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RESUMO 

 

 

Para fazer frente ao grande dinamismo mercadológico vigente, a  u t i l i z a ç ã o  d e  

p r o j e t o s  como mecanismos de acompanhamento de mudanças no mundo corporativo 

tornou-se uma realidade, possibilitando conciliar a incontestável necessidade de 

adaptação ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações. Como um 

desdobramento da importância que os projetos vêm ganhando no interior dos ambientes 

corporativos e de seu crescimento em número e complexidade, a necessidade da 

centralização do gerenciamento de projetos tornou-se iminente, e a partir desta 

necessidade surgiu o conceito de Escritório de Projetos ou Project Management Office 

(PMO). Foi realizado um estudo de caso na sede do Rio de Janeiro de uma empresa de 

engenharia consultiva atuante nos setores de energia, óleo e gás, químico e petroquímico, 

indústrias de base e infraestrutura, que tem no gerenciamento de projetos uma habilidade 

de vital importância. Objetivou-se elaborar uma proposta de implementação de um 

escritório de projetos na Empresa XYZ, identificando-se o tipo de PMO a ser desenvolvido 

a partir de uma análise das características do negócio objeto de estudo. Através da aplicação 

do modelo proposto por Barcaui (2012) relativo ao desenvolvimento de estratégias de 

implementação de escritórios de projetos, foi realizada uma entrevista com a diretoria da 

organização para conhecer as crenças da liderança quanto à direção que se pretende 

seguir com a implementação da estrutura, resultando na declaração da visão do PMO. 

Para a declaração de sua missão, foi realizada a análise dos ambientes interno e externo à 

organização, seguida de uma avaliação acerca da maturidade da empresa em 

gerenciamento de projetos através da aplicação do modelo proposto por Kerzner (2001) e 

uma análise de sua carteira de modo a possibilitar a identificação do tipo inicial de PMO 

a ser implementado segundo o modelo proposto por Dinsmore (1999). Feito isto, teve-se 

fundamentação para formalizar os objetivos do escritório de projetos, contemplando-se 

longo, médio e curto prazos. Com base nestas definições, foi proposto um Plano de Ação 

para permitir a definição de estratégias que possibilitem o alcance dos objetivos traçados 

de forma bem-sucedida. Foi possível analisar as principais características que devem ser 

analisadas ao se optar pela implementação de determinado tipo de escritório de projetos. 

A partir do conhecimento dos objetivos estratégicos da empresa, foi construída uma 

proposta de implementação de um PMO condizente com a realidade da organização. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos, Project Management Office, estratégia de 

implementação, engenharia consultiva. 
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ABSTRACT 

 

 

In order to cope with the large current marketing dynamics, the use of projects as change 

monitoring mechanisms in the corporate world has become a reality, making it possible to 

reconcile the undeniable need to adapt to the achievement of strategic objectives of 

organizations. As a deployment of the importance that projects have gained within the 

corporate environment and its growth in number and complexity, the need for project 

management centralization became imminent, and from this need emerged the concept of 

Project Management Office (PMO). A case study was held at the Rio de Janeiro head office 

of a consulting engineering company operating in the energy, oil and gas, chemicals and 

petrochemicals, basic industries and infrastructure sectors, which has the project management 

as a vitally important skill. The main goal was to develop a proposal for the implementation 

of a project management office in XYZ Company, by identifying the type of PMO to be 

developed from an analysis of the object of study business features. By applying the model 

proposed by Barcaui (2012) for the development of project management office deployment 

strategies, an interview with the organization board was held to know the beliefs of the 

leadership concerning the direction it intends to follow with the implementation of the 

structure resulting in the PMO vision statement. For the mission statement, the analysis of the 

organization’s internal and external environment was carried out, followed by an evaluation 

on the company's maturity in project management through the application of the model 

proposed by Kerzner (2001) and an analysis of its portfolio, enabling the identification of the 

initial type of PMO to be implemented according to the model proposed by Dinsmore (1999). 

Once it had been done, it was possible to formalize the goals of the project office, taking into 

account long, medium and short term. Based on these definitions, an Action Plan was 

proposed to allow the definition of strategies to enable the achievement of the objectives 

outlined successfully. It was possible to analyze the main features that should be considered 

when opting for the implementation of certain projects office. From the knowledge of the 

strategic objectives of the company, a proposal for the implementation of a PMO was 

consistently built, according to the reality of the organization. 

 

Key-words: Project Management, Project Management Office, implementation strategy, 

consulting engineering. 
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1 CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

A atual conjuntura empresarial mostra um mercado cada vez mais competitivo, 

complexo e dinâmico, e as grandes mudanças decorrentes deste dinamismo vigente podem 

proporcionar muitas oportunidades mas também muitos desafios para as organizações, como 

explicam Bouer e Carvalho (2005). Para fazer frente a esta realidade, é preciso que estas se 

utilizem de instrumentos e mecanismos que as permitam acompanhar as rápidas mudanças no 

mundo corporativo decorrentes da grande volatilidade dos cenários político, social e 

econômico. 

Rodrigues, Júnior e Csillag (2006a) indagam o que deve ser feito para conciliar a 

inegável necessidade de adaptação diante de mudanças externas ao alcance dos objetivos 

estratégicos definidos pelas organizações, e mostram que a implementação de projetos tem 

sido fator-chave para o enfrentamento desta questão, uma vez que são fonte de novos 

produtos, processos e serviços. A ideia é também corroborada por Bouer e Carvalho (2005), 

que apontam os projetos como principal instrumento de mudanças organizacionais e 

iniciativas a fim de proporcionar de vantagens competitivas.  

É notável o crescimento da importância do desenvolvimento de projetos para as 

organizações, e, dada sua relevância para o mundo empresarial, torna-se fundamental uma 

correta compreensão acerca de seu conceito. Este muito tem sido discutido e aprimorado ao 

longo dos últimos anos, de modo a possibilitar o estabelecimento de um entendimento 

padronizado do que seriam projetos às organizações que possuem o desenvolvimento deste 

tipo de empreendimento em meio às suas operações contínuas.  

Para o PMI – Project Management Institute, um projeto pode ser definido como um 

empreendimento único, de natureza temporária, que existe para viabilizar um produto, serviço 

ou resultado antes inexistente (PMI, 2008). Os projetos devem proporcionar o atingimento de 

metas traçadas, cumprimento de objetivos definidos, coordenando as atividades de modo a 

atender e até mesmo exceder as expectativas das partes interessadas.  

É de vital importância que os projetos estejam sempre alinhados aos negócios da 

organização, e quanto mais alinhados eles estiverem, mais vantagens competitivas elas 
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apresentarão (RABECHINI JR; PESSOA, 2005). Inclusive, Englund e Graham (1999) 

apontam que o crescimento em organizações é tipicamente resultado de projetos bem-

sucedidos, que geram produtos, serviços ou procedimentos. 

Atualmente, qualquer organização é capaz de gerenciar atividades baseadas em 

operações contínuas por meio de uma análise de padrões históricos. O grande desafio desta 

nova era para aqueles que querem assumir posição de destaque no mercado está em gerenciar 

atividades nunca realizadas no passado e que possivelmente podem não mais vir a se repetir 

no futuro. (KERZNER, 2006). Em função do caráter único dos projetos e de sua crescente 

complexidade, as empresas passaram a reconhecer a importância do gerenciamento de 

projetos tanto para o futuro quanto para o presente, e tem sido importante instrumento para 

prover a velocidade, robustez e consistência necessárias à excelência operacional na 

consecução de projetos (BOUER; CARVALHO, 2005).  A capacidade de adaptação das 

organizações diante da atual conjuntura empresarial é de extrema importância, e Barcaui 

(2012) inclusive mostra que a ênfase deve estar colocada em aprender a aprender a se adaptar: 

a cada novo passo, uma mudança; e a cada mudança, um novo projeto. 

Como um desdobramento da importância que os projetos vêm ganhando no interior 

das organizações e de seu crescimento em número e complexidade, a necessidade de 

centralização do gerenciamento de projetos é iminente. Foi a partir desta necessidade que 

surgiu o conceito de Escritório de Projetos ou Project Management Office (PMO).  

O PMO é entendido como o eixo para a implementação e manutenção de uma 

abordagem de gerenciamento de projetos em toda a organização. O escritório de projetos 

promove uma melhoria geral de performance à organização, garantindo que os projetos sejam 

realizados dentro dos procedimentos, estejam em consonância com as estratégias 

organizacionais, e sejam concluídos de uma forma que permita maior desenvolvimento para a 

organização (ENGLUND; GRAHAM; DINSMORE, 2003).  

Os escritórios de projetos possuem grande importância estratégica e têm sido criados 

para atender às necessidades de padronização de procedimentos, centralização do controle e 

gerenciamento de recursos atribuídos aos projetos no PMO. Segundo o PMI – Project 

Management Institute, a probabilidade de sucesso dos projetos é substancialmente 

incrementada quando o escritório de projetos é implementado visando a adoção das melhores 
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práticas do mercado, além de definir, padronizar e comunicar os processos de gerenciamento 

(PMI, 2008).  

 

1.2 Formulação do Problema de Pesquisa 

 

A utilização de projetos como instrumento de resposta à realidade de rápidas 

mudanças no mundo corporativo e potencializador de vantagens competitivas exige a 

aplicação de conhecimentos, técnicas e habilidades diversas para garantir sua execução de 

forma efetiva e eficaz: traz a necessidade de um gerenciamento de projetos. 

No entanto, nem toda organização se encontra no mesmo nível de preparação para 

gerenciar seus projetos, uma vez que elas muito se diferem em relação a nível de maturidade 

(IBBS; REGINATO, 2002). Com isso, é preciso que uma boa gerência de projetos leve em 

consideração o posicionamento da organização em se tratando de seu  nível de maturidade, 

uma vez que a condução dos projetos está diretamente ligada ao desempenho da organização 

como um todo.  

Segundo Barcaui (2012), especialmente nas últimas duas décadas, uma das formas 

mais utilizadas para o aumento da maturidade em gerenciamento de projetos é a implantação 

de um PMO nas organizações, proporcionando, assim, uma progressiva ascensão na cultura 

de gerenciamento de projetos.  

Aubry, Hobbs e Thuillier (2007) apontam que na literatura científica os principais 

temas abordados em relação ao PMO frequentemente giram em torno de justificativas para 

sua existência, seus papéis e funções, e definição de etapas gerais para sua implementação. 

No entanto, a atual literatura científica não busca explorar as características de um 

determinado setor ou negócios no processo de definição do tipo de PMO a ser implementado, 

e, como por sua própria definição todo projeto é único, não existe também um formato único 

para sua condução, de modo que etapas gerais de implementação não são o suficiente para 

que se possa traçar uma boa estratégia. 

Em relação à justificativas para sua existência, sua emergência e necessidade estão 

relacionadas à necessidade de centralização em meio ao mundo empresarial. (AUBRY; 

HOBBS; THUILLIER, 2007). Inclusive, Barcaui (2012) aponta que sua existência muito se 

justifica em função das melhorias que um PMO pode trazer, proporcionando benefícios não 
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somente para a organização mas para os executivos, gerentes de projeto, clientes, além de 

benefícios ao longo do ciclo de vida dos projetos. 

Em se tratando de funções e papéis a serem desempenhados pelo escritório de 

projetos, dezenas de autores propõem classificações distintas. Verzuh (1999) foi um dos 

primeiros a reconhecer a importância da criação de uma unidade organizacional de apoio ao 

gerenciamento de projetos, propondo uma classificação baseada em dois parâmetros: 

autoridade e responsabilidade. Os diferentes tipos de escritórios de projetos variariam em 

função dos vários graus de autoridade que elas teriam sobre os projetos, descrevendo as 

possíveis gamas de funções e papéis que os por ele chamados “Projects Offices” deveriam 

cumprir. Seu modelo de classificação propõe a existência de cinco tipos de escritório de 

projetos, e serviu de base para o trabalho de um grande número de autores, tais como 

Dinsmore (1999) e Carvalho e Rabechini Jr. (2011). Já Hobbs e Aubry (2008), Kezner (2006) 

e Crawford (2002) propõem um modelo de classificação que diferencia os escritórios de 

projetos segundo os mesmos parâmetros de autoridade e responsabilidade, mas contemplando 

apenas três tipos.  

Quanto à definição de etapas para sua implementação, Kerzner (2003), Englund, 

Graham e Dinsmore (2003) acreditam que ela deve acontecer de forma gradual, progressiva, 

devendo seguir uma sequência lógica de ações e ser encarada como um projeto pra a 

organização. No entanto, dado o caráter único de um projeto, é importante ter em mente que 

não existe um único caminho, uma única direção a ser seguida em seu curso de 

implementação. Dessa forma, há uma vasta gama de diretrizes a serem tomadas na elaboração 

de estratégias de modo a garantir o sucesso da implementação do escritório de projetos.  

É possível, então, perceber que o atual tratamento em relação ao PMO bem como sua 

tipologia não muito auxiliam a responder questões tais como qual o melhor tipo de escritório 

de projetos dado um determinado setor de negócios (BARCAUI, 2012) ou um determinado 

tipo de organização ou, ainda, como definir a melhor estratégia a ser seguida para a sua 

implementação. Dessa forma, neste estudo serão buscadas respostas a estas questões por meio 

de um estudo de caso em uma empresa de engenharia consultiva. 

 

 

1.3 Objetivos 
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1.3.1 Objetivo Geral 

 
A partir deste contexto, este projeto tem como objetivo elaborar uma estratégia de 

implementação de um escritório de projetos em uma empresa de engenharia consultiva. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
1- Entender a importância do gerenciamento de projetos para as organizações; 

2- Entender a importância do PMO e as justificativas para sua implementação; 

3- Realizar um levantamento sobre os diferentes modelos de PMO existentes; 

4- Analisar as características do negócio objeto do estudo de caso; 

5- Definir um modelo a ser adotado como base para o estudo; 

6- Adaptar o modelo existente às características do negócio estudado; 

7- Definir o melhor tipo de PMO dentro do modelo selecionado e adaptado; 

8- Estudar os requisitos necessários à aplicação na empresa; 

9- Definir uma estratégia de implementação do PMO. 

 

 

1.4 Delimitação do Estudo 

 

Este projeto objetiva analisar somente uma empresa de engenharia consultiva em 

específico, buscando identificar qual o melhor tipo de escritório de projetos para a empresa 

em questão e, a partir disto, definir e elaborar uma estratégia para sua implementação. 

 

 

1.5 Importância do Estudo 

 

Com o crescimento e ascensão do gerenciamento de projetos, começaram a surgir 

estruturas organizacionais que seriam responsáveis pela gerência de projetos dentro das 

organizações, tendo sua necessidade de existência reconhecida em meados dos anos 1990 

como forma de garantir o sucesso dos empreendimentos conduzidos pelas empresas: os 

escritórios de projetos. (BARCAUI, 2012). 

Kerzner (2006) afirma que a tão desejada maturidade e excelência em gestão de 

projetos não decorre única e simplesmente do uso do gerenciamento de projetos por um longo 

período de tempo, mas através do planejamento estratégico para a gestão e o escritório de 
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projetos. Dessa forma, fica evidenciada a importância dos escritórios de projetos como 

indutor de maturidade em gerenciamento de projetos, ideia corroborada por Rodrigues, Junior 

e Csillag (2006a). Seu estudo mostra que, ao se compararem os níveis de maturidade em 

gerenciamento de projetos com os modelos de escritórios de projetos adotados pelas 

organizações, o quão mais os modelos eram avançados mais efeitos positivos exerciam sobre 

a maturidade organizacional em gestão de projetos. 

É inegável que a implementação de um PMO requer um grande volume de 

investimentos em recursos humanos, financeiros e tempo, resultando em mudanças na cultura 

e na estrutura das organizações (BARCAUI, 2012), mas os benefícios advindos desta 

estrutura organizacional são inúmeros, de modo que sua implementação se justifica em 

função do retorno sobre o investimento. 

Rodrigues, Junior e Csillag (2006a) apontam os escritórios de projetos como um 

elemento que auxiliam as empresas a gerenciar melhor seus empreendimentos, seja por meio 

da minimização dos riscos associados, seja pela diminuição dos conflitos inerentes entre 

projetos e operações contínuas. Para Aubry, Hobbs e Thuillier (2007), a conceituação da 

contribuição organizacional trazida pelo PMO gira em torno de uma abordagem de valores 

competitivos. O PMO tem se mostrado uma estrutura organizacional de apoio e auxílio ao 

gerenciamento de projetos, permitindo que os projetos sejam realizados em consonância com 

os objetivos estratégicos da organização, o que confere as empresas vantagem competitiva no 

mercado. Para Barcaui e Quelhas (2004), a implementação do PMO gera benefícios tais como 

o aumento das taxas de sucesso de projetos, do nível de maturidade da organização em 

gerenciamento de projetos, além da ampliação do controle e da comunicação das informações 

relativas ao desempenho dos projetos.  

No entanto, apesar dos diversos benefícios advindos de um escritório de projetos, a 

realidade existente por trás de sua implementação mostra que é ainda muito suscetível ao 

fracasso. Os autores Hobbs e Aubry (2008) mostram em seu estudo que muitos escritórios de 

projetos estão sendo criados mas que têm sido radicalmente reestruturados ou até mesmo 

fechados quase que na mesma proporção. Pode-se entender a dificuldade em identificar o tipo 

de PMO a ser implementado e a falta de diretrizes para uma estratégia de implementação 

como fatores que podem acabar fadando o escritório de projetos ao fracasso. Portanto, este 

estudo específico poderá ajudar empresas a entender a importância do escritório de projetos e 

facilitar o processo de identificação do tipo de PMO a ser desenvolvido a partir de uma 
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análise das características da organização objeto do estudo de caso. Em adicional, o projeto se 

propõe a auxiliar no processo de elaboração de uma estratégia de implementação de um 

escritório de projetos, estudando os requisitos necessários à sua aplicação e fundamentando a 

estratégia definida em função da realidade da empresa. 

Aubry, Hobbs e Thuillier (2007) explicam que o tratamento ao PMO é relativamente 

expressivo na literatura profissional, mas não tão diversificado na literatura científica. Assim 

sendo, este estudo trará como contribuições ao meio acadêmico por meio da abordagem de 

temas não tão recorrentes na literatura científica, tratando de questões tais como qual o 

melhor tipo de escritório de projetos considerando-se a realidade de uma organização e como 

estabelecer a melhor estratégia a ser seguida para a sua implementação. O projeto poderá ser 

usado como referência para estudos futuros que visem um maior aprofundamento no 

tratamento destas questões. 

Este projeto se enquadra como estudo da Engenharia Organizacional, que, segundo a 

Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO), é o conjunto de conhecimentos 

relacionados à gestão das organizações, englobando em seus tópicos o planejamento 

estratégico e operacional, as estratégias de produção, a gestão empreendedora, a propriedade 

intelectual, a avaliação de desempenho organizacional, os sistemas de informação e sua 

gestão e os arranjos produtivos. Serão realizadas neste estudo análises envolvendo Gestão 

Estratégica e Organizacional, Gestão de Projetos, Gestão de Desempenho Organizacional, 

Gestão da Informação, Redes de Empresas e Gestão do Conhecimento (ABEPRO, 2014). 

 

 

1.6 Questões de Pesquisa 

 

Uma das formas mais utilizadas atualmente objetivando o aumento da maturidade 

em gerenciamento de projetos é a implantação de um PMO, mas as facetas por trás de sua 

implementação ainda são muitas.  

Dado o objetivo deste trabalho, que consiste na elaboração de uma estratégia de 

implementação de um escritório de projetos em uma empresa de engenharia consultiva, as 

questões deste projeto podem ser descritas da seguinte forma: 
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 No caso de existir, qual a relação entre as características do setor de negócio e 

o PMO a ser implementado? 

 Quais as características da empresa devem ser consideradas na escolha do tipo 

de PMO a ser adotado? 

 Que passos devem ser seguidos na definição de uma estratégia de 

implementação de um PMO? 

 

 

1.7  Organização do Trabalho 

 

Com o propósito de apresentar o estudo feito acerca do tema de forma clara e 

explícita, este projeto foi dividido da seguinte forma: 

O Capítulo I se refere a uma introdução, onde são feitas considerações iniciais sobre 

o tema a ser tratado pelo projeto, a formulação do problema de pesquisa,  os objetivos a serem 

atingidos por meio do desenvolvimento do trabalho. Explicita a delimitação do estudo, 

ressaltando sua importância e as questões a serem respondidas. 

No Capítulo II é feita a revisão da literatura acerca dos conceitos referentes às áreas 

de conhecimento contempladas pelo estudo e apresentadas as ferramentas utilizadas. 

O Capítulo III demonstra a metodologia de pesquisa, explicitando as etapas a serem 

seguidas de modo a permitir o alcance do objetivo final do projeto. 

O Capítulo IV mostra a análise dos diferentes modelos de PMO existentes, a escolha 

do tipo de PMO a ser implementado na empresa a partir do levantamento das características 

do negócio objeto do estudo de caso e os requisitos necessários à sua aplicação, de modo a 

possibilitar a elaboração de uma estratégia de implementação. 

O Capítulo V evidencia as conclusões apreendidas a partir do estudo, se propondo a 

responder as questões de pesquisa e contemplar sugestões para estudos futuros. Ao final, 

encontram-se as referencias bibliográficas utilizadas para fundamentar e embasar a pesquisa. 
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2 CAPÍTULO 2: REVISÃO DA LITERATURA 

 

Os tópicos abordados neste capítulo são referentes ao embasamento teórico 

necessário à realização do projeto. Inicialmente foram buscadas informações relativas aos 

projetos, sua origem, seus conceitos e definições, sua importância e relevância no mercado. 

Posteriormente, foi feito um estudo sobre a disciplina de gerenciamento de projetos, com a 

discussão de conceitos acerca do nível de maturidade das empresas em relação a este quesito. 

Por fim, foi realizado todo um levantamento sobre os Project Management Offices, seu 

surgimento, suas classificações, justificativas e importâncias de sua implementação, além de 

uma análise sobre o conceito de estratégia de modo a possibilitar a exploração do tema de 

estratégias de implementação de um PMO.  

 

 

2.1 Projetos 

 

2.1.1 Abordagem Conceitual 

 

Desde a Antiguidade verifica-se a ideia de um trabalho envolvendo um conjunto 

específico de requisitos e limitações de recursos e tempo, cujas primeiras evidências  

remontam a épocas até mesmo anteriores à das pirâmides. (HILL, 2013; KENDALL; 

ROLLINS, 2003; MENDES; DO VALLE; FABRA, 2009). A palavra projeto deriva da 

palavra latina projectum que por sua vez origina-se do verbo em latim proicere, cujo 

significado seria "antes de uma ação". Assim sendo, no sentido literal da palavra, projeto seria 

um planejamento daquilo que se pretende desenvolver ou realizar. Neste trabalho, será 

estudada a aplicação de projetos em ambientes empresariais. 

Para o PMI – Project Management Institute, um projeto pode ser definido como um 

empreendimento único, de natureza temporária, que existe para viabilizar um produto, serviço 

ou resultado antes inexistente (PMI, 2008). Heldman (2005) corrobora a ideia, afirmando que 

projetos destinam-se a dar origem a um serviço ou produto único, nunca antes produzido, com 

prazo limitado e natureza temporária. Acrescenta que um projeto pode ser considerado como 

concluído ao compará-lo com os objetivos e as entregas definidas no plano do projeto.  

Para Gray e Larson (2009), um projeto é um esforço único, complexo e não rotineiro 

limitado por tempo, orçamento, recursos e requisitos de desempenho estabelecidos em função  

das necessidades dos clientes. Dinsmore (1999) define projetos como iniciativas não-
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repetitivas, empreendimentos únicos com início e fim definidos. Assim sendo, um projeto 

deve ter um objetivo estabelecido, um requerimento de desempenho específico, períodos de 

início e término definidos, bem como recursos de tempo e financeiros, com o envolvimento 

de diversos departamentos e profissionais e a elaboração de algo nunca antes realizado. 

Vargas (2005) define projeto como sendo um empreendimento não repetitivo, 

caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se 

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

parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvido e qualidade. Para Kerzner 

(2006), projeto é um empreendimento com objetivo bem definido, que consome recursos e 

opera sob pressões de prazos, custos e qualidade, sendo considerados atividades exclusivas 

em uma empresa. 

Por estas definições, apesar de cada uma possuir algumas particularidades, pode-se 

perceber em todas elas dois conceitos intrínsecos: um referente à temporalidade, dado que 

todo projeto deve ter início e término bem definidos, e outro que se refere à singularidade, 

dado que o resultado do projeto, seja ele um produto, serviço ou resultado, deve ser, de 

alguma forma, diferente de todos os similares que já foram feitos anteriormente.  

Em se tratando da natureza dos projetos, Maximiano (1997) propõe uma 

classificação envolvendo os conceitos de incerteza e complexidade, em que quanto maior o 

grau de desconhecimento das variáveis de um projeto, maior a incerteza e, consequentemente, 

o risco associado. A complexidade é avaliada em função da especificidade técnica e da 

multidisciplinariedade necessárias à execução do projeto. O modelo proposto por Maximiano 

(1997) divide os projetos em quatro categorias, conforme ilustrado pela Figura 1. Ao saber 

enquadrar os projetos nas categorias adequadas, é possível aplicar de maneira mais ou menos 

intensiva as práticas e ferramentas de gerenciamento de projetos. 

Tão importante quanto saber o que é um projeto e saber classificá-lo é saber, 

também, identificar o que não é. O PMI – Project Management Institute (2008), Grey e 

Larson (2009) e Heldman (2005), dentre outros autores, ressaltam a importância em saber 

diferenciar projetos de operações contínuas. Trabalhos usuais, diários, geralmente requerem 

que se faça a mesma coisa, de forma similar, sendo rotineiro e repetitivo. Já um projeto é feito 

apenas uma vez, tem prazo limitado, dando origem a um novo produto, serviço ou resultado 

quando concluído. 
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Fonte: Adaptado de Maximiano (1997) 

 

Grey e Larson (2009) afirmam que reconhecer esta diferença é importante dado que, 

muitas vezes, os recursos direcionados para as operações diárias podem não contribuir para as 

estratégias organizacionais de longo prazo que necessitam de novos produtos inovadores. A 

tabela a seguir, proposta por Heldman (2005), contém uma recapitulação das características 

dos projetos em comparação com as operações contínuas. 

 

 
Tabela 1: Projetos versus Operações Contínuas 

Projetos Operações Contínuas 

Início e fim definidos Sem início e fim definidos 

Temporário por natureza Contínuo 

Produz um só produto ou serviço Produz o mesmo produto ou serviço 

ininterruptamente 

Os recursos são exclusivos para o projeto Os recursos são exclusivos das operações 

O encerramento é definido por critérios 

específicos 

Os processos não são encerrados 

 

Fonte: Heldman (2005) 

CATEGORIA 2 

- Pequeno número de variáveis e 
elevada incerteza quanto ao resultado 

final. 

 

- Projetos de pesquisa e 
desenvolvimento.  

CATEGORIA 4 

- Grande número de variáveis e elevada 
incerteza quando ao resultado final. 

 

- Grandes projetos multidisciplinares 

CATEGORIA 1 

- Pequeno número de variáveis e pouca 
incerteza quanto ao resultado final. 

 

- Pequenos projetos de engenharia, 
organização de um evento. 

CATEGORIA 3 

 - Grande número de variáveis e pouca 
incerteza quanto ao resultado final . 

 

- Organização de eventos especiais: 
jogos olímpicos, visita do Papa. 

 

 

In
ce

rt
ez

a 

Complexidade 

Figura 1: Características dos Projetos 
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2.1.2 Ciclo de Vida dos Projetos 

 

Uma outra maneira de ilustrar a natureza única de um projeto é por meio da análise 

de seu ciclo de vida. Alguns gerentes consideram esta abordagem útil como base para seu 

gerenciamento. O ciclo de vida de um projeto passa por fases que dependem, intimamente, da 

natureza do projeto (VARGAS, 2005). No entanto, existem diferentes modelos genéricos de 

ciclo de vida na literatura de gerenciamento de projetos, e será apresentado nesta seção um 

modelo proposto por Gray e Larson (2009). O ciclo passa comumente por uma sequência de 

quatro fases: definição, planejamento, execução e entrega, conforme mostra a Figura 2.  

1. Definição: São definidas as especificações de um projeto: os objetivos a serem 

atingidos; as equipes a serem formadas; as responsabilidades delegadas. 

2. Planejamento: O nível de esforços aumenta e planos são desenvolvidos para 

determinar os recursos e riscos envolvidos, o nível de qualidade estabelecido, a 

quem deverá beneficiar, além de alinhar o cronograma e o orçamento do 

projeto.  

3. Execução: Nesta etapa, o produto é produzido (seja ele tangível ou não), com 

parâmetros tais como tempo, custos e especificações utilizados como medidas 

de controle. Analisar se o projeto está dentro do prazo, do orçamento previsto, 

e de acordo com as especificações é de extrema importância pra que se possa 

avaliar a necessidade de mudanças ou medidas corretivas de modo a manter o 

projeto nos trilhos. 

4. Entrega: A etapa abrange duas atividades, a entrega do produto do projeto ao 

cliente, envolvendo treinamento de clientes e transferência de documentos, e a 

redistribuição dos recursos do projeto, envolvendo a devolução de insumos 

para outros projetos e a busca pela realocação da equipe do projeto. 

É importante destacar que cada uma das fases do projeto é caracterizada por uma 

entrega, ou finalização, de um determinado trabalho que deverá ser tangível e de fácil 

identificação, e cada fase contém uma série de passos que indicarão o que deve ser feito de 

modo a colocar em operação uma determinada necessidade do projeto (VARGAS, 2005). 

Outro fato de particular relevância diz respeito aos níveis de esforços, que se iniciam de 

maneira lenta, atingem um pico, e declinam até a entrega do projeto ao cliente.  
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Figura 2: Ciclo de Vida do Projeto 

Fonte: Grey e Larson (2009) 

 

Dado o caráter temporário de projetos, é de fácil entendimento que as atividades 

necessárias à consecução de seus objetivos sejam distribuídas ao longo de um período finito 

de tempo, seguindo uma ordem natural de ações para sua concretização: as fases do projeto, 

marcadas pela obtenção de uma ou mais entregas. E a esse conjunto de fases coletivas 

atravessadas pelo projetos é dado o nome de ciclo de vida do projeto (PMI, 2008). 

 

 

2.1.3 Importância dos projetos para as organizações 

 

No dinâmico cenário competitivo atual, caracterizado pelo ritmo acelerado das 

mudanças tecnológicas e pela volatilização dos mercados globais, as empresas têm passado 

por um processo de transformação, reorganizando-se e reestruturando-se para poder dar 

respostas eficazes e rápidas, especialmente quando estão em jogo competição e 

posicionamento de mercado.  

Segundo Rabechini Jr. e Carvalho (2003), estas respostas são um conjunto de ações 

ou atividades que refletem a competência da empresa em aproveitar oportunidades e enfrentar 

desafios, incluindo, assim, sua capacidade de agir rapidamente, respeitando as limitações de 
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tempo, custo e especificações. E é em meio a este contexto que os projetos tendem a crescer 

em volume e importância.  

Dada essa conjuntura, a sobrevivência das organizações depende da interação com o 

seu meio através de atendimento ideal ao seu cliente e posicionamento adequado de mercado, 

e, para isto, é necessário que as empresas estejam sempre buscando pela inovação, elemento 

crucial de vantagem competitiva (RABECHINI JR; CARVALHO; LAURINDO, 2002). Uma 

vez que os projetos são empreendimentos que dão origem a novos produtos, serviços ou 

resultados, não é de se surpreender a grande importância que eles têm ganhado no interior das 

organizações e como têm sido tratados como fator-chave para potencializar vantagem 

competitiva. 

Em função da constante necessidade de adaptação em meio às mudanças externas, é 

fundamental que se estabeleçam mecanismos que permitam alinhar esta inegável necessidade 

aos objetivos estratégicos das organizações, e os projetos têm se mostrado ser instrumento-

chave para o enfrentamento desta questão (RODRIGUES; JÚNIOR; CSILLAG, 2006a). 

Inclusive, o quão mais os projetos estiverem alinhados às estratégias das organizações, mais 

vantagens competitivas elas obterão na competição (KING, 1993). 

Englund e Graham (1999) apontam o crescimento em organizações como 

decorrência de projetos bem-sucedidos, e mostram que os gerentes estão cada vez mais 

preocupados com a obtenção de melhores resultados a partir dos projetos em andamento em 

suas organizações. Os projetos têm assumido posição de destaque em função de sua utilização 

de instrumento de resposta à realidade de rápidas mudanças no mundo corporativo e 

potencializados de vantagens competitivas. 

Vargas (2005) afirma que os projetos atingem todos os níveis da organização, 

podendo envolver uma pequena quantidade de pessoas ou milhares delas, levando menos de 

um dia ou vários anos para sua conclusão. Os projetos, muitas vezes, extrapolam as fronteiras 

da organização, atingindo fornecedores, clientes, parceiros e governo, fazendo parte, assim, 

da estratégia de negócios da empresa. Assim sendo, dada a grande importância deste tipo de 

empreendimento no seio das organizações, as empresas vêm investindo na melhoria de seus 

processos de gerenciamento de projetos como parte do planejamento estratégico para 

melhorar a efetividade organizacional (RODRIGUES; JÚNIOR; CSILLAG, 2006a). 
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2.2 Gerenciamento de Projetos 

 

2.2.1 Evolução Histórica  

 

O conceito de gerência de projetos surgiu nos EUA ao final da década de 50 e início 

da década de 60, sendo inicialmente aplicado à análise de sistemas de computação e a 

implementação de empreendimentos físicos (CLELAND; KING, 1978). Por volta desta 

época, Oisen (1971 apud ATKINSON, 1999) propôs uma definição em que o gerenciamento 

de projetos era visto como a aplicação de um conjunto de ferramentas e técnicas para 

direcionar a utilização de diversos recursos à realização de uma tarefa única e complexa, 

dentro de limitações referentes a tempo, custo e qualidade. Os critérios de tempo, custo e 

qualidade foram, posteriormente, utilizados por Atinkson (1999) como parâmetros 

interrelacionados de sucesso dos projetos,  que se referiu a este conjunto como The Iron 

Triangle (Figura 3). 

 

Figura 3: The Iron Triangle 

Fonte: Atkinson (1999) 

 

No entanto, apesar da inegável importância destes parâmetros, já se reconhece que 

esta definição é limitada, e, para que se possa obter sucesso no gerenciamento de projetos, é 

preciso ir além. Levar um projeto a seu sucesso final requer uma integração de numerosas 

funções de gestão, como controle, direção, formação de equipe, comunicação, requerendo 

gestão de custos e de riscos, definição de cronograma, gerenciamento de conflitos e dos 

interesses partes interessadas, gestão do ciclo de vida, dentre vários outros requisitos 

(SHENHAR; DVIR, 1996).  
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Kerzner (2006) afirma que a atual gestão de projetos pode ser, então, definida como 

o planejamento, a programação e o controle de uma série de tarefas integradas de modo a 

permitir o alcance dos objetivos com êxito. Mostra que o fluxo de trabalho e a coordenação 

do projeto devem ser administrados horizontalmente, e não mais verticalmente, como ocorria 

na gerência tradicional. Na administração vertical, em função da organização em cadeias de 

comando de cima para baixo, os trabalhadores possuem poucas possibilidades de interação 

com outras áreas funcionais. Já na gerência horizontal, tem-se a organização do trabalho ao 

longo de vários grupos funcionais que trabalham com constante integração, o que permite 

uma melhoria na coordenação e na comunicação entre as equipes. 

Esta abordagem integrada é corroborada, também, por Gray e Larson (2009), que 

defendem a ideia de que, atualmente, a ênfase está no desenvolvimento de um processo 

integrado de gestão de projetos que tenha foco em esforços direcionados ao plano estratégico 

da organização e que permita o reforço do domínio tanto das ferramentas e técnicas do 

gerenciamento de projetos como das habilidades pessoais necessárias à finalização bem-

sucedida do projeto. 

Englund, Graham e Dinsmore (2003) mostram que se tornou evidente que a gestão 

de projetos era uma habilidade importante, e começaram a vê-la como verdadeira vantagem 

competitiva. O gerenciamento de projetos tem, nesse sentido, se apresentado como uma 

alternativa inovadora no atendimento dos objetivos dos empreendimentos associados às 

empresas, conferindo-lhes maior competitividade (RODRIGUES; JÚNIOR; CSILLAG, 

2006a). Por se tratar de uma habilidade importante e amplamente difundida, a busca pela 

maturidade e excelência em gerenciamento de projetos é uma realidade profundamente 

almejada pelas empresas.  

 

2.2.2 Maturidade em Gerenciamento de Projetos 

  

A atual conjuntura empresarial exige das organizações capacidade de desenvolver e 

manter constantemente a competência adequada, e o exercício de melhoria contínua leva a 

organização ao mais alto patamar de maturidade, em consonância com suas possibilidades e 

objetivos empresariais. 

É fundamental perceber a maturidade como uma preocupação estratégica para as 

organizações,  e que o importante não é a maturidade em si, que deve ser entendida apenas 
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como um estado transitório, mas a competência em identificar e buscar o nível necessário, por 

meio de obtenção de conhecimento, desenvolvimento de habilidades, alinhando-as aos 

objetivos da organização (TONINI; CARVALHO; SPINOLA, 2008). 

Kerzner (2006) conceitua maturidade em gestão de projetos como sendo o 

desenvolvimento de sistemas e processos,  conjunto de atividades, de natureza repetitiva e que 

garantam alta probabilidade de sucesso. Destaca a importância em se compreender que todas 

as empresas atravessam seus próprios processos de maturidade, e que se trata de um processo 

que deve preceder a excelência. Uma empresa pode ser madura em gestão de projetos e não 

ser excelente: a definição de excelência vai além da definição de maturidade. As organizações 

de reconhecida excelência em gerenciamento de projetos possibilitam um fluxo contínuo de 

projetos administrados com sucesso, onde as decisões tomadas em cada um dos projetos 

levam em conta os interesses não somente do projeto em questão mas os da empresa como um 

todo.  

Dada a constante busca pela maturidade em gerenciamento de projetos, uma gama de 

modelos foi desenvolvida visando comparar práticas com requerimentos, de modo a 

identificar melhorias e oportunidades a serem exploradas, possibilitando à organização 

evoluir na escalada em busca da maturidade e excelência em gerenciamento de projetos. 

Rodrigues, Júnior e Csillag (2006b) mostram que os modelos de diagnóstico de maturidade 

constituem a principal literatura disponível para estabelecer um quadro teórico que leva em 

consideração possibilidades concretas de tratamento pragmático de questões relativas a 

gerenciamento de projetos nas organizações. Um dos pioneiros e mais conhecidos modelos de 

maturidade foi o Capability Maturity Model - CMM, desenvolvido pelo Software Engineering 

Institute (HUMPHREY, 1988), instituto ligado ao Carnegie Mellon University, tendo como 

foco o processo de desenvolvimento de software. Desde então, inúmeros modelos foram 

criados tendo como base este primeiro modelo desenvolvido. 

Dentre os principais modelos conseguintes ao CMM, podemos citar o International’s 

Project Framework, proposto pela ESI International (ESI INTERNATIONAL, 1999); o 

Project Management Maturity Model – Berkley, proposto por Kwakk e Ibbs (KWAK; IBBS, 

2000); o Kerzner Project Management Maturity Model – KPMMM, proposto por Kerzner 

(KERZNER, 2001); o Modelo para Medição de Maturidade em Gerenciamento de Projetos – 

Prado-MMGP (Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos), proposto por Prado 

(PRADO, 2008); o Project Management Maturity Model - PMMM, proposto pela PM 
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Solutions (GRANT; PENNYPACKER, 2006); o Organizational Project Management 

Maturity Model – OPM3, proposto pelo PMI – Project Management Institute (PMI, 2003). 

Em função de sua relevância para com o trabalho, serão estudados e discutidos os 

modelos diretamente relacionados ao gerenciamento de projetos nas organizações mais 

conhecidos e utilizados atualmente: o Kerzner Project Management Maturity Model – 

KPMMM, proposto por Kerzner (2001), o Organizational Project Management Maturity 

Model – OPM3, proposto pelo PMI (2003), e o Prado-MMGP (Modelo de Maturidade em 

Gerenciamento de Projetos) (2008), um modelo de origem brasileira. 

 

 

2.2.2.1 Kerzner Project Management Maturity Model 

 

O modelo proposto por Kerzner (2001) sugere que, para uma empresa alcançar 

maturidade em gerenciamento de projetos, é necessário galgar cinco níveis de forma 

sequencial, onde cada nível representa um grau diferente de maturidade. Conceitua a 

maturidade em gerenciamento de projetos como a implementação de uma metodologia padrão 

e processos acompanhados com alta probabilidade de sucesso repetitivo.  

O primeiro nível, Linguagem Comum, é o nível em que a organização reconhece a 

importância do gerenciamento de projetos como metodologia a ser utilizada para garantir o 

sucesso em projetos, podendo ou não ter o conhecimento do gerenciamento de projetos, mas 

em geral sentindo a necessidade de ter um bom entendimento e conhecimento básico na 

disciplina.  

O segundo nível, Processos Comuns, as organizações reconhecem a importância e 

necessidade da padronização de processos comuns para projetos, de modo a suportar o uso 

efetivo do gerenciamento de projetos de forma repetitiva. Kerzer (2006) identifica um ciclo de 

vida genérico neste nível, constituído de cinco fases: fase embrionária, fase de aceitação pela 

gerência executiva, apoio dos gerentes de área, fase de crescimento e fase de maturidade.  

A fase embrionária refere-se ao reconhecimento da necessidade, dos benefícios e das 

aplicações da gestão de projetos por parte tanto de gerentes intermediários como por gerentes 

seniores. A fase de aceitação pela gerência executiva pode ser traduzida pela palavra-chave 
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visibilidade: é fundamental que os executivos sejam capazes de identificar visualmente seu 

apoio, verdadeiros conhecedores do gerenciamento de projetos.  

Já a terceira fase é a de apoio dos gerentes de área, que precisam entender os 

princípios da gestão de projetos, fundamental para que possam vir a apoiar o processo e se 

comprometer com ele. A fase de crescimento é caracterizada pelo desenvolvimento de uma 

metodologia de gerenciamento de projetos pela empresa, com grande comprometimento em 

relação às atividades de planejamento e controle.  

Por último, a fase de maturidade exige que a empresa entenda a importância da 

integração entre os parâmetros de tempo e custo e é a etapa em que as ferramentas de apoio 

são postas em ação, englobando o desenvolvimento de um programa de ensino a longo prazo 

para que a empresa possa manter a posição de maturidade, constantemente desenvolvendo 

suas competências em gerenciamento de projetos. 

 

Figura 4: Project Management Maturity Model 

        Fonte: Adaptado de Kerzner (2001) e Kerzner (2006) 

 

O terceiro nível, Metodologia Singular, é o momento em que a organização 

reconhece o valor e a sinergia que uma metodologia fruto da combinação de várias outras 
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pode trazer aos negócios, incorporando a cultura da organização, contribuindo para uma 

maior eficiência na execução, tendo como eixo central o gerenciamento de projetos. 

O quarto nível, Benchmarking, é formado por um processo contínuo de comparação 

de práticas gerenciais, de modo a permitir às organizações avaliarem suas práticas de 

gerenciamento de projetos em relação a outras empresas. O objetivo desta fase é a obtenção 

de informações que permitam ajudar as organizações a nortearem suas ações em busca pela 

melhoria de seu desempenho por meio do gerenciamento de projetos. 

O quinto e último nível, Melhoramento Contínuo, a organização avalia a importância 

e relevância das informações aprendidas, provenientes do nível anterior, de modo a 

possibilitar a implementação das mudanças que se mostrarem necessárias, visando o 

melhoramento contínuo nos processos de gerenciamento de projetos. A Figura 4 ilustra o 

modelo de maturidade em gerenciamento de projetos proposto por Kerzner (2001).  

 

2.2.2.2 Organizational Project Management Maturity Model 

 

O PMI - Project Management Institute (2003) desenvolveu a formulação de um 

modelo de maturidade em gerenciamento de projetos intitulado OPM3 – Organization Project 

Management Maturity Model, objetivando elaborar um modelo de maturidade genérico. O 

modelo propõe um checklist para avaliar o estágio de competência das organizações, 

apresentado os passos a serem seguidos em direção a estágios superiores, tomando-se como 

base os seguintes fatores:  

 Metodologias e Procedimentos em Gerenciamento de Projetos; 

 Gerenciamento de Recursos Humanos; 

 Apoio Organizacional para Projetos; 

 Alinhamento de Projetos com Estratégias; 

 Aprendizado Organizacional. 

Conceitualmente, o modelo trabalha com quatro tipos de componentes, entendidos 

como objetivos críticos: Melhores Práticas (Best Practices), Capacidades (Capabilities), 

Produtos (Outcomes) e Indicadores-Chave de Desempenho (KPI – Key Performance 

Indicators). Segundo o PMI (2003), a maturidade organizacional é descrita em termos da 

existência de melhores práticas associadas ao gerenciamento de projetos. Vale destacar que o 
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processo de desenvolvimento das melhores práticas por uma organização é considerado 

dinâmico, dado que evolui segundo parâmetros de tempo e necessidade da própria empresa 

em termos de maturidade.  

De modo a permitir a obtenção de cada uma das melhores práticas em gerenciamento 

de projetos, um dos instrumentos a serem utilizados são as chamadas capacidades (PMI, 

2003). A interrelação destas habilidades específicas e seu desenvolvimento de forma contínua 

permitirão à organização executar os processos ligados ao gerenciamento de seus projetos e 

trará condições que levam à obtenção das melhores práticas. Para cada melhor prática, existe 

uma sequência preestabelecida de capacidades.  

Por sua vez, a existência de cada capacidade é comprovada em função de seus 

produtos, sejam eles tangíveis ou intangíveis. Os Indicadores-Chave de Desempenho (KPI – 

Key Performance Indicators) dizem respeito aos critérios que levam uma organização a 

determinar de forma quantitativa ou qualitativa se um produto associado a uma capacidade 

existe, podendo ser medido diretamente ou avaliado por um especialista (PMI, 2003). A 

Figura 5 esquematiza as relações entre as Melhores Práticas, as Capacidades, os Produtos e os 

Indicadores-Chave de Desempenho.  

 

Figura 5: Relações Entre Melhorias, Práticas, Capacidades, Produtos e Indicadores 

Fonte: Adaptado de PMI (2003) 

 

Estes componentes do modelo de maturidade OPM3 consideram a necessidade de 

melhoramento contínuo e, para tal, os passos a serem seguidos. Considerando-se os cinco 

grupos de processos de gerenciamento de projetos definidos pelo guia PMBOK (Iniciação, 

Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, Encerramento) (PMI, 2008), os estágios 

a serem seguidos em direção à maturidade em gerenciamento de projetos são os seguintes: 

Padronização, Medição, Controle e Melhoria Contínua (PMI, 2003). Contrariamente aos 
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demais modelos, o OPM3 não apresenta um sistema de níveis de maturidade com apenas uma 

dimensão, mas com quatro, abrangendo três domínios relevantes: portfolio, programas e 

projetos, identificando os quatro estágios de melhoria previamente explicitados. 

Em se tratando dos processos organizacionais de gerenciamento de projetos, o PMI 

define projeto como sendo um empreendimento único, de caráter temporário, desenvolvido 

para criar um produto, serviço ou resultado nunca antes produzido (PMI, 2008). Outros dois 

conceitos necessários ao bom entendimento do modelo OPM3 são o de programa, que 

segundo o PMI (2008) compreende um conjunto de projetos relacionados e gerenciados de 

forma coordenada, e o de portfolio, que significa a seleção e o apoio a projetos ou programas 

de investimentos. Os estágios de Padronização, Medição, Controle e Melhoria Contínua 

deverão ser atingidos se a sequência Projeto, Programa e Portfolio estiver implementada. A 

Figura 6 ilustra o modelo de maturidade em gerenciamento de projetos OPM3. 

 

Figura 6: OPM3 – Organization Project Management Maturity Model 

Fonte: Adaptado de PMI (2003) 

 

É possível perceber que o modelo OPM3 atribui que o aumento da maturidade a 

diversas dimensões: de acordo com os estágios de melhoria de processos (Padronização, 

Medição, Controle, Melhoria Contínua); com os domínios de gerenciamento (projetos, 

programas e portfolio); com os grupos de processos de gerenciamento de projetos (Iniciação, 

Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, Encerramento). 
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2.2.2.3 Modelo de Maturidade Prado-MMGP 

 

Em se tratando das abordagens brasileiras sobre maturidade em gerenciamento de 

projetos, o modelo proposto por Prado merece ser destacado: O Modelo de Maturidade em 

Gerenciamento de Projetos (Prado-MMGP). Desenvolvido por Darci Prado entre 1999 e 

2002, o modelo vem sido aplicado em dezenas de organizações brasileiras, voltado tanto para 

setores dentro da organização como para o ambiente corporativo como um todo (PRADO, 

2008). Seu modelo propõe a existência de cinco níveis a serem percorridos sequencialmente 

de modo a possibilitar o alcance da maturidade por parte da organização. É válido ressaltar 

que, apesar do modelo ter como foco principal o domínio da gestão de um projeto, também 

aborda as questões relativas a gerenciamento de programas e portfolios. 

No Nível 1 – Inicial, ainda há baixo conhecimento sobre o assunto, inexistindo um 

modelo de gerenciamento de projetos. Não há iniciativa por parte da organização, com a 

ocorrência de iniciativas pessoais isoladas. No Nível 2 – Conhecido, aumenta-se o 

conhecimento sobre o assunto, oferece-se treinamento básico de gerenciamento para os 

principais envolvidos com projetos, desenvolvendo-se uma linguagem comum para o assunto 

de gerenciamento. 

No Nível 3 – Padronizado, uma metodologia padronizada para gerenciamento de 

projetos é desenvolvida, implementada e testada, com um contínuo desenvolvimento de 

competências. No Nível 4 – Gerenciado, a referida metodologia passa por aprimoramentos, 

com a detecção e eliminação de falhas e anomalias, possibilitando uma evolução nas 

competências técnicas e comportamentais. O treinamento em gerenciamento de projetos é 

intensificado, com o alinhamento aos negócios da organização. 

No Nível 5 – Otimizado, a experiência em gerenciamento de projetos já é grande, e o 

foco se dá na otimização de processos e na obtenção de indicadores relacionados a resultados 

referentes a parâmetros tais como prazos, escopo, qualidade e custos. A experiência 

acumulada pela organização confere a ela uma capacidade de assumir riscos maiores, dando 

início a um preparo de um novo ciclo de mudanças.  

Para cada um destes cinco níveis, o modelo apresentes seis dimensões da 

maturidade: Competências Técnicas, Metodologia, Informatização, Estrutura Organizacional, 

Competências Comportamentais e Contextuais, Alinhamento com as Estratégias.  
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Tabela 2: Relacionamento entre as dimensões e os níveis de maturidade 

 
DIMENSÃO 

DA 

MATURIDADE 

NÍVEL DE MATURIDADE 

1 

INICIAL 

2 

CONHECIDO 

3 

PADRONIZADO 

4 

GERENCIADO 

5 

OTIMIZADO 

Competências 

técnicas 

Dispersos Básicos Básicos Avançados Avançados 

Metodologia Não há Tentativas 

isoladas 

Padronizada e 

implantada 

Estabilizada Otimizada 

Informatização Tentativas 

isoladas 

Software, 

tempo 

Padronizada e 

implantada 

Estabilizada Otimizada 

Estrutura 

organizacional 

Não há Não há Padronizada e 

implantada 

Estabilizada Otimizada 

Competências 

comportamentais 

e contextuais 

Boa 

vontade 

Algum 

avanço 

Algum avanço Forte avanço Maduros 

Alinhamento com 

as estratégias 

Não há Não há Iniciado Alinhado Otimizado 

 

Fonte: Prado (2008) 

 

A primeira dimensão, Competências Técnicas, compreende os conhecimentos e 

experiências em gestão de projetos, podendo, também, englobar outras práticas de 

gerenciamento caso se mostrem necessárias. A segunda dimensão, Metodologia, contém um 

conjunto de passos a serem seguidos de modo a garantir a correta aplicação de métodos, 

técnicas e ferramentas, envolvendo todo o ciclo que necessita ser acompanhado. A terceira 

dimensão, Informatização, caracteriza-se pela informatização de diversos aspectos relevantes 

da metodologia, por meio de um sistema de fácil uso e acesso que permita a tomada de 

decisões corretas no momento correto.  

Na quarta dimensão, Estrutura Organizacional, uma estrutura que permita maximizar 

os resultados e minimizar os conflitos deve estar em uso, devendo normatizar como deve ser  

a relação de autoridade e poder entre os gerentes de projeto e as diversas áreas da organização 
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envolvidas. A quinta dimensão, Competências Comportamentais e Contextuais, mostra a 

importância de os principais envolvidos com gerenciamento de projetos possuírem 

conhecimentos e experiência em aspectos comportamentais, que englobam liderança, 

motivação no trabalho, entre outros aspectos do relacionamento humano que possam vir a 

diminuir conflitos. Na sexta e última dimensão, Alinhamento com as Estratégias, os projetos 

executados devem estar alinhados às estratégias e negócios da organização. Essas dimensões 

estão diretamente relacionadas aos níveis de maturidade, conforme mostra a Tabela 2.  

Pode-se perceber que no modelo Prado-MMGP existe um inter-relacionamento entre 

níveis e dimensões, onde, para cada nível, temos a presença de todas as dimensões. O que 

varia é a profundidade e intensidade que cada dimensão vai ocupar ao longo dos cinco níveis. 

 

 

2.3 Escritório de Projetos 

 
 

2.3.1 Histórico e Conceito 

 

Barcaui (2012) mostra que as empresas passam por processos de mudança contínua 

para evoluírem de acordo com os rumos que o mundo aponta, e foi a partir desta conjuntura 

que o desenvolvimento de projetos surgiu como um instrumento que permite às organizações 

acompanhar as rápidas mudanças no mundo corporativo decorrentes da grande volatilidade 

dos cenários político, social e econômico. 

Como um desdobramento da importância que os projetos vêm ganhando no interior 

das organizações e de seu crescimento em número e complexidade, a disciplina de 

gerenciamento de projetos vêm-se mostrando cada vez mais presente, e Kerzner (2006) 

mostra que, à medida que as empresas começam a reconhecer o efeito favorável que a gestão 

de projetos exerce sobre a lucratividade, maior a ênfase dada ao profissionalismo nessa área 

com a utilização de unidades centralizadoras do gerenciamento de projetos: o Escritório de 

Projetos ou Project Management Office (PMO).  

Barcaui e Quelhas (2004) apontam que a proliferação dos escritórios de projetos vem 

acontecendo ao longo dos anos desde o surgimento do gerenciamento de projetos como 

disciplina. Em se tratando da evolução deste tipo de estrutura, Kerzner (2006) identifica que 

seu histórico pode ser resumido em três fases distintas, conforme mostra a Tabela 3: 
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Tabela 3: Histórico relativo aos escritórios de projetos 

Período de Tempo Evolução do PMO 

1950 a 1990 Por quase 40 anos, os escritórios de projetos funcionaram como um 

centro de apoio para projetos específicos, geralmente de grande 

porte. O conceito por trás de sua abordagem era aproximar-se do 

cliente estabelecendo uma organização dedicada a ele. Seus membros 

tinham funções e responsabilidades únicas, mas trabalhavam juntos 

como uma equipe de gestão de projetos. As despesas não eram 

consideradas de grande importância dado que os clientes quase 

sempre pagavam os custos adicionais. Os escritórios funcionavam 

horizontalmente em toda a organização. 

1990 a 2000 A década de 1990 teve início com uma forte recessão, o que trouxe 

uma maior preocupação na área de controle de custos. O desejo da 

administração de obter eficiência e eficácia levou-a a considerar 

técnicas administrativas não-tradicionais, como a gestão de projetos, 

que começou a expandir-se também entre empresas não orientadas a 

projetos. As organizações passaram a chamar o escritório de projetos 

de centro de excelência (COE – Center of Excellence) em gestão de 

projetos. O COE era responsável principalmente pelo fornecimento 

de informações para os interessados nos projetos, mas sem executá-

los de fato ou fazer correções em um plano já em andamento. 

2000 – momento atual Com a chegada do século XXI, os escritórios de projeto tornaram-se 

mais comuns na hierarquia das corporações e, apesar da maioria das 

atividades não terem se alterado, agora possui uma nova missão: 

manter toda a propriedade intelectual relacionada ao gerenciamento 

de projetos e suportar o planejamento estratégico corporativo. 

 

Fonte: Adaptado de Kerzner (2006) 

 

Em função de sua evolução ao longo do tempo, o conceito acerca do que é um 

escritório de projetos vem sido amplamente discutido pela literatura científica. Muitos autores 

arriscam-se a explicitar esses conceitos, mas ainda não há uma definição que seja aceita 

mundialmente. O escritório de projetos seria a casa do gerenciamento de projetos na 

organização (DINSMORE, 1999), o pivô para a implementação e manutenção de uma 

abordagem de gerenciamento de projetos em toda a organização, assegurando que os projetos 

sejam desenvolvidos dentro dos procedimentos, alinhados com as estratégias organizacionais, 

e sejam finalizados de forma a conferir valor econômico à organização (ENGLUND; 

GRAHAM; DINSMORE, 2003).  

Rad e Levin (2002) mostram o PMO como sendo uma entidade organizacional que 

dispõe de pessoal a tempo integral destinado a fornecer um ponto focal para a disciplina de 
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gerenciamento de projetos, uma organização centralizada dedicada ao aperfeiçoamento de 

práticas e resultados do gerenciamento de projetos (KENDALL; ROLLINS, 2003). O PMI – 

Project Management Institute (2008) define o escritório de projetos como sendo uma unidade 

organizacional que centraliza e coordena o gerenciamento de projetos sob seu domínio, 

atuando como um centro corporativo de controle da propriedade intelectual de gerenciamento 

de projetos e suporte ao planejamento estratégico da organização (KERZNER, 2006). 

Por estas definições, apesar de cada uma possuir suas particularidades, pode-se 

perceber em todas elas a ideia do escritório de projetos como sendo uma unidade de apoio 

centralizadora de gerenciamento de projetos. O PMO deve, então, prover o respaldo 

necessário para que os profissionais possam gerenciar seus projetos atendendo a requisitos de 

prazo, custo, tempo e qualidade, auxiliando os gerentes de projeto e sua equipe na 

implementação de práticas, técnicas, princípios e metodologias do gerenciamento de projetos. 

 

2.3.2 Benefícios Advindos de um PMO 

 

A utilização de projetos como instrumento de mudanças organizacionais e iniciativas 

a fim de proporcionar de vantagens competitivas (BOUER; CARVALHO, 2005) provocou 

um grande desenvolvimento da disciplina de gerenciamento de projetos, e atrelado a este 

desenvolvimento há uma emergente preocupação de que o gerenciamento de projetos deve ser 

controlado no nível organizacional e não individual (PATAH; CARVALHO, 2009). 

Reconhecendo-se isto, grandes esforços tem sido despendidos em direção à criação de uma 

estrutura que pretende fazer uma ponte entre o projeto e a organização como um todo: o 

escritório de projetos. 

Dinsmore (1999) mostra que um gerenciamento por projetos bem-sucedido exige o 

preenchimento da lacuna entre a visão da empresa e os projetos em andamento. Neste sentido, 

o PMO pode auxiliar na transformação das estratégias de uma empresa em resultados pelo 

gerenciamento de projetos, facilitando o processo de avaliação e seleção de estratégias, além 

do controle de implementação destas estratégias por meio de uma execução bem-sucedida dos 

projetos, resultando no cumprimento das metas da organização (PATAH; CARVALHO, 

2009). 

Barcaui (2012) mostra que justificar o PMO significa demonstrar seu valor para a 

organização, ou seja, apresentar os ganhos para a organização que justifiquem o capital 
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investido. Assim sendo, o autor aponta que deve-se pensar no PMO como uma solução para 

um problema de negócio, e propõe um modelo que sumariza a cadeia de valor de um 

escritório de projetos, conforme mostra a Figura 7. 

 

 

Figura 7: Cadeia de Valor de um PMO 

Fonte: Barcaui (2012) 

De maneira geral, argumenta que um PMO estabelece uma cultura organizacional 

mais propícia ao desenvolvimento de projetos, estabelecendo um controle mais efetivo sobre 

requisitos, prazos, custo, recursos e qualidade. Proporciona um controle comum e 

procedimentos de reporte, constituindo-se em fonte única de relatórios para focar as decisões 

gerenciais. Ele facilita o planejamento de ações que promovam a indução a inovações e 

mudanças organizacionais que se mostrem necessárias, dada a existência de projetos 

estruturados sob seu controle. O PMO dá um foco estratégico ao desenvolvimento de 

projetos, permitindo alinhá-los às metas corporativas, além de possibilitar uma comunicação 

mais eficaz entre projetos, departamentos e níveis hierárquicos, garantindo não somente que a 

comunicação esteja ocorrendo mas, principalmente, sendo compreendida (BARCAUI, 2012). 

Kerzner (2003) mostra que a implementação de um PMO permite concluir um 

número maior de projetos em menos tempo, utilizando-se de menor quantidade de recursos e 

sem nenhum sacrifício quanto à qualidade, com as operações se desenvolvendo de forma mais 

eficiente e efetiva, levando a um aumento da lucratividade. Aponta que, por se tratar de uma 
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unidade centralizadora, gera melhorias no que tange o compartilhamento das informações, 

facilitando o gerenciamento de mudanças de escopo, a identificação de riscos potenciais, a 

solução de problemas, possibilitando, também, um melhor relacionamento com os clientes. 

Inclusive, é importante ressaltar que a implementação de um escritório de projetos 

oferece valor não somente para a organização como para o cliente (BLOCK; FRAME, 1998). 

A ideia é corroborada por Barcaui (2012), que mostra benefícios tanto para a organização, 

seus executivos, gerentes de projeto, assim como para os clientes. Em se tratando dos 

benefícios aos clientes, aponta que estes podem ser descritos por meio de parâmetros de 

eficiência, dado que a utilização das melhores práticas, além de diminuir incertezas e 

instabilidades nos projetos, traz também uma maior segurança e satisfação; de garantias, 

traduzidas pelo cumprimento das entregas previstas e sua consonância com os requisitos do 

projeto; e de comunicação, através do constante monitoramento das expectativas dos clientes, 

além de uma melhora substancial na qualidade da documentação de entrega ao cliente. 

Outro fator que induz à montagem de um escritório de projetos e acaba se tornando 

um dos maiores benefícios advindos de sua implementação é a busca pela maturidade no 

gerenciamento de projetos. Rodrigues, Junior e Csillag (2006a) realizaram uma pesquisa com 

86 profissionais da área de gerenciamento de projetos e, ao serem comparados os níveis de 

maturidade em gerenciamento de projetos com os modelos de escritórios de projetos adotados 

pelas organizações, ficou evidente que os modelos mais avançados de escritórios de projetos 

afetam positivamente a maturidade organizacional em gerenciamento de projetos. Inclusive, 

modelos de classificação de escritórios de projetos tais como os propostos por Verzuh (1999) 

e Dinsmore (1999) mostram os tipos de PMO evoluindo em direção à maturidade em 

gerenciamento de projetos. Uma vez isto comprovado, pode-se afirmar que a implementação 

de um PMO também auxilia, em última instância, na condução de uma organização à 

excelência em gerenciamento de projetos. 

 

2.3.3 Modelos de Escritórios de Projetos 

 

Barcaui (2012) mostra que o ambiente de negócios da por ele chamada “nova 

economia” demanda soluções de gestão que a prática vigente não consegue fornecer, 

apontando a necessidade de elevar o patamar de embasamento teórico do gerenciamento de 

projetos e identificando como parte importante da resposta à essa demanda a melhor 



 43 

 

 

compreensão do papel dos PMOs dentro das organizações. A maneira como os escritórios de 

projetos são estruturados, seus papéis, atribuições, autoridade, variam de organização para 

organização, levando-se em consideração o volume e a complexidade dos projetos por ela 

detidos, determinado período de tempo, sua cultura e estratégia (ABE; DE CARVALHO, 

2006). 

Dada a importância da existência de uma unidade centralizadora de gerenciamento 

de projetos, uma gama de modelos de escritório de projetos foi desenvolvida visando a 

permitir às empresas identificar o tipo mais adequado de PMO a ser implementado , levando-

se em consideração fatores tais como o porte da organização, sua cultura e objetivos 

estratégicos, a maturidade em gerenciamento de projetos, o tipo de estrutura organizacional de 

modo que o PMO possa contribuir na escalada da organização em busca da maturidade e 

excelência em gerenciamento de projetos. 

Dentre os principais modelos de escritórios de projetos, podemos destacar quatro: o 

modelo proposto por Verzuh (1999), o de Dinsmore (1999), o de Crawford (2002) e o de 

Kerzner (2006). 

 

2.3.3.1 Modelo de Verzuh  

 
Verzuh (1999) foi um dos primeiros autores a ressaltar a importância da criação de 

uma unidade por ele denominada “Project Office” para apoiar o gerenciamento de projetos 

em uma organização e propor uma classificação baseada na autoridade que teriam sobre os 

projetos dentro da organização. Com base na visão de que o gerenciamento de projetos 

alcançou seu ápice de desenvolvimento dentro de grandes escritórios de projetos, desenvolveu 

um modelo contendo cinco etapas pelas quais os PMOs passavam até que a organização 

atingisse os mais altos níveis de maturidade em gerenciamento de projetos.  

O primeiro tipo de PMO, o Centro de Excelência (Center of Excellence – CE), 

corresponde à forma de implementação de um escritório de projetos com a menor autoridade. 

Ele congrega competências na área de gerenciamento de projetos e geralmente é concebido 

para desenvolver esta cultura e fornecer apoio aos diversos setores da organização em se 

tratando da condução dos projetos por meio, por exemplo, da elaboração de procedimentos 

internos para gerenciamento de projetos. 
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O segundo tipo, o Escritório de Apoio a Projetos (Project Support Office – PSO), 

atende à necessidade da empresa de conduzir projetos ainda que sua cultura nessa área seja 

incipiente. Esta unidade absorve as tarefas de planejamento e documentação dos projetos, 

desenvolvimento de cronogramas, gestão financeira, integrando os dados dos projetos aos 

sistemas corporativos da empresa. Já no caso de já se valorizar as competências em 

gerenciamento de projetos ao ponto de separá-las de suas operações cotidianas temos o 

terceiro tipo, o Escritório de Gerenciamento de Projetos (Project Management Office – PMO), 

uma estrutura independente que apoia e coordena os gerentes de projeto, acompanhando o 

desempenho físico-financeiro dos projetos de forma integrada. 

O quarto tipo, Escritório de Gerenciamento de Programa (Program Management 

Office – PrgMO), usualmente não possui responsabilidades sobre a condução de cada projeto 

mas sobre a gestão integrada de riscos e requisitos, tendo foco na geração de benefícios dos 

projetos para a organização como um todo, promovendo a seleção, a iniciação, o controle e o 

alinhamento dos projetos sob sua responsabilidade. Por último, o quinto nível, Escritório de 

Controladoria de Projetos (Accountable Project Office – ACO), mostra uma responsabilidade 

integral do PMO em relação à condução e aos resultados dos projetos, com autoridade tal para 

desenvolver gerenciamento de recursos e tomadas de decisão, devendo ser posicionado no 

nível estratégico da organização. 

Um ponto a ser destacado no modelo de Verzuh (1999) é que pode-se interpretar um 

PMO não como algo que seja, mas algo que está. Em função da maturidade da organização, 

ele vai sofrendo alterações ao longo destes níveis, partindo de uma situação em que não há 

nenhuma autoridade até completa responsabilidade sobre os projetos da organização. 

 

2.3.3.2 Modelo de Dinsmore 

 

Outro autor também pioneiro ao discorrer sobre um modelo de classificação para 

escritórios de projetos foi  Dinsmore (1999). Ele mostra que, ao contrário do que se pode 

pensar, rastrear onde o gerenciamento de projetos deve viver dentro de uma organização nem 

sempre é uma tarefa simples. Idealmente, aponta que o gerenciamento de projetos deve 

permear a organização, descrevendo a existência de lugares clássicos para o gerenciamento de 

projetos nas empresas, por vezes referido pelo termo genérico escritório de projeto, ainda que 
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eles variem consideravelmente em termos de conceito. À exemplo de Verzuh, seu modelo 

conta com uma classificação contemplando cinco tipos de PMO. 

O primeiro tipo é o Authonomous Project Team – ATP. Dinsmore (1999) mostra que 

alguns projetos são autônomos, e que, nesta situação, a função de gerenciamento de projetos 

está localizada dentro do projeto. As práticas de gerenciamento de projetos são derivadas de 

experiências anteriores e da prática dos líderes de projeto, sem nenhum tipo de apoio por parte 

da organização e total responsabilidade pelo sucesso do projeto depositada na liderança do 

projeto. A função deste tipo de escritório de projetos é de gerenciar e executar o projeto em 

sua totalidade, envolvendo o gerenciamento do tempo, de escopo, custos, qualidade, riscos, 

recursos humanos, dentre outras atividades, atividades estas realizadas pela equipe de projeto 

designada. Sua aplicação é voltada para situações em que o não tem grande necessidade de 

interface com o resto da organização e a empresa tem pouca experiência em projetos para 

oferecer. 

O segundo tipo é o Project Support Office – PSO. Este tipo de escritório de projeto 

fornece apoio técnico e administrativo, ferramentas e serviços aos vários gerentes de projetos 

de forma simultânea, auxiliando no planejamento, na programação e na condução de 

mudanças de escopo e no gerenciamento de custos. Todos recursos envolvidos, tanto internos 

quanto externos, são alocados aos projetos, dependendo de sua natureza e estrutura contratual. 

A responsabilidade pelo sucesso do projeto não reside no PSO, mas nos gerentes do projeto 

que utilizam seus serviços. 

O terceiro tipo é o Project Management Center of Excellence – PMCOE. Este tipo de 

escritório de projeto é o ponto focal da experiência em gerenciamento de projetos, mas não 

assume a responsabilidade pelos resultados dos projetos. A tarefa do PMCOE é, em grande 

parte, de natureza missionária: disseminar a ideia, converter incrédulos e transformar adeptos 

em profissionais, sendo encarregado pelas metodologias. Ele também mantém abertos canais 

de informações entre os projetos e a comunidade externa ao gerenciamento de projetos. Sua 

abordagem é particularmente adequada para empresas com responsabilidades globais, com 

projetos de diferentes naturezas, e organizações que preferem uma abordagem suave para 

influenciar a cultura interna. 

O quarto tipo é o Program Management Office – PrgMO. Ele gerencia os gerentes de 

projetos e é, em última instância, responsável pelos resultados dos projetos. Em grandes 
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corporações, o PrgMO concentra seus esforços nos projetos prioritários, sendo os demais 

projetos gerenciados por outros departamentos ou unidades, recebendo seu apoio conforme 

necessário. O PrgMO, por natureza, compreende as funções do PMCOE, e, em alguns casos, 

as do PSO. É responsável pelo desenvolvimento de atividades tais como alocação de recursos 

e de gestão, recrutamento e desenvolvimento de gerentes de projetos, seleção e priorização de 

projetos, alinhamento com as estratégias de negócios, metodologia e processos de 

gerenciamento de projetos. 

O quinto e último tipo é o Chief Project Office – CPO. Esta unidade tem como 

responsabilidade cuidar e alimentar o portfolio de projetos da organização, desde a etapa de 

decisão de negócios à sua implementação final. Dentre as atividades do CPO, podem ser 

citadas o envolvimento nas decisões de negócios que resultem em novos projetos, o 

planejamento estratégico de negócios, estabelecimento de prioridades e negociações de 

recursos, supervisão da implementação de projetos estratégicos, responsabilidade pelo sistema 

de gerenciamento de projetos em nível empresarial, desenvolvimento da conscientização e da 

capacidade em gerenciamento de projetos através da organização. 

                         

Figura 8: Tipos de PMOs localizados na matriz volume-variedade 

Fonte: Patah e Carvalho (2009) 

 

Assim como o de Verzuh (1999), o modelo proposto por Dinsmore (1999) é, 

também, evolutivo, fundamentando-se igualmente em parâmetros de autoridade e 

responsabilidade. Tomando-se como base a metodologia Volume-Variedade proposta por 

Slack et al. (2009), que mostra como as operações de produção podem variar quanto ao 

volume e a variedade de forma inversamente proporcional, Patah e Carvalho (2009) 
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desenvolveram uma adaptação deste modelo, apresentando os diferentes tipos de PMO 

distribuídos em uma matriz volume-variedade. A Figura 8 mostra o resultado deste trabalho. 

Por meio desta analogia, os autores desejavam auxiliar as organizações a definirem o 

tipo mais adequado de escritório de projetos a ser implementado, analisando-se parâmetros de 

volume e variedade do portfolio de projetos por ela detidos. 

 

 

2.3.3.3 Modelo de Crawford  

 

Crawford (2002) acredita que cada organização modela e dirige o seu escritório de 

projetos de acordo com as prioridades que ela entende que poderão assegurar o atingimento 

de suas metas. Assim sendo, propõe uma classificação que divide os escritórios em três tipos 

de acordo com suas funções, com o quantitativo de projetos por ele gerenciado e com o nível 

de envolvimento do escritório para com a organização. 

O primeiro tipo, Escritório de Controle de Projetos (Project Control Office), lida com 

a gestão de grandes e complexos projetos individualmente com a responsabilidade de 

construir eficiência no projeto, tendo como principais funções o desenvolvimento do 

planejamento do projeto, controle e monitoramento de cronograma, de orçamento, com a 

emissão de relatórios de progresso. Pode ter vários gerentes de projetos, cada qual 

responsável por um projeto completo do programa, com objetivos que devem ser atingidos de 

forma coordenada, com o gerente do PMO aparecendo como o gerente de todos os projetos.  

O segundo tipo, Escritório de Projetos da Unidade de Negócios (Unit Project Office), 

também pode ser utilizado na gestão de projetos individuais mas tem como objetivo geral 

integrar todos os projetos em uma única unidade. No entanto, a integração destes projetos 

ocorre no nível da Unidade de Negócios, não atingindo o nível corporativo. Assim sendo, atua 

como uma estrutura de apoio a uma unidade de negócios ou departamento, oferecendo suporte 

aos projetos da área, de diferentes porte e complexidade, tendo como principais funções a 

priorização de projetos, o gerenciamento de recursos e das interdependências entre as áreas 

funcionais. 

O terceiro tipo, Strategic Project Management Office (Escritório Estratégico de 

Projetos),  localiza-se em nível corporativo e possui como principais atribuições a seleção, 

priorização e integração de projetos que estejam alinhados à estratégia da organização; o 
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desenvolvimento, a atualização e a divulgação da metodologia de gerenciamento de projetos; 

a validação de estimativas de recursos feitas pelos projetos, tomando-se como base projetos 

anteriores. Com isso, torna-se um centro de gestão de conhecimento por meio do 

armazenamento de informações de projetos anteriores sob a forma de lições aprendidas. 

Um ponto a ser destacado no modelo proposto por Crawford (2002) é que, 

contrariamente ao modelo evolutivo proposto por Verzuh (1999) e Dinsmore (1999), os três 

tipos de escritórios de projetos por ele descritos podem existir concomitantemente na 

organização. Sua classificação tem como base o nível organizacional em que um PMO pode 

estar situado e, dado que uma organização complexa pode, a seu ver, ter mais de um nível de 

PMO, seu modelo sugere níveis não excludentes entre si (CRAWFORD, 2002). 

 

2.3.3.4 Modelo de Kerzner 

 

Kerzner (2006) aborda de forma mais sucinta o assunto em comparação aos demais 

autores, e mostra que a almejada maturidade e posterior excelência em gerenciamento de 

projetos não decorre de seu simples uso ao longo do tempo, mas sim do planejamento 

estratégico para a gestão e o escritório de projetos. Com o reconhecimento de sua 

importância, seu modelo define a existência de três tipos de escritórios de projetos 

comumente utilizados nas empresas. 

O primeiro tipo é o Escritório de Projetos Funcional, muito utilizado em uma área ou 

divisão funcional em uma organização, tendo como principal responsabilidade o 

gerenciamento de recursos. O segundo tipo é o Escritório de Projetos de Grupos de Clientes, 

que objetiva um melhor gerenciamento e comunicação com este tipo de stakeholder. Clientes 

ou projetos comuns são agrupados de modo a possibilitar um melhor gerenciamento e 

relacionamento, podendo existir vários escritórios de projetos de grupos de clientes ao mesmo 

tempo funcionando como uma organização temporária. 

O terceiro e último tipo é o Escritório de Projetos Corporativos, que atende a toda a 

corporação e tem foco em questões estratégicas e corporativas, não em assuntos de caráter 

funcional. Kerzner (2006) mostra que o conceito de escritório de projetos vem-se tornando 

uma importante atividade no campo de gestão de projetos, surgindo o planejamento 

estratégico tanto para a gestão quanto para o escritório de projetos.  
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2.3.4 Estratégia de Implementação de um Escritório de Projetos 

 

Mintzberg et al. (2006) afirma que a palavra estratégia vem sendo utilizada de 

diferentes maneiras e que o reconhecimento explícito de suas múltiplas definições auxilia na 

correta compreensão acerca de seu conceito. Defende que seu conceito requer uma série de 

definições, cinco especificamente, por ele denominadas de Cinco Ps para a estratégia: como 

plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva, e que, para cada um deles, o enfoque é 

diferenciado e existem suas particularidades. 

Estratégia é um plano, um curso de ação conscientemente pretendido, uma diretriz a 

ser seguida para lidar com uma situação. Por essa definição, as estratégias apresentam duas 

características principais: são criadas antes das ações às quais vão se aplicar e são 

desenvolvidas de forma consciente e proposital. Assim como planos, as estratégias podem ser, 

também, um pretexto, uma manobra específica utilizada objetivando superar um oponente ou 

concorrente. Uma outra definição engloba o comportamento resultante, em que a estratégia 

seria um padrão, uma espécie de consistência no comportamento, sendo ela pretendida ou 

não. A quarta definição mostra que a estratégia é uma posição, uma força mediadora entre a 

organização e o ambiente, isto é, entre o contexto interno e o externo. Enquanto esta definição 

busca localizar a organização no ambiente externo, a quinta procura olhar para o interior da 

organização, cujo conteúdo não consiste apenas em uma posição escolhida mas uma maneira 

de se olhar o mundo (MINTZBERG et al., 2006). 

Tratando-se a estratégia como plano, ela procurará definir a maneira pela qual os 

líderes estabelecerão um direcionamento às organizações, o caminho que deverá ser seguido 

traduzido através de um conjunto de regras ou ações que auxiliem as organizações a 

alcançarem os objetivos ou patamar almejado. E é sob a ótica desta definição que uma 

estratégia para a implementação de um escritório de projetos em uma organização deve ser 

delineada. 

Englund, Graham e Dinsmore (2003) mostram ser a visão de um PMO agir como 

instrumento de mudança organizacional em direção ao amadurecimento do gerenciamento de 

projetos na organização por meio da padronização de processos, afirmando que isto deve ficar 

claro desde o início de seu projeto de implementação. Dado que o PMO deve ser estabelecido 

conforme as necessidades da organização, seus clientes e tipo de projetos por ela 

desenvolvidos, é importante que se realize uma análise de seu portfolio de projetos no 
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momento em que se opte pela implementação de um escritório de projetos (KENDALL; 

ROLLINS, 2003). 

Kerzner (2002) evidencia o alinhamento estratégico entre a organização e o PMO 

como fator crítico à sua implementação, e mostra que tão importante quanto o alinhamento 

estratégico é o apoio da alta administração. É preciso que seja reconhecido o valor e o 

impacto do gerenciamento formal de projetos no desempenho organizacional para que a 

estrutura possa existir e mostrar de forma efetiva seus resultados. A falta desse apoio se 

constitui, então, em um grande entrave ao sucesso da implementação e do desenvolvimento 

do escritório de projetos. 

A realidade existente por trás de sua implementação mostra que esta é ainda muito 

suscetível ao fracasso. Os autores Hobbs e Aubry (2008) mostram em seu estudo que muitos 

escritórios de projetos estão sendo criados mas que muitos ainda lutam pra provar o seu valor, 

tendo sido radicalmente reestruturados ou até mesmo fechados quase que na mesma 

proporção. Assim sendo, dada a importância e comprovada fragilidade deste processo, alguns 

autores apresentam propostas de planos a serem seguidos para a implementação de um PMO, 

baseados em suas visões particulares em relação aos principais requisitos a serem atendidos 

por um escritório de projetos, na tentativa de fornecer uma fórmula padronizada para auxiliar 

as organizações neste processo.  

Kerzner (2002) apresenta alguns fatores principais que devem ser considerados na 

implantação de um PMO: 

 Regras: determinam a conduta a ser seguida pelos membros do PMO e o que se 

espera deles; determinam todas as obrigações e responsabilidades, bem como o 

desenvolvimento das atividades necessárias ao funcionamento do PMO; 

garantem que os  membros não estejam fazendo trabalhos com 

desconhecimento. 

 Relatórios: padronizam relatórios que demonstrem, na forma e no tempo 

adequado, o status do projeto, possibilitando mensurar o quanto ele está dentro 

do esperado; 

 Metodologia: determina processos, procedimentos, melhores práticas, 

constituindo os métodos a serem utilizados na gerência de projetos de modo a 

adicionar valor ao projeto; 
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 Treinamento:  estabelecer treinamento constante para os membros do PMO; 

 Coaching: trabalho de transferência de conhecimento e ensinamento de novas 

habilidades; 

 Auditoria de projetos: garante a utilização apropriada dos processos de 

gerenciamento; 

 Repositório: estruturar e gerenciar os documentos do repositório, para 

possibilitar a reutilização de processos, procedimentos, etc; 

 Seleção de Métricas: determinar métricas quantitativas e qualitativas que 

mostrem como efetivamente o PMO está entregando os serviços, assim como 

quão bem a organização está adotando os novos processos. 

Crawford (2002) propõe dividir o processo de implementação em quatro etapas. Na 

primeira o foco é estabelecer a base, identificando e priorizando projetos e desenvolver as 

melhores práticas de gerenciamento de projetos. A partir disso, vem a segunda etapa, começar 

com iniciativas de curto prazo, treinando as equipes dos projetos, implementando auditorias e 

revisões de qualidade. Como próximo passo, deve-se investir no longo prazo, dando 

continuidade ao treinamento, com todas as equipes da organização integrando as gerências de 

projetos, mantendo a alta gerência motivada e comprometida com a iniciativa. A última etapa 

abrange a melhoria contínua, com esforços visando não somente manter esta unidade 

organizacional mas também progressivamente melhorá-la. 

Englund, Graham e Dinsmore (2003) afirmam ser o foco do processo a 

conscientização sobre os benefícios advindos de sua implementação e na obtenção de apoio à 

iniciativa. Uma vez concluído isso, o planejamento pode ser, então, iniciado. Sua abordagem 

engloba a existência de três etapas principais. Na primeira delas, são criadas as condições para 

a mudança, evidenciando sua importância, necessidade e benefícios, identificando resistências 

e buscando patrocínio influente e estabelecendo como o PMO irá contribuir para o alcance da 

estratégia organizacional. Uma vez isso feito, é elaborado o plano para sua implementação e 

tem início a segunda etapa, em que ele é, de fato, implementado, e a terceira e última etapa 

envolve a motivação para que esta situação seja a nova realidade. 

Barcaui (2012) mostra em seu estudo algumas estratégias genéricas de 

implementação que podem auxiliar as organizações neste processo, que vão gradualmente 

aumentando o nível de influência e autoridade do PMO na organização, e destaca a 

importância do planejamento estratégico para a sua consolidação. Define um modelo de nove 
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passos a serem seguidos para a elaboração de um plano estratégico de implementação do 

escritório de projetos:  

 Declaração da visão do PMO; 

 Análise dos fatores internos e externos à sua implementação; 

 Declaração da missão do PMO; 

 Definir princípios e diretrizes estratégicas; 

 Delinear os objetivos gerais do PMO; 

 Alinhar estratégias e políticas; 

 Elaborar projeto e plano de ação; 

 Realizar implementação; 

 Avaliar o desempenho e definir medidas corretivas. 

De maneira geral, em se tratando da condução desta estratégia, é possível perceber 

que os autores concordam que ela deve acontecer de forma gradual e ordenada. Kerzner 

(2003), Englund, Graham e Dinsmore (2003) acreditam que ela deve seguir uma sequência 

lógica de ações e ser encarada como um projeto pra a organização. No entanto, dado o caráter 

único de um projeto, é importante ter em mente que não existe uma única direção a ser 

seguida em seu curso de implementação. Dessa forma, há uma vasta gama de diretrizes a 

serem tomadas na elaboração de estratégias de modo a garantir o sucesso da implementação 

do escritório de projetos.  
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3 CAPÍTULO 3: METODOLOGIA 

 

Uma vez formulado o problema de pesquisa e todo o embasamento teórico 

necessário à realização do projeto, é de fundamental importância definir a metodologia a ser 

seguida de modo a possibilitar o alcance dos resultados pretendidos. Desta forma, este 

capítulo tem o propósito de apresentar a metodologia utilizada e os procedimentos realizados 

de modo a possibilitar a condução da pesquisa. 

 

 

3.1 Metodologia de pesquisa 

 

A palavra método deriva do grego méthodos, cujo significado é seguir um caminho 

para chegar a um fim. Nesse sentido, na condução deste projeto, a metodologia de pesquisa se 

faz necessária como forma de estruturar as etapas a serem seguidas de forma a possibilitar o 

alcance do objetivo almejado. 

Vergara (2000) mostra que a ciência é uma das formas de se ter acesso ao 

conhecimento, e que sua atividade básica é a pesquisa, sendo um processo permanente de 

busca pela verdade, de sinalização sistemática de erros e correções, predominantemente 

racional. Popper (2004) destaca a questão da falseabilidade, mostrando que um trabalho 

científico deve resistir a este fenômeno, e Vergara (2000) corrobora a ideia de passibilidade 

de refutação adicionando características tais como coerência e lógica que, juntas, conformam 

o rigor metodológico, em uma busca pelo distanciamento da interferência da subjetividade do 

pesquisador.  

De modo a possibilitar a consecução deste rigor metodológico, a Figura 9 apresenta 

um delineamento da metodologia utilizada no desenvolvimento deste projeto, através de um 

sequencial de etapas estruturadas. 
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Figura 9: Delineamento da Metodologia de Pesquisa 

 

Uma vez definida a metodologia de pesquisa, na sequência serão discutidas a 

tipologia de pesquisa, a caracterização da amostra e o procedimento referente a coleta e 

tratamento de dados. 

 

 

3.2 Tipologia da pesquisa 

  

Diversos autores propõem taxonomias de tipos de pesquisas tomando-se como base 

os mais diferentes critérios. O modelo proposto por Vergara (2000) classifica a natureza da 

pesquisa segundo dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios.  

Quanto aos fins, uma pesquisa pode ser exploratória, descritiva, explicativa, 

metodológica, aplicada e intervencionista. Quanto aos meios de investigação, ela pode ser 

uma pesquisa de campo, de laboratório, documental, bibliográfica, experimental, ex post 

facto, participante, pesquisa-ação e estudo de caso. Vale ressaltar que os tipos de pesquisa, 
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seja quanto aos fins ou quanto aos meios, não são mutuamente excludentes (VERGARA, 

2000). 

Em se tratando deste projeto, a pesquisa quanto aos fins pode ser classificada como 

uma pesquisa aplicada e também metodológica. Aplicada em função de sua motivação, 

advinda da necessidade de resolver problemas concretos, sejam eles imediatos ou não 

(VERGARA, 2000), já que o projeto procura elaborar uma proposta de estratégia de 

implementação de um PMO em uma empresa de engenharia. Metodológica por estar 

associada a um procedimento para atingir determinado fim (VERGARA, 2000), com a 

estratégia elaborada como procedimento e a implementação do PMO como fim.  

Quanto aos meios, este projeto envolve três tipos de pesquisa. Primeiramente a 

pesquisa é bibliográfica, profundamente utilizada na realização da revisão de literatura. 

Vergara (2000) define o tipo como sendo um estudo sistematizado desenvolvido a partir de 

publicações em livros, revistas, jornais e redes eletrônicas. Em se tratando deste projeto, 

foram consultados artigos e revistas científicas, livros, dissertações de mestrado, teses de 

doutorado, cujo acesso se deu principalmente através de sites de pesquisa científica, tais como 

Periódicos Capes, Scielo, Google Acadêmico. O segundo tipo de pesquisa é a pesquisa 

documental, dado que, para a análise do objeto do estudo de caso serão utilizados documentos 

e registros conservados no interior da empresa.  

Por último, a pesquisa é, também, um estudo de caso, apontado por Vergara (2000) 

como o circunscrito a uma ou poucas unidades, no caso representada pela empresa de 

engenharia, a ser estudada e analisada de modo a possibilitar o alcance dos objetivos e a 

resolução das questões de pesquisa. Yin (2015) mostra que o estudo de caso como método de 

pesquisa é usado em inúmeras situações, objetivando contribuições ao conhecimento nos 

âmbitos individual, grupal, organizacional, social e político, permitindo aos investigadores 

focarem em um caso específico e, dessa forma, reterem uma perspectiva holística e do mundo 

real.  

 

 

3.3 Caracterização da amostra  

 

Vergara (2000) afirma que deve-se entender a população amostral como um conjunto 

de elementos que possuem as características que serão objeto de estudo. Existem dois tipos de 
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amostras, a probabilística, baseada em procedimentos estatísticos, e não probabilística. Para 

fins deste projeto acadêmico, não foram utilizadas ferramentas estatísticas para a definição da 

amostra. 

Em se tratando da amostra não probabilística, elas podem ser aleatórias simples, 

estratificadas, por conglomerados, por acessibilidade e por tipicidade. No caso este projeto, a 

amostra foi definida por conglomerados, dado que uma empresa foi utilizada como amostra 

da pesquisa, e também por acessibilidade, que, segundo Vergara (2000), não passa por 

nenhum procedimento estatístico e é definida por sua facilidade de acesso. A escolha pela 

empresa foi realizada justamente em função de sua facilidade de acesso quanto a dados e 

informações. 

 

 

3.4 Coleta de dados 

 

Yin (2015) mostra que, em estudos de caso, os dados serão coletados a partir de 

pessoas e instituições, não se enquadrando ao confinamento controlado de laboratórios e 

bibliotecas ou nas limitações estruturadas de um questionário de levantamento de dados. 

Aponta, assim, a necessidade de integrar as necessidades do mundo real às necessidades do 

plano de coleta de dados, uma vez que não há controle sobre o ambiente de coleta de dados. 

Para fins deste trabalho acadêmico, em se tratando da coleta a partir da instituição, 

foram realizadas consultas a documentos, registros e arquivos pertencentes à empresa do 

estudo de caso, bem como o levantamento das características do negócio da empresa e dos 

requisitos necessários à implementação do PMO. Em se tratando da coleta de dados junto às 

pessoas, pode-se destacar a consulta aos principais profissionais envolvidos na 

implementação do escritório de projetos e observação direta informal de maneira a possibilitar 

o alinhamento entre os benefícios esperados do PMO e os objetivos e direcionamento 

estratégico da organização. 

 

3.5 Proposta de Método 

 
Diversos autores realizaram estudos relativos a estratégias de implementação de um 

PMO, e, para fins deste projeto, foi escolhido o modelo proposto por Barcaui (2012) por ser, 
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dentre os modelos estudados, o mais bem estruturado. Barcaui (2012) afirma que a 

implementação e a operação efetiva de um PMO será consequência do desenvolvimento de 

estratégias declaradas e comunicadas de forma clara, de modo a orientar futuros passos tais 

como o planejamento do projeto de implementação, a gestão de mudanças, dentre outros. 

Destaca a importância do planejamento estratégico como instrumento de auxílio à elaboração 

da estratégia de implementação, e propõe uma estrutura sequencial de etapas a serem seguidas 

de modo a possibilitar uma implementação bem-sucedida de um PMO, conforme 

demonstrado pela Figura 10. 

 

Figura 10: Plano Estratégico de Implementação de um PMO 

Fonte: Barcaui (2012) 
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A primeira etapa consiste em declarar a visão do PMO, que deve ser condizente à 

realidade da empresa. Barcaui (2012) afirma que, para que possa agir como veículo de 

mudança, a declaração da visão deve expressar as crenças da liderança quanto à direção que 

se pretende seguir com a implementação dessa estrutura. Para obter esta informação, serão 

realizadas entrevistas com a diretoria, de modo a possibilitar o conhecimento de suas 

aspirações quanto à obtenção de resultados positivos à organização. 

Em um segundo momento, serão analisados os fatores externos e internos à sua 

implementação, de modo a possibilitar identificar oportunidades e ameaças, provenientes da 

análise do ambiente externo, além de forças e fraquezas, provenientes da análise do ambiente 

interno. Para a realização desta análise, será utilizada a metodologia de análise SWOT, criada 

e desenvolvida por dois professores da Harvard Business School: Kenneth Andrews e Roland 

Christensen. Sua denominação é resultado da composição das iniciais de quatro aspectos a 

serem analisados (PORTER, 2008):  

 Forças (Strenghts): condições internas que representam uma força da 

organização, constituindo-se em uma vantagem para a empresa; 

 Fraquezas (Weaknesses): condições internas que representam uma fraqueza da 

organização, constituindo-se em uma desvantagem para a empresa; 

 Oportunidades (Opportunities): condições positivas externas que se constituem 

em um potencial de crescimento da vantagem competitiva da organização; 

 Ameaças (Threats): condições negativas externas que se constituem em um 

potencial de comprometimento da vantagem competitiva da organização. 

Após a realização desta análise, será declarada a missão do PMO, que deve objetivar 

definir o negócio do PMO e o que o cliente da empresa deseja ao buscar um serviço nesta 

nova área (BARCAUI, 2012). Para tal, será realizada uma avaliação acerca da maturidade da 

empresa em gerenciamento de projetos através da aplicação do modelo proposto por Kerzner 

(2001), de modo a auxiliar na identificação do tipo inicial de PMO a ser implementado 

segundo o modelo proposto por Dinsmore (1999). Apesar do modelo proposto por Barcaui 

não contemplar de forma explícita a avaliação da maturidade da empresa em gerenciamento 

de projetos como forma de identificação do tipo inicial de PMO a ser implementado, este 

estudo será realizado de modo a facilitar a definição dos serviços a serem prestados pelo 

PMO. 
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Uma vez declarada a missão, a próxima etapa a ser realizada é a definição de 

princípios e diretrizes estratégicas, ou seja, definir junto à alta gerência da organização temas 

e principais tópicos a serem trabalhados de modo a possibilitar o atingimento da visão 

definida para o PMO. Definido isto, tem-se embasamento para a formalização dos objetivos 

do PMO, que devem estar alinhados aos da própria empresa. Uma vez analisado o nível de 

maturidade em gerenciamento de projetos na organização e, consequentemente, o tipo de 

PMO adequado, torna-se possível o desenvolvimento de objetivos contemplando-se longo, 

médio e curto prazos (BARCAUI, 2012). 

Com os objetivos gerais do PMO estabelecidos, serão definidas estratégias e políticas 

de modo a possibilitar o alcance dos objetivos traçados, norteando o escopo do que se deve 

fazer, como fazer, quando fazer e quem é o responsável (BARCAUI, 2012), traduzidas por 

meio da elaboração de um plano de ação para sua implementação. Uma vez priorizadas as 

atividades, para realizar o plano de ação, será realizada a aplicação do modelo 5W2H 

(WERKEMA, 1995), ferramenta que permite estruturar de forma bem organizada as 

iniciativas necessárias ao alcance de determinada meta, definindo objetivos, responsáveis e 

recursos envolvidos. Sua denominação origina-se a partir das iniciais das perguntas que o 

compõem na língua inglesa: What? (O quê?), When? (Quando?), Why? (Por quê?), Where? 

(Onde?), Who (Quem?), How? (Como?) e How Much? (Quanto?), contemplando um conjunto 

de perguntas que auxiliarão à implementação do plano em questão. 

As demais etapas propostas por Barcaui, de realizar implementação e avaliar 

desempenho e definição de ações corretivas, não serão contempladas pelo trabalho em 

questão em função de estarem relacionadas à implementação em si do escritório de projetos. 

A proposta deste estudo relaciona-se à elaboração de uma estratégia de implementação de um 

PMO, não explorando sua implementação de fato. 
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Figura 11: Proposta de Modelo de Implementação de PMO 

Fonte: Adaptado de Barcaui (2012) 
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4 CAPÍTULO 4: COLETA DE DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 

Esse capítulo tem por objetivo apresentar a empresa objeto do estudo de caso para 

contextualização, com a aplicação de ferramentas a serem utilizadas no sequencial de etapas 

proposto. As informações necessárias ao desenvolvimento do projeto serão levantadas a partir 

de uma análise detalhada da organização.  

Em seguida, com os resultados obtidos ao longo de todas as etapas, será realizada 

uma proposição final de um plano de ação norteando o escopo da implementação do escritório 

de projetos, de modo que sua execução seja bem-sucedida e possibilite auxiliar na 

transformação das estratégias de uma empresa em resultados via gerenciamento de projetos. 

 

4.1 A Empresa de Engenharia XYZ 

 
A Empresa XYZ faz parte de uma holding concebida para atuar como entidade 

controladora e veículo de investimento para seus acionistas, estabelecendo empresas em três 

principais áreas de negócio: serviços de engenharia, indústria e concessões. A empresa objeto 

do estudo de caso faz parte da área de negócio de serviços de engenharia, e foi a primeira do 

grupo a ser fundada, no ano de 1965. 

Fundada com foco em estudos e projetos de engenharia, a empresa hoje faz desde 

estudos de viabilidade até empreitadas integrais, passando pelas fases de projetos básicos e 

executivos, fiscalização e acompanhamento de obras, suprimentos e integração de 

empreendimentos. Projeta, administra e integra empreendimentos baseados no formato EPC 

(da sigla em inglês Engenharia, Suprimentos e Construção) de contratos, em que o contratado 

fica responsável pela realização dos trabalhos de engenharia e projetos, pela aquisição de 

materiais e equipamentos, além da construção, utilizando-se tanto de recursos próprios como 

por meio de subcontratações de partes do trabalho, assumindo os riscos inerentes a estas 

atividades, e engenharia consultiva. Atua atualmente como prestadora de serviços em diversos 

setores da economia: 

 Energia (Geração, Transmissão e Distribuição de energia); 

 Óleo e Gás (Transporte e Refino); 

 Químico e Petroquímico; 
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 Indústrias de Base (Siderurgia, Mineração, Cimento, Papel e Celulose); 

 Infraestrutura (Rodovias, Ferrovias, Aeroportos, Portos, Trens Metropolitanos, 

Saneamento, Edificação e Metrôs). 

Ao longo de seus 50 anos de existência, investe de forma contínua na formação de 

seus profissionais, buscando e adotando conhecimento aplicado aos negócios e melhores 

práticas para a redução dos impactos ambientais relacionados às suas atividades. Conquistou 

em 2014 pela nona vez consecutiva o primeiro lugar na categoria Projetos e Consultoria no 

ranking 500 Grandes da Construção, da revista O Empreiteiro. Desenvolve projetos e 

empreendimentos que se caracterizam pela busca de redução de custos, minimização dos 

riscos e dos erros nos processos produtivos. 

A companhia, além de possuir escritórios permanentes em quatro estados brasileiros 

(São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e no Distrito Federal), ainda está presente em 

outros quatro países: México, Peru, Equador e Colômbia. A unidade do Rio de Janeiro será 

utilizada como enfoque deste estudo de caso. 

Uma vez que a empresa tem como principal competência o desenvolvimento de 

projetos de engenharia, a disciplina de gerenciamento de projetos é de fundamental 

importância para a organização, uma habilidade que deve ser enxergada, inclusive, como 

vantagem competitiva. Bouer e Carvalho (2005) mostram que, em função do caráter único 

dos projetos e de sua crescente complexidade, as empresas passaram a reconhecer a 

importância do gerenciamento de projetos como um importante instrumento para prover a 

velocidade, robustez e consistência necessárias à excelência operacional na consecução de 

projetos. O gerenciamento de escopo, tempo, custos, qualidade, recursos, comunicações, 

riscos e aquisições exige um grande esforço por parte da organização, e dado o volume e a 

complexidade de projetos desenvolvidos, a necessidade de centralização do gerenciamento de 

projetos é iminente.  

Atualmente, a empresa possui 276 contratos ativos, 31 deles detidos pela unidade do 

Rio de Janeiro. O organograma abaixo explicita de forma simplificada a organização desta 

unidade da Empresa XYZ. 
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Figura 12: Organograma da Empresa XYZ 

 
Abaixo da alta direção encontra-se o SIG, o Sistema Integrado de Gestão da 

empresa, que possibilita à organização proporcionar produtos e serviços com alto grau de 

qualidade, dentro dos prazos e custos propostos, responsável pela integração da dimensão da 

qualidade a processos relacionados ao meio ambiente, à saúde e à segurança de seus 

colaboradores. Abaixo desta unidade, encontram-se os setores administrativo, responsável 

pelas finanças da organização e pelo planejamento estratégico, comercial, responsável pela 

captação de novos contratos e oportunidades para a organização, e de RH, responsável pelo 

gerenciamento de recursos humanos, que juntos formam o setor de Coordenação. Ao lado 

deste setor, temos os Centros de Custos, responsáveis pelos contratos. Atualmente, cada 

centro de custo é responsável por mobilizar uma equipe produtiva e para planejamento e 

controle do contrato. Assim sendo, esta atividade não é feita atualmente de forma integrada, o 

que dificulta um controle global acerca de custos e prazos e o compartilhamento de recursos, 

além de elevar os custos relativos às atividades de planejamento e controle, dado que existe 

uma equipe designada a cada projeto detido pela empresa. 
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Dessa forma, a proposta de implementação de um PMO possui importância 

estratégica, possibilitando o atendimento às necessidades de padronização de procedimentos, 

centralização do controle e gerenciamento de recursos atribuídos a cada um dos projetos 

desenvolvidos. Permite-se, ainda, a diluição do custo do planejamento e controle entre os 

centros de custos de cada projeto, possibilitando uma melhor utilização dos recursos, um 

controle mais efetivo sobre requisitos, prazos, custos e qualidade. Com um foco estratégico ao 

desenvolvimento de projetos, é possível alinhá-los às metas corporativas, o que resulta em um 

melhor retorno para a empresa, maior satisfação dos clientes, aumentando-se a probabilidade 

de sucesso dos projetos. 

 

4.2 Proposta de Plano Estratégico de Implementação de um PMO 

 
Ao traçar um modelo de estratégia de implementação de um escritório de projetos, 

Barcaui (2012) procura mostrar que a implementação e a operação efetiva de um PMO 

decorrerão do desenvolvimento de estratégias declaradas e comunicadas de forma clara, 

destacando a importância do planejamento estratégico como instrumento de auxílio neste 

processo. 

Ao propor uma estrutura sequencial de etapas a serem seguidas de modo a 

possibilitar uma implementação bem-sucedida de um PMO, mostra que o plano estratégico 

deverá abordar questões essencialmente relacionadas ao objetivo estratégico de se 

implementar um escritório de projetos, e aponta como primeiro passo a declaração da visão 

do PMO. 

 

4.2.1 Declaração da Visão do PMO 

 
Barcaui (2012) afirma ser a declaração clara da visão um elemento essencial para o 

desenvolvimento do plano estratégico, sendo o marco inicial que irá inspirar os passos 

seguintes. Deve expressar as crenças da liderança quanto à direção que se pretende seguir ao 

implantar esta nova estrutura, de modo que o escritório de projetos possa agir como um 

facilitador e condutor de mudanças organizacionais visando o aprimoramento do 

gerenciamento de projetos na organização. 
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Assim sendo, uma vez que as crenças da liderança devem estar muito claras para que 

se possa dar início ao processo de declaração da visão, o método escolhido para a coleta 

destes dados foi a entrevista. Duarte (2004) afirma a importância de se optar pela realização 

de entrevistas em pesquisas qualitativas quando há a necessidade de se mapear práticas, 

crenças ou valores de um universo específico, de forma mais ou menos delimitada. A 

entrevista foi realizada com o diretor da empresa em função de ser o cargo mais alto da 

organização e ser o responsável pela definição das estratégias a serem seguidas, tendo 

propriedade para discutir sobre suas aspirações quanto à obtenção de resultados positivos à 

organização. 

Para estruturar o roteiro da entrevista, o ponto de partida para a elaboração da 

primeira pergunta foi o propósito deste passo do método proposto, a declaração da visão do 

PMO. Barcaui (2012) explicita a necessidade de se conhecer as aspirações da liderança 

quanto à direção a ser seguida com a implementação desta nova estrutura, e, desta forma, para 

se poder declarar a visão do PMO é preciso conhecer a visão da organização como um todo, 

para que o escritório de projetos possa agir como um veículo de mudança organizacional em 

direção aos objetivos almejados via aprimoramento do gerenciamento de projetos. Também 

foram levantados os principais valores da organização, entendidos como as crenças e 

princípios que, uma vez executada a missão, permitirão a futura concretização da visão. 

A segunda e terceira perguntas estão intimamente relacionadas aos motivos que 

levariam à sua implementação e os benefícios dela decorridos, o que justificaria o PMO na 

organização e facilitaria o processo de declaração da visão uma vez que os principais ganhos 

almejados serão explicitados. Barcaui (2012) aponta a dificuldade em se “vender” o conceito 

do PMO nas empresas, e acredita ser a melhor maneira pensar no PMO como uma solução 

para um problema de negócio. Assim sendo, conhecer bem os problemas decorrentes dos 

desafios enfrentados pela organização em se tratando de gerenciamento de projetos (os 

motivos que levariam à sua implementação), assim como os benefícios dela decorridos, (que 

traduziriam a solução para este problema) é de extrema importância.  

Com o roteiro estruturado, foi realizada a entrevista no âmbito da própria 

organização, que teve duração de aproximadamente 15 min e não foi gravada. É válido 

ressaltar que dados coletados a partir da entrevista não foram tratados de forma estatística. As 

perguntas e as respostas coletadas a partir da entrevista realizada com o diretor da empresa 

encontram-se a seguir: 
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 Qual é a atual visão da empresa e seus principais valores? 

O diretor afirmou que a atual visão da empresa é ser reconhecida por 

colaboradores, parceiros, clientes e segmento em que atua como um centro de 

excelência em projetos de engenharia, consolidando-se como organização 

empresarial com liderança no segmento em que atua. Em se tratando de seus 

principais valores, foram destacados os seguintes: 

          ·     Queremos ser sempre melhores; 

          ·     Os clientes são a nossa razão de ser;  

          ·     Todas as pessoas merecem respeito e dignidade; 

          ·     O trabalho em equipe e participativo é essencial;  

          ·     Temos a responsabilidade de incentivar e treinar nossa equipe.  

 

 Quais são os nossos principais desafios em se tratando do gerenciamento de 

projetos? 

O diretor reconheceu certa falta de foco na integração da disciplina com outras 

disciplinas relevantes à organização tais como o planejamento estratégico da 

empresa, o gerenciamento de mudanças, o monitoramento da maturidade e o 

controle de qualidade. Acredita que o gerenciamento de projetos deva atuar 

mais como uma interface entre o setor administrativo e o gerenciamento tanto 

operacional como técnico, possibilitando uma melhor alocação de recursos que 

é apontado como fator crítico de sucesso. 

 

 Que benefícios são esperados em decorrência da implementação do escritório 

de projetos? 

De imediato, o diretor respondeu que um dos principais benefícios almejados 

seria o aumento das taxas de sucesso de projetos, garantindo retorno à empresa 

e satisfação ao cliente. Pensando-se mais a longo prazo, espera a evolução do 

nível de maturidade da organização em gerenciamento de projetos, da melhoria 

do controle e da comunicação no que concerne o desenvolvimento dos 

projetos. Deseja que o escritório funcione como uma unidade de suporte aos 

gerentes de contrato nas atividades de planejamento e alocação de recursos, 

estabelecendo um controle mais efetivo sobre requisitos, prazos, custo, 

recursos e qualidade. Por proporcionar um controle comum, unificado espera 
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redução de desperdícios, o que impacta de forma direta nos custos da 

organização.  

 

Com relação à última pergunta, foi indagado ao diretor o que seria, para a 

organização, sucesso em projetos, e se havia algum tipo de controle relativo à essa taxa de 

sucesso e ao nível de maturidade da organização. O diretor respondeu que sucesso em 

projetos para a organização é projeto entregue no prazo, dentro do custo orçado e com a 

qualidade esperada. Com relação tanto ao controle de taxa de sucesso dos projetos detidos 

pela empresa quanto ao acompanhamento do nível de maturidade da empresa, foi informado 

que, atualmente, controles formais para métrica destes parâmetros inexistem. 

Com as informações coletadas, é possível elaborar uma declaração de visão do PMO 

de modo a traduzir as crenças por parte da alta administração quanto à direção a ser seguida 

ao se implementar esta nova estrutura. Foram levantados os principais desafios enfrentados 

atualmente pela organização em se tratando do gerenciamento de projetos e os principais 

benefícios esperados com a implementação de um PMO, informações estas que, juntamente 

com a visão e valores da empresa, permitirão elaborar a declaração de visão do escritório de 

projetos a ser implementado. Para cada ponto destacado pelo diretor, foi relacionado um 

requisito a ser contemplado pelo enunciado de visão do PMO da empresa XYZ conforme a 

Tabela 4: 

 

Tabela 4: Tradução de Requisitos da Visão do PMO 

Desafios e Benefícios Destacados pelo 

Diretor 

Tradução em Requisitos da Visão do 

PMO 

Integração do gerenciamento de projetos com o 

controle de qualidade. 

Garantir alta performance dos projetos e 

aumento de suas taxas de sucesso. 

Integração do gerenciamento de projetos com o 

planejamento estratégico da organização e 

evolução de seu nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos. 

Garantir contínuo aumento no nível de 

maturidade da empresa, atribuindo à 

organização uma vantagem competitiva. 

Controle mais efetivo sobre requisitos, prazos, 

custo, recursos e qualidade, reduzindo 

desperdícios. 

Contínua melhoria de controle e 

planejamento 
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Desafios e Benefícios Destacados pelo 

Diretor 

Tradução em Requisitos da Visão do 

PMO 

Melhor alocação de recursos, apontado como 

fator crítico de sucesso, e melhorias na 

comunicação. 

Garantir uma gestão eficiente de pessoas e 

recursos 

 

Assim sendo, a visão do PMO para a empresa XYZ pode ser enunciada da seguinte 

maneira: Garantir excelência e alta performance dos projetos gerenciados pela organização de 

modo a possibilitar contínuo aumento no nível de maturidade da empresa, atribuindo à 

organização uma vantagem competitiva e uma gestão harmoniosa entre pessoas e recursos, 

permitindo a melhoria contínua de controle e planejamento e o alcance de resultados cada vez 

melhores claramente percebidos por todos na organização. 

Uma vez declarada a visão do escritório de projetos, é preciso ter em mente que ela 

pode não ser a mais realista quanto aos destinos da empresa, e que deve ser submetida a uma 

avaliação mais racional e criteriosa que levará em consideração os fatores do ambiente 

externo e interno da organização (BARCAUI, 2012), constituindo-se no segundo passo do 

plano estratégico de implementação do PMO. 

 

4.2.2 Análise dos Ambientes Externo e Interno 

 
Porter (2008) destaca a importância de se conhecer e analisar de forma integrada o 

ambiente interno para saber, para cada uma das opções presentes no portfolio de estratégias 

detidas por uma organização, como suas forças da podem impulsionar o aproveitamento das 

oportunidades já existentes ou a serem exploradas, como deve-se lidar com as fraquezas 

internas de modo a não sofrer as consequências das ameaças encontradas. Assim sendo, no 

processo de estabelecimento de uma estratégia de implementação de um escritório de 

projetos, deve-se realizar esta análise de modo a possibilitar que a estratégia delineada possa, 

de fato, nortear a implementação do PMO.  

Como forma de avaliar o posicionamento estratégico da organização, foi utilizada a 

metodologia de análise SWOT (PORTER, 2008), em que serão analisados quatro parâmetros 

principais: as forças e fraquezas da organização, assim como oportunidades e ameaças 

externas à empresa. O objetivo desta análise é fazer uma ponte entre a declaração da visão, 
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estabelecida no item anterior, e a declaração da missão, de modo que possa ser elaborada 

posteriormente uma missão para o PMO mais realista quanto ao direcionamento da empresa 

(BARCAUI, 2012) e à capacidade da organização de gerar valor (OLIVEIRA, 2010). Foi 

realizado um levantamento com relação aos pontos identificados como forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças, que foram validados junto aos gerentes de projetos e à diretoria em 

função desses profissionais conciliarem conhecimento técnico e estratégico. O resultado desta 

análise é contemplado pela Figura 13. 

Uma vez realizada a Análise SWOT, torna-se necessário realizar um diagnóstico 

estratégico verificando os pontos predominantes externamente (oportunidades e ameaças), e 

internamente (forças e fraquezas). Com este resultado, é possível avaliar a orientação 

estratégica mais coerente com a realidade da organização levando-se em consideração os 

ambientes interno e externo. A Tabela 5 mostra as estratégias a serem seguidas de acordo com 

cada tipo de predominância.  

 

Tabela 5: Direcionamento Estratégico 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
Ambiente Interno 

Fraquezas Forças 

Ambiente Externo 
Ameaças SOBREVIVÊNCIA MANUTENÇÃO 

Oportunidades CRESCIMENTO DESENVOLVIMENTO 

Fonte: Moura, 2004 apud Lima, 2014 

 

O diagnóstico estratégico foi também validado pelos gerentes de projeto e pela 

diretoria, e é possível perceber que a empresa de engenharia XYZ possui predominância de 

forças e ameaças, enquadrando-se na estratégia de Manutenção, onde as forças da empresa se 

destacam, mas é preciso monitorar e estar atento às ameaças presentes no ambiente externo. 

No caso da empresa XYZ, sua orientação estratégica deve ter foco na estabilidade, buscando a 

manutenção defensiva do estado de equilíbrio diante das ameaças existentes. 
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Figura 13: SWOT da Empresa XYZ 

 
 

Uma vez realizada esta avaliação dos cenários externo e interno da organização, é 

possível, agora, derivar, da visão, para a declaração da missão do PMO, possibilitando a 

declaração de uma missão mais realista quanto aos destinos e a capacidade da organização de 

gerar valor (BARCAUI, 2012), constituindo-se no terceiro passo do plano estratégico de 

implementação do PMO. 

 

4.2.3 Da Visão à Missão do PMO 

 
A missão de uma organização pode ser definida como uma declaração que explicita a 

razão de ser da empresa, tudo aquilo que orienta objetivos e estratégias empresariais, devendo 

ser enunciada de forma clara, precisa e direta, de fácil entendimento a todos na organização 

(OLIVEIRA, 2010). Já a visão indica um estado futuro, aonde a empresa deseja estar em um 

determinado horizonte de tempo, representando um guia para as ações da empresa que 

FORÇAS 

- Know-how nuclear 

- Formadora de profissionais qualificados 

- Bom relacionamento no mercado expresso 
através de parcerias com empresas 
reconhecidas 

- Detém conhecimento, tecnologia e 
experiência em contratos no formato EPC 

- Tradição de projetos de engenharia nas 
áreas de energia, infraestrutura e indústria 

FRAQUEZAS 

- Atual imagem da organização está 
prejudicada (Operação Lava Jato) 

- Equipe reduzida 

- Ocorrência de retrabalhos na produção 

 

 
 

 

 

OPORTUNIDADES 

- Crescimento do mercado de energia nuclear 

- Incentivo do governo à construção de usinas 

- Plano do governo para investimentos em 
obras de infraestrutura 

- Crise hídrica impulsionando geração de 
energia a partir de novas fontes, como a 
nuclear 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMEAÇAS 

-  Atual posição em relação às concorrentes 
(Operação Lava Jato) 

- Crise econômica do país 

- Desempenho negativo de empresas 
associadas 

- Concorrência acirrada por parte de outras 
empreiteiras 

- Inadimplência por parte dos clientes 
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servirão como uma motivação para os colaboradores (MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL, 2007) 

Por estas definições é possível notar um estreito relacionamento entre os conceitos de 

visão e missão, onde a missão pode ser entendida como um meio para se alcançar a visão. A 

visão deve estimular o rompimento do gap existente entre a situação atual e o futuro desejado 

(PORTO, 1997), e deve descrever a importância de se atingir a missão, explicitando o que 

será alcançado se a organização for bem sucedida em alcançar a sua missão.  

No entanto, a partir da declaração da visão, é preciso ter em mente que existem 

fatores internos e externos à organização que vão impor barreiras e restrições ao caminho a 

ser seguido para que se possibilite o alcance do patamar almejado, interferindo, assim, de 

forma direta na missão da empresa. Barcaui (2012) destaca a importância de se avaliar os 

cenários interno e externo à organização de modo a elaborar, a partir da visão, uma missão 

mais condizente com a realidade. 

Em se tratando do PMO, a ideia da missão é transmitir uma imagem tangível e 

concreta acerca do que será o negócio do PMO, e que benefícios são almejados ao se buscar 

um serviço desta nova área (BARCAUI, 2012). A análise SWOT realizada indicou um 

direcionamento voltado para uma estratégia manutenção, com foco em estabilidade, 

informação esta que deverá permitir a derivação da declaração da visão em uma declaração de 

missão que leve em conta a atual situação da organização objeto do estudo de caso. 

Para que se possa definir os serviços a serem prestados pelo escritório de projetos, 

será realizada inicialmente uma avaliação acerca da maturidade da empresa em 

gerenciamento de projetos através da aplicação do modelo proposto por Kerzner (2001), de 

modo a possibilitar, em conseguinte, a identificação do tipo inicial de PMO a ser 

implementado segundo o modelo proposto por Dinsmore (1999). 

 

4.2.3.1 Avaliação da Maturidade da Empresa XYZ 

 
 

O modelo de maturidade utilizado neste estudo foi o proposto por Kerzner (2001) , 

intitulado Kerzner Project Management Maturity Model, que, conforme mostrado no Capítulo 

2, sugere a necessidade de uma empresa galgar cinco níveis de forma sequencial para alcançar 
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maturidade em gerenciamento de projetos. A maturidade, segundo Kerzner (2006), tem seu 

verdadeiro início a partir do Nível 3 – Metodologia Singular, o momento em que a 

organização reconhece o valor e a sinergia que uma metodologia fruto da combinação de 

várias outras pode trazer aos negócios, incorporando a cultura da organização, contribuindo 

para uma maior eficiência na execução, tendo como eixo central o gerenciamento de projetos 

Para melhor compreensão do modelo apresentado no Capítulo 2, o processo de 

implementação de uma metodologia singular, segundo o autor, pode ser avaliado 

considerando-se um ciclo de cinco fases: Fase 1 - Embrionária, Fase 2 – Aceitação pela 

Gerência Executiva, Fase 3 – Aceitação pelos Gerentes da Área, Fase 4 – Crescimento, Fase 5 

- Maturidade . Para verificar a fase neste nível, Kerzner (2006) propõe um questionário 

estruturado de 20 questões. Cada pergunta tem sete possibilidades de resposta e, a cada 

resposta, é atribuído um número que varia de -3 a +3, seguindo uma escala Likert de 7 pontos, 

conforme indicado na Tabela 6. O questionário é apresentado na Anexo A. 

 

Tabela 6: Pesos para as Possibilidades de Resposta 

                Peso Resposta 

-3 Discordo Totalmente 

-2 Discordo 

-1 Discordo Parcialmente 

0 Sem Opinião 

+1 Concordo Parcialmente 

+2 Concordo 

+3 Concordo Totalmente 

Fonte: Kerzner (2006) 

 

Cada valor de resposta para cada uma das 20 questões indicadas na Tabela 6 é então 

colocado na Tabela 7. O valor total obtido indicará a fase em que a organização se encontra 

para o terceiro nível de maturidade proposto por Kerzner (2006). O autor afirma que uma 

pontuação alta (geralmente igual ou superior a +6) indica que determinado estágio de 
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evolução para a maturidade já foi atingido, ou pelo menos que se está a caminho dele. 

Estágios com pontuações muito baixas indicam que não se chegou a esse patamar. 

 

Tabela 7: Grau de Cada Nível de Maturidade da Organização 

Embrionário Executivo Gerente de Área Crescimento Maturidade 

Questão Peso Questão Peso Questão Peso Questão Peso Questão Peso 

1.  5.  7.  4.  2.  

3.  10.  9.  6.  15.  

14.  13.  12.  8.  16.  

17.  20.  19.  11.  18.  

Total:  Total:  Total:  Total:  Total:  

Fonte: Kerzner (2006) 

 

O estudo de avaliação da maturidade em gerenciamento de projetos da empresa XYZ 

envolveu a coleta de dados via questionário apresentado pelo Anexo A, contendo 20 questões 

com escala Likert, enviado por e-mail como survey eletrônica, para a área gerencial da 

organização, englobando a área de planejamento e controle, financeira, gerência de projetos e 

diretoria, resultando em um total de 11 respostas. A Tabela 8 sintetiza por área o número de 

pessoas que responderam ao questionário de pesquisa. 

Será discutido o resultado da média geral das respostas para as vinte questões da 

pesquisa, conforme abordagem proposta por Thielmann e Da Silva (2014). Como 

anteriormente explicitado, o modelo de maturidade adotado considera uma escala ordinal de 

respostas (de "concordo totalmente" até "discordo totalmente") que permite que os resultados 

sejam pontuados indicando numericamente o grau em que a organização se encontra em cada 

nível de maturidade. Assim sendo, é possível obter informações organizadas que permitam o 

melhor entendimento da percepção dos participantes da pesquisa quanto ao nível de 

maturidade em gerenciamento de projetos da empresa em questão. 

 

Tabela 8: Quantidade de Respondentes por Área da Empresa XYZ 
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Área da Empresa XYZ Número de respostas ao questionário 

Planejamento e Controle 5 

Financeiro 3 

Gerência de projetos 2 

Diretoria 1 

 

 
Cada uma das 20 respostas obtidas a partir dos 11 questionários respondidos foi 

tabulada de acordo com o procedimento indicado na Tabela 7. Dado que cada pergunta tem 

sete possibilidades de resposta e, a cada resposta, é atribuído um número que varia de -3 a +3, 

como cada nível contemplava quatro questões a nota mínima possível era de -12 e a máxima 

de +12. A partir de então, foi realizada uma média para o total obtido para cada nível de 

maturidade em cada questionário respondido, e o resultado obtido encontra-se na Tabela 9. A 

tabulação dos resultados demonstrou uma média de notas para os níveis ‘Embrionário’, 

‘Executivo’, ‘Gerente de Área’, ‘Crescimento’ e ‘Maturidade’ de 8,8 (73,33%), 9,7 (80,83%), 

9,4 (78,33%), 6,2 (52,5%) e 10,2 (85%) respectivamente. 

 

Tabela 9: Respostas Obtidas Via Questionário 

Embrionário Executivo Gerente de Área Crescimento Maturidade 

Média: 8,8 Média: 9,7 Média: 9,4 Média: 6,3 Média: 10,2 

% 0,7333 % 0,8083 % 0,7833 % 0,525 % 0,85 

 

Com os dados devidamente tabulados, foi construído o Gráfico 1, que permite 

visualizar o comportamento de todos os níveis com relação à fronteira de maturidade.  
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Gráfico 1: Resultado Gráfico do Modelo de Maturidade proposto por Kerzner (2006) 

 

Analisando-se o gráfico, é possível perceber que para todos os níveis o resultado 

obtido via questionário ultrapassa a fronteira de maturidade. Assim, pelo modelo proposto por 

Kerzner (2006), pode-se afirmar que a empresa já atingiu o nível de maturidade para o Nível 

3 – Metodologia Singular. No entanto, vale ressaltar que todos os níveis ainda estão em 

desenvolvimento, com ênfase para o nível de Crescimento, que deve ser consideravelmente 

trabalhado para que a empresa possa galgar para o próximo nível de maturidade, e é inclusive 

apontado por Kerzner (2001) como o nível mais crítico, pois marca o início da criação de um 

processo de gerenciamento de projetos. Assim sendo, o resultado da análise de maturidade 

para a empresa XYZ aponta para a necessidade de se aprimorar o reconhecimento da 

importância dos processos de gerenciamento nas atividades fins e nas diversas funções da 

empresa, com grande comprometimento em relação às atividades de planejamento e controle, 

buscando uma padronização nas metodologias para o planejamento, execução e controle dos 

projetos.  
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4.2.3.2 Avaliação do Tipo de PMO a ser implementado na Empresa XYZ 

 

Ao se implementar um escritório de projetos em uma organização, para decidir sobre 

a configuração mais adequada, Bridges e Crawford (2001 apud MARTINS; MOURA; 

MESQUITA, 2011) afirmam que devem ser considerados parâmetros como a composição da 

carteira a ser atendida, tanto em função do nível de maturidade da organização em gestão de 

projetos, quanto das metas delineadas pela corporação, avaliando o impacto do PMO em 

relação à cultura da organização com relação aos requerimentos a serem atendidos. 

O modelo de escritório de projetos utilizado neste estudo foi o proposto por 

Dinsmore (1999), um dos pioneiros ao discorrer sobre um modelo de classificação para 

PMOs. Conforme visto no Capítulo 2, o autor propôs uma classificação baseada na autoridade 

e responsabilidade que teriam sobre os projetos dentro da organização, desenvolvendo um 

modelo evolutivo contendo cinco etapas pelas quais os PMOs passavam até que a organização 

atingisse os mais altos níveis de maturidade em gerenciamento de projetos. 

De modo a possibilitar a adequação do nível de atuação do escritório de projetos a 

ser implementado, inicialmente é preciso avaliar a composição da carteira a ser atendida, o 

primeiro parâmetro a ser considerado segundo Bridges e Crawford (2001 apud MARTINS; 

MOURA; MESQUITA, 2011).  Para realizar tal análise, utilizou-se como base a abordagem 

desenvolvida por Patah e Carvalho (2009), que, conforme visto no Capítulo 2, desenvolveram 

uma analogia a partir do modelo proposto por Dinsmore (1999) tomando-se como base a 

metodologia Volume-Variedade proposta por Slack et al. (2009) , objetivando auxiliar as 

organizações a definirem o tipo mais adequado de escritório de projetos a ser implementado 

analisando-se parâmetros de volume e variedade do portfolio de projetos por ela detidos. A 

Figura 8 mostra o resultado deste trabalho. 

 

Analisando-se o parâmetro volume, a unidade da Empresa XYZ do Rio de Janeiro 

detém 31 contratos ativos, o que constitui um volume médio para alto tomando-se como base 

o histórico da empresa XYZ. Quanto ao parâmetro variedade, seus contratos pertencem a duas 

principais áreas de negócio: serviços de engenharia e concessões. Em se tratando dos setores 

da economia abrangidos pelos contratos, temos o setor de energia e infraestrutura, o que 

configura uma variedade relativamente baixa. Assim sendo, tomando-se como base a Matriz 

Volume-Variedade proposta por Patah e Carvalho (2009) com base no modelo proposto por 
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Dinsmore (1999), temos indícios de que o modelo inicial ideal para a Empresa XYZ seria um 

escritório de projetos do tipo Project Support Office – PSO ou Project Management Center of 

Excellence – PMCOE.  

Conforme anteriormente citado, além avaliar a composição da carteira a ser atendida, 

Bridges e Crawford (2001 apud MARTINS; MOURA; MESQUITA, 2011) ressaltam a 

importância de se considerar o nível de maturidade da organização em gestão de projetos e as 

metas delineadas pela corporação. No item 4.2.3.1 foi realizada uma análise com relação à 

maturidade da Empresa XYZ e, pelo modelo proposto por Kerzner (2006), pode-se afirmar 

que a empresa já atingiu o nível de maturidade para o Nível 3 – Metodologia Singular. Neste 

nível, a organização reconhece o valor e a sinergia que uma metodologia fruto da combinação 

de várias outras pode trazer aos negócios, incorporando a cultura da organização, 

contribuindo para uma maior eficiência na execução, tendo como eixo central o 

gerenciamento de projetos. 

O terceiro requisito a ser analisado diz respeito às metas delineadas pela corporação. 

Em se tratando das metas corporativas, com relação à condução do gerenciamento de 

projetos, a entrevista realizada previamente com o diretor, quando indagado a respeito dos 

principais desafios enfrentados e os principais benefícios esperados em decorrência da 

implementação de um PMO, demonstrou a necessidade do gerenciamento de projetos atuar 

mais como uma interface entre o setor administrativo e o gerenciamento tanto operacional 

como técnico, possibilitando uma melhor alocação de recursos. Assim sendo, o escritório 

funcionaria como uma unidade de suporte aos gerentes de contrato nas atividades de 

planejamento e alocação de recursos, estabelecendo um controle comum mais efetivo sobre 

requisitos, prazos, custo, recursos e qualidade.  

Assim sendo, uma vez analisados os três principais requisitos destacados por Bridges 

e Crawford (2001 apud MARTINS; MOURA; MESQUITA, 2011), considerando-se o 

portfolio de projetos da organização e tomando-se como base o resultado referente à análise 

da maturidade da Empresa XYZ e as metas delineadas pela organização, é possível perceber 

que o modelo inicial ideal para a Empresa XYZ seria um escritório de projetos do tipo Project 

Support Office – PSO. Segundo Dinsmore (1999), este tipo de escritório de projeto fornece 

apoio técnico e administrativo, ferramentas e serviços aos vários gerentes de projetos de 

forma simultânea, auxiliando no planejamento, na programação e na condução de mudanças 

de escopo e no gerenciamento de custos. Todos os recursos envolvidos, tanto internos quanto 
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externos, são alocados aos projetos, dependendo de sua natureza e estrutura contratual. A 

responsabilidade pelo sucesso do projeto não reside no PSO, mas nos gerentes do projeto que 

utilizam seus serviços. 

Após a avaliação acerca da maturidade da empresa em gerenciamento de projetos 

através da aplicação do modelo proposto por Kerzner (2001), com a conseguinte identificação 

do tipo inicial de PMO a ser implementado segundo o modelo proposto por Dinsmore (1999), 

é possível definir os serviços a serem prestados pelo escritório de projetos traduzidos através 

de sua missão. 

 

4.2.3.3 Declaração da Missão do PMO 

 
 

A ideia da missão de um escritório de projetos é transmitir uma imagem tangível e 

concreta acerca do que será o negócio do PMO, e que benefícios são almejados ao se buscar 

um serviço desta nova área (BARCAUI, 2012). A realização de uma análise SWOT (item 

4.2.2) indicou um direcionamento voltado para uma estratégia manutenção, com foco em 

estabilidade, informação a ser considerada na derivação da declaração da visão (item 4.2.1) 

em uma declaração de missão para a organização objeto do estudo de caso. 

A posterior análise da maturidade (item 4.2.3.1) e a identificação do tipo inicial de 

escritório de projeto a ser implementado na Empresa XYZ (item 4.2.3.2) possibilitam, então, 

definir os benefícios a serem alcançados e os serviços a serem prestados para que se possa 

garanti-los, permitindo a elaboração de uma declaração de missão para o seu PMO. Com base 

no resultado de cada uma destas análises, foi relacionado um requisito a ser contemplado pelo 

enunciado de missão do PMO da empresa XYZ conforme a Tabela 10. 

Assim sendo, a missão do PMO para a empresa XYZ pode ser enunciada da seguinte 

maneira: Fornecer apoio técnico e administrativo, gerenciando ferramentas e serviços de 

maneira a alcançar objetivos de prazo, custo e qualidade por meio do uso responsável e 

sustentável de recursos, permitindo a redução de conflitos e desperdícios e estimulando a 

integração entre as áreas, com foco no planejamento, execução e controle dos projetos e na 

condução de mudanças de escopo e no gerenciamento de custos, tendo maior controle sobre o 

uso e alocação dos recursos nos projetos de modo a possibilitar resultados mais eficazes para 

a organização. 
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Tabela 10: Construção de Requisitos da Missão do PMO 

Resultado da Análise SWOT, da Análise 

de Maturidade e do Tipo Inicial de 

PMO a ser Implementado 

Requisitos da Missão do PMO 

Estratégia de manutenção com foco em 

estabilidade 

Uso responsável e sustentável de recursos, 

permitindo a redução de conflitos e 

desperdícios. 

Gerenciamento de projetos já é 

incorporado à cultura da organização, mas 

deve-se aprimorar o reconhecimento da 

importância dos processos de 

gerenciamento nas atividades fins e nas 

diversas funções da empresa.  

Incentivar e estimular maior integração entre as 

áreas. 

PMO deve fornecer apoio técnico e 

administrativo, auxiliando no 

planejamento, na programação e na 

condução de mudanças de escopo e no 

gerenciamento de custos. 

Fornecer apoio técnico e administrativo, 

gerenciando ferramentas e serviços de maneira 

a alcançar objetivos de prazo, custo e 

qualidade, auxiliando no planejamento e na 

condução de mudanças de escopo e no 

gerenciamento de custos. 

Necessário grande comprometimento e 

padronização nas metodologias para o 

planejamento, execução e controle dos 

projetos. 

Foco no planejamento, execução e controle dos 

projetos de modo a possibilitar resultados mais 

eficazes para a organização. 

Recursos internos e externos devem ser 

alocados aos projetos, em função de sua 

natureza e estrutura contratual. 

Estabelecer maior controle sobre o uso e 

alocação dos recursos nos projetos. 

 

Uma vez declarada a missão do escritório de projetos, a próxima etapa a ser realizada 

é a definição de princípios e diretrizes estratégicas, ou seja, realizar uma análise de tudo 

aquilo a ser realizado de modo a possibilitar o atingimento da visão definida para o PMO. 

Definido isto, serão estabelecidos os objetivos do PMO, que devem estar alinhados aos da 

própria empresa. 

 

4.2.4 Definição de Diretrizes Estratégicas e dos Objetivos do PMO 

 

Com a missão do escritório de projetos para a empresa XYZ definida, a próxima 

etapa constituiu a realização de uma entrevista com o diretor da empresa para definir 
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direcionamentos estratégicos de modo a possibilitar o alcance da visão através  do seguimento 

da missão. O diretor foi escolhido como entrevistado em função de ocupar o cargo mais 

elevado da organização e ser o responsável pela definição das estratégias a serem seguidas. 

Tendo conhecimento tanto da visão quanto da missão delineadas para a empresa 

XYZ, o diretor foi indagado a respeito das diretrizes a serem definidas de modo a possibilitar 

o seu alcance. Os princípios e direcionamentos destacados pelo diretor foram os seguintes:  

 Desenvolver uma metodologia de gerenciamento de projetos que se adeque ao 

tipo de negócio desenvolvido pela empresa XYZ; 

 Garantir que os profissionais sejam capacitados quanto à cultura de 

gerenciamento de projetos; 

 Estabelecer processo de melhoria contínua com relação aos grupos de processo 

de planejamento e controle; 

 Garantir uma gestão eficiente de pessoas e recursos; 

 Garantir uma maior comunicação e integração entre as áreas. 

Com as diretrizes e princípios estratégicos definidos, tem-se uma orientação para a 

formalização dos objetivos gerais do escritório de projetos a ser implementado na empresa 

XYZ. Com a análise do nível de maturidade em gerenciamento de projetos na organização 

realizada (item 4.2.3.1) e o decorrente tipo de PMO adequado (item 4.2.3.2), torna-se possível 

o desenvolvimento dos objetivos para o escritório de projetos no curto prazo. Para os médio e 

longo prazos, os objetivos do PMO terão como base a evolução do escritório de projetos 

segundo o modelo proposto por Dinsmore (1999). 

De forma sucinta, a análise da maturidade da organização em gerenciamento de 

projetos mostrou que ela já incorpora essa cultura ao seu negócio, mas aponta para a 

necessidade de se aprimorar o reconhecimento da importância dos processos de 

gerenciamento nas atividades fins e nas diversas funções da empresa, com uma padronização 

nas metodologias para o planejamento, execução e controle dos projetos. A análise do modelo 

inicial ideal para a Empresa XYZ apontou para um escritório de projetos do tipo Project 

Support Office – PSO, que fornece apoio técnico e administrativo, com todos os recursos 

envolvidos, tanto internos quanto externos, sendo alocados aos projetos. 

Levando-se o resultado destas análises em consideração, é importante destacar que 

os objetivos do PMO da empresa XYZ devem ser uma definição clara, sucinta e objetiva dos 
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alvos a serem atingidos, conhecidas por todos na organização, explicitando o que o escritório 

de projetos se proporá a fazer no longo, médio e curto prazos. Os objetivos foram delineados 

e validados juntamente à gerência da organização. A Tabela 11 relaciona os objetivos do 

escritório de projetos da empresa XYZ para estes três horizontes de tempo: 

 

Tabela 11: Objetivos de Longo, Médio e Curto Prazos do PMO da Empresa XYZ 

Horizonte de Tempo Objetivos do PMO da Empresa XYZ 

Curto Prazo 

Fornecer apoio técnico e administrativo, 

auxiliando os gerentes de forma simultânea a 

alcançar objetivos de prazo, custo e 

qualidade, estimulando a integração entre as 

áreas com grande foco nos processos de 

planejamento e controle, tendo autoridade 

quanto à alocação dos recursos aos projetos. 

Médio Prazo 

Enraizar a cultura de gerenciamento de 

projetos na organização e em seus 

profissionais de forma consolidada, com 

responsabilidade sobre o desenvolvimento 

das metodologias, alocação de recursos, 

alinhamento com as estratégias de negócio. 

Fornece auxílio direto aos gerentes de projeto 

e se propõe a concentrar seus esforços nos 

projetos prioritários, tendo autoridade sobre a 

seleção e priorização de projetos e definição 

de processos de gerenciamento de projetos. 

Longo Prazo 

Ser responsável pelo gerenciamento do 

portfolio de projetos da organização, com  

participação nas decisões de negócios que 

resultem em novos projetos e autoridade em 

processos de priorização de projetos e 

alocação de recursos. Conduzir o 

gerenciamento de projetos de forma 

consolidada em nível empresarial, 

trabalhando no contínuo desenvolvimento de 

conscientização e da maturidade em 

gerenciamento de projetos da organização. 
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Com os objetivos gerais do PMO estabelecidos, o próximo passo consiste em definir 

estratégias e políticas de modo a possibilitar o alcance dos objetivos traçados, traduzidas 

através da elaboração de um plano de ação para sua implementação.  

 

4.2.5 Definição de Estratégicas para o Plano de Implementação do PMO 

 
No tópico 4.2.3.3 foi declarada a missão do escritório de projetos, e, feito isto, foram 

definidos junto à alta gerência da organização os principais tópicos a serem trabalhados de 

modo a direcionar a organização ao atingimento da visão definida para o PMO, fornecendo 

embasamento para a formalização dos objetivos do escritório de projetos. Com os objetivos 

gerais do PMO estabelecidos, o passo final do modelo se propõe a definir estratégias de modo 

a possibilitar o alcance dos objetivos traçados por meio da elaboração de um Plano de Ação. 

A ordem cronológica de execução da proposta de implementação do PMO para a Empresa 

XYZ contempla 6 atividades, listadas na Tabela 12.  

 

Tabela 12: Atividades para a Implementação do PMO 

Atividades para a Implementação do PMO 

1. Declaração da Visão do PMO 

2. Análise dos Ambientes Interno e Externo 

3. Avaliação da Maturidade da Empresa XYZ 

4. Avaliação do Tipo de PMO a ser implementado 

5. Declaração da Missão do PMO 

6. Definição de Diretrizes Estratégicas e Objetivos do PMO 

 

Para cada uma das atividades, foi traçado um plano de ação de modo a nortear o 

escopo do que se deve fazer, como fazer, quando fazer e quem é o responsável (BARCAUI, 

2012). Nas Tabelas 13, 14, 15, 16, 17 e 18 foram elaboradas propostas de um Plano de Ação 

construído a partir da aplicação do modelo 5W2H (WERKEMA, 1995). 
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Tabela 13: Plano de Ação para a Declaração da Visão do PMO 

Atividade Declaração da Visão do PMO 

What? Expressar as crenças da liderança quanto à direção que se pretende seguir com 

a implementação dessa estrutura, obtendo conhecimento de suas aspirações 

quanto à obtenção de resultados positivos à organização. 

When? Assim que o plano de projeto de implementação de um PMO seja posto em 

prática pela empresa XYZ. 

Why? Para possibilitar que o escritório de projetos aja como um facilitador e condutor 

de mudanças organizacionais visando o aprimoramento do gerenciamento de 

projetos na organização. 

Where? Na sede do Rio de Janeiro da Empresa XYZ 

Who? Equipe de Planejamento e Controle 

How? Através da realização de entrevistas com a diretoria da unidade do Rio de 

Janeiro 

How much? Sem custo 

  

Uma vez declarada a visão do escritório de projetos, é importante ressaltar que ela 

pode não ser a mais realista quanto à realidade e aos destinos da empresa, devendo ser 

submetida a uma avaliação mais racional e criteriosa que levará em consideração os fatores do 

ambiente externo e interno da organização. 

 

Tabela 14: Plano de Ação para a Análise dos Ambientes Interno e Externo 

Atividade Análise dos Ambientes Interno e Externo 

What? Analisar fatores externos e internos à sua implementação, de modo a 

possibilitar identificar oportunidades e ameaças, além de forças e fraquezas, 

consistindo em um passo intermediário entre a visão e a missão do PMO. 

When? Assim que a declaração da visão do PMO for finalizada. 

Why? Para ter conhecimento de como os fatores internos e externos à organização 

podem impor barreiras e restrições ao caminho a ser seguido e, assim, permitir 

a elaboração futura de uma missão mais condizente com a realidade que 

possibilite que a estratégia delineada possa, de fato, nortear a implementação 
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Atividade Análise dos Ambientes Interno e Externo 

do PMO. 

Where? Na sede do Rio de Janeiro da Empresa XYZ 

Who? Equipe de Planejamento e Controle, Gerentes de Projeto e Diretoria 

How? Através da aplicação da metodologia de análise SWOT 

How much? Custo a ser estimado 

 

Com a avaliação dos cenários externo e interno da organização realizada, é possível 

partir da declaração da visão do PMO para a declaração de sua missão condizente à realidade 

da organização, que terá como primeiro passo a avaliação da maturidade da empresa em 

gerenciamento de projetos. 

 

Tabela 15: Plano de Ação para a Avaliação da Maturidade da Empresa XYZ 

Atividade Avaliação da Maturidade da Empresa XYZ 

What? Fazer uma avaliação da maturidade da Empresa XYZ quanto à cultura de 

gerenciamento de projetos. 

When? Assim que a análise dos ambientes interno e externo for finalizada. 

Why? Para avaliar o nível de preparação da organização quanto ao gerenciamento de 

projetos, auxiliando na definição do tipo de PMO a ser implementado e 

analisando os aspectos a serem aprimorados que farão parte da futura 

declaração da missão do PMO. 

Where? Na sede do Rio de Janeiro da Empresa XYZ 

Who? Equipe de Planejamento e Controle, Departamento Financeiro, Gerentes de 

Projeto e Diretoria 

How? Através da aplicação do modelo de maturidade em gerenciamento de projetos 

proposto por Kerzner (2001). 

How much? Custo a ser estimado 
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Com o resultado da análise de maturidade para a empresa XYZ, é possível analisar 

necessidades de aprimoramento quanto ao gerenciamento de projetos na organização e gerar 

um insumo para a avaliação do tipo inicial de PMO a ser implementado na empresa. 

 

Tabela 16: Plano de Ação para a Avaliação do Tipo de PMO a ser implementado 

Atividade Avaliação do Tipo de PMO a ser implementado 

What? Definir o tipo inicial de PMO a ser implementado na Empresa XYZ levando-se 

em consideração a composição da carteira a ser atendida em termos de volume 

e variedade, tanto em função do nível de maturidade da organização em gestão 

de projetos, quanto das metas delineadas pela corporação, avaliando o impacto 

do PMO em relação à cultura da organização com relação aos requerimentos a 

serem atendidos. 

When? Assim que a avaliação da maturidade da Empresa XYZ for finalizada. 

Why? Para poder definir os serviços a serem prestados pelo PMO a ser implementado 

com base nas atribuições e responsabilidades definidas pelo tipo de escritório 

de projetos mais adequado à realidade da Empresa XYZ.  

Where? Na sede do Rio de Janeiro da Empresa XYZ 

Who? Equipe de Planejamento e Controle 

How? Através da aplicação do modelo de escritório de projetos proposto por 

Dinsmore (1999). 

How much? Custo a ser estimado 

 

Com a avaliação acerca da maturidade da empresa em gerenciamento de projetos 

realizada e o tipo inicial de PMO a ser implementado na empresa XYZ definido, é possível 

definir os serviços a serem prestados pelo escritório de projetos traduzidos através de sua 

missão. 

 

Tabela 17: Plano de Ação para a Declaração da Missão do PMO 
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Atividade Declaração da Missão do PMO 

What? Definir os serviços a serem prestados pelo PMO, transmitindo uma imagem 

tangível e concreta acerca do que será o negócio do PMO e que benefícios são 

almejados ao se buscar um serviço desta nova área. 

When? Assim que a avaliação do tipo de PMO a ser implementado for finalizada. 

Why? Para informar de forma clara, precisa e direta a todos na organização a razão de 

ser do escritório de projetos e os benefícios a serem alcançados por meio de sua 

concretização. 

Where? Na sede do Rio de Janeiro da Empresa XYZ 

Who? Equipe de Planejamento e Controle, Gerentes de Projeto e Diretoria 

How? Por meio da utilização dos resultados obtidos nas etapas de análise dos 

ambientes interno e externo, avaliação da maturidade na Empresa XYZ e 

avaliação do tipo de PMO a ser implementado. 

How much? Sem custo 

 

Uma vez declarada a missão do escritório de projetos, devem ser definidas diretrizes 

estratégicas direcionadas ao atingimento da visão definida para o PMO. Definido isto, serão 

estabelecidos os objetivos do PMO, que devem estar alinhados aos da própria empresa. 

 

Tabela 18: Plano de Ação para a Definição dos Objetivos do PMO 

Atividade Definição de Diretrizes Estratégicas e dos Objetivos do PMO 

What? Definir diretrizes que orientarão a formalização dos objetivos gerais do 

escritório de projetos a ser implementado na empresa XYZ, explicitando o que 

o escritório de projetos se proporá a fazer no longo, médio e curto prazos.  

When? Assim que a declaração da missão do PMO a ser implementado for finalizada. 

Why? Para possibilitar o alcance da visão por meio do seguimento da missão 

considerando-se o curto, médio e longo prazos. 

Where? Na sede do Rio de Janeiro da Empresa XYZ 

Who? Equipe de Planejamento e Controle, Gerentes de Projeto e Diretoria 
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Atividade Definição de Diretrizes Estratégicas e dos Objetivos do PMO 

How? Através da realização de entrevista com o diretor para definição de diretrizes 

estratégicas; da utilização do resultado da análise do nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos na organização realizada (item 4.2.3.1) e o 

decorrente tipo de PMO adequado (item 4.2.3.2) para o desenvolvimento dos 

objetivos para o escritório de projetos no curto prazo; da utilização do modelo 

evolutivo de escritórios de projetos proposto por Dinsmore (1999) para os 

médio e longo prazos. 

How much? Sem custo 

 

A realização de um plano de ação ao final da proposta de implementação de um 

PMO na Empresa XYZ permite um planejamento das atividades a serem realizadas ao longo 

de uma futura etapa de implementação do escritório de projetos, de modo a possibilitar o 

atingimento dos objetivos almejados. O plano de ação será o balizador que orientará cada 

passo rumo ao alcance daquilo que se deseja: a implementação bem sucedida do escritório de 

projetos na Empresa XYZ. 
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5 CAPÍTULO 5: CONCLUSÃO 

 

5.1 Considerações Finais 

 
O crescimento do desenvolvimento de projetos pelas organizações é notável, e sua 

utilização como um instrumento que as possibilitem acompanhar as rápidas mudanças no 

mundo corporativo é cada vez mais recorrente. Como um desdobramento da importância que 

os projetos vêm ganhando no interior das organizações e de seu crescimento em número e 

complexidade, a necessidade de centralização do gerenciamento de projetos tornou-se 

iminente, e a partir desta necessidade surgiu o conceito de Escritório de Projetos ou Project 

Management Office (PMO). 

A implementação de um escritório de projetos traz inúmeros benefícios à 

organização, sendo, inclusive, uma das formas mais utilizadas para o aumento da maturidade 

em gerenciamento de projetos. No entanto, a realidade existente por trás de sua 

implementação mostra que ele é ainda muito suscetível ao fracasso. Pode-se entender a 

dificuldade em identificar o tipo de PMO a ser implementado e a falta de diretrizes para uma 

estratégia de implementação como fatores que podem acabar fadando o escritório de projetos 

ao fracasso.  

No caso estudado, procurou-se facilitar o processo de identificação do tipo de PMO a 

ser desenvolvido a partir de uma análise das características do negócio objeto de estudo. Em 

adicional, foi elaborada uma estratégia de implementação de um escritório de projetos na 

Empresa XYZ, definindo diretrizes a serem seguidas através da análise dos requisitos 

necessários à sua aplicação e fundamentando a estratégia delineada de forma condizente à 

realidade da empresa. 

O processo de elaboração da proposta de implementação de um PMO para a 

Empresa XYZ iniciou-se com a declaração da visão do PMO, em que foi realizada uma 

entrevista com o diretor da organização para conhecer as crenças da liderança quanto à 

direção que se pretende seguir ao implantar esta nova estrutura, seguida da análise dos fatores 

externos e internos à sua implementação. Esta foi uma etapa de fundamental importância para 

que se tivesse conhecimento acerca das barreiras e restrições ao caminho a ser seguido em 

direção ao alcance do patamar almejado, interferindo, assim, de forma direta na missão da 

empresa. Notou-se que a análise dos ambientes interno e externo funciona como uma ponte 
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que permite derivar a visão do escritório de projetos em sua missão, de uma forma mais 

realista e condizente com a organização em questão. 

No entanto, foi possível perceber que a análise dos ambientes interno e externo não 

seria o suficiente para elaborar uma missão para o escritório de projetos, que deveria 

transmitir uma imagem tangível acerca do que será o negócio do PMO e os benefícios 

almejados. Para tal, tornou-se necessário realizar uma avaliação acerca da maturidade da 

empresa em gerenciamento de projetos através da aplicação do modelo proposto por Kerzner 

(2001), de modo a auxiliar no processo de identificação do tipo inicial de PMO a ser 

implementado segundo o modelo proposto por Dinsmore (1999) e, consequentemente, 

possibilitar definir os serviços a serem prestados pelo escritório de projetos, auxiliando no 

processo de declaração da missão. 

A avaliação da maturidade da organização e a avaliação do tipo inicial de PMO a ser 

implementado foram os maiores desafios do trabalho, sendo uma das etapas mais importantes 

do projeto. Um destaque especial à identificação do tipo de escritório de projetos a ser 

implementado deve ser dado, constituindo-se uma etapa de extrema importância para o estudo 

em questão, entendida como uma das razões que podem levar sua implementação ao fracasso. 

A análise das características da empresa que devem ser consideradas na escolha do tipo de 

PMO a ser adotado foi uma boa contribuição trazida pelo projeto, que impacta de forma direta 

no processo de definição do escritório a ser implementado. 

Uma vez declarada a missão, foram definidos junto à alta gerência da organização os 

principais tópicos a serem trabalhados de modo a possibilitar o atingimento da visão definida 

para o PMO, o que forneceu embasamento para a formalização dos objetivos do escritório de 

projetos. Com os objetivos gerais do PMO estabelecidos, o passo final do modelo se propôs a 

definir estratégias de modo a possibilitar o alcance dos objetivos traçados por meio da 

elaboração de um Plano de Ação, cuja elaboração permitiu o estabelecimento de boas 

diretrizes para a estratégia de implementação, outra etapa de particular importância dado que 

a falta de um bom direcionamento pode ser entendida como fator de fracasso de um PMO. 

Este estudo foi de grande valia para a Empresa XYZ e para outras empresas do setor, 

trazendo boas contribuições para a Engenharia de Produção. É notável a presença dos 

conceitos pertencentes à esta engenharia na definição das estratégias, procedimentos adotados 
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e decisões tomadas, aplicáveis às empresas que trabalham com o desenvolvimento de projetos 

e almejam alavancar sua maturidade em gerenciamento de projetos. 

 

5.2 Discussões sobre as questões de pesquisa 

 
 

 No caso de existir, qual a relação entre as características do setor de negócio e 

o PMO a ser implementado? 

O estudo mostrou os temas abordados em relação ao PMO frequentemente 

giram em torno de justificativas para sua existência, seus papéis e funções, e 

definição de etapas gerais para sua implementação. Assim sendo, na atual 

literatura científica, não foi encontrada uma abordagem que procure 

estabelecer uma relação entre as características de um determinado setor ou 

negócios no processo de definição do tipo de PMO a ser implementado. 

 

 Quais as características da empresa devem ser consideradas na escolha do tipo 

de PMO a ser adotado? 

Ao se optar pela implementação de um escritório de projetos em uma 

organização, para decidir sobre a configuração mais adequada, devem ser 

analisado(a)s: 

- Composição da carteira a ser atendida, analisando-se o portfolio de projetos 

detido pela organização segundo parâmetros de volume e variedade; 

- Avaliação do nível de maturidade da organização em gestão de projetos, 

mediante a aplicação de um dentre os vários modelos desenvolvidos por 

estudiosos em gerenciamento de projetos; 

- Análise das metas delineadas pela corporação, avaliando o impacto do PMO 

em relação à cultura da organização com relação aos requerimentos a serem 

atendidos. 

 

 Que passos devem ser seguidos na definição de uma estratégia de 

implementação de um PMO? 

A definição de uma estratégia de implementação de um escritório de projetos 

em uma organização pode ser entendida como um projeto e, dado o caráter 
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único de um projeto, não existe um único caminho, uma única direção a ser 

seguida em seu curso de implementação. Foi evidenciado que existe uma vasta 

gama de diretrizes a serem tomadas na elaboração de estratégias de modo a 

garantir o sucesso da implementação do escritório de projetos, que devem levar 

em conta a condição atual da organização em que se pretende implementar um 

PMO. Na literatura, diversos autores propuseram estratégias a serem seguidas 

para a implementação de um PMO, todas aplicáveis de forma gradual e 

ordenada. A abordagem mais ampla encontrada na atual literatura científica foi 

a proposta por Barcaui (2012), adotada neste projeto, que estabelece o seguinte 

sequencial de etapas:  

- Declaração da visão do PMO;  

- Análise dos fatores internos e externos à sua implementação;  

- Declaração da missão do PMO;  

- Definir princípios e diretrizes estratégicas;  

- Delinear os objetivos gerais do PMO;  

- Alinhar estratégias e políticas;  

- Elaborar projeto e plano de ação;  

- Realizar implementação;  

- Avaliar o desempenho e definir medidas corretivas. 

 

 
5.3 Sugestões para estudos futuros 

 
 

 Propor a definição de uma relação entre as características de um determinado 

setor ou negócios no processo de definição do tipo de PMO a ser 

implementado em uma organização. 

 Fazer um estudo comparativo entre as diferentes metodologias existentes para 

a implementação de um PMO, propondo uma nova metodologia oriunda desta 

comparação. 

 Investigar possíveis novas características das organizações a serem analisadas 

no processo de definição da configuração ideal de escritório de projetos para a 

empresa. 
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 Estender o estudo para a etapa de efetiva implementação do escritório de 

projetos na Empresa XYZ, com avaliações de desempenho e aplicação de 

medidas corretivas quando necessário. 

 Realizar benchmarking com outras empresas que implementaram escritórios de 

projetos para definir as melhores práticas na condução de um PMO. 

 Realizar uma análise acerca dos custos a serem dispendidos ao se implementar 

um PMO. 
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Anexo A – Questionário aplicado 

 
 
 

Questionário Sobre Maturidade em Gerenciamento de Projetos 

 

As 20 questões a seguir envolvem a maturidade em gestão de projetos. Seja, por favor, o mais 

honesto possível nas suas respostas. Marque a resposta que você considera a correta, não 

aquela que você imagina que deveria ser a melhor alternativa. As afirmações devem ser 

classificadas segundo a escala abaixo: 

 
-3: Discordo totalmente;   -2: Discordo;   -1: Discordo Parcialmente;   0: Sem Opinião;    

+1: Concordo Parcialmente;   +2: Concordo;   +3: Concordo Totalmente 

  -3  -2  -1   0 +1 +2 +3 

1. 

Minha empresa reconhece a necessidade da gestão 

de projetos. Essa necessidade é reconhecida em 

todos os níveis da gerência, inclusive pela alta 

administração. 

       

2. 

Minha empresa tem um sistema para gerenciar 

tanto o custo quanto o cronograma. O sistema 

requer números de encargos financeiros e códigos 

de conta contábil. O sistema informa variações em 

relação aos objetivos planejados. 

       

3. 

Minha empresa tem reconhecido as vantagens 

passíveis de serem alcançadas através da 

implementação da gestão de projetos. Esses 

benefícios são reconhecidos em todos os níveis 

gerenciais, incluindo a alta administração. 

       

4. 
Minha empresa (ou divisão) tem uma metodologia 

facilmente identificável de gestão de projetos que 

utiliza as fases do ciclo de vida. 

       

5. 

Nossos executivos apoiam ostensivamente a gestão 

de projetos, por meio de palestras, correspondência 

e inclusive pela presença ocasional em reuniões e 

relatórios da equipe de projetos. 

       

6. 

Minha empresa tem compromisso com o 

planejamento antecipado visando à qualidade. 

Tentamos fazer sempre o melhor possível em 

matéria de planejamento. 

       

7. 
Nossos gerentes de áreas de níveis médio e inicial 

apoiam por inteiro e ostensivamente o processo da 

gestão de projetos. 

       

8. 
Minha empresa faz o possível para minimizar os 

“desvios” de escopo (ex. mudanças de escopo) em 

nossos projetos. 

       

9. 

Nossos gerentes de áreas estão comprometidos não 

apenas com a gestão dos projetos, mas também 

com o cumprimento dos prazos estabelecidos para 

a conclusão dos objetivos. 
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Questionário Sobre Maturidade em Gerenciamento de Projetos 

 

As 20 questões a seguir envolvem a maturidade em gestão de projetos. Seja, por favor, o mais 

honesto possível nas suas respostas. Marque a resposta que você considera a correta, não 

aquela que você imagina que deveria ser a melhor alternativa. As afirmações devem ser 

classificadas segundo a escala abaixo: 

 
-3: Discordo totalmente;   -2: Discordo;   -1: Discordo Parcialmente;   0: Sem Opinião;    

+1: Concordo Parcialmente;   +2: Concordo;   +3: Concordo Totalmente 

  -3  -2  -1   0 +1 +2 +3 

10. Os executivos em minha empresa têm bom 

conhecimento dos princípios da gestão de projetos. 
       

11. 
Minha empresa selecionou um ou mais softwares 

para serem utilizados com sistema de controle dos 

projetos. 

       

12. Nossos gerentes de áreas de níveis médio e inicial 

foram treinados e instruídos em gestão de projetos. 
       

13. 
Nossos executivos compreendem o conceito de 

responsabilidade e atuam como responsáveis em 

determinados projetos. 

       

14. 
Nossos executivos reconheceram ou identificaram 

as aplicações da gestão de projetos nas várias 

divisões do nosso empreendimento. 

       

15. 
Minha empresa conseguiu integrar com sucesso o 

controle de custo e cronograma tanto para a gestão 

de projetos quanto para relatórios de situação. 

       

16. 

Minha empresa desenvolveu um currículo de 

gestão de projetos (ex. mais do que um ou dois 

cursos) para o aperfeiçoamento das qualificações 

de nossos funcionários em gestão de projetos. 

       

17. 
Nossos executivos reconheceram o que precisa ser 

feito a fim de ser alcançada a maturidade em 

gestão de projetos. 

       

18. 
Minha empresa considera e trata a gestão de 

projetos como profissão, e não apenas como tarefa 

de tempo parcial. 

       

19. 
Nossos gerentes de nível médio e inicial estão 

dispostos a liberar seus funcionários para 

treinamento em gestão de projetos. 

       

20. 

Nossos executivos têm demonstrado disposição 

para mudanças na maneira tradicional de conduzir 

negócios para chegar à maturidade em gestão de 

projetos. 

       

 


