, a minha família, pais e meu irmão pelo 

incentivo e colaboração, ao meu orientador José Rodrigues pelos ensinamentos e 

paciência e aos meus colegas de mestrado, pelo companheirismo e troca de 

experiências fundamentais nessa jornada. 



 

 

RESUMO 
 

O objeto do estudo foi elaborar uma modelo estrutural completo dos fatores que 

influenciam o sucesso da atuação do PMO e que benefícios essa atuação positiva 

traria para a gestão de projetos no Sistema Eletrobras e a partir disso, realizar um 

aperfeiçoamento do modelo estrutural por meio de métodos estatísticos. Para isso foi 

realizado uma pesquisa de campo (survey) no intuito de levantar dados junto aos 

profissionais envolvidos em Gestão de Projetos dentro do Sistema Eletrobras, a partir 

do modelo proposto e foram evidenciados os fatores de sucesso na atuação do PMO 

(Project Management Office) que possibilitam o escritório de gerenciamento de 

projetos tornar-se um vetor de gestão por excelência na empresa. Para alcançar o 

objetivo idealizado, realizou-se (a) Levantamento bibliográfico para conceituar 

gerenciamento de projetos e PMOs, (b) identificou-se os fatores que influenciam o 

sucesso de atuação do PMO, (c) identificou-se as abordagens teóricas dos fatores 

diretos que mais contribuem para que o PMO da Eletrobras possa atuar como um 

vetor de gestão por excelência, otimizando o aumento da eficiência da sua atuação e 

o sucesso na gestão de projetos. Averiguou-se quais abordagens teóricas, a partir do 

sucesso de atuação do PMO, traziam benefícios para a gestão de Projetos no 

Sistema Eletrobras. Assim, para realizar os trabalhos estatísticos para a avaliação de 

adequação do modelo, foi utilizado o software SPSS Statistics, para a execução da 

AFE (Análise Fatorial Exploratória), em busca de testar o modelo baseado na teoria 

previamente apresentada. Foram obtidas 116 respostas válidas preenchidas por 

colaboradores com envolvimento em gerenciamento de projetos no sistema 

Eletrobras. No início o modelo teórico era composto por vinte abordagens teóricas e 

três fatores independentes. Após as etapas do SEM, obteve-se dezessete 

abordagens e dois fatores independentes, diferentes do modelo proposto. Com isso, a 

hipóteses H1 e H2 não foram rejeitadas, pois apresentaram fator significante com (P < 

0,05). A hipótese H3 teve que ser excluída, pois na AFE suas abordagens teóricas 

compuseram um único conjunto com a hipótese H2, visto que a Matriz da Variância 

Total Explicada demonstrou ser o modelo mais ajustado com somente dois fatores. 

Todas as análises foram validadas pelo alpha de cronbach. 

Palavras-chave: PMO. Gestão de Projetos. Fatores de Sucesso. Modelagem de 
Equações Estruturais (SEM). Análise Fatorial Exploratória (AFE).  
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The object of study was preparing a full structural model of the factors that influence 
the success of the PMO acting and that this positive performance would bring benefits 
for project management in the Eletrobras System and from this, carry out an 
improvement of the structural model through methods Statistical. For it was conducted 
a field survey (survey) in order to collect data with professionals involved in Project 
Management within the Eletrobras System, from the proposed model and were shown 
the success factors in the performance of the PMO (Project Management Office) 
which enable the project management office become a vector of management 
excellence by the company. To achieve the idealized goal, there was (a) Bibliographic 
survey to conceptualize project management and PMOs, (b) identified the factors that 
influence the PMO acting success, (c) identify the theoretical approaches of the factors 
direct that contribute most to the PMO Eletrobras can act as a vector management par 
excellence, optimizing the increased efficiency of its operations and success in project 
management. It was found that theoretical approaches, from the PMO acting success, 
bringing benefits to the Project management in the Eletrobras System. Thus, to 
perform statistical work for the evaluation of the adequacy of the model, SPSS 
Statistics software was used, for the implementation of EFA (Exploratory Factor 
Analysis), seeking to test the model based on the theory presented previously. 116 
valid responses were obtained filled by employees with involvement in project 
management in the Eletrobras System. Earlier the theoretical model was composed of 
twenty theoretical approaches and three independent factors. After the stages of SEM, 
seventeen approaches was obtained and two independent factors, other than this 
model. With this, the H1 and H2 hypotheses were not rejected because they 
presented with significant factor (P <0.05). The hypothesis H3 had to be excluded, as 
their theoretical approaches the AFE comprised a single set with the hypothesis H2, 
whereas Matrix Total Variance Explained proved to be the most adjusted model with 
only two factors. All analyzes were validated by Cronbach's alpha. 
 

Keywords: PMO. Project Management. Success Factors. Structural Equation 

Modeling(SEM). Exploratory Factor Analysis (EFA).  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

 

Atualmente as empresas têm vislumbrado cada vez mais a importância do 

gerenciamento de projetos para mitigar problemas de gestão e aperfeiçoar a gestão 

por excelência. Nesse tocante, o PMO está inserido no contexto de tornar-se um vetor 

de gestão por excelência dentro das empresas. 

Segundo Aubry et al.(2008), as organizações tem enfrentado um contexto de 

aumento da concorrência e inovação de processos que denotam uma crescente 

ênfase em time to Market. As organizações têm respondido a esses desafios através 

do desenvolvimento de novas e flexíveis formas de organização nas quais os projetos 

são mais numerosos e mais estratégicos para a empresa. Como parte da resposta a 

esses novos desafios e como parte do movimento para aumentar tanto o número de 

projetos, como a importância estratégica da gestão de projetos, muitas organizações 

têm implementado uma nova entidade organizacional que é o escritório de 

gerenciamento de projetos ou PMO. 

Segundo o Plano Diretor de Negócios e Gestão do sistema Eletrobras (PDNG) 

(2014 / 2018), o advento da Medida Provisória (MP) 579 de 11/09/2012, convertida na 

Lei nº 12.783 de 11/01/2013, impactou profundamente a estratégia de atuação do 

Sistema Eletrobras em função dos ajustes praticados pelo Governo Federal sobre a 

dinâmica de operação, manutenção e expansão do Setor Elétrico Brasileiro. O 

processo de Planejamento e Gestão do Sistema Eletrobras foi direcionado para 

contemplar as novas condições em que as concessões vincendas foram prorrogadas, 

uma vez que uma série de premissas adotadas sobre geração de caixa, 

financiamentos, captações e estratégias de expansão foram afetadas pelas 

disposições introduzidas pela citada MP.  
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Por meio de um posicionamento imediato para o realinhamento estratégico da 

Eletrobras à nova realidade, buscou-se a definição de diretrizes de curto e médio 

prazo que culminaram na elaboração do Plano Diretor de Negócios e Gestão do 

Sistema Eletrobras (PDNG) (2014 / 2018), com um dos focos na elaboração de um 

plano de ação operacional para os projetos e iniciativas integrantes do plano de 

negócio. Dentre esses projetos encontra-se: Implantar e desenvolver escritórios de 

Projetos nas empresas Eletrobras. 

Nesse novo cenário e com a implantação do PMO Corporativo da Eletrobras 

desde Junho de 2012, a Eletrobras Holding busca otimizar a gestão de projetos do 

seu imenso portfólio de projetos de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica, pois tornou-se fundamental conseguir gerir os projetos do sistema com cada 

vez mais eficiência. 

Cabe salientar que a Eletrobras é líder no Brasil no segmento de geração e 

transmissão de energia elétrica no país. A Eletrobras leva energia elétrica, bem-estar 

e desenvolvimento para os brasileiros por meio de suas 180 usinas hidrelétricas, 

termelétricas, eólicas e nucleares, metade das linhas de transmissão do Brasil e seis 

empresas de distribuição. Em 2008, a Eletrobras foi autorizada a atuar no exterior, 

levando a sua experiência e conhecimento a outros mercados. Além disso, a empresa 

também desenvolve atividades na área de eficiência energética. 

 
 

Nesta dissertação, através da revisão bibliográfica e pesquisa de campo do tipo 

questionário (survey), pretende-se descobrir quais fatores decisivos, observados na 

literatura dos artigos sobre o tema, mais contribuem com a eficiência de atuação do 

PMO e consequentemente com a agregação de valor para a empresa e quais 

abordagens teóricas definem o sucesso de atuação do PMO. 

 

1.2. SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 

Segundo Desouza e Evaristo (2006), o PMO nas organizações tem a 
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responsabilidade de contribuir para o sucesso da Gestão de Projetos na empresa e 

que os projetos empreendidos, devem estar em alinhamento com os objetivos 

estratégicos de toda a organização. 

Nesse contexto, com a Eletrobras apresentando um Plano Diretor de Negócios 

e Gestão, onde a carteira de projetos está comprometida com uma plataforma de 

mudanças no curto e médio prazo, encontra-se o projeto Implantar de Desenvolver 

escritórios de projetos nas Empresas Eletrobras. 

As estratégias de gerenciamento de projetos podem ser desenvolvidas 

referindo-se a missão da Empresa e o seu ambiente de negócios. As estratégias de 

gestão de projetos envolvem a estrutura da empresa, planejando, coordenando e 

controlando os sistemas, bem como a gestão das partes interessadas (ISIK et al. 

2009). 

Hoje o PMO da Eletrobras tem a seguinte missão: Prover as melhores práticas 

em Gestão de Projetos, para que sejam gerenciados de maneira a alcançar os seus 

objetivos de prazo, custo e escopo, por meio do uso sustentável dos recursos, 

estimulando integração entre as áreas e a redução dos conflitos, com inovação 

contínua objetivando resultados mais eficazes e eficientes para a Eletrobras, 

conforme (BARCAUI, 2012).  

A partir disso podemos inferir que os fatores decisivos que influenciam o PMO 

como uma área responsável pela eficiência da Gestão de Projetos dentro da 

empresa, deverão ser identificados e estudados para suprir decisão da alta 

administração no tocante a fortalecer e desenvolver o PMO da Eletrobras, totalmente 

em consonância com a literatura sobre o tema e o planejamento estratégico da 

empresa. 

A fim de conseguir verificar quais os fatores decisivos que contribuem com a 

eficiência do PMO e denotá-lo como um vetor de gestão por excelência dentro da 

empresa e consequentemente responsável pela eficiência na gestão de projetos, 

foram elencadas três dimensões que influenciam a atuação do PMO dentro das 

empresas, são elas: 
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1. Fatores decisivos de Cultura e Liderança 

2. Fatores decisivos de Processos e Organização 

3. Fatores decisivos de Tecnologia 

 

A situação apresentada induz a algumas questões a serem pontuadas: 

Os fatores decisivos citados influenciam o sucesso de atuação do PMO na 

Eletrobras? Quais fatores devem ser implantados e desenvolvidos para que o PMO 

tenha uma atuação de vetor de gestão por excelência na empresa? Quais 

abordagens teóricas denotam a influência de atuação do PMO e o seu nível de 

sucesso para a gestão de projetos na Eletrobras? 

 

1.3. OBJETIVO DA PESQUISA 

 

 

O problema núcleo da pesquisa é elaborar uma modelo estrutural completo dos 

fatores que influenciam o sucesso da atuação do PMO e que benefícios essa atuação 

positiva pode trazer para a gestão de projetos no Sistema Eletrobras e a partir disso, 

realizar um aperfeiçoamento do modelo estrutural por meio de métodos estatísticos. 

Os objetivos específicos desse trabalho são: 

1) Desenvolver de uma pesquisa de campo (survey) para levantamento de dados 

junto aos profissionais envolvidos em Gestão de Projetos dentro da Eletrobras, 

a partir do modelo proposto; 

2) Averiguar quais abordagens teóricas dos fatores diretos mais contribuem para 

que o PMO da Eletrobras possa atuar como um vetor de gestão por excelência, 

otimizando o aumento da eficiência da sua atuação e o sucesso na gestão de 

projetos. Averiguar quais abordagens teóricas, a partir do sucesso de atuação 

do PMO, trazem benefícios para a Gestão de Projetos no Sistema Eletrobras; 

3) Oferecer uma visão de sucesso para atuação do PMO dentro do Sistema 
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Eletrobras e possibilitar que o estudo sirva de parâmetro para as empresas no 

tocante a gestão por excelência e que seja explorada nós próximos anos; 

 

 

 

1.4. QUESTÕES 

 

 

No contexto atual da Eletrobras, no intuito de buscar otimizar suas ações de 

gestão e desenvolver e aumentar a eficiência do PMO, torna-se indiscutível a busca 

pelos fatores decisivos que irão mais contribuir com a gestão por excelência 

procurada para garantir a agregação de valor para a empresa. Tendo em vista a 

Eletrobras ter atualmente diversos projetos de investimentos bilionários no seu 

portfólio é cada vez mais imprescindível a busca pela eficiência do PMO, para 

subsidiar sua tomada de decisão e propiciar investir em fatores decisivos que 

contribuirão com a responsabilidade do PMO em comandar a gestão de projetos na 

empresa e tornar-se um vetor de excelência. Logo, essa pesquisa busca solucionar 

as questões abaixo: 

a. Identificar quais os fatores decisivos contribuem para o sucesso na atuação 

do PMO? 

b. Identificar quais as abordagens teóricas que influenciam o sucesso na 

atuação do PMO e averiguar quais abordagens teóricas, a partir do sucesso de 

atuação do PMO, trazem benefícios para a Gestão de Projetos no Sistema 

Eletrobras? 

c. Qual meta-modelo contendo os fatores que influenciam a atuação do PMO e 

quais abordagens teóricas que interagem no sucesso na atuação do PMO, 

podem melhor representar a pesquisa realizada? 
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1.5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Dentre a técnica de análise multivariada de dados ficou definido que o 

tratamento de dados utilizado foi o método estatístico exploratório: Análise Fatorial 

Exploratória (AFE). 

A partir disso, a pesquisa utilizou a Modelagem de Equações Estruturais 

(SEM), para testar o modelo teórico. A SEM é uma técnica que combina regressões 

múltiplas e análise fatorial na estimação simultânea de causa e efeito e as influências 

entre as variáveis do modelo. 

Para realizar os trabalhos estatísticos para a avaliação do modelo, foi utilizado 

o software SPSS, para a execução da AFE, em busca de testar o modelo baseado na 

teoria apresentada. Para medir a confiabilidade das mensurações, foi calculado o alfa 

de Cronbach.  

Segundo Hair et al. (2009), a Modelagem de equações estruturais pode 

examinar uma série de relações de dependência simultaneamente, onde uma variável 

presumivelmente dependente (Sucesso na atuação do PMO) torna-se independente 

(influencia a variável dependente) em uma relação subsequente de dependência 

(abordagens teóricas que definem o fator sucesso na atuação do PMO). 

Com isso, a pesquisa é considerada exploratória aplicada por ser dirigida aos 

profissionais da área de gestão de projetos. Apresenta uma análise técnica 

bibliográfica e de levantamento de campo através de questionário. 

Segundo Gil (1991), a pesquisa exploratória busca proporcionar maior 

familiaridade com o problema. Logo, com a análise da literatura sobre o tema é de 

fundamental importância para a Eletrobras aperfeiçoar ações no intuito de alavancar o 

PMO como vetor de gestão por excelência nesse novo cenário do setor elétrico e 

consequentemente explorar os fatores decisivos que contribuem para isso. 
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1.6. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

Essa dissertação foi realizada através de pesquisa bibliográfica em vários 

motores de busca, onde foram escolhidos os oitenta e três artigos mais alinhados com 

o tema. Essa pesquisa teve como objetivo explorar conceitos sobre o PMO e os 

fatores que influenciariam a atuação do PMO dentro da Eletrobras e sua possibilidade 

de agregar valor a empresa através de sua eficiência. 

Cada fator decisivo é estudado detalhadamente, contribuindo com variáveis 

para as questões de pesquisa de campo (variáveis independentes), e sua influência 

na variável dependente estudada (sucesso do PMO). Além disso, o meta-modelo 

proposto irá denotar a influência de atuação do PMO e consequentemente o sucesso 

na gestão de projetos na empresa, a partir das abordagens teóricas. 

 

 

1.7. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

 

Na atual conjuntura da Eletrobras com a renovação das concessões de 

geração no setor elétrico e consequente perda de receita devido à diminuição das 

receitas oriundas das contas de luz da população, a empresa tem a obrigação de 

atuar através de gestão por excelência para conseguir manter-se competitiva nesse 

mercado tão disputado. Assim, a atuação do PMO surge como essencial nesse 

processo de tornar a gestão da empresa cada vez mais eficiente. 

Logo, através de seu planejamento estratégico, a Eletrobras delineia o PMO 

como uma parte da organização responsável pela gestão eficiente da sua carteira de 

projetos. A análise dos fatores decisivos que melhor contribuem para que isso ocorra 

é essencial para a empresa no tocante a sua tomada de decisão futura. 

Isso exposto, a pesquisa torna-se primordial para: 
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I. Gerentes de Programa/Projetos e partes interessadas na Eletrobras.  

II. Alto Executivos da Eletrobras.  

III. Comunidade internacional em Gestão de Projetos.  

IV. Comunidade científica.  

V. Mercado Organizacional.  

 

 

1.8. ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

 

 

Esta dissertação está baseada em pesquisa bibliográfica, explorando assuntos 

discutidos na literatura de forma independente, tais como: fatores Culturais e de 

Liderança, Fatores de Processos e Organização e Fatores Tecnológicos no ambiente 

do PMO que agreguem valor a empresa e denotem o escritório de projetos como um 

vetor de gestão por excelência. Com isso, é primordial delimitar essa contextualização 

dentro do sistema Eletrobras e com profissionais que trabalham de alguma forma e 

estejam envolvidos na gestão de projetos dentro da empresa, no tocante a conseguir 

um diferencial de qualidade da informação e evitando a dispersão do conteúdo 

estudado.  

Uma pesquisa de campo foi utilizada para mapear junto aos profissionais de 

Gerência de Projetos da Eletrobras as análises para subsidiar os conceitos aqui 

explanados e baseados na literatura sobre o tema, publicados até Setembro de 2013, 

levando a conclusões e possíveis questões para discussão. 
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1.9. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

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, onde são apresentadas as 

considerações vistas na literatura sobre o tema até Setembro de 2013.  

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, 

identificada e selecionada. 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 estatística dos 

fatores culturais e de Liderança, Fatores de Processos e Organização e Fatores 

tecnológicos, bem como a validação das hipóteses apresentadas.  

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. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. PMO (PROJECT MANAGEMENT OFFICE) 

 

 

A importância cada vez maior em gerir com eficiência projetos traz a tona o que 

preconiza o PMI (Project Management Institute) no seu guia PMBOK (Guia do 

conhecimento em gerenciamento de projetos), isto é, identifica um subconjunto de 

conhecimentos em gerenciamento amplamente reconhecido como boa prática na 

aplicação correta das habilidades, ferramentas e técnicas para aumentar as chances 

de sucesso em uma gama de projetos. Assim, o PMBOK define projeto como um 

esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

exclusivo. 

Segundo Mantel et al. (2000) um projeto é uma atividade única, finita e com um 

conjunto bem definido de resultados finais esperados. 

Artto et al. (2007) definem uma empresa de projeto como uma empresa que 

fornece produtos e soluções para seus clientes através de projetos e o seu negócio 

orientado a projeto. O gerenciamento de projetos é um conceito universal contendo 

planejamento e gestão das atividades orientadas para o projeto. Ela tem evoluído a 

fim de planejar, coordenar e controlar as atividades complexas e diversificadas dos 

modernos projetos industriais e comerciais. O objetivo do gerenciamento de projetos é 

prever ou predizer perigos e problemas na medida do possível planejar, organizar e 

realizar atividades de controle para que o projeto possa ser preenchido com tanto 

sucesso quanto possível, apesar dos riscos. 

Assim a gestão de projetos pode ser definida como o planejamento, a 

programação e o controle de uma série de tarefas integradas de forma a atingir seus 
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objetivos com sucesso, para benefício dos stakeholders do projeto. Dessa forma as 

empresas atualmente estão conscientes da importância da gestão de projetos e 

consequentemente imputam ao PMO como um centro de excelência na gestão de 

projetos, conforme KERZNER (2010). 

Segundo o PMBOK (2013), O escritório de projetos é um corpo ou entidade 

organizacional à qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao 

gerenciamento de projetos centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio. 

As responsabilidades de um PMO podem variar desde fornecer funções de suporte ao 

gerenciamento de projetos até ser responsável direto pelo gerenciamento de um 

projeto. 

Segundo Desouza (2008) podemos segmentar os papéis dos PMOs em três 

níveis: estratégico, tático e operacional: 

Nível estratégico: 

 O papel do PMO é garantir que os projetos estão alinhados com os objetivos 

estratégicos da organização, para que os projetos assumidos estejam em linha 

com os objetivos em longo prazo do negócio. Eles garantem que os projetos e 

os membros da equipe tenham uma ligação direta com a área de planejamento 

estratégico da organização e estejam alinhados no processo de projeto, seleção, 

prioridade e execução. 

 Influenciar o crescimento estratégico da organização, de modo que projetos 

empreendidos possam contribuir positivamente para o crescimento de uma 

estratégia de expansão dos negócios. 

 A gestão eficiente e eficaz da gestão do conhecimento, conduzida de forma a 

melhorar as políticas, práticas e metodologias de gerenciamento de projetos com 

a captura de conhecimento eficiente, compartilhamento de conhecimento, o 

conhecimento transferido e mecanismos de reutilização de conhecimento. 

Nível tático: 

 O papel do PMO é fechar a integração entre as iniciativas do projeto, de modo 

que haja coordenação entre os diversos projetos, que são realizados na 
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organização. Isto torna necessário o acompanhamento de perto de cada projeto 

para entregar o esperado com resultados eficazes em tempo e orçamento. 

 Busca consistente na qualidade de produtos e serviços gerados por projetos, 

através de monitoramento que busque seguir as normas e metodologias 

definidas. 

 Partilhar entre os membros dos projetos, conhecimentos para garantir uma 

comunicação clara entre o projeto e as equipes. 

Nível operacional: 

 O PMO é responsável pela realização de avaliações de projeto, criando o 

processo para revisões operacionais, que aprova pedidos para aumentar 

orçamentos e / ou recursos, e assegurar que os projetos estão sendo realizados 

de forma eficiente. 

 Realizar integração de conhecimentos provenientes dos projetos, assegurando 

que a informação está prontamente disponível para informar as decisões sobre 

os processos de implementações específicas. 

O escritório de Gerenciamento de projetos (EGP), conhecido como PMO 

(Project Management Office) tem um papel crescente nas organizações a fim de 

tornar-se um vetor de gestão por excelência e com isso, comandar e facilitar o uso 

das melhores práticas de gerenciamento de projetos, no intuito de atingir as metas 

estabelecidas (ENGLUND; GRAHAM; DINSMORE, 2003). 

Segundo Pemsel e Wiewiora (2013), Um escritório de gerenciamento de 

projetos (EGP) é uma área formal de controle entre a alta administração e o 

gerenciamento de projetos dentro de um PBO (project-based organisation), isto é, 

uma Organização baseada em projetos. 

Em relação ao conceito de PMO, Isik et al. (2009), argumenta que o mesmo 

pode ser considerado como uma unidade organizacional de coordenação facilitadora 

do conhecimento e de outros recursos entre o PBO e seus projetos e, portanto, 

tornar-se um vetor de gestão e conhecimento dentro da organização.  

Já Julian (2008) frisa que o PMO tem potencial para atuar como uma ponte 
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sobre a organização baseada em projetos e suas fronteiras de conhecimento, uma 

vez que se estendem em três grandes níveis organizacionais: Alta administração, 

equipe do PMO e equipes de projetos. 

Conforme citado pelo autor no último parágrafo, isso vem a fortalecer que a 

atuação do PMO dentro da Eletrobras é pautada pela integração da alta 

administração e a equipe do PMO, como já bem salienta no PDNG (2014 / 2018) da 

Eletrobras no projeto: “Implementar e Desenvolver escritórios de projetos no sistema 

Eletrobras”. 

Segundo Walker et al. (2005), o PMO move-se na direção em um conceito de 

um centro de excelência em gestão de projetos por criação de um ambiente para 

possibilitar um fluxo contínuo de projetos gerenciados com sucesso.  

Já Hurt et al. (2009), o PMO tem que gerir a mudança contínua e reinventar-se 

em termos de metas, objetivos e processos, enquanto mantém o foco na melhoria de 

gestão de projetos na organização baseada em projetos, a fim de manter a eficácia. 

Dai (2004) frisa que a presença do PMO tem forte influencia no sucesso dos 

projetos, logo existe uma tendência à implantação formal de EGP nas organizações 

devido a sua contribuição para o sucesso dos projetos. 

Mas é importante salientar que Hobbs, Aubry e Thuillier (2008), numa pesquisa 

baseada em grande número de PMOs e seus contextos organizacionais, mostrou 

extrema variedade tanto na forma e função de PMOs. As tentativas para reduzir essa 

variedade a um número limitado de modelos falharam. Além disso, a pesquisa 

mostrou que na maioria dos casos, PMOs são estruturas ainda instáveis nas 

organizações, denotando a importância de adequar seu arranjo estrutural e assim, 

contribuir para que o PMO tenha uma atuação de sucesso na gestão de projetos.  
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2.2. FATORES DECISIVOS DE SUCESSO NA ATUAÇÃO DE PMOS 

 

 

Os fatores decisivos para o sucesso da atuação do PMO denotam quais são os 

principais pontos que a empresa deve focar para que possibilite que o PMO seja um 

vetor de gestão por excelência dentro da empresa. Para apontar esses fatores foi 

realizado um levantamento bibliográfico na literatura abordando temas como 

gerenciamento de projetos, implementação e atuação dos escritórios de 

gerenciamento de projetos. 

Foram identificadas 20 abordagens teóricas que têm influencia direta no 

sucesso de atuação do PMO ou são influenciados pelo sucesso desta atuação. Desse 

total, 10 abordagens teóricas foram agrupadas em 3 fatores teóricos decisivos, os 

quais influenciam no sucesso da atuação do PMO (variáveis independentes que 

influenciam o sucesso na atuação do PMO) e são os construtos exógenos da relação. 

Outras 10 abordagens teóricas (variáveis dependentes) que compõem o constructo 

endógeno teórico que são influenciados e trazem benefícios para a empresa a partir 

do sucesso de atuação do PMO. 

Com essa influência, essa pesquisa visa entender quais os fatores decisivos 

que influenciam a atuação de sucesso do PMO dentro da empresa. A partir da revisão 

bibliográfica foram identificadas três grandes dimensões que podem contribuir com 

essa atuação de gestão por excelência do PMO: Fatores decisivos de Cultura e 

Liderança, Fatores decisivos de Processos e Organização e Fatores decisivos de 

Tecnologia. 

Esses fatores podem transformar o EGP em um centro decisivo para buscar a 

eficiência na gestão de projetos tão procurada pela empresa e condição única para 

diferenciação de competição no mercado cada vez mais globalizado. 

Corroborando nesse contexto, Suikki et al (2006), descreve que o ambiente de 

negócios turbulento de hoje caracterizado pela incerteza e incapacidade de prever o 

futuro é extremamente desafiador, e, assim, requer o desenvolvimento de novas 
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competências. Especialmente dentro de gerenciamento de projetos, desenvolvimento 

de competências é um dos fatores críticos de sucesso para garantir a competitividade 

das empresas. Aprender com os processos e organização, isto é, aprendizado 

organizacional, cultura e liderança organizacional, gestão do conhecimento via 

tecnologia da informação para atingir a gestão de projetos eficiente é fundamental. 

Desouza e Evaristo (2006) consideram que as funções e tarefas dos escritórios 

de gerenciamento de projetos (PMO) usam fatores de gestão do conhecimento para 

facilitar e coordenar a gestão de projetos dentro das empresas no intuito de torna-los 

um diferencial de gestão dentro da organização. Assim os fatores de cultura e 

liderança, processos e organização e tecnológicos são essenciais para o sucesso da 

atuação do PMO. 

Assim, Gold et al (2001); Cepeda e Vera (2007) atribuem que os fatores que 

afetam diretamente o sucesso da gestão do conhecimento em projetos e 

consequentemente influenciam positivamente uma atuação de sucesso no PMO são 

as dimensões: Processos e Organização, Cultura e Liderança e Tecnológicos. Isto é, 

as três dimensões são formadas por variáveis independentes que por seguinte tem 

fatores decisivos que influenciam a variável dependente “sucesso na atuação do 

PMO”.  

 

2.2.1. Fator de Cultura e Liderança 

 

 

O fator de cultura e liderança é essencial na tônica da criação e 

compartilhamento do conhecimento aberto dentro e entre projetos, visando uma 

cultura de confiança mútua e entendimento de pessoal e organizacional. Este fator é 

composto por quatro abordagens teóricas: “Alocar no PMO profissionais seniores e 

experientes”, “Obter patrocínio da Alta Administração”, “Otimizar treinamentos para as 

partes interessadas” e “Obter comprometimento dos Stakeholders em Gerenciamento 

de projetos”. 
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2.2.1.1. Abordagem “Alocar no PMO profissionais seniores e experientes” 

 

 

Conforme Pakseresht e Asgari (2012), a importância de pessoas competentes 

em gestão de projetos e que tenham experiência no que tange a gestão de recursos 

humanos é essencial no PMO. 

Também corroboram nesse sentido, Thuillier et al (2012) que considera que a 

estratégia dentro do projeto deverá ter especificidades da equipe do projeto como 

formação e experiência dos profissionais. 

A integração interna entre o PMO e as equipes de projeto acontece por meio 

da função de consultoria e mentoria que o PMO oferece as partes interessadas dos 

projetos na empresa (LETAVEC, 2006). 

Assim, conforme os autores citados nos três últimos parágrafos, um dos fatores 

fundamentais para o sucesso de atuação do PMO está relacionado ao fato da sua 

composição ser delineada por profissionais seniores e experientes, pois assim, o 

PMO terá mais chances de sucesso para influenciar, praticar o coaching nas equipes 

e possibilitar que esse conhecimento seja perpetuado no dia a dia na gestão de 

projetos dentro da organização. 

 

 

2.2.1.2. Abordagem “Obter patrocínio da Alta Administração” 

 

 

Conforme Alsmadi, Lehaney e Kan (2012), Scarso, Bolisani e Salvador (2009) 

denotam que a falta de patrocínio da alta administração são uma barreira na 

implantação de projetos, contribuindo para a principal causa no insucesso dos 

projetos e consequentemente fracasso do EGP. 

Esse sentido, Young e Poon (2013), complementam que sem o apoio da alta 

administração na gestão de projetos, todos os outros fatores críticos de sucesso 
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atrelados a um desempenho por excelência em projetos ficam mais evidenciados. 

Para que o PMO tenha sua garantia de autonomia de atuação e que isso 

permeie os projetos da empresa, por conta que muitas vezes as funções em 

gerenciamento de projetos não estão claras o suficiente para os líderes de projetos e 

os membros do PMO, consequentemente gerando atritos, é fundamental o apoio da 

alta administração para que o PMO tenha sucesso em sua atribuição primária, 

DISMORE (2005). 

Para concordar com esse conceito, Crawford (2002) imputa que o 

comprometimento “top-down” em relação às melhores práticas em gerenciamento de 

projetos na organização, por meio de incentivo, cobrança, premiação e treinamento 

dos stakeholders em gestão de projetos, induz ao sucesso do EGP, o qual tem 

facilitado a disseminação da cultura de gestão de projetos na organização. 

Logo, um dos fatores mais importantes para influenciar a atuação de sucesso 

do PMO é a intervenção da alta administração no tocante a interferir na adesão as 

melhores práticas em gestão de projetos, quando essas não têm comprometimento 

dos colaboradores por acharem ser uma atividade que não agrega valor ao trabalho, 

segundo Letavec (2006). 

Assim, conforme os autores citados nos quatro últimos parágrafos, sem o apoio 

da alta administração e total confiança ao trabalho do PMO, os membros das equipes 

de projetos terão a percepção de que o EGP é um centro de excelência sem força 

para implementar as mudanças e diretrizes necessárias a gestão por excelência. 

 

 

2.2.1.3. Abordagem “Otimizar treinamentos para as partes interessadas” 

 

 

Segundo Rabechini Júnior et al. (2011), valorizar o monitoramento e 

acompanhamento de projetos, mas primeiro focando o seu planejamento com 

treinamento e não a cultura da execução direta, que poderá impor uma rejeição as 
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boas práticas de gerenciamento de projetos e consequente insucesso na atuação do 

EGP dentro da empresa é de suma importância. 

Assim também confirmam Desouza e Evaristo (2006), que o PMO é um vetor 

de conhecimento que fornece orientação, treinamento e é reconhecido como a maior 

autoridade na organização no que tange ao conhecimento relacionado à gestão de 

projetos. Com isso, o treinamento para equipes de projeto é fundamental para 

gerenciar as exigências educacionais dos gerentes de projeto no intuito de garantir 

que eles estejam melhores preparados para lidar com as complexidades do projeto, 

gerenciar as expectativas do cliente e engajar-se na atuação da equipe do projeto. 

A cultura do conhecimento está relacionada a uma transferência do 

conhecimento aberto dentro e entre projetos. Para isso o treinamento é fundamental 

para proporcionar o partilhamento do conhecimento e a implementação da confiança 

mútua. Isso é uma vantagem para conseguir o entendimento de pessoal e 

organizacional para a atuação de sucesso do PMO, conforme Koskinen (2010); 

Newell et al. (1999). 

Assim, conforme os autores citados nos três últimos parágrafos, o treinamento 

das partes interessadas é primordial para que o conhecimento do PMO se permeie 

pela empresa e seja disseminado para criar a cultura organizacional em gestão de 

projetos tão fundamental para a busca pela gestão por excelência dentro da 

organização. 

 

 

2.2.1.4. Abordagem “Obter comprometimento dos Stakeholders em Gerenciamento 

de projetos” 

 

 

Munns e Bjeirmi (1996) sugerem que os fatores de sucesso em gerenciamento 

de projetos incluem compromissos em concluir os projetos, com a nomeação de 

gerentes de projetos qualificados, definição adequada do projeto, planejamento 
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correto das atividades, fluxo de informação adequado, premiando a equipe do projeto 

por bons resultados e aberto a inovações. 

Embora a maior parte da literatura em gestão de projetos focaliza os processos 

e métodos, um conjunto emergente de pesquisa destaca a importânciada cultura 

organizacional e da equipe, em especial, o comprometimento no ambiente de projeto. 

A pesquisa revela repetidamente uma alta correlação entre o desempenho em gestão 

de projetos bem sucedido e uma cultura que promove a partilha de informação e de 

transparência na empresa (COOPER et al., 2001;KILLEN et al., 2008; KIM et 

al.;2007). 

Compromisso das partes interessadas e boa comunicação são vantagens que 

asseguram a participação efetiva em atividades de gestão de projetos e gestão do 

conhecimento, fundamentais para a eficiência do EGP. (EPPLER et al, 2000; FONG, 

2003; LIEBOWITZ; MEGBOLUGBE, 2003).  

Assim, conforme os autores citados nos três últimos parágrafos, o 

comprometimento em gerenciamento de projetos é um dos pilares para que o PMO 

possa ter uma atuação de sucesso e conseguir contribuir com uma gestão mais 

eficiente dentro da empresa e consolidando uma cultura organizacional que irá 

permitir que o trabalho dos líderes de projetos seja reconhecido. 

 

 

2.2.2. Fator de Processo e Organização 

 

 

O fator de Processo e Organização explana sobre a importância de métodos 

otimizados que contribuem com a definição de responsabilidades organizacionais e 

processos sistemáticos em gestão de projetos. Este fator é composto por quatro 

abordagens teóricas: “Implementar uma estrutura funcional projetizada dentro da 

empresa”, “Conduzir projetos com a metodologia desenvolvida alinhada ao nível de 

maturidade em gerenciamento de projetos observado”, “Alinhar o PMO ao 
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planejamento estratégico da empresa com apoio aos seus projetos” e 

“Institucionalizar nível de poder e hierarquia dado ao PMO através de política 

específica”. 

 

2.2.2.1. Abordagem “Implementar uma estrutura funcional projetizada dentro da 

empresa” 

 

Em muitas organizações permanentes, encontra-se responsabilidades centrais 

para a organização, compreendendo vários programas e uma variedade de projetos 

numa estrutura de ambiente de multi-projetos (EVARISTO et al., 2006). 

Na mesma linha, Walker et al. (2005) propõe que a gestão de projetos na 

empresa tenha um centro de excelência como uma unidade central de coordenação 

para o trabalho em rede entre as equipes de projeto. 

Nas empresas projetizadas, o EGP apoia projetos com mais ênfase nos 

objetivos dos projetos do que empresas matriciais e funcionais. Isso acontece, pois as 

empresas que trabalham numa estrutura matricial ou funcional têm mais diretrizes na 

organização dentro do departamento, diferente das empresas projetizadas que focam 

a gestão nos projetos (ROLLINS et al., 2003). 

Assim, conforme os autores citados nos três últimos parágrafos, o trabalho do 

PMO em empresas com estrutura organizacional projetizada contribui para um maior 

foco no projeto, com uma comunicação mais efetiva do que na estrutura funcional e 

os membros da equipe de projetos se reportam somente a um gerente de projetos. 
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2.2.2.2. Abordagem “Conduzir projetos com a metodologia desenvolvida alinhada 

ao nível de maturidade em gerenciamento de projetos observado” 

 

 

Shirazi et al.(1996) fomentam que o uso de técnicas de gestão de projetos 

adequada a cultura e característica da empresa contribui para o sucesso do 

gerenciamento de projetos. 

Desouza (2006) relata que os PMOs são responsáveis para o desenvolvimento 

de padrões e metodologias de gerenciamento de projetos adequados e buscam 

melhorar a capacidade da organização na prática, destas metodologias 

desenvolvidas. 

Conhecimento é muitas vezes considerado um fator crucial em gestão de 

projetos alinhado as atividades e metodologias desenvolvidas. Assim, para coordenar 

as atividades de gestão de projetos e para sinalizar sua importância para os 

colaboradores, a avaliação e controle das atividades de gestão de projetos 

adequadas à maturidade da empresa é de fundamental importância, segundo 

SHINDLER et al. (2003). 

 Assim, conforme os autores citados nos três últimos parágrafos, a condução 

da metodologia de gerenciamento de projetos na empresa está totalmente alinhada 

ao nível de maturidade mensurada. Logo, é possível a sua aplicabilidade total dentro 

da organização sem desvios, devido à um bom entendimento do que é comunicado 

em relação ao gerenciamento de projetos. 
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2.2.2.3. Abordagem “Alinhar o PMO ao planejamento estratégico da empresa com 

apoio aos seus projetos” 

 

 

Müller et al. (2009) salienta que o PMO contribui para a institucionalização das 

estratégias de governança corporativa dentro da empresa, alinhadas a gestão de 

projetos e a sua eficiência. 

Evaristo et al. (2006) define que a estrutura de gestão de projetos na empresa 

deve estar perfeitamente alinhada com a cultura corporativa da organização. Os 

PMOs mais eficazes são aqueles que produzem melhorias no devido tempo, e 

continuamente conduzem equipes de projeto para melhorar a sua performance 

alinhadas a essa governança. 

Segundo Rollins et al. (2003) a atuação do PMO alinhada ao planejamento 

estratégico da empresa é importante para ter um orgão na empresa que viabilize a 

transformação das estratégias associadas em resultados efetivos. 

Assim, conforme os autores citados nos três últimos parágrafos, o 

entendimento em que o PMO deve trazer resultados aos negócios da organização 

está atrelado ao melhor desempenho dos projetos e com sua função de suporte ao 

planejamento estratégico da empresa e com isso viabilizando uma maior eficiência 

gerencial nos diversos projetos inseridos no plano de negócios da empresa. 

 

 

2.2.2.4. Abordagem “Institucionalizar nível de poder e hierarquia dado ao PMO 

através de política específica” 

 

 

Aubry et al. (2010) constataram que muitas organizações implementam 

escritórios de gerenciamento de projetos sem uma direção clara e visão, de qual 

papel institucional o PMO deve focar e respeito as necessidades organizacionais. Isso 
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seria fundamental para contribuir para uma atuação do PMO com maior eficiência por 

conta desse reconhecimento institucional dentro da empresa. 

Segundo Julian (2008), o PMO deve ter um papel de destaque institucional, 

incentivando a aprendizagem bem sucedida, enfatizando produtos e processos e 

sendo um facilitador para apoiar as reflexões nas lições aprendidas. 

Para Kendal et al. (2003) salientam que o posicionamento do EGP no nível 

hierárquico da empresa deve ser o mais diferenciado possível, para que o mesmo 

tenha uma atuação de sucesso. Corrobora também Rad e Levin (2003) que sugere 

uma posição do PMO em um nível mais alto da estrutura organizacional, otimizando a 

comunicação e melhores resultados na gestão de projetos. 

Assim, conforme os autores citados nos três últimos parágrafos, fica claro a 

importância do empoderamento do PMO dentro da empresa através de uma política 

específica que facilita a integração entre o escritório e as equipes de projeto no 

tocante a enraizar o real posicionamento de cada parte interessada na gestão por 

excelência capitaneada pelo PMO. 

 

2.2.3. Fatores de Tecnologia da Informação 

 

 

O fator de Tecnologia da Informação explica a troca de experiências bem 

sucedidas e apoio a comunicação e armazenamento do conhecimento em gestão de 

projetos. Este fator é composto por duas abordagens teóricas: “Integrar sistemas de 

informação no gerenciamento de projetos da empresa por meio de banco de dados 

comum”, “Otimizar sistemas de armazenamento de lições aprendidas e criar portal de 

gestão de projetos unificado”. 
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2.2.3.1. Abordagem “Integrar sistemas de informação no gerenciamento de projetos 

da empresa por meio de banco de dados comum” 

 

 

Segundo Shenhar e Dvir (1996), no gerenciamento de projetos o cumprimento 

das especificações tecnológicas é um dos principais fatores de realização do sucesso 

do projeto. 

Compactua também, Walker e Christenson. (2005) que denota qual a atuação 

do PMO pode promover o aprendizado individual e em grupo, proporcionando um 

conhecimento de estrutura de rede que melhora a gestão do conhecimento através do 

compartilhamento do conhecimento e insights sobre o individual, grupal e 

organizacional. 

Awazu et al. (2005) informa que algumas das principais razões para as falhas 

na gestão de projetos são um resultado da má gestão do conhecimento: a falta de 

estimativa eficaz do projeto e orçamento, má comunicação e práticas de 

compartilhamento de informações, reutilização inadequada de experiências e lições 

aprendidas no passado, e insuficiente compreensão da tecnologia, particularmente 

com as suas limitações.  

A existência de uma infraestrutura avançada de tecnologia da informação é 

uma condição necessária para a troca de conhecimento bem sucedido em gestão de 

projetos, conforme Gupta (2000) e Karlsen (2004). 

Segundo Magalhães (apud LETAVEC, 2006), um papel importante dos 

sistemas de informação no gerenciamento de projetos da organização é o de dar 

consistência às informações e às comunicações por meio de acesso a um banco de 

dados comum a todos os projetos. 

Assim, conforme os autores citados nos cinco últimos parágrafos, o uso de 

banco de dados comum através de um software de gerenciamento de projetos é de 

fundamental importância para controlar e monitorar os projetos relevantes e 

possibilitar a entrega da informação para a tomada de decisão e proporcionar uma 
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atitude preventiva perante as equipes dos projetos. 

 

 

2.2.3.2. Abordagem “Otimizar sistemas de armazenamento de lições aprendidas e 

criar portal de gestão de projetos unificado” 

 

 

Conforme Brown e Ettenson (2013), não elaborar e não aprender com as lições 

aprendidas, compromete os prazos e custos associados aos projetos. Também 

corrobora com o conceito, Isik et al. (2009), onde a gestão por excelência pode ser 

alcançada se as lições aprendidas de projetos concluídos são mantidos na memória 

da estrutura organizacional e usados em projetos futuros. 

Desouza (2006) salienta que a gestão do conhecimento do projeto, isto é, 

aproveitar o conhecimento sob a forma de melhores práticas em como os projetos são 

geridos na organização, e também lições aprendidas com a realização de projetos 

nas organizações, é de fundamental importância.  Este conhecimento é fortemente 

alimentado através das outras áreas da organização, tais como engenharia, pesquisa 

e desenvolvimento, e desenvolvimento de produtos, assim como para melhorar os 

produtos e serviços da organização. 

Em relação à gestão do conhecimento em um ambiente de projetos a 

tecnologia avançada e específica para apoiar a comunicação multidirecional, portais, 

plataformas baseadas na web e sistemas de facilitação para armazenamento e 

recuperação desses conhecimentos relevantes, são essenciais para a gestão por 

excelência em projetos, conforme abordado por BRESNEN et al. (2004), LESEURE et 

al. (2004) e SAPSED et al. (2005). 

 Assim, conforme os autores citados nos três últimos parágrafos, criar um portal 

de gestão de projetos unificado e trabalhar com as lições aprendidas em projetos 

torna-se altamente estratégico, visto que os projetos no setor elétrico são 

padronizados e a cada troca baseada na gestão do conhecimento é fundamental a 
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agregação de informações decisivas para a gestão de projetos eficaz. 

Logo, conforme o quadro 1, o estudo apresenta um resumo dos principais 

autores que relacionam as 10 abordagens teóricas e seu 3 fatores (variáveis 

independentes) que influenciam o sucesso de atuação do PMO: 

 

 

Quadro 1: Resumo dos fatores decisivos de sucesso na atuação do PMO, suas respectivas 

abordagens teóricas e principais autores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2.3. AS ABORDAGENS TEÓRICAS QUE TRAZEM BENEFÍCIOS PARA A 

ATUAÇÃO DE SUCESSO DOS PMOs 

 

 

Conforme Suikki et al. (2006), na literatura de gerenciamento de projetos, há 

um grande número de manuais técnicos, que se concentram em gerenciamento de 

projetos, processos e de como executar projetos de sucesso em diferentes campos. 

Há também a literatura, que abrange a "teoria" de gerenciamento de projetos, seus 

fundamentos, processos, métodos, ferramentas e casos práticos, e as idéias de 

sucesso. O gerenciamento de projetos é uma aplicação do conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos 

requisitos do projeto.  

A equipe do projeto gerencia o trabalho dos projetos. PMBOK (PMI, 2013) 

organiza o projeto em competências gerenciais em dez áreas de conhecimento ou 

dez abordagens teóricas para esse estudo. 

As 10 abordagens teóricas que são influenciadas pelo sucesso de atuação do 

PMO são as que detem aspectos relacionados ao desempenho eficiente dos projetos. 

São elas: 

 

 

2.3.1. Abordagem “Melhora na Integração das áreas envolvidas” 

 

 

O gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e as atividades 

necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários 

processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento. No contexto de 

gerenciamento de projetos, integração inclui características de unificação, 

consolidação, articulação e ações integradoras que são essenciais para o término do 

projeto com sucesso, segundo PMBOK (PMI, 2013). 
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Segundo Crawford (2002), gerir o portfólio de projetos da empresa em 

consonância com o planejamento estratégico definido e disseminado em toda a 

organização é uma prerrogativa relevante do PMO que contribui para a integração 

das áreas envolvidas. 

Conforme Motwani, Subramanian e Gopalakrishna (2005), a cultura 

organizacional da empresa facilita ou inibe a integração de aprendizagem individual 

com a aprendizagem organizacional, influenciando a capacidade da organização para 

aprender, compartilhar informações e tomar decisões que busquem a eficiência no 

gerenciamento de projeto e consequentemente o sucesso de atuação do PMO. 

Assim, conforme os autores citados nos três últimos parágrafos, o 

gerenciamento da Integração do Projeto envolve os processos necessários para 

assegurar que os diversos elementos do projeto serão coordenados de forma 

adequada e estrutura para possibilitar a tomada de decisão correta envolvendo todos 

os parâmetros. 

 

 

2.3.2. Abordagem “Melhora na Gestão de Escopo” 

 

 

O gerenciamento de escopo do projeto inclui os processos necessários para 

assegurar que o projeto inclua todo o trabalho solicitado e necessário, para terminar o 

projeto com total sucesso. Esse gerenciamento está relacionado principalmente com 

a definição e controle do que está incluso no projeto, segundo o PMBOK (PMI, 2013). 

Segundo Hill (2004), a atuação do PMO na gestão do escopo acontece com a 

estruturação dos processos de gestão de mudanças e com o envolvimento de todas 

as partes interessadas no entendimento dos impactos gerados pela mudança e com 

isso, uma gestão eficaz em relação ao escopo do projeto. 

Assim, conforme os autores citados no último parágrafo, a solicitação de 

mudança do projeto permeia o gerenciamento do escopo e com isso, torna-se 

https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0,5&q=conson%C3%A2ncia
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fundamental definir com clareza qual trabalho precisa ser realizado para entregar o 

produto/serviço ou resultado esperado ao qual o projeto busca. 

 

 

 

 

2.3.3. Abordagem “Melhora na Gestão de Prazo” 

 

 

O gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos necessários para 

gerenciar o término que havia sido previsto no planejamento do projeto e assim 

assegurar o bom andamento do projeto evitando atraso nas entregas, conforme 

PMBOK (PMI, 2013). 

Com a transformação das entregas do projeto em atividades, com prazos 

mensurados e cronologicamente definidos pelo gerente do projeto, o PMO se 

necessário, pode realizar o acompanhamento físico do projeto através do 

cronograma, salienta Crawford et al. (2002). Contudo, o PMO tem a prerrogativa de 

orientar o gerente de projetos nos possíveis ajustes ao cronograma que se fizerem 

necessários, conforme explicita HAWALD (2004). 

 Assim, conforme os autores citados nos dois últimos parágrafos, uma das 

ferramentas que o gerenciamento do tempo explicita é a curva S, que é uma 

representação gráfica do avanço físico do projeto que possibilita acompanhar 

qualquer desvio do planejamento inicial e consequentemente sinalizar ao gerente do 

projeto uma tomada de decisão reativa ou preventiva dependendo da situação. 

 

 

2.3.4. Abordagem “Melhora na Gestão de Custos” 
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O gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos alinhados a 

estimativas, orçamentos e controle de custos, de modo que o projeto possa terminar 

dentro do orçamento aprovado, segundo o PMBOK (PMI, 2013). 

O processo de gerenciamento de custos do projeto engloba também o 

planejamento dos recursos do projeto, que está ainhado a estimativa de valores de 

custos analíticos e, por conseguinte a efetivação da linha de base do orçamento do 

projeto que com seu controle disponibilizará a gestão eficiente dos seus recursos e 

fluxos de caixa do projeto, conforme denotado por MENEZES (2010). 

 Conforme Magalhães (2012, p. 31),  

 

O PMO pode auxiliar o gerente de projetos desde a orçamentação até o 
acompanhamento físico (entregas) e financeiro (desembolso), apresentando 
a este os desvios do planejamento inicial. Com o auxílio do PMO, o gerente 
de projetos poderá concentrar seus esforços nas ações executivas que visam 
a reduzir os desvios, gerando, dessa forma, melhora no gerenciamento de 
custos dos projetos da companhia. 

 

 

2.3.5. Abordagem “Melhora no padrão de qualidade” 

 

 

O gerenciamento da qualidade do projeto inclui os processos e as atividades 

da organização executora que determinam as políticas de qualidade, os objetivos e as 

responsabilidades de modo que o projeto satisfaça às necessidades para as quais foi 

executado, conforme o PMBOK (PMI, 2013). 

Conforme Bolles (2002), conduzir projetos com uma metodologia desenvolvida 

e alinhada ao nível de maturidade da empresa, impulsionado pelo PMO, podem 

contribuir significamente para aumentar os padrões de qualidade nas entregas dos 

projetos. 

Com a finalidade de medir o sucesso do projeto é possível usar critérios e 
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métricas como proposto por Ling (2004), que faz um refinamento do sucesso do 

projeto, através do atingimento dos padrões de qualidade estabelecidos no 

planejamento do projeto. 

Outra visão importante é considerar que um dos fatores de sucesso no 

gerenciamento de projetos é oferecer qualidade em todos os projetos conduzidos pela 

organização, gerenciando contratos, treinar e possuir gerentes de projetos 

qualificados para exercerem suas funções e conduzir adequadamente o 

gerenciamento de aditivos de projetos, conforme salienta PATAH (2010).  

 

 

2.3.6. Abordagem “Melhora na Gestão de Pessoas” 

 

 

Conforme o PMBOK (PMI, 2013), o gerenciamento de recursos humanos no 

projeto inclui os processos que organizam a equipe do projeto. A equipe do projeto 

engloba pessoas com papéis e responsabilidades designadas para a conclusão do 

projeto. O tipo e o número de membros da equipe de projetos podem mudar com 

frequência ao longo do projeto, mas cabe salientar que o envolvimento e a 

participação dos membros das equipes de projetos desde o início agregam seus 

conhecimentos durante o processo de planejamento e fortalece o comprometimento 

com o projeto. 

O PMO tem a prerrogativa de disseminar a metodologia desenvolvida em 

gestão de projetos para a empresa e propiciar que cada membro da equipe, absorva 

os conhecimentos das suas funções no projeto e use a metodologia explicitada, no 

intuito que os riscos de retrabalho sejam diminuidos ao extremo. Conforme Santosus 

(2003) corrobora, o PMO pode efetuar treinamentos que permitam a conscientização 

da equipe ao que se espera dela no projeto, incrementando assim, a capacidade de 

convergência dos diferentes conhecimentos e habilidades atrelados aos objetivos do 

projeto e por conseguinte, otimizando as trocas intra grupos. 



47 

 

Alinhado ao tema, Patah (2010) arguementa que para uma gestão de pessoas 

eficiente é necessário o gerenciamento da equipe participante do projeto, definindo 

desde a carreira de cada um e seu estímulo atrelado, até a implementação de um 

sistema de metas e incentivos por resultados alcançados. 

 

 

2.3.7. Abordagem “Estimula a livre comunicação no projeto” 

 

 

O gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos necessários 

para assegurar que as informações do projeto sejam geradas, coletadas, distribuidas, 

armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira oportuna e apropriada. Os 

gerentes de projetos gastam grande parte do seu tempo se comunicando com os 

membros da equipe e outras partes interessadas, sejam internas em todos os níveis 

da organização ou externas à organização, conforme PMBOK (PMI, 2013). 

O PMO pode assumir a prerrogativa de dinamizar a comunicação dentro do 

projeto, no intuito que haja livre fluxo de informações entre a equipe do projeto, pelos 

meios previamente planejados ou mais adequados (reuniões, call conferences, vídeo 

conferences, entre outras), buscando reduzir o ruído de comunicação no dia a dia do 

projeto, conforme DAI e WELLS (2004). 

Além disso, é importante salientar que a atuação do PMO chancelada pela alta 

administração da empresa, corrobora no sentido de induzir que a comunicação dentro 

do projeto tenha bastante relevância na equipe do projeto, pois assim redobra a 

atenção dos participantes ao conteúdo da informação disseminada, acrescenta 

LETAVEC (2006). 
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2.3.8. Abordagem “Aproximação das partes interessadas ao projeto” 

 

 

Gerenciar as expectativas das partes interessadas é um processo de 

comunicação e interação com os stakeholders para atender as necessidades e 

solucionar questões à medida que ocorra, atuar para aumentar a probabilidade de 

aceitação do projeto, negociando e influenciando os desejos das partes interessadas 

para alcançar as metas estabelecidas no projeto, conforme bem salienta o PMBOK 

(PMI , 2013). 

O PMO deve ficar atento para interagir com as partes interessadas do projeto, 

no tocante a realizar um alinhamento de informações, pois a identificação dos 

stakeholders é fator crítico do projeto, visto que a não aceitação de algum ponto de 

decisão no projeto, pode influenciar alguns fatores relevantes ao sucesso do projeto, 

conforme frisam BOLLES (2002) e DINSMORE (2000).  

Acrescenta Freeman (2004) que as partes interessadas são qualquer grupo ou 

indivíduo que podem afetar ou ser afetados pelo sucesso dos objetivos de uma 

empresa. As partes interessadas são os grupos que são vitais para a sobrevivência e 

sucesso da empresa. É importante salientar a importância da visão organizacional 

das partes interessadas no intuito de buscar o sucesso dos projetos que estão 

envolvidos esses stakeholders e frisar sua importância de sua identificação para 

alcançar os objetivos esperados no projeto. 

 

 

2.3.9. Abordagem “Melhora na Gestão de Riscos” 

 

 

O gerenciamento dos riscos do projeto denotam os processos de 

planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento e 

controle dos riscos de um projeto. Os objetivos primários do gerenciamento de riscos 
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são aumentar a probabilidade de ocorrência e o impacto no projeto, dos eventos 

positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto, 

conforme PMBOK (PMI, 2013). 

Para uma atuação de sucesso, o PMO busca identificar riscos com iminência 

de se tornarem reais, disseminando entre as partes interessadas, quais riscos eles 

estão envolvidos. Isso converge para que todos estejam comprometidos e atualizados 

sobre os riscos que envolvem suas atividades, corroborando para uma melhor 

atuação preventiva sobre eles. Além disso, o monitoramento e controle dos projetos 

proporciona a identificação de novos riscos não mapeados, devido a alterações no 

âmbito ambiental, social, político, econômico, entre outros, conforme explana PRADO 

(2000).  

O gerenciamento de riscos é uma área distinta, que integra o conhecimento a 

partir de uma variedade de outras áreas de negócios. É uma disciplina onde grandes 

variedades de metodologias são exercidas sobre um problema específico. O 

gerenciamento de riscos é muito importante e parte integrante de qualquer negócio e 

bem reconhecido pelas instituições de gerenciamento de projetos (DEL CANO & 

CRUZ, 2002). 

 

 

2.3.10. Abordagem “Melhora na Gestão de Aquisições” 

 

 

O gerenciamento das aquisições do projeto inclui os processos necessários 

para comprar ou adiquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do 

projeto. A empresa pode ser tanto o comprador como o vendedor dos produtos, 

serviços e resultados. Assim, o gerenciamento de aquisições abrange a gestão de 

contratos em todas as suas nuances, conforme explicitado pelo PMBOK (PMI, 2013). 

O PMO deve desenvolver métricas de acompanhamento de avaliação de 

desempenho, na relação contratual com os parceiros. Em relação ao desenvolvimento 
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de métricas para otimização do gerenciamento das aquisições, o PMO oferece um 

apoio essencial na tomada de decisão dentro do projeto. Além disso, os resultados de 

um determinado fornecedor são tratados, e com isso, elaborado um histórico de 

serviços prestados que serve de base para futuras contratações e salienta a 

necessidade de revisões contratuais, conforme KENDALL e ROLLINS (2001). 

Dentro do gerenciamento das aquisições, o PMO tem papel estratégico nas 

suas ações, se este obtiver poderes necessários para gerir e influenciar nas tomadas 

de decisão contratual que influenciam toda a empresa. Com isso, a sugestão: imbuir o 

PMO como órgão central na gestão das aquisições contribui para uma atuação de 

sucesso do EGP e, por conseguinte toda a organização obtém resultados positivos na 

gestão de projetos,conforme explana LETAVEC (2006). 

Assim, conforme o quadro 02, estudo apresenta um resumo dos principais 

autores que relacionam as 10 abordagens teóricas (variáveis dependentes) que são 

influenciadas a partir dos benefícios do sucesso de atuação do PMO. Cabe salientar 

que não foi inserido no quadro, o PMBOK (PMI, 2013), pois todas as abordagens 

teóricas estão alinhadas as dez áreas de conhecimento do referido guia  e seria 

redundante inserir nos principais autores, visto que as áreas preconizadas pelo PMI a 

vários anos servem de referência para os diversos outros importantes autores citados 

no quadro 2:  
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Quadro 2: Resumo das abordagens teóricas que trazem benefícios para a empresa por conta 

de uma atuação de sucesso dos PMOs e principais autores. 

 

        Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3. METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

 

A pesquisa científica intrinsecamente visa à busca por respostas as 

ponderações estabelecidas em torno de algum tema específico e tabuladas através 

de métodos consistentes.  

 Conforme explana Minayo (2000) a pesquisa é conceituada como atividade 

básica das ciências na sua interpelação e descoberta da realidade. É uma atitude e 

uma prática teórica de constante busca que define um processo inacabado e 

permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se 

esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados coletados pelo 

pesquisador. 

Para Gil (2002), pode-se definir pesquisa como um procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar resposta aos problemas que são 

propostos. 

Segundo Menezes et al. (2010), a pesquisa é um conjunto de ações, propostas 

para encontrar a solução para um problema, que têm por base procedimentos 

racionais e sistemáticos. A pesquisa é realizada quando se tem um problema e não 

se têm informações suficientes para solucioná-lo. 

 

 

3.1. ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

 

 

Lakatos e Marconi (2003) fazem a seguinte afirmação para a formulação de um 

problema especifico: A formulação do problema prende-se ao tema proposto. Ela 

pode esclarecer a dificuldade com a qual se defronta e que se pretende resolver 

através da pesquisa. 

Segundo Vergara (2009), os dois enfoques principais quanto à concepção da 
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pesquisa baseada nos objetivos gerais e específicos são: quanto aos fins e quanto 

aos meios. Em relação aos fins, essa pesquisa denota uma natureza aplicada, com 

uma forma de abordagem quantitativa, do ponto de vista dos seus objetivos é 

exploratória e descritiva. Em relação aos meios, foi realizada pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de campo, aplicando um questionário e coletando dados sobre os fatores 

decisivos que influenciam o sucesso do EGP corporativo da Eletrobras, baseado em 

três grupos de categoria: Cultura e Liderança, Processos e Organização e Tecnologia 

da informação, contexto identificado no arcabouço intelectual da pesquisa 

bibliográfica. 

 

 

3.2. DEFINIÇÃO DO MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

Quanto aos meios, a pesquisa classifica-se como bibliográfica, sendo 

desenvolvida primeiramente a árvore de conceitos que foram filtrados nos quatro 

motores de busca: Scopus, Emerald, Scirus e Web of Science. 
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Figura 1: Árvore de Conceitos 

 
               Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dentre os quatro motores de busca usou-se o grupamento de palavras chaves 

ilustrados na árvore de conceitos e foi desenvolvida uma busca de artigos 

relacionando o tema principal “Project Management” e os diversos subtemas 

alinhados com o conceito da pesquisa e com a busca do maior número possível de 

material intelectual para o tratamento bibliométrico e posterior tabulação de 

informações. Foram usadas as seguintes palavras-chave para levantar artigos 

alinhados ao tema central da pesquisa, conforme apresentado abaixo: 
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Figura 2: Palavras-chave para busca de artigos alinhados ao tema central 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com as informações apuradas foi possível criar a estrutura gráfica no software 

Omniviz, denotando as palavras- chaves apresentadas no conjunto de artigos filtrados 

e sua frequência de citações.  
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Figura 3: Estrutura gráfica no software Omniviz 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Assim com um banco de dados no software EndNote de cerca de 3.435 artigos, 

foi executado uma pesquisa léxica / conteúdo onde se selecionou primariamente 975 

artigos que detinham uma identificação ao tema central da pesquisa e um 

alinhamento com o histórico dos Escritórios de gerenciamento de projetos e seus 

possíveis temas transversais. Na tabela 1, verifica-se o número de artigos por ano nos 

motores de busca selecionados. 
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Tabela 1: Número de artigos por ano nos 4 motores de busca 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após a leitura do resumo dos artigos escolhidos, foram selecionados oitenta e 

três artigos com alinhamento ao tema da pesquisa proposto que denotaram as três 

grandes dimensões (fatores) que são essenciais para influenciar do sucesso de 

atuação do EGP e, consequentemente, torná-lo um vetor de gestão por excelência 

dentro da Eletrobras: 
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 Cultura e liderança 

 Organização e processos 

 Tecnologia da Informação 

 

Além de observar nos artigos selecionados os fatores decisivos que 

influenciam o sucesso de atuação do PMO e suas dez abordagens teóricas, foram 

selecionadas também as dez áreas de conhecimento preconizadas pelo PMBOK 

(PMI, 2013) que são os benefícios trazidos pelo sucesso de atuação do PMO no 

tocante as suas atividades dentro da organização. 

Essa pesquisa de campo do tipo quantitativo descritivo tem por objetivo extrair 

informações relevantes dos profissionais envolvidos em gestão de projetos na 

empresa no tocante a quais fatores decisivos mais influenciam o sucesso de atuação 

do EGP, que foram evidenciados na revisão bibliográfica e estão contidos nos três 

grandes fatores decisivos: Cultura e Liderança, Organização e processos e 

Tecnologia da Informação e que benefícios alinhados às áreas de conhecimento em 

gestão de projetos, a atuação de sucesso do PMO consegue evidenciar para a 

empresa.   

Segundo Lakatos e Marconi (apud Corrêa, 2012), uma pesquisa de campo é 

aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca 

de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se 

queira comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. 

Mas especificamente, a pesquisa de campo quantitativo-descritiva consiste em 

investigações empíricas, que objetivam o delineamento ou análise das características 

principais ou decisivas de um fenômeno, a avaliação de programas ou ainda o 

isolamento de variáveis principais ou chave. 

Em relação aos fins, a pesquisa é exploratória quantitativa porque procura 

explicar através de hipóteses, a partir do levantamento bibliográfico, analisar e 

estratificar conclusões quanto acerca de quais fatores decisivos mais influencia o 

sucesso de atuação do EGP corporativo da Eletrobras e com isso evidenciar um valor 
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agregado para a empresa e construir um vetor de gestão por excelência nas 

atividades de gestão de projetos tão fundamentais no cenário atual para a Eletrobras. 

A partir dessa definição e mensuração será possível nortear a alta 

administração para buscar implementar e desenvolver escritório de gerenciamento de 

projetos em todo sistema Eletrobras, patrocinando os fatores decisivos de sucesso do 

EGP, que poderão fazer a diferença no mercado competitivo evidenciado no setor 

elétrico brasileiro. 

Do ponto de vista de seus objetivos, segundo Gil (1991) a pesquisa 

exploratória induz propiciar um elo mais forte com o problema no intuito de torná-lo 

claro para a construção de hipóteses. Além do levantamento bibliográfico, foram feitas 

entrevistas com pessoas que tiveram envolvimento prático com o problema 

pesquisado. A pesquisa é quantitativa, pois tudo pode ser quantificável no tocante a 

traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. A 

pesquisa tem um caráter pragmático, é um “processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é 

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos” (GIL, 1991, p. 42). 

Segundo Lakatos e Marconi (2003) a pesquisa tem como característica quatro 

métodos de abordagem amplos: Indutivo que consiste no entendimento dos 

fenômenos e é feito de forma abrangente indo para os resultados mais específicos, 

para as leis ou teorias, realizando conexões ascendentes. Dedutivo que parte de leis 

e teorias que fazem conexões descendentes, chegando a fenômenos particulares. 

Hipotético dedutivo que verifica uma lacuna no conhecimento, construindo hipóteses e 

por inferência dedutiva, testa a ocorrência dos fenômenos. Dialético: Inserido nos 

fenômenos através de uma ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e 

em contra partida a mudança dialética que ocorre na sociedade. 

Assim, segue abaixo o resumo do modelo escolhido: 
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Quadro 3: Resumo da Escolha do método 

 

                  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

3.3. MODELO CONCEITUAL 

 

 

O modelo conceitual é composto por um arcabouço de estudo baseado na 

pesquisa bibliográfica referente aos oitenta e três artigos selecionados na bibliometria, 

que demonstravam aderência ao tema da dissertação, no tocante a compreender 

quais fatores mais contribuem para a eficiência do EGP e consequentemente seu 

sucesso, denotando a formulação do problema dentro da pesquisa. 

Segundo Lindner e Wald (2011), determinaram quais três grandes categorias 

que mais influenciam a eficácia em projetos: Cultura Organizacional e Liderança, 

Processo e Organizações e Tecnologia da Informação. Essas dimensões tem grande 

semelhança na pesquisa de autores como Gold et al (2001); Cepeda e Vera (2007) e 

apresentam fatores de sucesso que influenciam a eficácia em projetos. 

Esse modelo conceitual deu origem ao trabalho da pesquisa que visa criar 
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hipóteses específicas em fatores de Cultura e Liderança, fatores de Processo e 

Organização e fatores Tecnologia da Informação que contribuem para projetos mais 

eficientes e consequentemente uma atuação mais eficiente por parte do EGP 

(Sucesso do EGP). 

Segundo Gil (1996), após a colocação de um problema solucionável, o passo 

seguinte consiste em apresentar uma solução possível, através de uma solução 

chamada hipótese que é a proposição testável que pode vir a ser a solução do 

problema. Abaixo, segue o diagrama da pesquisa proposto: 

 

Figura 4: Diagrama da Pesquisa. 

 
       Fonte: Gil (1996)  
 

Segundo Gil (1996) para que uma hipótese seja considerada logicamente 
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aceitável, deve apresentar características que a torne possível ser testada. Deve ser: 

 

 Conceitualmente clara 

 Específica 

 Ter referências empíricas 

 Simples 

 Relacionada com as técnicas disponíveis 

 Relacionada com uma teoria 

Dentre os vários métodos de análise multivariada existentes, que podem ser 

vistos como uma família de técnicas devido à existência de relações entre eles (Hair 

et al., 2009), a pesquisa utilizará a Modelagem de Equações Estruturais (SEM - 

structural equations modeling), para testar o modelo teórico. A SEM é uma técnica 

que combina regressões múltiplas e análise fatorial na estimação simultânea de 

causa e efeito e as influências entre as variáveis do modelo. Por seus múltiplos 

relacionamentos entre variáveis dependentes e independentes, a melhor técnica 

estatística para responder as questões da pesquisa é a modelagem de equações 

estruturais (SEM - structural equations modeling). 
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Figura 5: Critérios para seleção de análise estatística 

 

             Fonte: Hair et al (2009) 

 

Foram definidas as hipóteses de pesquisa que serão testadas e o modelo de 

pesquisa que será utilizado, o qual será uma versão inicial da proposta de um modelo 

de fatores decisivos de sucesso para a atuação do PMO. De acordo com o 

levantamento bibliográfico, as abordagens teóricas que compõem os três fatores 

decisivos são essenciais para o sucesso de atuação do PMO. Com isso, conclui-se 

que os fatores decisivos “Cultura e Liderança”, “Organização e Processos” e 
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“Tecnologia da Informação” tem influência direta sobre o fator de sucesso de atuação 

do PMO e que possibilita a definição das hipóteses H1, H2 e H3: 

H1: O fator “Cultura e Liderança” tem influência direta sobre o fator “sucesso na 

atuação do PMO”. 

H2: O fator “Organização e Processos” tem influência direta sobre o fator 

“sucesso na atuação do PMO”. 

H3: O fator “Tecnologia da Informação” tem influência direta sobre o fator 

“sucesso na atuação do PMO”. 

Os fatores decisivos de sucesso na atuação do PMO e as suas respectivas 

abordagens teóricas estão representadas no quadro, abaixo: 

 

Quadro 4: Quadro resumo dos fatores decisivos no sucesso de atuação do PMO e suas 

abordagens teóricas atreladas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As abordagens teóricas que trazem benefícios para o fator sucesso na atuação 

do PMO são apresentadas no quadro 05. 
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Quadro 5: Quadro resumo dos fatores que ocorrem através do sucesso de atuação do PMO 

 

        Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com o referencial teórico já apresentado, foi elaborada uma proposta inicial de 

um modelo de fatores decisivos para o sucesso de atuação do PMO, o qual será um 

modelo dinâmico e influenciado, a partir dos resultados colhidos nesse trabalho. 

Conforme Guasch et al. (2002), para apresentar a realidade do estudo, é 

primordial que os modelos formalizem, de forma concisa e sem ambiguidades, os 

conhecimentos atrelados a essa realidade, para que possam ser processados em 

software estatístico adequado. Assim, o modelo é desenvolvido para responder os 

questionamentos da pesquisa, formulado a partir de uma série de aproximações e 

hipóteses, representando as características de realidade de interesse em uma forma 

abstrata e simples para possibilitar sua manutenção, adaptação e reutilização. 

O modelo teórico proposto é apresentado na figura 6: 
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Figura 6: Modelo teórico proposto diagrama de caminhos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

3.4. DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

A figura 07 apresenta o passo a passo da pesquisa, identificando cada etapa 

do processo de entrega final da pesquisa, conforme CORRÊA (2012): 

 

H1 

H2 

H3 



67 

 

 

 

Figura 7: Delineamento da pesquisa 

.  

     Fonte: Adaptado de Corrêa (2012). 

 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO E SITUAÇÃO PROBLEMA – Decomposto no capítulo da 

dissertação, foca na contextualização do tema, identificando a situação problema, 

definindo objetivos gerais e específicos, elaborando questões de pesquisa, bem como 

sua estratégia. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA – Implementado no capítulo dois da dissertação, foi 

dividido em seções de forma a abordar a literatura existente sobre o tema da 

dissertação, publicada até Setembro de 2013 e apta a subsidiar a pesquisa. 

3. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICO – Etapa de caráter 
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exploratório para a pesquisa. 

4. DEFINIÇÕES DAS QUESTÕES DA PESQUISA – Etapa essencial para o 

relacionamento com a literatura, formulando as perguntas a serem respondidas para 

alcançar o objetivo. 

5. DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA – Definição do método e do delineamento da 

pesquisa. 

6. ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA – O instrumento (questionário) 

a ser utilizado para alcançar os objetivos.  

7. APLICAÇÃO DO PILOTO – Após elaboração do questionário é fundamental testá-

lo. 

8. ADEQUAÇÕES E AJUSTES NO INSTRUMENTO DE PESQUISA – Ajustes 

necessários após o piloto. 

9. PESQUISA DE CAMPO (SURVEY) – Aplicação da pesquisa de campo para a 

amostra definida. 

10. COLETA DE INFORMAÇÕES, ANÁLISE DE DADOS E INTERPRETAÇÃO DOS 

RESULTADOS – Dados apresentados, analisados e interpretados de acordo com a 

pesquisa realizada. 

11. CONCLUSÕES – Apresentação das conclusões referente aos objetivos, 

respostas, considerações finais e sugestões para novas pesquisas.  

 

 

3.5. IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2003), o universo da ciência é constituído de três 

níveis: no primeiro, ocorrem as observações de fatos, fenômenos, comportamentos e 

atividades reais; no segundo, vislumbra-se conceitos ou constructos em forma de 

hipóteses; e no terceiro, surgem as teorias, hipóteses válidas e sustentáveis, 

compostas de constructos e termos teóricos. O que denota ser importante é a 
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passagem do segundo para o primeiro nível, o que ocorre com a definição das 

variáveis. 

As hipóteses surgem de diversas fontes, Gil (1996): 

 Observação: O estabelecimento assistemático de relações entre fatos no dia a 

dia é que fornece os indícios para a solução do problema. 

 Resultado de outras pesquisas: À medida que a hipótese se baseia em 

estudos anteriores e o estudo a que se insere a confirma, o resultado auxilia na 

demonstração que a relação se repete regularmente. 

 Teorias: As hipóteses derivadas de teorias são as mais interessantes no 

sentido de proporcionarem ligação clara com o conjunto mais amplo do 

conhecimento das ciências. 

 Intuição: Também há hipóteses derivadas de simples palpites e 

intuições.  

Nessa dissertação as hipóteses foram elaboradas através da observação, 

resultado de outras pesquisas e intuição. A literatura no referencial bibliográfico 

possibilitou a definição de hipóteses essenciais para o estudo, ao mesmo tempo em 

que a observação e intuição, foram indiscutíveis para alinhá-la às hipóteses de outras 

pesquisas para a realidade do EGP da Eletrobras e consequentemente permitir 

estudar a fundo a especificidade da empresa dentro do contexto da eficiência do 

EGP. 

A partir das hipóteses definidas para o estudo, procurou-se evidenciar as 

variáveis preditoras independentes que influenciam a variável dependente (sucesso 

ou fracasso do EGP). 

Nesta dissertação, foram utilizados os seguintes tipos de variáveis (LAKATOS; 

MARCONI, 2003):  

 Variável independente (X) – é aquela que influencia, determina ou afeta 

outra variável; é fator determinante, condição ou causa para certo 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, 
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para ver-se a influência que ele exerce sobre um possível resultado.  

 Variável dependente (Y) – consiste naqueles fatores (fenômenos, 

fatores) a serem explicados ou descobertos, em virtude de serem 

influenciados, determinados ou afetados pela variável independente; é o fator 

que aparece, desaparece ou varia à medida que o investigador introduz, tira ou 

modifica a variável independente; a propriedade ou fator que é efeito, 

resultado, consequência ou resposta a algo que foi manipulado. Em uma 

pesquisa, a variável independente é o antecedente e a variável dependente é o 

consequente. 

Segundo Hair et al. (2009), a Modelagem de equações estruturais pode 

examinar uma série de relações de dependência simultaneamente, onde uma variável 

presumivelmente dependente (Sucesso na atuação do PMO) torna-se independente 

(influencia a variável dependente) em uma relação subsequente de dependência 

(abordagens teóricas que definem o fator sucesso na atuação do PMO). 

Segundo Hair et al. (2009), constructos endógenos são representados por uma 

variável estatística de variáveis dependentes. Em termos de diagrama de caminhos, 

uma ou mais setas (indicações) conduzem até o constructo endógeno (num primeiro 

momento sucesso na atuação do PMO e num segundo momento abordagens teóricas 

que definem o fator sucesso na atuação do PMO). 

Segundo Hair et al. (2009), já os constructos exógenos são representados 

pelas variáveis independentes, isto é, as variáveis que influenciam a variável 

dependente (num primeiro momento Fatores de Cultura e Liderança, Processos e 

Organização e Tecnologia da Informação e num segundo momento Sucesso na 

atuação do PMO). 

Segundo Hair et al. (2009), em relação ao diagrama de caminhos é importante 

salientar que é uma representação gráfica de um modelo e conjunto completo de 

relações entre os constructos do modelo. Relações de dependência são 

representadas por setas retilíneas, apontando da variável preditora para a variável ou 

constructo dependente. As setas curvas correspondem à correlação entre os 
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constructos ou indicadores, mas nenhuma casualidade é implicada. 

Conforme frisa Hair et al. (2009), A modelagem de equações estruturais (SEM) 

é distinguida por três características: 

 

 Estimação de relação de dependência múltipla e inter-relacionada; 

 Habilidade para representar conceitos não observados nessas relações 

e corrigir erro de mensuração no processo de estimação; 

 Definição de um modelo para explicar o conjunto inteiro de relações; 

 

O SEM é uma técnica multivariada de dados que explora perspectivas práticas 

e teóricas que não se pode medir com perfeição um conceito e que sempre existe 

algum grau de erro de mensuração, isto é, grau em que a variável que pode ser 

medida não descreve perfeitamente o constructo latente de interesse (HAIR ET AL, 

2009). 

O modelo SEM na verdade consiste em dois modelos: o de mensuração, 

representado por variáveis medidas se unindo para representar constructos e o 

modelo de estrutural (que mostra como os constructos são associados entre si). Além 

disso, é a única técnica multivariada que permite a estimação simultânea de múltiplas 

equações. Essas equações representam a maneira como os constructos se 

relacionam com itens de indicadores medidos, bem como o modo como os 

constructos se relacionam entre si (HAIR ET AL, 2009). 

Para cada variável foi atribuída uma escala de Likert de 5 pontos, contínua do 

tipo slider, no intuito de apresentar o melhor valor atribuído pelo respondente do 

questionário, onde relaciona as variáveis e seus valores atribuídos através da escala 

Likert.  Mesmo com essa escala de cinco pontos, a variável atribuída utilizada no 

survey foi contínua, agregando informação mais fidedigna possível. 
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3.6. DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

A população analisada na pesquisa foi composta de colaboradores da 

Eletrobras envolvidos em gestão de projetos na empresa, líderes de projetos, 

coordenadores e equipe de projetos. 

Os profissionais envolvidos podem ser evidenciados em: 

 Diretores e executivos 

 Líderes / gerentes de portfólio 

 Líderes / gerentes de programa 

 Líderes / gerentes de projetos 

 Membros de equipe 

 Gerentes funcionais 

 Empregados educadores em gerência de projetos. 

Importante salientar que a população de colaboradores do sistema Eletrobras é 

cerca de 23.000 empregados. A amostra escolhida é em torno de 600 colaboradores 

que detém uma expertise em gerenciamento de projetos e, por conseguinte, tem total 

possibilidade de responder as questões oriundas do questionário. 

 

 

3.7. INSTRUMENTO DA PESQUISA 

 

 

Nesta pesquisa foi utilizado o questionário (Survey) como fonte primária de 

dados. O questionário foi disponibilizado em endereço eletrônico na internet, 

possibilitando os respondentes acessarem facilmente, sendo conciso o seu 

preenchimento e interação.  
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O questionário foi formulado no site www.qualtrics.com, sendo um dos sites 

com possibilidade para utilização de escala contínua, do tipo Slider, que contempla 

uma melhor apuração dos dados e posterior otimização do tratamento estatístico. 

Junto com o link para acesso ao questionário, foi enviada breve explanação sobre a 

pesquisa, estabelecendo o público-alvo, listando os objetivos e informando sobre o 

caráter acadêmico e confidencial da pesquisa. 

 A figura 8 denota o texto a ser enviado aos participantes da pesquisa: 

 

Figura 8: Questões 1 e 2 do questionário 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 9: Questões 3, 4 e 5 do questionário 
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      Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Questão 6 do questionário 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 11: Questão 7 do questionário 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 12: Questão 8 do questionário 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

3.8. APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DA PESQUISA 

 

 

Em Dezembro de 2014 foi aplicado a pesquisa piloto com 9 especialistas da 

Eletrobras em Gestão de Projetos, no tocante a verificar a objetividade e o 

alinhamento ao tema proposto. A princípio a técnica estatística a ser usada seria a 

Regressão Logística, visto que o questionário continha perguntas até a questão sete 

do questionário final. A análise seria pautada em uma variável dependente (sucesso 

da atuação do PMO) relacionada com diversas variáveis independentes (As dez 

abordagens teóricas da questão sete do questionário) segundo Hair et al. (2009).  

Pela expertise oriunda dos especialistas, vislumbrou-se modificar a estrutura de 

análise estatística, visto que a regressão logística não iria trazer resultados 
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encorpados. Com isso, após a aplicação do piloto e verificação da completude dos 

dados, foi redefinida uma nova técnica estatística de dados. O Sistema de equações 

estruturais (SEM) foi escolhido, visto que após a inclusão da questão oito do 

questionário, obteve-se a relação de diversas variáveis dependentes (sucesso da 

atuação do PMO num primeiro momento e as dez abordagens teóricas da questão 

oito num segundo momento) relacionadas com diversas variáveis independentes (As 

dez abordagens teóricas da questão sete do questionário num primeiro momento e o 

sucesso da atuação do PMO num segundo momento) segundo Hair et al (2009). 

 A partir disso, o questionário final apresentado no item 3.7 da dissertação foi 

enviado via e-mail a cerca de 600 colaboradores do Sistema Eletrobras via 

questionário criado no site www.qualtrics.com, pois além de hospedar os dados, o site 

possibilitou o tratamento dos dados e a interação com o SPSS. Na mensagem foi 

inserido a seguinte comentário:  

Segue o link, para você efetuar sua participação no questionário: RESPONDER 

QUESTIONÁRIO<https://qtrial2014az1.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0Bad8QM94wJuUsZ> 

 

 

3.9. TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Segundo Hair et al (2009), pode-se explicitar a SEM em alguns pontos 

importantes: 

 A Modelagem de equações estruturais pode examinar uma série de relações 

de dependência simultaneamente, onde uma variável presumivelmente dependente 

(Sucesso na atuação do PMO) se torna independente (influencia a variável 

dependente) em uma relação subsequente de dependência (abordagens teóricas que 

definem o fator sucesso na atuação do PMO). 

Constructos endógenos são representados pelas variáveis dependentes. Em 

termos de diagrama de caminhos, uma ou mais setas (indicações) conduzem até o 

http://www.qualtrics.com/
https://qtrial2014az1.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0Bad8QM94wJuUsZ
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constructo endógeno (Num primeiro momento sucesso na atuação do PMO e num 

segundo momento abordagens teóricas que definem o fator sucesso na atuação do 

PMO). 

Já os constructos exógenos são representados pelas variáveis independentes, 

isto é, as variáveis que influenciam a variável dependente (Num primeiro momento 

Fatores de Cultura e Liderança, Processos e Organização e Tecnológicos e num 

segundo momento Sucesso na atuação do PMO). 

Em relação ao diagrama de caminhos é importante salientar que é uma 

representação gráfica de um modelo e conjunto completo de relações entre os 

constructos do modelo. Relações de dependência são representadas por setas 

retilíneas, apontando da variável preditora para a variável ou constructo dependente. 

As setas curvas correspondem a correlação entre os constructos ou indicadores, mas 

nenhuma casualidade é implicada. 

  A modelagem de equações estruturais (SEM) é distinguida por três 

características: 

a) Estimação de relação de dependência múltipla e inter-relacionada; 

b) Habilidade para representar conceitos não observados nessas relações 

e corrigir erro de mensuração no processo de estimação. 

c) Definição de um modelo para explicar o conjunto inteiro de relações. 

A SEM fornece o modelo de mensuração a qual define regras de 

correspondências entre variáveis medidas e latentes. Isso permite o estudo utilizar 

qualquer quantia de variáveis para um só conceito independente ou dependente e 

verificar sua confiabilidade (HAIR et al., 2009). 

 Conforme Delamare (2002), a SEM é uma técnica estatística composta por 

regressões múltiplas e análise fatorial, na estimação simultânea de causa e efeito, e 

suas influências entre as variáveis dependentes e independentes do modelo. 

A análise estatística do estudo foi orientado pelos seis estágios da modelagem 

de equações estruturais, propostos por Hair et al. (2009): 
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1) Desenvolvimento de um Modelo Baseado na Teoria. 

2) Construção de um Diagrama de Caminhos de Relações Causais.  

3) Conversão do Diagrama de Caminhos para um conjunto de Modelos de 

Mensuração e Estrutural. 

4) Escolha do Tipo de Matriz para Entrada de Dados e Estimação do Modelo 

Estrutural. 

5) Avaliação da Identificação do Modelo Estrutural.  

6) Avaliação de Critérios de Ajuste do Modelo, Interpretação e Modificação do 

Modelo. 

O tratamento de dados utilizou AFE (Análise Fatorial Exploratória), a partir do 

SEM (Modelagem de Equações Estruturais) e, com isso, possibilitou toda a base de 

conclusão do estudo. 

A partir disso, a AFC pode ratificar tanto a confiabilidade quanto a validade dos 

constructos exógenos e endógenos utilizados no modelo estrutural completo. A 

validade é somente a qualidade da representação de um conceito por meio de um 

conjunto de medidas. Já a confiabilidade, está alinhada à concordância entre os 

resultados de várias medições de uma mesma variável latente (LEME; 

ZYLBERSZTAJN, 2008). Logo, após a elaboração da AFE recomenda-se em estudos 

futuros a realização da AFC, pois nessa pesquisa a análise fatorial confirmatória não 

é objeto de análise. 

 

 

3.10. COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Realizou-se a pesquisa tipo survey, que teve como instrumento um 

questionário com escala de Likert de cinco pontos, conforme já explicado na seção 

3.5 da referida dissertação. O questionário foi enviado aos colaboradores do sistema 
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Eletrobras que detinham alguma relação com gerenciamento de projetos, como 

cursos realizados na área, participação como líderes de projetos, participação em 

PMOs e etc. 

O questionário final foi enviado em 17/03/2015 a cerca de 600 colaboradores 

do sistema Eletrobras e recebeu 116 respostas válidas de 17/03/2015 até o dia 

15/05/2015, evidenciando uma taxa de resposta em torno de 20%, a qual é 

considerada bem relevante. 

O questionário foi dividido em 8 perguntas onde as perguntas três, quatro, 

cinco e seis são tratadas para averiguar respectivamente: qual a formação do 

respondente, qual sua faixa etária, qual sua experiência em gestão de projetos e qual 

a melhor função ou atribuição que descreve sua participação em um projeto. Com 

isso faz-se uma análise qualitativa dos dados a partir da amostra observada. As 

perguntas três, quatro, cinco e seis foram adaptadas conforme (BARRETTO 2015). 

Em relação à pergunta sete do questionário, foram elencadas dez perguntas 

que focam a mensuração da importância das abordagens teóricas que influenciam o 

sucesso de operação do PMO. Finalmente na pergunta oito, foram elencadas dez 

perguntas que solicitaram a amostra de respondentes que, baseado no seu 

conhecimento, quais eram os benefícios trazidos para a empresa no tocante a mesma 

ter uma atuação de sucesso do PMO. 

Essa análise quantitativa das perguntas sete e oito é o ponto central do estudo, 

pois com a composição das abordagens teóricas da questão sete, dos fatores que 

influenciam o sucesso de atuação do PMO (variáveis independentes), somadas com 

as respostas da questão oito, identificadas como as abordagens teóricas que 

compõem o fator sucesso de atuação do PMO (variáveis dependentes), possibilitaram 

toda a análise fatorial exploratória e análise fatorial confirmatória através de um 

modelo de equações estruturais, pois conforme já salientado, Hair et al (2009), frisam 

que  quando é verificado múltiplos relacionamentos de variáveis independentes e 

dependentes é imprescindível o uso de um sistema de equações estruturais. 
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Conforme Hair et al. (2009), segue abaixo as seis etapas do SEM que 

explicarão os resultados alcançados do estudo:  

 

 

3.11. ETAPAS SEM  
 

 

Etapas 1 – Desenvolvimento de um Modelo Baseado na Teoria  

 

 

Uma boa teoria sugerida no estudo é uma condição importante para obter 

resultados úteis a partir da SEM. A definição dos constructos envolvidos, conforme já 

explanado no capítulo três da dissertação foi embasada em uma grande revisão da 

literatura sobre o tema e denotam relações de causalidade. Existem alguns critérios 

utilizados para investigação de evidências de causalidade, como: boa associação 

entre duas variáveis, inexistência de variáveis causais alternativas e boa base teórica 

para o relacionamento. Esses parâmetros foram levados em consideração na 

construção do modelo proposto. 

 

 

Etapas 2 – Construção de um Diagrama de Caminhos de Relações Causais 

 

 

Após análise da teoria e seus constructos é importante definir a visualização 

gráfica das relações, isto é, criar o diagrama de caminhos, com a formalização das 

relações de causa e efeito entre os constructos (diversos relacionamentos entre as 

variáveis dependentes e independentes) e também possíveis relacionamentos 

derivados (correlações) entre constructos. É proposto no modelo as relações das 

variáveis independentes ou exógenas, que não tem setas apontadas para elas e as 
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variáveis dependentes ou endógenas, que recebem as setas das variáveis 

independentes, pois são influenciadas pelas mesmas.  

 

 

Etapa 3 – Conversão do Diagrama de Caminhos para um conjunto de Modelos 

de Mensuração e Estrutural 

 

 

Conforme Hair et al (2009), deve-se estimar o modelo de mensuração e em 

seguida o modelo estrutural. Em relação ao modelo de mensuração espera-se que os 

itens operacionais utilizados na medição dos constructos sejam significativos. A partir 

disso, tem-se a possibilidade de avaliar se cada costructo tem confiabilidade para 

estimar as relações causais nas próximas etapas do modelo proposto. 

No modelo estrutural é importante analisar as características do fenômeno em 

estudo e definir se o mesmo apresenta características reflexivas ou formativas. No 

modelo reflexivo, mudanças nos constructos influenciam mudanças nos itens. Em 

relação ao modelo formativo é esperado o contrário, conforme Jarvis et al. (2003). 

Nesse estudo desenvolvemos um modelo estrutural reflexivo. 

Conforme destaca Byrme (2001), a análise fatorial confirmatória é ideal para 

testar itens operacionais utilizados para a medição dos constructos e verificação dos 

níveis aceitáveis de confiabilidade.  

Segundo Pedahzur et al. (1991), a AFE é considerada uma possível técnica 

para solução de modelagem de equações estruturais, através do teste do modelo de 

mensuração das relações entre os indicadores (variáveis observáveis) e seus 

constructos (variáveis latentes). Com a estimação do modelo de mensuração, define-

se o modelo estrutural por coeficientes de diagrama de caminhos, através do sistema 

de equações estruturais que denotam a representação matemática dentro da relação 

gráfica entre as variáveis. 
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Etapa 4 - Escolha do Tipo de Matriz para Entrada de Dados e Estimação do 

Modelo Estrutural 

 

Conforme Hair et al (2009), a técnica SEM utiliza apenas matrizes de variância, 

covariância ou correlação como entrada de dados. Com isso, a técnica de estimação 

para calcular o modelo estrutural é a Maximum Likelihood (ML) que é o padrão 

utilizado no SPSS (software de estatística avançada que foi utilizado nesse estudo 

para realizar a AFE). Assim, a AFE gera parâmetros de ajuste confiáveis e que podem 

validar o modelo estrutural proposto. A AFC ( Análise Fatorial Confirmatória) não será 

objeto deste estudo e recomenda-se para elaboração de estudos futuros sobre o tema 

apresentado na dissertação. 

 

 

Etapa 5 – Avaliação da Identificação do Modelo Estrutural 

 

 

  Conforme Hair et al (2009), a partir do modelo de mensuração especificado, 

dados suficientes coletados e técnica de estimação já definida, chega-se a pergunta 

chave: O modelo de mensuração é válido?. Diversas medidas de ajuste absoluto, 

índices de ajuste incremental, índices de ajuste de parcimônia serão verificados nessa 

etapa no intuito de buscar a melhor qualidade do ajuste do modelo estrutural e 

realizar a sua validação. 

 

 

Etapa 6 – Avaliação de Critérios de Ajuste do Modelo, Interpretação e 

Modificação do Modelo 

 

De acordo com Hair et al (2009), a partir da realização da avaliação dos 

critérios de ajuste e consideração da sua validade, os resultados devem ser 



87 

 

confrontados com a teoria apresentada e que as perguntas que surjam possam ser 

respondidas com a verificação de alguns pontos fundamentais: 

As relações do modelo foram validadas estatisticamente? 

Os modelos sugerem hipóteses alternativas? 

Os relacionamentos entre as variáveis ocorrem conforme proposto pelas 

hipóteses? 

Após essa análise é possível definir o modelo estrutural completo com 

subsídios de validação e apresentar soluções a situação problema apresentada no 

capítulo um dessa dissertação. 

 

 

3.12. RESTRIÇÕES DO MÉTODO  

 

 

O método estatístico usado apresenta algumas restrições importantes: 

Não serão consideradas as diferenças socioeconômicas e culturais dos 

respondentes e nem suas diferenças regionais, visto tratar-se de uma pesquisa no 

âmbito de todo o Brasil. 

Não serão considerados os quesitos de temporalidade ou cronologia para 

interpretação dos resultados alcançados, em relação às datas das respostas do 

questionário. 

Conforme frisa Gil (2002), as respostas podem estar descoladas da visão 

primária do estudo, pois existe a percepção do respondente do que acontece na vida 

real e no que ele relatou no questionário. Além disso, pode ocorrer uma visão 

momentânea do problema estudado por conta de uma possível tendência de 

mudança dos requisitos considerados essenciais, isto é, o respondente não consegue 

identificar a relevância do que foi perguntado. Para dirimir isso, é possível num futuro 

próximo rever o modelo com alterações que possam clarear a visão do questionário, 

baseada na experiência apresentada nesse estudo. 



88 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. INTRODUÇÃO DO CAPÍTULO 

 

 

Para realizar os trabalhos estatísticos para a avaliação de adequação do 

modelo, foram utilizado os software SPSS Statistics  para a execução da AFE 

(Análise Fatorial Exploratória), em busca de testar o modelo baseado na teoria 

previamente apresentado.  

 

 

4.2. .  CARACTERÍSTICA DA AMOSTRA 

 

 

Com uma amostra de 116 respondentes, através da pesquisa tipo survey 

realizada, foi concebido algumas características relacionadas ao perfil dos 

respondentes. Essa análise qualitativa não é o centro da análise proposta nesse 

estudo, mas visa denotar a capacidade e qualidade dos respondentes que 

contribuirão com o seu conhecimento e experiência para elucidar as questões 

apresentadas nesse estudo. 

A partir disso, verifica-se uma análise da pergunta três até a pergunta seis do 

questionário: 

3) Qual é a sua formação? 

Com o resultado da questão três do questionário, verifica-se que 94% dos 

respondentes têm pós-graduação (sendo especialista, mestre ou doutor). Isso denota 

o elevado conhecimento dos respondentes. 
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Tabela 2: Respostas a questão 3 do Questionário 

# Answer   
 

Response % 
1 Ensino Técnico 

  
 

0 0% 

2 Ensino Superior 
  
 

7 6% 

3 Ensino Superior com Pós Graduação 
  
 

66 57% 

4 
Ensino Superior com Pós Graduação (Mestrado 

ou Doutorado)   
 

43 37% 

 Total  116 100% 

Fonte: Site Qualtrics. 

 

4) Qual é a sua faixa etária? 

Com o resultado da questão quatro do questionário, verifica-se que 95% dos 

respondentes têm faixa etária entre 30 a 59 anos. Isso denota a experiência 

profissional dos respondentes. 

 

Tabela 3: Respostas a questão 4 do Questionário 

# Answer   
 

Response % 
1 18 a 29 anos 

  
 

3 3% 

2 30 a 39 anos 
  
 

47 41% 

3 40 a 49 anos 
  
 

33 28% 

4 50 a 59 anos 
  
 

30 26% 

5 60 anos ou mais 
  
 

3 3% 

 Total 
 

116 100% 

                    Fonte: Site Qualtrics 
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5)  Qual é a sua experiência em Gestão de Projetos? 

Com o resultado da questão cinco do questionário, verifica-se que 82% dos 

respondentes tem mais de um ano de experiência em Gestão de Projetos. Isso 

mostra uma amostra bem consistente para responder as questões do questionário. 

 

Tabela 4: Respostas a questão 5 do Questionário 

# Answer   
 

Response % 
1 Até 1 ano 

  
 

14 12% 

2 De 1 a 5 anos 
  
 

46 40% 

3 De 6 a 10 anos 
  
 

23 20% 

4 Mais de 10 anos 
  
 

26 22% 

5 Não se aplica 
  
 

7 6% 

 Total 
 

116 100% 

                      Fonte: Site Qualtrics. 

 

6)  Qual a melhor opção que descreve sua função principal ou atribuição em 

um projeto? 

Com o resultado da questão seis do questionário, verifica-se que 34% dos 

respondentes têm atribuição de gerente de programa ou líder de projeto. Isso 

evidencia uma amostra com bastante empoderamento dentro da empresa para 

responder as questões do questionário. 
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Tabela 5: Respostas a questão 6 do Questionário 

# Answer   
 

Response % 

1 
Gerente de Programa: Entrega uma estratégia de negócios 

que requer uma coordenação entre múltiplos projetos.   
 

11 10% 

2 
Gerente ou Líder de projeto: Entrega produto exclusivo a 

partir de um projeto.   
 

28 24% 

3 

Membro de Escritório de Gerenciamento de Projetos: 

Suporta a aplicação das melhores práticas em 

gerenciamento de projetos. 
  
 

16 14% 

4 
Executivo / Comitê diretivo: Estabelece direção e garante 

alinhamento para objetivos corporativos.   
 

21 18% 

5 
Parte interessada: Indivíduo impactado pelo trabalho e 

resultado de um programa ou projeto.   
 

12 10% 

6 

Membro do time de projeto: Completa atribuições do 

projeto sob direção de um gerente de programa ou 

projeto. 
  
 

28 24% 

 Total 
 

116 100% 

Fonte: Site Qualtrics. 

 

Essa análise da amostra vem a corroborar que o perfil dos respondentes está 

bem alinhado a busca de profissionais engajados e com expertise em gerenciamento 

de projetos. Assim, é possível verificar nessa análise qualitativa uma boa amostra 

para buscar o cerne do estudo que é a análise quantitativa das respostas das 

questões sete e oito que responderão os objetivos e questões estabelecidas nesse 

estudo, através da AFE, com o uso de sistema de equações estruturais para verificar 

se o modelo proposto é factível. 
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4.3. ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA (AFE) 

 

 

1º Etapa do SEM – Desenvolvimento de um modelo baseado na teoria 

 

 

A primeira etapa do Modelo de Equações Estruturais (SEM) consiste na 

realização da AFE tanto para as variáveis dependentes quanto para as variáveis 

independentes. Esta etapa permite, principalmente, avaliar não apenas quais e em 

quantos fatores os indicadores se agrupam, como também a confiabilidade inerente 

no processo de pesquisa, medida pelo alpha de cronbach (HAIR et al., 2009). 

A Análise Fatorial tem como objetivo principal descrever a variabilidade original 

de um vetor aleatório, em termos de um número menor de variáveis aleatórias, 

chamadas fatores comuns e que estão relacionadas com o vetor original através de 

um modelo linear. Neste modelo, parte da variabilidade do vetor é atribuída aos 

fatores comuns, sendo o restante de sua variabilidade atribuída às variáveis que não 

foram incluídas no modelo, ou seja, ao erro aleatório (HAIR et al., 1998). 

 

 

4.3.1. AFE das variáveis dependentes 

 

No modelo proposto, as variáveis dependentes são aquelas que explicam o 

fator principal definido como o sucesso de atuação do PMO. Portando a expectativa 

inicial é de que a AFE para estas variáveis confirme o modelo teórico apresentado no 

capítulo 3 neste trabalho e possa explicar todas as variáveis dependentes em um só 

grupo. 
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Primeira Rodada 

 

Primeiramente é apresentada uma breve análise descritiva das variáveis 

dependentes. A partir da figura 13 pode-se perceber que a variável que apresentou 

melhor média de percepção sobre benefícios trazidos pelo sucesso de atuação do 

PMO foi a Melhora na Gestão de Prazo a qual também apresentou maior variabilidade 

em suas respostas com desvio padrão de 1,75. Na escala de Likert de 5 pontos, onde 

foi apresentado no questionário uma régua tipo slider, com os pontos 1,3,5,7 e 9 e 

verificou-se pela amostra de 116 respondentes, a Melhora na Gestão de Prazo obteve 

uma média de 7,29. Logo, os respondentes denotam que o maior benefício trazido 

pela atuação de sucesso do PMO dentro da empresa é a melhora na gestão de prazo 

no protejo. Isso fica evidenciado por conta dos artefatos de indicadores de 

performance, como o índice de desempenho de Prazo, que foi aculturado pelo PMO 

dentro dos diversos programas e projetos na empresa. 

 

Figura 13: Análise descritiva das variáveis dependentes 

 

Fonte: SPSS 
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Tabela 6: Estatística Descritiva das variáveis dependentes em ordem decrescente 

 

                 Fonte: SPSS 

 

A primeira análise que deve ser feita na AFE é a cerca da estatística de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) e de esfericidade de Bartlett. Através destas estatísticas é 

possível verificar o quão a amostra está adequada à utilização do método de análise 

fatorial (HAIR et al., 2009; MALHOTRA, 2001). Observando a tabela 7 percebe-se que 

o KMO da amostra é 0,897 e que a significância do teste de esfericidade de Bartlett é 

aproximadamente zero. 

 

Tabela 7: Teste de KMO e Bartlett`s (Primeira Rodada AFE – Variáveis Dependentes) 

 

   Fonte: SPSS. 

 

De acordo com Hair et al. (2009) e Malhotra (2001), o KMO deve apresentar 

valor acima de 0,5 e no teste de esfericidade de Bartlett significância abaixo de 0,05 

para que seja possível utilizar análise fatorial para a amostra em análise. Portanto, 
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conclui-se que a utilização da análise fatorial exploratória é viável para este conjunto 

de variáveis. 

Para a estimação do número ideal de grupos para explicar as variáveis, Mingoti 

(2005) explana alguns critérios, dentre eles, o critério da raiz latente que cita o 

número de fatores necessários para explicar o conjunto de variáveis em questão pode 

ser dado pelo número de autovalores maiores ou iguais a 1. Por este critério, 

analisando a tabela 8 abaixo, a segunda coluna traz cada autovalor gerado na 

análise, os quais somente um apresentou valor superior a 1 (5,979). 

Outro critério de avaliação apresentado por Mingoti (2005) é através da análise 

de variância total explicada pelos fatores. Neste caso, o número de fatores se daria 

pelo maior ganho de explicação obtido de um número de fator até o outro. A tabela 8 

abaixo apresenta o percentual de explicação com um fator de 5,979%. Este ganho 

pode ser mais bem visualizado pela figura 14 e sedimentação que apresenta 

justamente o tamanho do “passo” entre a explicação com certo número de fatores 

para outro. Sendo assim, a suposição inicial de que as variáveis dependentes seriam 

explicadas por um só grupo é confirmada. 

  

Tabela 8: Matriz de Variância Total Explicada (Primeira Rodada AFE – Variáveis 

Dependentes) 

 

     Método de extração: análise do componente principal. 

     Fonte: SPSS. 
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Figura 14: Gráfico de sedimentação 

 

              Fonte: SPSS 

 

Tendo realizada a avaliação da adequação da amostra para a realização da 

análise fatorial e definido o número de fatores necessários para a explicação das 

mesmas, o próximo passo é analisar a capacidade explanatória dos indicadores do 

modelo. 

A primeira análise é feita através da matriz anti-imagem, segundo Hair et al. 

(2009), indicadores que apresentam valores abaixo de 0,5 na diagonal principal da 

matriz anti-imagem, acrescentam pouca informação ao modelo. Conforme pode-se 

perceber na tabela 9 abaixo, que apresenta apenas a diagonal principal da matriz 

anti-imagem, as variáveis associadas ao fator dependente (tabela 9) apresentam-se 
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como significativas, pois não foram encontrados valores inferiores a 0,5. Com isso, 

conclui-se que a amostra possui capacidade explanatória adequada. 

 

Tabela 9: Diagonal Principal da Matriz Anti Imagem (Primeira Rodada AFE – Variáveis 

Dependentes) 

 

       Fonte: SPSS  

 

Em seguida, foram analisadas as comunalidades e as cargas fatoriais das 

variáveis, como forma de verificar a adequação de representação das variáveis pelos 

fatores (HAIR et al., 2009)  

As comunalidades indicam se a variabilidade dos indicadores é 

satisfatoriamente explicada pelos fatores comuns. De acordo com Hair et al. (2009), o 

valor de comunalidade deve ser maior do que 0,5. Analisando a tabela 10, abaixo, 

percebe-se que todos os indicadores apresentaram comunalidades acima de 0,5, o 

que significa que todos estes apresentam um bom ajuste ao modelo. 
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Tabela 10: Matriz de Comunalidade (Primeira Rodada AFE – Variáveis Dependentes) 

 

          Método de extração: análise do componente principal. 

          Fonte: SPSS 

 

Conforme apresentado na tabela 11 abaixo, as cargas fatoriais obtidas foram 

superiores a 0,45 e mostram que os indicadores estão associados a apenas um fator 

(HAIR et al., 2009). 
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Tabela 11: Matriz de Componente Rotativa (Primeira Rodada AFE – Variáveis Dependentes) 

 

    Método de extração: Análise do Componente principal a 1 componentes extraídos. 

    Fonte: SPSS. 

 

Com o objetivo de medir a confiabilidade da mensuração da variável 

dependente, calculou-se o alfa de Cronbach dos dez indicadores sob o único fator de 

Sucesso de atuação do PMO. A partir da tabela 12, observa-se um alfa de Cronbach 

no valor de 0,925, indicando a confiabilidade da medida de Sucesso na atuação do 

PMO como excelente, conforme parâmetros estabelecidos por George e Mallery 

(2003), apresentados na tabela baixo.  
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Tabela 12: Estatística de Confiabilidade (Primeira Rodada AFE – Variáveis Dependentes) 

 

          Fonte: SPSS. 

 

 

              Fonte: George; Mallery (2003).  

 

Entretanto, analisando a matriz de estatística total (tabela 13), obtida também 

como análise de confiabilidade, percebe-se que nenhuma exclusão de variável 

melhoraria a confiabilidade, pois nenhum valor de Alpha de Cronbach foi maior do que 

o já obtido. 
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Tabela 13: Matriz de Estatística Total (Primeira Rodada AFE – Variáveis Dependentes) 

 

        Fonte: SPSS. 

 

Assim, observa-se que os resultados apresentados na primeira rodada da AFE 

para os fatores dependentes, chancelam o modelo teórico proposto no capítulo 3, de 

que as variáveis dependentes estariam agrupadas em apenas um fator (Sucesso da 

atuação do PMO). 

Logo, após essa análise, iniciou-se a AFE para os fatores independentes do 

estudo. 
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4.3.2. AFE das variáveis independentes 

 

 

De forma análoga à AFE das variáveis dependentes, o procedimento de AFE 

das variáveis independentes foi demonstrado a seguir. As variáveis independentes 

são aquelas compostas por indicadores que não são diretamente observáveis e que 

influenciam o fator principal “Sucesso de atuação do PMO”.  

 

  

Primeira rodada 

 

 

O resultado esperado para a AFE dos fatores independentes é que as 10 

variáveis formem fatores onde cada um contenha indicadores correlatos entre si, de 

modo que se formem três grupos de variáveis com as seguintes características 

comuns: cultura e liderança, organização e processo e tecnologia de informação. 

As estatísticas descritivas abaixo apresentam a variável Cult 2 (Obter 

Patrocínio da Alta Administração) como a de maior média e ainda com menor 

variabilidade nas respostas, enquanto que a variável org 1(Implementar uma estrutura 

funcional projetizada dentro da empresa) foi a que apresentou menor média e maior 

variabilidade nas respostas. Obter patrocínio da alta administração obteve uma média 

de 8,52 e isso denota a preocupação e experiência dos respondentes no tema de que 

sem essa participação o PMO não consegue alavancar a gestão de projetos na 

empresa. Isso é corroborado pelo arcabouço da revisão bibliográfica, conforme já 

relatado no capítulo dois da dissertação. 
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Figura 15: Análise descritiva das variáveis independentes 

 

   Fonte:SPSS 
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Tabela 14: Estatística Descritiva das variáveis independentes em ordem decrescente 

 

    Fonte: SPSS 

 

Através da análise da estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e de 

esfericidade de Bartlett, na tabela 15, abaixo, percebe-se que o KMO de 0,760 e que 

a significância do teste de esfericidade de Bartlett é zero, o que também demonstra 

que a amostra está adequada à utilização de análise fatorial (HAIR et al., 2009). 
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Tabela 15: Teste de KMO e Bartlett`s (Primeira Rodada AFE – Variáveis Independentes) 

Teste de KMO e Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação 
de amostragem. 

,760 

Teste de 
esfericidade de 
Bartlett 

Qui-quadrado 
aprox. 281,678 

df 45 

Sig. ,000 

         Fonte: SPSS. 

 

Segundo o critério de raiz latente, o número sugerido de fatores para as 

variáveis independentes seria três, pelo fato de existir três autovalores acima de 1. 

Porém pelo critério de variância explicada, o número de dois fatores no total 

também poderia fazer sentido visto que dois fatores explicam quase 49% do total de 

variância, segundo tabela 16 abaixo, conforme (HAIR et al; 2009; MALHOTRA; 2001) 

Além disso, a quantidade de fatores que melhor explicam o modelo proposto, 

será imposta pelo % cumulativa de variância advinda do cálculo no SPSS que 

ultrapassa 50% (FIELD, 2009). Logo, dois fatores poderão fazer sentido e será 

verificado nas próximas rodadas. 
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Tabela 16: Matriz da Variância Total Explicada (Primeira Rodada – AFE – Variáveis 

Independentes) 

 

   Método de extração: análise do componente principal. 
   Fonte: SPSS. 

 

 

A análise feita com base na matriz anti-imagem indica que as variáveis 

independentes se apresentam como significativas, pois não foram encontrados 

valores inferiores a 0,5, conforme (HAIR et al; 2009).  
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Tabela 17: Diagonal Principal da Matriz Anti Imagem (Primeira Rodada AFE – Variáveis 

Independentes) 

 

       Fonte: SPSS  

 

De acordo com Hair et al (2009) e com base nas comunalidades analisadas 

abaixo, percebe-se que todos os indicadores apresentaram comunalidades acima de 

0,5, com exceção da variável Org 4 (Institucionalizar nível de poder e hierarquia dado 

ao PMO através de política específica) o que nos dá indícios de que está variável não 

estaria fornecendo um bom ajuste para o modelo. 
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Tabela 18: Matriz de Comunalidade (Primeira Rodada AFE – Variáveis Independentes) 

 

       Método de extração: análise do componente principal. 

       Fonte: SPSS. 

 

De acordo com Hair et al (2009), conforme apresentado na tabela 19 abaixo, as 

cargas fatoriais obtidas foram superiores a 0,45 e mostram que diferentemente do que 

era esperado, algumas variáveis se juntaram em diferentes fatores como a Cult 4 

(Obter comprometimento dos stakeholders em Gerenciamento de Projetos) no fator 

de Organização e Processos e a Cult 3 (Otimizar treinamentos para as partes 
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interessadas ) no fator de tecnologia de informação. 

Essa junção vem a ser corroborada por (Cooper et al., 2001; Killen et al., 2008; 

Kim; 2007). Os autores explanam que a maioria da literatura em gestão de projetos 

foca nos processos e métodos e que essa relação com o comprometimento dos 

stakeholders é muito tênue entre a análise de uma abordagem de cultura e liderança, 

permeando uma visão também de Organização e processos. 

Na mesma linha, Otimizar treinamentos para as partes interessadas está 

alinhado a cultura do conhecimento, pois é importante para proporcionar o 

partilhamento do conhecimento e a fidelização da confiança mútua. Isso também está 

totalmente alinhado ao fator de Tecnologia da Informação e busca contribuir para a 

atuação de sucesso do PMO, conforme KOSKINEN (2010) e NEWELL et al. (1999). 

 Com a explicação dos autores citados nos últimos dois parágrafos, fica 

evidente que a junção dos fatores citados é factível e pode explicar a mofificação do 

modelo proposto na primeira rodada. 
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Tabela 19: Matriz de Componente Rotativa (Primeira Rodada AFE – Variáveis 

Independentes) 

 

Método de extração: Análise do Componente principal a 1 componentes extraídos. 

Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser a Rotação convergida em 5 iterações 

         Fonte: SPSS. 

 

Tendo em vista os resultados obtidos, uma nova rodada será apresentada a 

seguir retirando-se a variável Org4, por conta da sua fraca capacidade de explicação 

do modelo. 
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 Segunda rodada (Retirando Org 4) 

 
 

As análises das estatísticas de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e de esfericidade de 

Bartlett, na tabela 20 abaixo, demonstram que a amostra continua adequada à 

utilização de análise fatorial, pois o KMO da segunda rodada está acima de 0,5 e o 

teste de esfericidade de Bartlett apresenta significância abaixo de 0,05 (HAIR et al; 

2009; MALHOTRA, 2001) 

 

Tabela 20: Teste de KMO e Bartlett`s (Segunda Rodada AFE – Variáveis Independentes) 

 

           Fonte SPSS. 

 

Seguindo os mesmos critérios adotados na primeira rodada da AFE das 

variáveis independentes, pode-se perceber pela tabela 21 abaixo que a estimativa de 

numero de fatores continua três, porém esta estimativa poderá ser avaliada através 

do alfa de cronbach individual para cada fator. Nota-se que a % de variância 

cumulativa para dois fatores ultrapassou ao limite de 50% (50,557%). Com isso, 

torna-se fundamental analisar o alfa de crombach individual para cada fator, no intuito 

de definir a quantidade de fatores para o modelo na AFE (FIELD, 2009). 
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Tabela 21: Matriz da Variância Total Explicada (Segunda Rodada – AFE – Variáveis       

Independentes) 

 

Método de extração: análise do componente principal. 

Fonte: SPSS. 

 

A análise das comunalidades (tabela 23) e matriz anti-imagem (tabela 22) 

indicam que todas as variáveis nesta rodada seriam a principio significativas, à 

medida que nenhum dos valores citados se mostrou abaixo de 0,5 (HAIR ET AL., 

2009). 
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Tabela 22: Diagonal Principal da Matriz Anti Imagem (Segunda Rodada AFE – Variáveis 

Independentes) 

 

   Fonte: SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

Tabela 23: Matriz de Comunalidade (Segunda Rodada AFE – Variáveis Independentes) 

 

        Método de extração: análise do componente principal. 
        Fonte: SPSS 
 
 

Os valores dos componentes de cada variável nos fatores podem ser 

observados na matriz de componentes rotativa abaixo (tabela 24), juntamente com os 

respectivos alfas de cronbach. 
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Tabela 24: Rotação convergida em 5 iterações. Matriz de Componente Rotativa (Segunda 

Rodada AFE – Variáveis Independentes) 

 

Método de extração: Análise do Componente principal. 

Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser. 

 Fonte: SPSS. 

 

Com o objetivo de medir a confiabilidade da mensuração de λ 1, λ 2 e λ 3, 

calculou-se o Alfa de Cronbach para cada um deles: 

 

Alfa de cronbach λ 1: 

 

Para λ 1 obteve-se um Alfa de Cronbach de 0,712, conforme já evidenciado na 

tabela 25, indicando confiabilidade aceitável, conforme George e Mallery (2003) 

destacaram na tabela. 

 

 

λ 1 

λ 2 

λ 3 
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Tabela 25: Alfa de Cronbach de λ 1 (Segunda Rodada – Variáveis Independentes) 

 

Fonte: SPSS. 

 

Analisando a estatística do item total, o Alfa de Cronbach de λ 1 não melhora 

com a exclusão de indicadores, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 26: Estatística de Item Total λ 1 (Segunda Rodada – Variávies Independentes) 

 

          Fonte: SPSS. 

 

Logo, através da análise do alfa de crombach do primeiro fator e de acordo 

com o critério demonstrado na seção passada, há indícios de que a confiabilidade 
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baseada nas variáveis independentes para mensurar o fator latente relacionado à 

Organização e Processos é aceitável.  

 

Alfa de cronbach λ 2: 

 

Para a análise do λ 2, o Alfa de Cronbach de 0,685, indicando confiabilidade 

questionável (GEORGE; MALLERY, 2003). 

Mas o Alfa de Cronbach de λ 2  melhora com a exclusão da abordagem teórica 

Cult3 (Otimizar treinamentos para as partes interessadas), conforme tabela de 

estatística do item total λ 2. 

 

Tabela 27: Alfa de Cronbach de λ 2 (Segunda Rodada – Variáveis Independentes) 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach 
com base em itens 

padronizados N de itens 

,685 3 

 

Fonte: SPSS. 

 

Tabela 28: Estatística de Item Total λ 2 (Segunda Rodada – Variávies Independentes) 

Estatísticas de item-total 

ABORDAGEM 
TEÓRICA 

Média de 
escala se o 

item for 
excluído 

Variância de 
escala se o 

item for 
excluído 

Correlação 
de item 

total 
corrigida 

Correlação 
múltipla ao 
quadrado 

Alfa de 
Cronbach 
se o item 

for excluído 

Cult 3 14,3221 5,845 ,416 ,174 ,697 

Tec 1 14,4841 4,593 ,539 ,309 ,545 

Tec 2 14,7183 4,187 ,566 ,331 ,508 

 

     Fonte: SPSS. 
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Alfa de cronbach λ 2 ( retirando Cult 3): 

 

A tabela 28 acima, aponta que caso a variável Cult 3 (Otimizar treinamentos 

para as partes interessadas) for retirada do fator relacionado a tecnologia de 

informação, o alfa de cronbach terá uma ligeira melhora, a qual já pode-se considerar 

como um valor aceitável, visto que está muito próximo de 0,7.  Sendo assim, foi feita a 

retirada da abordagem teórica e obteve-se um valor de 0,697, conforme tabela 

descrita por George e Mallery (2003).  

 

Tabela 29: Alfa de Cronbach de λ 2 (Segunda Rodada – Variáveis Independentes) 

 

     Fonte: SPSS. 

 

Alfa de cronbach λ 3:  

 

Para a análise do λ3, foi achado Alfa de Cronbach de 0,444, que indica 

confiabilidade inaceitável (GEORGE;  MALLERY, 2003). 

 

Tabela 30: Alfa de Cronbach de λ 3 (Segunda Rodada – Variáveis Independentes) 

 

          Fonte: SPSS. 
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Tabela 31: Estatística de Item Total de λ 3 (Segunda Rodada – Variáveis Independentes) 

 

     Fonte: SPSS. 

 

Com a análise do alfa de cronbach do terceiro fator, relacionado a cultura e 

liderança, observa-se um resultado estatisticamente inaceitável para a confiabilidade 

da mensuração deste fator latente e conforme tabela 31, não há melhora do valor da 

confiabilidade se for excluído algum item. Com isso, há indícios de que possivelmente 

somente dois fatores são necessários para a análise fatorial das variáveis 

independentes. Porém, isto poderá ser confirmado com melhor precisão através da 

análise dos autovalores e de variância explicada da AFE gerada pelo conjunto de 

variáveis com as exclusões citadas. 

 

 

Terceira rodada (Retirando Org 4 e Cult 3) 

 

 

As análises das estatísticas de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e de esfericidade de 

Bartlett, na tabela 32 abaixo, demonstram que a amostra continua adequada à 

utilização de análise fatorial, pois o KMO para os três fatores está acima de 0,5 e o 

teste de esfericidade de Bartlett tem significância abaixo de 0,05 (HAIR ET al.; 2009; 

MALHOTRA, 2001). 
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Tabela 32: Teste de KMO e Bartlett`s (Terceira Rodada AFE – Variáveis Independentes) 

 
                Fonte SPSS. 

 

Conforme a expectativa apresentada ao final da ultima rodada, a tabela de 

autovalores e de variância total explicada confirma tanto pelo critério de raiz latente 

(dois autovalores acima de 1) quanto pelo critério variância explicada (total de 

54,695%) de que somente 2 agrupamentos poderiam ser necessários para se realizar 

a análise fatorial destas variáveis, o gráfico de sedimentação abaixo demonstra 

também este ganho significativo na passagem de 1 para 2 fatores. 

 

Tabela 33: Matriz da Variância Total Explicada (Terceira Rodada – AFE – Variáveis 

Independentes) 

 
Método de extração: análise do componente principal. 

Fonte: SPSS. 
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Assim a matriz de variância total explicada corrobora para que a análise do 

modelo para as variáveis independentes leve em consideração somente dois fatores e 

não três fatores como foi proposto antes da análise fatorial exploratória. 

 

Figura 16: Gráfico de sedimentação - (Terceira Rodada – AFE – Variáveis Independentes) 

 

                  Fonte: SPSS 

 

A análise da matriz anti-imagem (tabela 34) indica que todas as variáveis nesta 

rodada seriam a principio, significativas. Observando a tabela de comunalidades, há 

indícios de que a variável Cult 4 não contribuiria significativamente para o modelo. 

Sendo assim uma nova rodada deverá ser considera excluindo esta variável, pois 

conforme Hair et al (2009), todos os indicadores da matriz anti imagem apresentam-
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se acima de 0,5, mas em relação a tabela das comunalidades, a abordagem Cult 4 

obteve um valor abaixo de 0,5 (0,424). Com isso, foi necessário excluir essa variável 

e seguir com a quarta rodada da análise fatorial exploratória (AFE). 

 

Tabela 34: Diagonal Principal da Matriz Anti Imagem (Terceira Rodada AFE – Variáveis 

Independentes) 

 

    Fonte: SPSS. 
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Tabela 35: Matriz de comunalidades (Terceira Rodada AFE – Variáveis Independentes) 

 

  Fonte:SPSS  

 

Através da análise dos componentes gerados para cada fator, vemos que 

houve a junção das variáveis de tecnologia da informação com a de organização e 

processos. Conforme Awazu (2005), uma das principais razões para as não 

conformidades em gerenciamento de projetos são um resultado da má gestão do 

conhecimento, que é um fator alinhado a Tecnologia da Informação, em conjunto com 

o fator Organização e Processos, conforma já explicitado no capítulo dois, como a 

falta de estimativa eficaz do projeto e orçamento, entre outros. 

Assim, com base no que foi relatado no último parágrafo pelo autor, fica 

evidenciado a explicação da junção dos fatores de organização e processos com o 

fator Tecnologia da Informação, corroborando pela constatação da terceira rodada da 

AFE (Análise Fatorial Exploratória), através do SPSS na tabela da variância total 

explicada, que costata somente dois fatores para o modelo. 
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Tabela 36: Matriz de Componente Rotativa (Terceira Rodada AFE – Variáveis 

Independentes) 

 

   Fonte: SPSS 

 

Tabela 37: Alfa de Cronbach (Terceira Rodada – AFE – Variáveis Independentes) 

 

     Fonte: SPSS 

 

De acordo com George e Malery (2003) e com base no alfa de cronbach 

gerado, chegou-se a um valor aceitável (0,765) para a confiabilidade da mensuração 

destes dois fatores. A seguir será demonstrada a quarta rodada com a nova exclusão 

da variável Cult 4. 
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Quarta rodada (Retirando Org 4, Cult 3 e Cult 4) 

 

 

Conforme esperado, as análises das estatísticas de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

e de esfericidade de Bartlett, na tabela 37 abaixo demonstram que a amostra continua 

adequada à utilização de análise fatorial, pois o KMO com os dois fatores está acima 

de 0,5 e o teste de esfericidade de Bartlett apresenta significância abaixo de 0,05 

(HAIR ET AL.2009; MALHOTRA, 2001) 

 

Tabela 38: Teste de KMO e Bartlett`s (Quarta Rodada AFE – Variáveis Independentes) 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de 
amostragem. 

,747 

Teste de esfericidade de Bartlett Qui-quadrado aprox. 175,341 

df 21 

Sig. ,000 

    Fonte SPSS. 

A tabela de autovalores e de variância explicada também fornece os indícios 

necessários usualmente adotados que somente 2 agrupamentos poderiam ser 

necessários para realizar-se a análise fatorial destas variáveis. 
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Tabela 39: Matriz da Variância Total Explicada (Quarta Rodada – AFE – Variáveis 

Independentes) 

 

Método de extração: análise do componente principal. 

Fonte: SPSS 

 

A tabela de autovalores e de variância total explicada confirma tanto pelo 

critério de raiz latente (dois autovalores acima de 1) quanto pelo critério variância 

explicada (total de 57,765%) de que somente dois agrupamentos (fatores) poderiam 

ser necessários para se realizar a análise fatorial destas variáveis. O gráfico de 

sedimentação abaixo demonstra também este ganho significativo na passagem de 1 

para 2 fatores (HAIR et al. 2009). 

A análise das comunalidades na tabela 41 e matriz anti-imagem na tabela 40 

indica que todas as variáveis nesta rodada seriam significativas, à medida que, 

nenhum dos valores citados se mostrou abaixo de 0,5, conforme já explicitado por 

(HAIR et al.2009). 
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Tabela 40: Diagonal Principal da Matriz Anti Imagem (Quarta Rodada AFE – Variáveis 

Independentes) 

 

      Fonte: SPSS  

Tabela 41: Matriz de Comunalidade (Quarta Rodada AFE – Variáveis Independentes) 

 

Método de extração: análise do componente principal. 

Fonte: SPSS. 
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Conforme esperado, os dois fatores gerados se dividiram em um grupo voltado 

para tecnologia da informação, organização e processos e outro para cultura e 

liderança. 

Através da analise das cargas fatoriais apresentada na tabela de componentes 

abaixo, observa-se que todos componentes são significativamente altos, pois 

conforme (Hair et al, 2009), o valor da comunalidade deve ser maior que 0,5. 

Finalmente, a análise do alfa de cronbach gerado sugere uma confiabilidade 

aceitável para esta análise, sugerindo que este modelo gerado seja o mais adequado 

para que possa iniciar a próxima etapa: A Análise Fatorial Confirmatória.  

 

Tabela 42: Matriz de Componente Rotativa (Primeira Rodada AFE – Variáveis 

Independentes) 

 

Método de extração: Análise do Componente principal.  

          Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser. 

         Rotação convergida em 3 iterações. 

          Fonte: SPSS. 

  

De acordo com George e Malery (2003) e com base no alfa de cronbach 

gerado, chegou-se a um valor aceitável (0,734) para a confiabilidade da mensuração 

destes dois fatores na quarta e última rodada. 
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Tabela 43: Alfa de Cronbach (Quarta Rodada – AFE – Variáveis Independentes) 

 

   Fonte: SPSS 

 

Etapa 2 do SEM – Construção do Diagrama de Caminhos de relações causais 

 

 

Após a quarta rodada das variáveis independentes e a análise das variáveis 

dependentes foram elaboradas o diagrama dos caminhos da figura 17, onde os dois 

fatores são representados por elipse. Esses fatores estão associados as suas 

abordagens teóricas observadas, que compõe a questão sete do questionário, 

representadas por retângulos. 

Cada abordagem tem um erro associado advindo de dois tipos: erro aleatório 

de medida e erro derivado de característica particular da variável observada, isto é um 

erro sistemático. (LOEHLIN, 1992). 

 Segundo Hair et al (2009), as setas que apontam para um sentido único 

representam coeficiente de regressão estrutural, indicando a influência de uma 

variável na outra. As setas unidirecionais, que apontam dos fatores para as variáveis 

observadas, denotam que os valores das variáveis são impactados pelos respectivos 

fatores. Finalmente as setas bidirecionais indicam as covariâncias entre os pares de 

fatores. 
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Etapa 3 do SEM – Conversão do Diagrama de caminhos em um conjunto de 

modelos estruturais e de mensuração 

 

 

O modelo hipotético definido após a AFE não possui efeito entre os 

constructos, mas apenas correlações. É importante salientar que uma variável latente 

pode causar mudanças em outras variáveis latentes do modelo. Isso não ocorre no 

modelo proposto, pois só existe o modelo de mensuração, isto é, a relação das 

variáveis observadas com os constructos. Enquanto isso, o modelo estrutural testa a 

relação entre os fatores, acontecendo numa regressão e não na Análise fatorial 

Confirmatória (LOEHLIN, 1992). 

 

 

Etapa 4 do SEM – Escolha do Tipo de Matriz para Entrada de Dados e Estimação 

do Modelo Estrutural. 

 

Com o objetivo de realizar comparações diretas dentre os coeficientes do 

modelo, a matriz de entrada que foi utilizada é a matriz de correlação. Diferentemente 

da matriz de covariância, a matriz de correlação já está padronizada, o que faz com 

que as comparações sejam feitas na mesma escala. A máxima verossimilhança 

(MLE) é o método de estimação que foi utilizado, o qual denota bons resultados com 

amostras pequenas (BYRNE, 2001). 

A MLE escolhe estimativas com a maior probabilidade de reproduzir dados 

observados e com isso, executa estimativas baseadas na maximização dessas 

probabilidades e com as covariâncias sendo capturadas por uma população assumida 

e refletida por coeficientes estimados (GARSON,1998). 

Conforme Hair et al. (2009) é importante salientar que o procedimento de 

estimação SEM mais comum é a estimação de máxima verossimilhança (MLE). Os 

resultados válidos com tamanhos amostrais mínimos recomendados, para garantir 
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soluções MLE estáveis são de 100 a 150. Como o estudo apresenta uma amostra de 

116 respostas válidas, está dentro dos parâmetros sugeridos para garantir soluções 

estáveis. 

 

 

Etapa 5 do SEM – Avaliação da Identificação do Modelo estrutural 

 

 

Conforme Byrne (2001), nessa etapa o importante é conseguir transpor a 

matriz das variáveis observadas em parâmetros estruturais do modelo estudado. 

Conseguindo uma solução para os valores dos parâmetros estruturais e esses sendo 

menor que o número de variâncias e covariâncias das variáveis observadas.  

No estudo é importante destacar que cada variável latente deve ter a sua 

escala determinada, pois são variáveis não observadas e por isso, não tem escala 

métrica atrelada. (BYRNE, 2001).  

 

 

Etapa 6 do SEM – Avaliação dos critérios de qualidade do ajuste, isto é, 

Avaliação de Critérios de Ajuste do Modelo,  Interpretação e Modificação do 

Modelo. 

 

Com referência aos critérios explanados por Hair et al (2009), serão levadas 

em consideração as estatísticas mais importantes para avaliação do ajuste do modelo 

estudado. Logo, serão observadas as estatísticas de ajuste apresentadas na figura 

abaixo: 
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Apresentação dos Fatores após a AFE 

 

Após todas as etapas do SEM, a partir do modelo teórico proposto inicial, 

verificou-se através da AFE (Análise Fatorial Exploratória) que o modelo estrutural 

completo ficou estabelecido com 10 variáveis dependentes e 7 variáveis 

independentes, conforme figura abaixo: 

 

 

Figura 17: Modelo teórico para o sucesso de atuação do PMO após a AFE 

 

               Modelo Estrutural Completo 

               Fonte: Próprio Autor utilizando o SPSS e AMOS. 

 

Logo, conforme já relatado na AFE, os fatores Organização e Processos e 

Tecnologia da Informação tornaram-se um fator só, com a retirada de Org 4 e o fator 

Cultura e Liderança foi mantido, mas teve excluído Cult 3 e Cult 4, por conta de todas 
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as análises e soluções apresentadas na Análise Fatorial Exploratória. Todas as 

etapas do SEM foram contempladas nas análises apresentadas acima e ficou 

evidente após a AFE que o modelo teórico proposto original na figura 6, com vinte 

abordagens teóricas e três fatores independentes, foi otimizado e validado pelo alpha 

de cronbach. Logo, após o melhor ajuste do modelo inicial obteve-se dezessete 

indicadores e dois fatores independentes, diferentes do modelo primário proposto, 

mas detonando-se o melhor ajuste com os dados apresentados e consequentemente 

um modelo estrutural completo com sua confiabilidade testada e crível. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Com a definição do modelo estrutural completo, responde-se ao objetivo núcleo 

do estudo: Elaborar uma modelo estrutural completo dos fatores que influenciam o 

sucesso da atuação do PMO e aperfeiçoá-lo, por meio de métodos estatísticos. O 

objetivo principal foi totalmente alcançado, visto que foi elaborado e melhorado o 

modelo, na análise fatorial exploratória, onde se usou o SPSS em busca de testar o 

modelo baseado na teoria apresentada e assim, chegou-se ao modelo estrutural 

completo, conforme explicitado na Figura 17: Modelo teórico para o sucesso de 

atuação do PMO após a AFE. 

Em relação aos objetivos intermediários, denota-se: 

1) Desenvolver de uma pesquisa de campo (survey) para levantamento de 

dados junto aos profissionais envolvidos em Gestão de Projetos dentro da 

Eletrobras, a partir do modelo proposto; O primeiro objetivo intermediário 

também foi alcançado, pois foi pesquisado diversos artigos e livros sobre 

gerenciamento de projetos e PMOs, como subsídio para a seleção final dos 

fatores que influenciam no sucesso de atuação do PMO e consequentemente a 

elaboração do questionário que propiciou todas as análises estatísticas 

apresentadas na dissertação. No início o modelo teórico era composto por 

vinte abordagens teóricas e três fatores independentes. Após as etapas do 

SEM, obteve-se dezessete indicadores e dois fatores independentes, 

diferentes do modelo proposto. Com isso, a hipótese H1 (Cultura e Liderança) 

está positivamente influenciando o sucesso de atuação do PMO e não é 

rejeitada, pois esse fator é significante com (P < 0,05). Da mesma forma a 

hipótese H2 (Com a fusão dos Fatores Organização, Processos e Tecnologia 

em um único fator), está influenciando positivamente o sucesso de atuação do 

PMO e não é rejeitada, pois esse fator é significante com (P < 0,05). 

Finalmente a hipótese H3 teve que ser excluída, pois na AFE suas abordagens 
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teóricas compuseram um único conjunto com a hipótese H2, visto que a Matriz 

da Variância Total Explicada demonstrou ser o modelo mais ajustado com 

somente dois fatores e a matriz de componente rotativa determinou esse ajuste 

das variáveis independentes com dois fatores e sete abordagens teóricas. 

Cabe salientar que todas as análises foram validadas pelo alpha de cronbach. 

 

2) Com a definição do modelo estrutural completo, ficam evidenciados quais os 

fatores decisivos que influenciam o sucesso de atuação do PMO e responde-se 

ao objetivo intermediário do estudo: Averiguar quais abordagens teóricas dos 

fatores diretos mais contribuem para que o PMO da Eletrobras possa atuar 

como um vetor de gestão por excelência, otimizando o aumento da eficiência 

da sua atuação e o sucesso na gestão de projetos. Isso está evidenciado após 

a AFE, onde é apresentado o modelo estrutural completo com os fatores que 

contribuem com o sucesso de atuação do PMO (variáveis independentes) e 

também explicam que com esse sucesso, onde o PMO melhor contribui nas 

dez áreas de conhecimento tão preconizadas pelo PMI (variáveis 

dependentes). Assim, o objetivo intermediário está respondido no estudo. 
 

3) Oferecer uma visão de sucesso para atuação do PMO dentro da Eletrobras e 

possibilitar a empresa que o estudo sirva de parâmetro de excelência e seja 

explorada nós próximos anos. A partir do estudo executado, fica claro que os 

dados analisados e as respostas encontradas poderão induzir um dos pilares 

do PDNG 2014 – 2018 da Eletrobras, dando subsídios para implantar PMOs 

em todo o sistema e diretrizes para desenvolver PMOs, pois assim, a empresa 

terá suporte junto aos PMOs para buscar a tão importante gestão por 

excelência no tocante a gerenciamento de projetos em seus empreendimentos 

e tentar minimizar atrasos de projetos que contribuem com perdas financeiras 

para todo o sistema Eletrobras. Cabe salientar para que a referida dissertação 

sirva de estudos futuros e recomenda-se que os dados apresentados na AFE 

sejam confirmados na AFC (Análise Fatorial Confirmatória), a qual poderá 
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chancelar os resultados apresentados, visto que não foi objeto de análise 

dessa dissertação. 
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