


Este artigo examina como o EGP - Escritó-
rio de Gerenciamento de Projetos vem sendo
utilizado em empresas de TI, analisando os
modelos adotados, atribuições, razões para
implantação e fatores críticos de sucesso.
A partir da comparação entre a literatura
e quatro casos analisados, foram extraídas
algumas conclusões e recomendações que,
reconhecidas as limitações do estudo, indi-
cam aspectos importantes a serem obser-
vados pelas empresas de consultoria em TI
ao decidirem implantar um EGP.

Introdução

O principal produto que as empresas de
consultoria de Tecnologia da Informação (TI)
oferecem para seus clientes é o conhecimento
aplicado na realização de projetos. Sendo assim,
o gerenciamento adequado dos projetos, bem
como seu aperfeiçoamento contínuo, é algo
vital para a realização de suas estratégias em-
presariais.

Atualmente, uma das disciplinas que mais
cresce em praticamente todas as indústrias no
mundo é o gerenciamento de projetos (RAD E
RAGHAVAN, 2000). Nesse contexto, a cultura
de projetos passa a fazer parte do dia-a-dia das
organizações e da vida dos profissionais que
nelas trabalham. Para vencer esses desafios, as
empresas têm buscado a utilização de metodo-
logias modernas de gerenciamento de projetos
e, como conseqüência, observa-se a implanta-
ção crescente do Escritório de Gerenciamento
de Projetos (EGP), denominação oriunda do Pro-
ject Management Office (PMO), cujo objetivo
e o de estabelecer a ligação entre a estratégia
corporativa e a execução eficiente dos projetos.

O EGP já é uma realidade em muitas em-
presas de consultoria de TI, devido não apenas

à própria característica de suas ofertas, mas
também da posição crítica que a tecnologia da
informação tem hoje para a estratégia de negó-
cios das organizações. No entanto, se por um
lado existe o crescente interesse pela adoção de
seus conceitos, por outro surgem os fatores res-
tritivos para sua implementação e consolidação,
que requerem modificações, não apenas na es-
trutura organizacional, mas também nas capa-
cidades técnicas e de gestão dos funcionários,
que deverão ser apoiadas por mudanças cultu-
rais na organização.

Com o objetivo de trazer novos elementos
para uma melhor compreensão do que é o EGP
e como esse órgão pode ajudar as empresas do
setor a obter sucesso nos projetos, foi realiza-
do um estudo de campo em quatro empresas
de médio porte que visou buscar respostas para
a seguinte questão: como o EGP vem sendo
utilizado em empresas de consultoria em
TI? Os aspectos pesquisados foram: a) o tipo de
EGP mais indicado para empresas de consultoria
de TI; b) as atribuições mais relevantes exercidas
por um EGP nesse tipo de empresa e c) os as-
pectos críticos para a implantação do EGP.
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Como o estudo foi realizado

A pesquisa adotou uma abordagem explora-

tória, que buscou confirmar tendências apontadas

na literatura. A seleção das empresas foi do tipo

intencional, de modo a permitir uma maior rique-

za de respostas para os aspectos da questão cen-

tral do estudo. A coleta de dados foi realizada por

meio de entrevistas e correspondência eletrônica.

O instrumento de pesquisa foi um questionário

estruturado, que visou medir as variáveis identifi-

cadas a partir da revisão bibliográfica.

Após a triagem, restaram quatro empresas

que responderam satisfatoriamente ao questio-

nário. Em cada empresa, foram coletados três

questionários com os seguintes perfis de respon-

dentes: um diretor, um gerente de projetos e um

consultor sênior. Esta divisão intencional foi defi-

nida para permitir a análise dos dados não apenas

do universo completo, mas também segmentada

por cargo do respondente.

Visando manter confidencialidade, a identida-

de das empresas não é revelada no presente estu-

do. Todas elas atuam no segmento de consultoria

de TI, possuem porte médio e seu número de co-

laboradores varia de 100 a mais de 500 membros.

Todas utilizam uma estrutura fixa de EGP conside-

rada pequena, com o número de colaboradores

concentrado na faixa de um a cinco membros.

Quanto ao número de colaboradores em tempo

parcial, não há uma característica definida, varian-

do de um a mais de 15 membros por EGP.

O EGP

Apesar do evidente aumento da utilização de geren-

ciamento de projetos, ainda há altos índices de falha em

projetos ocasionados pela falta de processos adequados e

padronizados de gerenciamento (CRAWFORD, 2000). Isso

tem levado as empresas a buscar a excelência necessária

em gestão para desenvolver projetos bem-sucedidos.

É nesse contexto que surge o EGP, como um elemento

organizacional formal responsável por fornecer a infra-es-

trutura necessária para um gerenciamento corporativo de

múltiplos projetos, possibilitando a diminuição dos índi-

ces de falha e garantindo a priorização dos projetos mais

importantes para a organização.

As funções e escopo do EGP variam de acordo com

o estágio da sua implantação e com as necessidades das

organizações. Sua abrangência pode oscilar desde o sim-

ples acompanhamento de desempenho até aqueles que

possuem responsabilidade direta pela gestão dos recur-

sos e resultado dos projetos da organização (VALERIANO,

2001). Em alguns casos, a responsabilidade dos EGPs

poderá abranger inclusive interfaces externas à organi-

zação, como o atendimento das exigências dos clientes e

a articulação com os stakeholders (RODRIGUEZ, GONZA-

LEZ e SBRAGIA, 2002).

A seguir, discutem-se alguns dos aspectos importan-

tes para a implantação do EGP definidos para este estu-

do.

Tipos de EGP. Ainda não existe um modelo único de

classificação de EGP aceito por todos, mas a tendência

aponta para uma classificação baseada nas suas atribui-

ções e não mais na sua posição organizacional, como as

publicações mais antigas o faziam. Para fins desse estu-

do, adotou-se a proposta de Dinsmore (2000) que apre-

senta um modelo com quatro tipos de EGP, a saber: l)

Project Support Office (PSO): este tipo de EGP atua pri-

mordialmente como apoio simultâneo a vários gerentes

de projeto, a responsabilidade pelo sucesso do projeto

não é do PSO, mas dos gerentes de projetos que utilizam

seus serviços; II) Project Management Center of ExcelVen-

ce (PMCE): está focado em garantir que sejam utilizadas

as metodologias e competências corretas na administra-

ção dos projetos; III) Program Management Office (PMO):

enquanto os dois modelos anteriores possuíam um papel

de apoio, o PMO assume o papel de responsável pelo

resultado dos projetos; IV) Chief Project Officer (CPO): é a

autoridade central para os projetos, suas atribuições são

diretamente ligadas à estratégia da organização.

A escolha por um dos tipos de EGP, ou a opção pela

adoção de interações entre eles, deve ter como principal

requisito o alinhamento aos objetivos da organização.

Todavia, independentemente do tipo adotado (operacio-

nal ou estratégico), para que o EGP possa desempenhar

bem suas funções, é necessário que seu escopo e res-

ponsabilidade sejam formalmente definidos e divulgados

para todos os envolvidos.

Atribuições do EGP. Quanto maior a complexidade

do modelo de EGP adotado, naturalmente maior será a

lista de atribuições do EGP (RAD & RAGHAVAN, 2000).

A seleção adequada das atribuições é decisiva para que

o EGP não se torne um elemento burocrático e pouco

produtivo.

Para fins desse estudo, foram consideradas algumas

das atribuições mais citadas na literatura, tais como: ali-

nhamento às estratégias organizacionais; desenvolvimen-

to de metodologia de gerenciamento de projetos; suporte

administrativo; gerenciamento da base do conhecimen-

to; implantação e monitoramento das melhores práticas;

consultoria e mentoring', auditoria; disponibilização de
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pessoal especializado; treinamento; assessoria à alta admi-
nistração e assessoria aos gerentes de projeto.

Razões para implantar um EGP A decisão de im-
plantar um EGP deve ser tomada com base nas necessida-
des da organização e nos ganhos que esta nova estrutura
poderá trazer. Existe um consenso na literatura de que
os desvios de prazo e custo são as principais razões para
implantar um EGP (PATAH E CARVALHO, 2003; PRADO,
2003).

Além dessas razões, diversas outras podem ser citadas
como; grande número de atividades burocráticas realiza-
das pelos membros de grupos de projeto e conseqüen-
te disponibilidade de pouco tempo para se dedicarem
aos projetos; necessidade de aumento da segurança no
planejamento de projetos; necessidade de aumento da
comunicação entre os grupos de projetos; não entrega
ou entrega parcial do escopo de projeto; insatisfação
constante de clientes; utilização inadequada da equipe;
ausência total ou parcial de manutenção das lições apren-
didas com projetos.

Fatores críticos de sucesso. A implantação de um
EGP pode trazer grandes benefícios às empresas que
empreendem esse desafio, mas, por outro lado, pode
ocasionar um forte impacto na forma como os projetos
são gerenciados. Para administrar esse contraponto, é
imprescindível o apoio da alta administração (CLELAND
e IRELAND, 2002; CRAWFORD, 2002; KERZNER, 2002;
VALERIANO, 2001).

Outros fatores bastante citados para viabilizar o su-
cesso do EGP são: tratar a implantação do EGP como um
projeto; dividir a implantação em fases; manter um canal
de comunicação aberto e eficaz com todos os interessa-
dos; comunicar objetivos e sucessos atingidos pelo EGP;
aproveitar o conhecimento que já existe na organização;
focar os principais problemas da organização; e realizar
testes pilotos das metodologias desenvolvidas.

Já Dinsmore (2002) aborda o assunto de maneira in-
versa, apontando que o insucesso está em fatores como:
ausência de pressão externa; ausência de insatisfação in-
terna; e ausência de um plano viável.

Os resultados da investigação

O primeiro aspecto analisado foi o tipo de EGP. Os re-
sultados gerais da pesquisa apresentam uma leve tendên-
cia para um EGP do tipo PMCE, que é mais focado em
desenvolver o conhecimento da administração de proje-
tos dentro da organização. Entretanto, quando se analisa
estes dados segmentados por cargo do respondente, ve-
rifica-se uma contradição entre a visão dos diretores e a
visão dos gerentes. Os diretores consideram melhor para
as empresas estudadas o EGP em um papel mais estraté-

gico (PMO ou CPO), enquanto os gerentes consideram
mais interessante o EGP em um papel mais operacional
(PSO ou PMCE).

A análise das atribuições traz resultados interessantes.
Assim, as quatro mais citadas, em ordem decrescente,
foram: 1) desenvolvimento e manutenção de meto-
dologia de gestão de projetos; 2) treinamento em
gestão de projetos; 3) revisão ou auditoria periódica
dos projetos; 4) implantação e manutenção da base
de conhecimento. Essas atribuições estão mais alinhadas
ao EGP do tipo PMCE. A análise segmentada por cargo
do respondente apresenta situação semelhante. A única
variação é quando se analisa as respostas dos gerentes de
projeto. Nesse caso, as atribuições que obtiveram valores
mais altos estão relacionadas ao PMO. Isso é discrepante,
visto que nenhum destes respondentes classificou o EGP
de sua empresa como sendo deste tipo.

A análise das razões para a implantação do EGP apre-
senta dados alinhados com a pesquisa bibliográfica rea-
lizada. Assim como na bibliografia, as principais razões
destacadas pelos respondentes são: desvio do prazo
planejado e desvio do orçamento planejado. A aná-
lise segmentada por cargo do respondente apresenta
esta mesma conclusão, para as respostas dos diretores.
No entanto, as respostas dos gerentes e consultores não
apresentam uma tendência definida, já que a diferença
entre as razões mais relevantes e as menos relevantes é
mínima.

Os fatores críticos de sucesso é outro aspecto da
pesquisa de campo que apresentou resultado bastante
alinhado com a pesquisa bibliográfica. A maioria dos res-
pondentes considerou que o apoio da alta administra-
ção foi o principal fator de sucesso da implantação
do EGP em suas empresas. Apenas os consultores apre-
sentaram opiniões distintas considerando fatores como
pressão externa para a implantação e plano de implanta-
ção bem estruturado e viável.

A partir dessas análises, verificam-se algumas coe-
rências e incoerências. As primeiras variáveis correlacio-
nadas são o tipo de EGP e suas atribuições. Apesar do
tipo de EGP mais citado ser o PMCE, a amostra obtida
deste tipo foi pequena, pois apenas um terço dos res-
pondentes apontaram este tipo de EGP como sendo o de
suas empresas. Por outro lado, a análise das atribuições
mais desempenhadas apresenta maior concordância com
o tipo de EGP considerado mais indicado, já que as qua-
tro atribuições que obtiveram maiores notas são todas
relacionadas ao tipo PMCE.

As razões para implantação dos EGPs e suas respec-
tivas atribuições foram analisadas, e apresentam correla-
ção, já que as quatro atribuições mais desempenhadas
pelos EGPs contribuem com uma melhor avaliação inicial
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de prazo e de custos de implantação do projeto, que, por

sua vez, foram as razões mais citadas para implantação

do EGP (desvio de prazo e de custos).

Considerações finais

A seleção adequada de quais atribuições serão desem-

penhadas pelo EGP nos estágios iniciais de implantação

é de extrema importância, já que não é possível e nem

recomendável fazer tudo ao mesmo tempo. Com base

nisso, sugere-se que uma análise preliminar da situação

dos projetos da empresa possa indicar onde os maiores

ganhos serão obtidos, além de evitar esforços onde não

existem problemas. Obviamente, as atribuições devem es-

tar alinhadas com o tipo de EGP que será implantado e

com autoridade compatível a ele designada. Sendo assim,

as atribuições relacionadas ao modelo PMCE parecem ser

as mais recomendadas.

Iniciar a implantação do EGP com ações de desenvol-

vimento e treinamento na metodologia de gestão atende

não só este requisito, mas também a recomendação de

oferecer serviços antes de cobrar resultados. Na medida

em que estas ações sejam realizadas, será possível incluir

as outras duas atribuições que obtiveram notas elevadas

na pesquisa de campo: revisão ou auditoria periódica de

projetos; implantação e manutenção da base de conheci-

mento. Conforme dito, a implantação dessas atribuições

está alinhada às principais razões para implantação do

EGP identificadas na pesquisa: o desvio de prazo e de

custo dos projetos

A intenção não é propor um tipo de EGP padrão para

as consultorias de TI. No entanto, a implantação de um

program management center ofexce/lence (PMCE) pode

ser facilitada por que este tipo de EGP não tem uma po-

sição de destaque no organograma da empresa, ao invés

disso assume um papel de apoio, não exercendo o poder

direto sobre os gerentes de projeto. Este fator pode redu-

zir a resistência de implantação do EGP.

O apoio da alta administração foi o fator considerado

como o mais importante para a implantação de um EGP.

Todavia, acreditar que apenas este fator fará da implan-

tação do EGP um sucesso é um erro, pois outros fatores

identificados na literatura também são de extrema rele-

vância. Na opinião dos autores desse estudo, se destacam:

a divisão da implantação em fases e a necessidade de

pressão externa e interna para a implantação do EGP. Essa

reflexão é reforçada por Cleland e Ireland (2002) ao ressal-

tarem que o EGP deve ter apoio dos dirigentes para sua

iniciação, no entanto sua continuidade é determinada pela

satisfação de seus clientes, pois caso estes não estejam sa-

tisfeitos com os serviços prestados, o apoio do dirigente

pode acabar se desgastando e o escritório ser desativado.

Por fim, observou-se que, em muitos casos, a opinião

dos diretores, gerentes e consultores divergem em rela-

ção ao EGP. Este aspecto leva a crer que os objetivos e

realizações do EGP não estão claramente estabelecidos

e difundidos dentro das empresas. A implantação de um

EGP, assim como a de qualquer projeto que altere a estru-

tura organizacional e os processos estabelecidos, deve ser

acompanhada de uma gestão de mudança que possibilite

novas abordagens de interação e coordenação de pesso-

as, tecnologias e negócios. Para isso, é necessária uma

ampla divulgação e sensibilização que garanta a todos os

envolvidos a ciência e clareza de suas novas responsabili-

dades, bem como o usufruto dos benefícios alcançados.

Certamente, as recomendações aqui expostas têm

suas limitações, já que a identificação de todos os as-

pectos que influenciam positivamente na implantação

de um EGP é uma tarefa bastante árdua e vai além dos

elementos identificados neste estudo. O que se pretende

é apenas sugerir algumas dimensões referentes ao EGP

que possa inicialmente responder de forma satisfatória

a maioria das necessidades do tipo de empresa em foco,

deixando as adaptações para serem feitas à luz de cada

caso específico. M.PM
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