
Em abril de 2010, quando iniciamos a discussão sobre o presente artigo, um dos autores conversou livremente 
com um grupo de 14 profissionais seniores da área de gerenciamento de projetos, todos atuando em grandes em
presas no Brasil, com o propósito de entender a percepção deles com relação aos principais problemas relacionados 
à prática do gerenciamento de projetos na atualidade. 

Quase que unanimamente, eles afirmaram que, em suas 
empresas, os gerentes de projetos e os respectivos membros 
das equipes de projetos conheciam claramente suas atri
buições, assim como tinham bom domínio dos principais 
referenciais de gestão de projetos (Guia P M B O K , ICB V3, 
etc.) e das ferramentas de suporte ao efetivo planejamento e 
controle de atividades. 

Afirmaram, ainda, que todos reconheciam a grande 
necessidade de se pensar e gerenciar o grande e crescen
te número de projetos através de estruturas estilo P M O 
(Project Management Office/ Escritórios de Gerenciamento 
de Projetos), mas que, mesmo quando existente, ainda eram 

poucas as atividades realizadas no P M O da empresa, e que o 
essencial desse pouco é de qualidade discutível, o que acaba 
impactando na credibilidade da unidade. Em outras palavras 
e em muitos segmentos, o P M O ainda não faz parte da 
moderna cultura empresarial (que, por sua vez, entre outras 
características, incorpora uma forte "cultura de gerencia
mento de projetos" em todas as suas ações) e, por extensão, 
aparenta não agregar suficiente valor aos olhos dos exigentes 
clientes de seus produtos. 

Não é difícil entender essa realidade. A maioria dos pro
jetos é pensada e desenvolvida sob pressão, não somente em 
relação a custos e recursos, mas também a prazos e quali-



dade. Muito frequentemente, rápidas reuniões resultam em 
decisões de aprovação de novos projetos que, sabemos todos, 
em seguida, se não forem abandonados, serão retrabalhados 
uma, duas, três ou mesmo quatro vezes. Um dos gerentes 
contatados sintetizou a situação em uma única frase: "aqui 
na empresa, nunca temos tempo para realmente gerenciar proje
tos, mas sempre temos todo o tempo do mundo para retrabalhá-
'los "n " vezes, o que acaba onerando em muito nossas soluções" 

inteligente e evolutiva como o P M O para gerenciar a com
plexidade de decisões e ações que se revelam necessárias no 
dia a dia dos projetos. O P M O , como veremos nos argu
mentos desenvolvidos neste artigo, se revela uma estrutura 
formal adequada para se trabalhar com situações de pressão 
por resultados sustentáveis. Não espere, entretanto, que isso 
aconteça em dois dias! Montar a estrutura P M O adequada ao 
estágio de maturidade da empresa, implantá-la e fazê-la evo
lui corretamente no tempo é o desafio empresarial. Mas cada 
vez mais, o P M O se revela o rumo certo para se atingir as 
melhores práticas em termos de gerenciamento de projetos. 

A convergência de diversos fenômenos 
A prática de nossas atividades em gerenciamento de 

projetos ao longo dos anos nos permite fazer uma análise de 
evolução da organização das empresas por projetos. O neces
sário profissionalismo das profissões da área de projetos é o 
resultado de uma maturidade comum das empresas e dos 
homens a partir de diversos fenômenos convergentes que 
nós observamos ao longo do tempo: 

• A organização da empresa por projeto, que provou sua 
eficácia, se generalizou; 

• Os obstáculos a serem removidos nos projetos são, sobre
tudo, comportamentais; 

• O modelo de organização da empresa por projeto é cada 
vez mais integrado no funcionamento das empresas e 

• A necessidade de atores com papéis cada vez mais preci
sos na prática do gerenciamento de projetos. 

O constato atual, que nos permite anunciar tais obser
vações, repousa no fruto de uma análise conduzida durante 
diversos anos sobre a prática do gerenciamento de projetos. 

Exatamente porque a dinâmica dos negócios faz elevada 
e permanente pressão sobre o ambiente de gerenciamento 
de projetos, é que as empresas precisam de uma estrutura 



Uma síntese histórica mostra a evolução que conduziu à 
situação dessas profissões. 

A preponderância e a influência dos projetos na empresa 
não deixam mais espaço para amadorismo. Ser um "bom" 
gestor de projetos exige adquirir conhecimentos das técnicas 
de gestão de projeto, mas, sobretudo, competências trans
versais e gerenciais. Em um P M O de suporte ao desenvol
vimento de projetos, ser qualificado como "bom gestor" 
exige especialização e expertise em diversas profissões que 
giram em torno dos projetos. De projetos para localização e 
implantação de novas plantas industriais a projetos de novos 
produtos, passando por projetos de M R O (Maintenance, Re-
pair Operations), a exigência de competências transversais 
são cada vez mais fatores críticos de sucesso dos projetos. 

0 problema comportamental 

Obstáculos encontrados na prática 
Como anunciamos anteriormente, um bom número*de 

obstáculos a serem removidos dos projetos são essencial
mente de ordem comportamental. Sobre 100% dos proble
mas encontrados em projetos, a regra de repartição (Figura 2) 
é a seguinte: 

• 70% estão relacionados com aspectos comportamentais; 

• 20% estão relacionados à metodologia utilizada e 

• 70% estão relacionados a ferramentas (incluindo aí 
softwares). 

Uma história comum aos homens e às empresas 

Anos 80: a emergência 
Um chefe de projeto torna-se líder do desenvolvimento 

de um produto ou de um empreendimento para gerar satis
fação ao seu cliente ao menor custo e nos melhores prazos. 
Espontaneamente, ele forma uma equipe para realizar, o 
conjunto dos constituintes do projeto. 

Anos 90: a arrancada 
Durante os anos 90, o benchmark ganha força e reforça 

a metodologia de gestão de projetos: 

• As análises financeiras mostram a importância do "time 
to market", a engenharia simultânea aparece como 
uma resposta à redução do ciclo de desenvolvimento do 
produto; 

• No setor de manufatura, o "toyotismo" irá difundir o 
valor da competitividade que se exprime via métodos 
de concepção por custos objetivos (design to cost) e de 
concepção por etapas e 

• A gestão lean se implanta com o corolário da flexibilida
de. Em todas as estratégias, observa-se que a decisão de 
definir projetos é postergada o máximo possível. 

Anos 2000: a generalização 
O "quicker/faster/cheaper" tornou-se o motivo principal 

da geração 2000. A corrida pela velocidade, impulsionada 
pela internet, atinge todas as empresas de todos os setores. 
O modo projeto responde plenamente a essa exigência de 
velocidade, acelerando sua expansão iniciada nos início 
dos anos 90. No segmento de serviços, a progressão se 
expressou inicialmente pela área de IT. O setor automotivo 
se tornou a grande referência de usuário com a difusão do 
gerenciamento de projetos. Desta vez, é toda a empresa que 
coloca seus recursos à disposição dos projetos para encurtar 
o tempo e tornar mais eficaz o desenvolvimento de novos 
produtos. 

Os projetos são cada vez mais numerosos, de todos os 
tamanhos, atingindo todos os níveis e todos os setores. Essa 
multiplicidade irá provocar uma nova abordagem e uma 
nova dimensão do modo projeto: a gestão multiprojetos. 

Atualmente: a maturidade 

Em efeito, uma das peculiaridades do gerenciamento de 
projetos é que o chefe de projeto não tem automaticamente 
autoridade hierárquica direta sobre os membros de sua 
equipe. Frequentemente, ele também já não tem o privilé
gio de escolher os profissionais, os quais ele solicita como 
recursos, tornando a tarefa ainda mais desafiadora. Exercitar 
o gerenciamento de projeto fora de uma estrutura hierarqui
zada (caso da execução de projetos em tradicionais estrutu
ras funcionais, por exemplo) se apoia sobre a capacidade de 
conduzir equipes sem ser o chefe hierárquico. Deste modo, 
do gerenciamento decorrem os aspectos relacionais basea
dos no princípio do "faire au faire faire" (make or make make), 
com o conjunto das técnicas de gerenciamento valorizando 
aspectos colaborativos. 

Essas técnicas relacionais raramente são suficientemen
te conhecidas pelos gestores de projetos, cuja formação de 
base em geral é de origem técnica. Na área de Supply Chain, 
observa-se uma crescente incorporação dessas técnicas como 
um claro requisito de sucesso de determinadas famílias de 
projetos (casos típicos de projetos colaborativos tipo C P F R 



- Planejamento, Previsão e Reabasteci
mento Colaborativo ou V M I - Inventá
rio Gerenciado pelo Fornecedor). 

Esforços das empresas 
Sem cair em caricaturas e con

forme já mencionado anteriormente, 
constatamos que os esforços empresa
riais são inversamente proporcionais 
à repartição dos problemas práticos 
encontrados (cf. regra Bourdichon & 
Darli "70/20/10"). 

A evolução da gestão da quali
dade na direção de uma abordagem 
verdadeiramente voltada para o cliente, 
sobretudo na abordagem por proces
sos (ISO 9000: 2008), representa 
um relativo avanço na incorporação 
de aspectos que até então não tinham 
sido valorizados para levar em conta os 
problemas comportamentais. 

Na sua 4 a edição, o Guia P M B O K 
também destaca a necessidade de 
se desenvolver a equipe do projeto 
(desenvolver competências), além de 
se revelar mandatário a realização do 
plano de recursos humanos, a estrutu
ração e o natural controle da equipe de 
projeto. 

Necessidade de atores 
com papéis precisos 

Uma das consequências do cres
cimento da importância dos projetos 
no mundo empresarial é que o modo 
de organizar as atividades por projeto 
se posiciona de forma cada vez mais 
integrada ao funcionamento das 
empresas. Aparecem posicionamentos 
dos projetos onde: 

• A implicação e utilização do modo 
de funcionamento por projeto nas 
empresas estendem a responsa
bilidade até o nível estratégico, 
gerando, por consequência, um im
pacto sobre a governança projeto/ 
empresa. (Figura 3). 

• Os projetos são verdadeiros mo
tores para o avanço de atividades 
operacionais. Em função de sua 
dimensão dinâmica produzida pelo 
andamento dos projetos e graças a 
eles, se atinge resultados tangíveis 
com relação aos objetivos fixados 
no início do projeto. 

Entre esses dois extremos, a evo
lução das necessidades e expectativas 
com relação aos projetos obriga-nos a 
nos questionarmos sobre: 

• A maneira de integrar o contro
le da empresa e o controle dos 
projetos. 

• A melhoria da eficácia das instân
cias de controle empresa/projeto. 

• A articulação do funcionamento 
do gerenciamento de projeto e a 
gestão de portfólio de projeto. 

• A maneira de se fixar prioridades 
sobre certas demandas e controlar 
os recursos. 
Uma linha de evolução das organi

zações se situa em torno dos atores dos 
projetos, de suas capacidades em fazer 
funcionar os mecanismos de gestão de 
portfólios de projetos e das novas prá
ticas a serem empregadas no contexto 
do suporte aos projetos. 

Para saber quais são as compe
tências necessárias das profissões dos 
projetos, primeiramente é preciso 
compreender as engrenagens do 
funcionamento em projeto. Como pré-
requisito, uma "visita guiada" fornece 
as explicações sobre os componentes 
do sistema de gestão de projetos, 
permitindo melhor caracterizar os me
canismos e as necessidades em termos 
de competências que devem possuir 
os atores. 

As novas profissões 
nos projetos 

Globalmente, competências são 
necessárias para assegurar a estrutura
ção do modo projeto na empresa e lhe 
fornecer as bases sólidas de funcio
namento. Fundamentalmente, as 
profissões dos projetos devem: 

• Garantir que os projetos iniciados 
sejam pertinentes ao mesmo tem
po do ponto de vista estratégico, 
econômico e técnico. 

• Ser capaz de priorizar os projetos 
entre eles. 

• Dar segurança e controlar os proje
tos associados a maiores implica
ções e deste fato levar em conta os 
objetivos sob os aspectos estratégi
cos, operacionais e econômicos. 

• Dispor de um estado de anda
mento dos projetos conforme a 
realidade. 

• Garantir que o impacto dos 
projetos sobre o funcionamento 
cotidiano da empresa esteja sob 
controle. 
As competências necessárias para 

implantar o procedimento de estru
turação implicam em fazer funcionar 
coerentemente os níveis estratégicos, 
operacionais e econômicos. Mais 
precisamente, é preciso estruturar os 
procedimentos de maneira a aprovar 
as decisões estratégicas na direção 
operacional em uma perspectiva 
econômica. 



A necessidade, as expectativas 

Competências, por quê? 
Para bem compreender a necessi

dade em termos de competências em 
projetos, a primeira etapa na estrutu
ração do procedimento consiste em 
efetuar um posicionamento entre os 
níveis estratégicos, táticos e operacio
nais. 

Cada um desses níveis correspon
de a um modo de controle que permite 
controlar as decisões face aos projetos. 
Para comunicar esses níveis, é necessá
rio introduzir um processo que visa 
estabelecer ligações entre a estratégia e 
a execução dos projetos. Este processo 
é baseado em uma dinâmica com 
uma dupla ligação: descendente (TOP/ 
DOWN) e ascendente (BOTTOM/UP) 
(Figura 4). 

Conceitos de gerenciamento 
de projetos 

Diversos tipos de conceitos de 
gerenciamento de projetos podem ser 
implantados na empresa. Ainda que 
exista ligação entre eles, o gerencia
mento de projetos pode se distinguir 
em gerenciamento no estilo mono-
projeto, gerenciamento multiprojetos, 
gerenciamento de programa e geren
ciamento de portfólio de projetos. 

Para esclarecer o que representa 
cada um desses conceitos, a descrição 
de sua definição e princípio permite 
compreender o processo ao qual ele se 

relaciona. Da mesma forma, o papel 
dos autores e as competências neces
sárias para aplicar esses processos são 
igualmente muito mais claros. 

Gerenciamento de 
monoprojeto 

É o processo mais fundamental 
de gerenciamento que se apoia numa 
lógica de desenvolvimento dividida em 
cinco fases: 

• Fase 7: Iniciação, na qual nasce o 
projeto 

• Fase 2: Exploração, na qual se deci
de sobre a oportunidade do projeto 

• Fase 3: Confiabilidade, para esco
lher a solução aplicável ao projeto 

• Fase 4: Desenvolvimento, para 
realizar a solução escolhida para o 
projeto 

• Fase 5: Transferência, na qual o 
projeto é colocado a disposição dos 
usuários 

Cada fase é caracterizada por 
marcos incluindo revisões que validam 
o conteúdo das entregas da fase para 
autorizar a passagem à fase seguinte. 
Esse processo de controle de projetos 
introduz o conjunto de metodologias 
do gerenciamento de projetos que se 
aplicam do início ao fechamento para 
enquadrar, definir, fiscalizar e atingir 
os objetivos fixados no início. O resul
tado final é a aceitação do resultado do 
projeto por seu comanditário, que fica 

satisfeito se a entrega corresponde às 
suas exigências de necessidade iniciais. 

Gerenciamento de 
multiprojetos 

A empresa convive com a existên
cia de numerosos projetos de natureza 
e de tamanhos diferentes. Gerencia
dos no estilo monoprojeto no nível 
operacional da empresa, esses projetos 
podem demandar outros recursos 
internos e externos. O gerenciamento 
muitiprojetos consiste em levar em 
consideração as necessidades de todos 
os projetos para gerenciar todos os 
recursos necessários à sua realização. 

É no nível tático que se introduz 
esse gerenciamento com as instân
cias de controle que tem por missão 
principal garantir a coerência do 
conjunto. Esse papel de "tampão" entre 
o estratégico e o operacional está no 
centro do processo de estruturação. 
A dinâmica impulsionada pelo nível 
superior deve estar conectada aos 
outros níveis, particularmente no nível 
tático. A perspectiva econômica, com 
as restrições que ela impõe, deve ser 
incorporada nas decisões tomadas pela 
instância de controle. 

Gerenciamento de programa 
A particularidade de um programa 

de ligar vários projetos, entre eles os 
processos de gestão, é rigorosamente 
o mesmo que para um gerenciamento 
no estilo monoprojeto. A complexidade 
decorre parte da variedade dos projetos 
que compõem um programa e, de 
outra parte, pela explosão dos projetos 
em diversas entidades hierárquicas 
na empresa. A transversalidade e a 
organização matricial são tão mais 
difíceis quanto os recursos podem ser 
distribuídos nacional ou internacional
mente. 

A decisão de lançar um progra
ma diz respeito ao nível estratégico. 
O diretor do programa se comunica 
diretamente com o comitê da empresa: 
ele recebe ordens de nível estratégico e 
retorna suas ações através do reporting. 

Os princípios do gerenciamento 
do monoprojeto se aplicam sempre 
da mesma maneira. Cohabitam duas 
direções de programa: a direção do 
contratante e a direção do contratado. 
Dentro destas condições, podemos 



compreender muito bem que o diretor 
do programa não poderá fazer a gestão 
do seu programa sem um determinado 
"apoio" que facilite o gerenciamento das 
tarefas. 

Gerenciamento de 
portfólio de projetos 

A empresa quer ter a visibilidade 
sobre objetivos particulares e coloca 
seus projetos em portfólios coerentes. 
O objetivo desse reagrupamento não 
é a busca por um resultado operacio
nal tangível. O que se busca com a 
introdução do portfólio é, por exemplo, 
que o portfólio de desenvolvimento 
tenha visibilidade sobre o conjunto dos 
projetos da área: 
7. Saa repartição (equilíbrio) no tem

po em função das fases de desenvol
vimento. 

2. Se os projetos não se concretizam 
(zero projeto em produção). 

3. Se os projetos se esgotam (poucos 
projetos em andamento), ou prolife
ram (grande numero de projetos em 
todas as fases). 

4. Se aparece um fenômeno de 
aumento (poucos projetos no 
início e no fim e aumento nas fases 
intermediárias), o que produz uma 
situação não gerenciável. 

5. Se aparece um déficit de iniciativas 
(poucos projetos na fase inicial e 
muitos no fim) 

6. Se nenhuma seleção de projetos 
é realizada (projetos por todos os 
lados) 

7. Se temos poucas iniciativas (pou
cos projetos em andamento), etc. 

É a necessidade de se ter visibilida
de precisa sobre um aspecto do projeto 
(financeira, administrativa, qualidade, 
competência, desenvolvimento, com
pra, contrato, etc.) que vai determinar 
os critérios de constituição de portfólio 
e os resultados de sua evolução no 
tempo. 

A gestão do portfólio se efetua 
através da análise de "comportamen
to" desses critérios, que permitem 
a tomada de decisão após eventuais 
simulações. 

As dificuldades da gestão de por
tfólio se localizam principalmente: 

7. No início, nas escolhas dos aspectos 
a serem controlados e seus critérios 
de visibilidade e 

2. durante o andamento do projeto, 
no retorno e na consolidação das 
informações para apresentar os es
tados que irão ajudar na tomada de 
decisão em cada etapa do projeto. 

É nos termos da comunicação e das 
características de análise que a necessi
dade se faz sentir. A coleta e a consoli
dação das informações necessárias para 
alimentar a evolução dos critérios são 
a garantia de uma qualidade relativa 
à gestão do portfólio. As instâncias 
decisionais só podem tomar decisões 
com o apoio da gestão de portfólio, que 
garante a qualidade das informações 
retornadas consolidadas. 

Atores, competências e projetos 
Uma breve leitura sobre a área e 

o perímetro das necessidades dentro 
e fora da empresa permite agora eviden
ciar todas as competências necessárias 
que devem ter os atores projetos atuais 
e futuros. 

Eles têm papéis diferentes, e uma 
cartografia (Figura 5) no ambiente 
projeto/empresa fornece uma repre
sentação de suas posições alinhadas às 
diferentes necessidades. Neste contexto, 
três famílias de atores se destacam, o 
que resulta em três tipos de profissões: 

• Os principais líderes de projetos: 
atores corporativos (diretores de 

programas, projetos, etc.) dos pro
gramas e projetos; 

• os gestores de projetos: atores de 
suporte operacional aos diferentes 
líderes de projetos e 

• os especialistas de gestão: atores que 
têm um nível de expertise (controle 
de custos, estimativa e gestão de 
risco, gestão de contrato, etc.) em 
uma das áreas dos projetos. 

Os outros atores (comanditários, 
sponsors, etc.) têm um papel determi
nante no funcionamento da empresa 
no modo projeto. Geralmente, suas 
atividades são mais ocasionais e são 
exercidas de forma complementar 
à execução do projeto. Ainda que as 
competências desses atores se revele 
um diferencial para a execução prática 
do projeto, eles não constituem uma 
profissão em si mesma, diferentemente 
das três famílias referenciadas anterior
mente. 

Project Office, 
PMO & PPM 

Características do Project Office 
O que é um Project Office? 
O Project Office é uma estrutura 

organizacional de apoio: 

• aos líderes dos projetos, para faci
litar a obtenção dos objetivos dos 
projetos e 

• às instâncias superiores da empresa, 



com um papel de assistência à 
tomada de decisões. 

Em suas funções de suporte ao 
chefe de projeto, o P M O (Project Mana-

Suporte administrativo aos 
projetos 

Uma das realidades vividas em 
gerenciamento de projetos é que 
quanto mais o projeto é importante, 
mais a tarefa administrativa cresce de 
forma exponencial. Nos projetos muito 
grandes, mais da metade do tempo 
pode ser consumido em tarefas admi
nistrativas. Neste caso, a equipe poderá 
passar uma enorme quantidade de 
tempo em atividades administrativas 

(por exemplo, o tempo investido no re
lacionamento com clientes do projeto) 
em detrimento do trabalho a ser feito, 
visando atingir os objetivos do projeto. 
O P M O pode assumir uma parte das 
tarefas administrativas dos projetos. 

Atualização do planejamento 
do projeto e das ações 

Normalmente, o Project Office 
dispõe das necessárias competências 
em ferramentas para atender aos 
diferentes requisitos de planejamento 
dos projetos. Os membros do P M O 
alinham com os membros das equipes 
de projetos os ajustes que se revelam 
necessários em cada caso. Da mesma 
forma que os membros do P M O ajus
tam regularmente os cronogramas em 
função de modificações no desenvol
vimento das soluções. Manter em dia 
corretamente as diferentes ações no 
âmbito dos projetos é algo que exige 
muito tempo e deve ser colocado como 
parte da responsabilidade do P M O . 

Produção, consolidação e 
difusão de relatórios 

O P M O é capaz de assumir a 
criação, a consolidação e a difusão dos 
relatórios regulares, direcionados aos 
clientes diretos ou indiretos do projeto 
que têm necessidade de conhecer o 
estágio de andamento das atividades. 
No dia a dia, produzir documentação 
e serviços específicos consome muitos 
recursos. Projetos geram documen
tações que podem ser perdidas e, 
portanto, não serem utilizáveis em 
projetos futuros. O P M O pode assumir 
a produção e a guarda dos dados do 
projeto que, sob a forma de base de 
dados, poderá ser colocada à dispo
sição de outros projetos. Projetos 
complexos muitas vezes demandam 
serviços específicos para o P M O , tais 
como geração do histórico do projeto 
e a constituição e manutenção de uma 
livraria específica para o projeto para 
o P M O . 

Procedimentos e métodos nor-
matizados de gerenciamento 
de projetos 

Uma das importantes atribuições 
do Project Office é desenvolver e garan

tir a boa utilização dos procedimentos 
e métodos normatizados em termos 
de gerenciamento de projetos. Essa 
função é segmentada em três tarefas: 

• normalização dos procedimentos 
de implantação dos projetos; 

• normalização da documentação 
do projeto e 

• padronização do software de ges
tão do projeto. 

Uma tarefa transversal, e não 
menos importante, é o levantamento 
das melhores práticas e sua respectiva 
implantação na empresa. O P M O deve 
elaborar procedimentos de geren
ciamento de projetos aplicáveis nas 
diferentes unidades da empresa. Ele 
deve ajudar nas decisões empresariais, 
definindo procedimentos eficazes, mas 
que não sejam pesados em termos de 
operação e que, por extensão, acabem 
impactando negativamente na produti
vidade das atividades. 

O P M O , através de seus mem
bros, deve estar em permanente con
tato com os usuários das orientações 
definidas pelo escritório, buscando, 
assim, definir soluções de normas que 
facilitam a vida dos profissionais de 
projetos no dia a dia. 

Apenas para ilustrar, segue o que 
mencionamos como atividades que 
podem ser normalizadas pelo P M O : 

• A montagem de uma proposição de 
projeto: etapas, quem faz o que, etc. 

• O procedimento de seleção de proje
tos: metodologia, determinação de 
critérios, etc. 

• O procedimento para dividir os 
projetos em partes e definir as regras 
de interfaces entre elas. 

• Os procedimentos para promover a 
gestão da mudança: como devem 
ser iniciadas, quais são os alvos, o 
papel do comitê de gestão de mu
danças, etc. 

• Os procedimentos de determinação, 
prevenção e redução dos riscos: 
atualização de check-list dos eventos 
ocorrerem nos projetos, definição 
de métodos para determinar seus 
efeitos, etc. 

Treinamento em gestão de 
projeto 

Nas empresas onde não esteja 
presente uma unidade centralizada de 

gement Office) se encarrega de uma ou 
mais missões entre as mencionadas a 
seguir: 

• assumir uma parte das tarefas 
administrativas dos projetos; 

• desenvolver e manter as normas e 
os métodos de gerenciamento de 
projetos; 

• propor serviços de treinamento ao 
gerenciamento dos projetos e 

• propor consultorias e coaching 
para os chefes de projetos. 

O P P M (Portfolio Project Manager) 
também pode dar suporte às direções 
através da gestão do portfólio de pro
jetos. Ele pode ser comparado a uma 
"torre de controle" para o conjunto dos 
projetos de uma determinada diretoria 
ou mesmo de toda empresa, e pode es
tar vinculado hierarquicamente a uma 
alta unidade corporativa da empresa. 

Para procurar garantir resultados 
adequados à gestão do portfólio de 
projetos, uma linguagem comum se 
revela fundamental (Marchat, 2009), 
permitindo, assim, comparar os proje
tos entre eles e consolidar os elemen
tos de controle (orçamento, planeja
mento, etc). Uma linguagem comum 
também permite produzir coerência 
no conjunto dos procedimentos de 
gestão e permite fazer arbitragem na 
alocação de recursos dos diferentes 
projetos. 

Funções e 
responsabilidades 
do "Project 
Management Office" 



treinamentos, o P M O pode planejar, 
organizar e executar programas de 
treinamentos específicos em geren
ciamento de projetos. Em verdade, 
uma atribuição normativa quantos às 
competências e de levantamento de 
necessidades, que frequentemente está 
dentro do RH das empresas, passa a 
ser efetuado em sua integralidade no 
P M O . 

Delegação de tarefas 
Em função do crescente número 

de projetos desenvolvidos pelas empre
sas, a demanda por chefes de projetos 
se torna cada vez mais intensa. O P M O 
pode incorporar a gestão e prover as 
soluções para as demandas produzidas 
pela ausência de chefes de projetos na 
quantidade e com o perfil de qualidade 
desejado. Dessa forma, o P M O pode, 
ainda, produzir soluções específicas 
(desenvolver ou adaptar uma ferra
menta, por exemplo) para um determi
nado projeto. 

Trata-se de uma concepção am
pliada e cada vez mais frequente das 
atribuições do P M O , e isso pela escas
sez de recursos. Hoje, muitos PMOs, 
além de centralizarem as demandas 
específicas dos projetos, também agre
gam valor intervindo nos processos e 
mesmo nos aspectos financeiros e de 
custos (TIR e design to cost dos projetos, 
por exemplo). 

Essa forma de organizar o 
P M O está relacionada aos custos de 
funcionamento do escritório. Para 
rentabilizar uma estrutura cujos custos 
com mão-de-obra qualificada não são 
desprezíveis, as empresas acabam 
carregando o escritório com trabalhos 
de inteligência, de forma a reduzir o 
peso dos custos operacionais. 

Existe um crescente entendimento 
de que o P M O deve: satisfazer as "inú
meras" (precisemos aqui) necessida
des dos clientes; ser capaz de alocar 
as competências existentes no bom 
momento e determinar e rentabilizar 
os investimentos. A ideia de um P M O 
onde os profissionais apreciam se 
posicionar na "vitrine" e ficar somente 
no plano das ideias, mas sem efetiva 
responsabilidade nos projetos, tem 
sido duramente criticado. Em outras 
palavras, pede-se cada vez mais que o 

P M O "viva ativamente cada passo do 
projeto". 

No que diz respeito às necessida
des dos clientes, o P M O deve ser capaz 
de disponibilizar as competências e as 
qualidades humanas que deve possuir 
o chefe de projeto solicitado pelo 
cliente. Ele também deve ser capaz de 
identificar e selecionar os potenciais 
chefes de projetos através dos requisi
tos explicitados. E, é evidente, o P M O 
deve garantir a qualidade do trabalho 
realizado. 

Com relação à alocação das com
petências, o P M O executa a gestão 
do planejamento das demandas dos 
clientes e das disponibilidades dos 
chefes de projetos com a eventual 
decisão de priorizar ou postergar uma 
intervenção. O P M O ainda se encarre
ga de decidir qual chefe de projeto irá 
intervir em determinada missão. 

Quanto à rentabilidade dos 
projetos, o P M O deverá arbitrar suas 
escolhas em função do cruzamento das 
necessidades com as oportunidades 
presentes na empresa. Ora se revelará 
mais interessante pegar um chefe de 
projeto sênior, mesmo se o custo do 
projeto aumente de forma considerá
vel, ora a terceirização de determinadas 
ações poderá ser a melhor solução em 
termos de retorno sobre o investi
mento. Ora definirá que um grupo de 
profissionais juniores atue ativamente 
em um projeto porque o investimento 
tem por objetivo primeiro a consolida
ção da aprendizagem. 

Os benefícios esperados 
de um PMO 

Os principais benefícios esperados 
para o P M O devem estar alinhados 
às razões pelas as quais ele foi criado. 
Uma determinada estrutura de P M O 
deve ser capaz de produzir os resulta
dos desejados pela organização. Uma 
vez resolvida essa questão, os benefí
cios do P M O são evidentes. 

Em geral, os benefícios gerais pro
duzidos com a implantação do P M O 
são os seguintes: 

• Dispor de uma melhor visibilidade 
geral sobre os projetos, graças a 
uma clara definição do portfólio de 
projetos a serem gerenciados. 

• Diminuir o custo global dos proje

tos, ao mesmo em tempo que seja 
respeitado o necessário compromis
so entre custo, prazos e adequada 
resposta às especificações. 

• Melhoria da competitividade es
tratégica da empresa: reatividade, 
inovação e capacidade de anteci
pação. 

Não é difícil perceber a melhoria 
de visibilidade geral sobre os projetos. 
Em função de uma organização e ges
tão sincronizada dos projetos, é possí
vel eliminar as eventuais redundâncias 
na alocação dos recursos. Ao longo do 
tempo, uma clara melhoria da arbi
tragem e da otimização dos recursos 
é frequentemente perceptível com a 
implantação do P M O . Capacidade para 
ajustar, redirecionar ou mesmo parar 
certos projetos também é um diferen
cial obtido pela introdução do P M O . 

A gestão do portfólio de projetos 
dentro do P M O permite: 

• Otimizar a totalidade dos projetos; 

• Controlar a coerência entre os 
projetos do portfólio e a estratégia 
da empresa e 

• Fazer a gestão previsional dos 
recursos humanos, financeiros e 
técnicos. 
Os críticos do P M O muitas vezes 

anunciam que a implantação do P M O 
representa um custo complementar 
sem a respectiva contrapartida em 
termos de resultados. A implantação 
do P M O , como qualquer projeto, exige 
uma prévia estimativa de custos em 
função do que se deseja. 

Uma clara definição do escopo 
do projeto de implantação do P M O 
ajuda a desdobrar custos e ganhos 
obtidos com o avanço da implantação. 
A implantação evidentemente deve 
considerar o grau de maturidade em 
gerenciamento de projetos existente 
na empresa e deve avançar progressi
vamente. Isso significa que os custos 
e, sobretudo, os benefícios devem ser 
analisados e mensurados especialmen
te quando toda a contribuição do P M O 
puder ter sido efetivada ao longo de 
um determinado período (expertise, ca
pitalização de experiência, eliminação 
de tarefas administrativas, ganhos com 
a definição de regras e padrões, veloci
dade e qualidade de resultados em fun
ção de padronização de processos, etc). 



O que se percebe, claramente segundo 
inferência dos autores em conversa 
com um grupo de profissionais que 
implantaram projetos de P M O , é que 
se deseja produzir em curto espaço de 
tempo determinados resultados que, 
quando analisados detalhadamente, 
exigem um tempo bem maior. 

Se o dimensionamento dos legíti
mos e desejados ganhos rápidos (Quick 
Wins) não corresponderem à efetiva 
condição de resposta da forma de 
organização do projeto, as reclamações 
não passarão despercebidas (Cf. V A N 
B U R E N E SAFFERSTONE, 2009). E 
essa situação, evidentemente, acaba 
produzindo o ambiente que os críticos 
do P M O apreciam, podendo fazer 
naufragar uma ótima oportunidade de 
mudar a realidade da empresa. A qua
lidade dos resultados produzidos pelo 
PMO decorre de uma correta implan
tação, o que exige tempo e recursos 
adequados. 

A gestão do portfólio de proje

tos & PPM 
A razão de ser do portfólio de projetos 

Uma das atribuições da gestão 
corporativa nas empresas é a correta 
utilização dos recursos disponíveis 
para sempre melhorar a posição 
concorrencial da empresa. A gestão 
do portfólio de projetos contribui para 
alcançar essa finalidade ao facilitar a 
tomada de decisão relativa aos projetos 

(Figura 6). Isto é, o que vamos mudar, 
desativar ou lançar e como vamos fazer 
isso? 

Alguns argumentos para se geren
ciar o portfólio de projetos da empresa: 
a. Reduzir o tempo e aumentar a 

qualidade dos projetos desenvol
vidos; 

b. Melhorar a visão do conjunto; 

c. Produzir transparência nos proces
sos e diminuir ambiguidades; 

d. Melhorar o alinhamento das ações; 

e. Migrar de uma visão de custos 
para uma visão de investimento 
nos projetos e 

f. Aumentar a colaboração e a comu
nicação em diferentes níveis 

Em síntese, percebe-se que a 
gestão de portfólio favorece a criação 
ou reforça a coerência que deve existir 
na empresa na tomada de decisão es
tratégica quanto aos projetos. A gestão 
de portfólio deve permitir identificar, 
selecionar e priorizar os projetos de 
interesse da empresa, ao mesmo tem
po em que consegue dimensionar e 
gerenciar (eliminar ou reduzir) o grau 
de risco e as redundâncias que, sem 
que os profissionais necessariamente 
percebam, vão se acumulando no dia 
a dia das atividades desenvolvidas no 
escritório de projetos. 

Os resultados obtidos caminharão 
em paralelo com o nível de maturida
de, caracterizando a implantação da 

gestão do portfólio. Normalmente, os 
cinco níveis de maturidade são: capa
cidade para dispor de uma adequada 
caracterização (custos estimados, 
principais milestones, equipes, etc.) 
do conjunto dos projetos em execu
ção; capacidade de priorizar projetos; 
capacidade para maximizar a parte dos 
projetos objetivando melhorar a posi
ção estratégica da empresa; capacidade 
para automatizar a coleta de informa
ções relevantes para os projetos (dados 
para atualização de projetos; dados 
para a integração de projetos, dados 
para a realocação de recursos finan
ceiros, etc.) e capacidade de aplicar a 
moderna teoria de gestão de portfólio 
em seus projetos. 

Implantação progressiva 
das funções do 
Project Office 

Na maioria das situações, apesar 
das equipes de projetos trabalharem 
cada vez mais intensamente, poucos 
projetos são concluídos com a entrega 
do pacote desejado e dentro dos prazos 
e das estimativas de custos pré-esta-
belecidos. Buscam-se razões para esse 
fato e frequentemente encontram-se 
poucas respostas de consenso. É neste 
contexto que é tomada a decisão de 
implantação do P M O . 

A implantação do P M O deve ser 
cuidadosamente planejada, e, para 
tanto, é primeiramente preciso se 



fazer uma avaliação da prática de 
gerenciamento de projetos na empresa 
(lembre-se: não pode existir proposta 
de melhoria para uma situação que 
não é conhecida!). 

Aqui , basicamente três dimensões 
devem ser exploradas em detalhes: o 
ambiente da empresa, o efetivo conhe
cimento em termos de gerenciamento 
de projetos e a capacitação dos recur
sos humanos. Isso permitirá produzir 
um retrato da realidade (SWOT: forças 
e fraquezas) e, por extensão, facilitará 
a definição das prioridades a serem 
privilegiadas na implantação do P M O . 
A partir daí, deverá se trabalhar na 
definição das orientações futuras para 
o gerenciamento de projetos. 

O foco do P M O deverá estar cen
trado nas ações que se traduzem por 
resultados com o maior valor agregado 
possível. Em seguida, formaliza-se a 
definição da missão e dos objetivos do 
P M O . Considerando a sua missão e 
seus objetivos específicos, define-se o 
posicionamento (local na organização) 
do escritório. O próximo passo é partir 
para a definição da estrutura organi
zacional (papéis e responsabilidades 
dos membros) do P M O que responde 
aos requisitos definidos. Na sequên
cia, passa-se à definição dos produtos 
e serviços que serão gerados pela 
unidade e a definição de um plano de 
comunicação explicitando claramente 
o comprometimento da direção da em
presa com a mudança. Como natural 
desdobramento, é evidente, define-se 
um plano de transição para possibilitar 
uma gradual implantação de metodo
logias e ferramentas que estruturarão 
uma nova cultura de gerenciamento de 
projetos. 

Em uma perspectiva prática e 
realista, o P M O deverá ser capaz de 
reagir e de prover uma ajuda opera

cional através da geração de resultados 
rápidos (Quick Wins), o que irá funda
mentar as bases de sua credibilidade 
na empresa. Todavia, é preciso não se 
esquecer de inserir todas as ações em 
uma perspectiva de longo prazo. 

Uma visão da articulação da implan
tação pode ser vista na Figura 7, em 
que observa-se claramente três grandes 
blocos de etapas a serem observadas: 

1ª etapa: o P M O deve conquistar 
credibilidade. Isso exige encontrar 
respostas, ainda que grosseiras, para os 
principais problemas no atual geren
ciamento de projetos e implantar uma 
gestão multiprojeto. 

2a etapa: o P M O deve trabalhar 
para claramente demonstrar compe
tência. Isso supõe identificar e desen
volver as competências dos diferentes 
atores atuando nos projetos e harmo
nizar os métodos de gerenciamento de 
projetos com a gestão da empresa. 

3a etapa: o P M O deve ter peso 
nas decisões. Ou seja, o P M O deve 
realmente liderar e ajudar na arranca
da dos projetos, realizando as revisões 
e auditorias dos projetos. 

Conclusão 
Os fatores chaves de sucesso da 

implantação do P M O são: 

• Adaptar a missão à maturidade 
da empresa e realizar as melhorias 
progressivamente. 

• Focar o esforço de melhoria nos 
pontos onde valor agregado possa 
mais rapidamente se fazer sentir. 

• Definir uma lista de resultados 
factíveis de serem atingidos no 
curto prazo. 

• Consolidar rapidamente as funções 
chaves, permitindo ao PMO ter 
peso nas decisões. 

• Divulgar o mais frequentemente 
possível as melhorias que o PMO 
gera para os chefes de projetos. 

Uma vez que as bases estão esta
belecidas, atacam-se outros pontos de 
melhoria no P M O . Não se deve desejar 
otimizar tudo ao mesmo tempo. O 
P M O deve definir o que deverá produ
zir em termos de valor imediato para 
a empresa e concentrar seu foco na 
resolução de problemas críticos. 

Para tanto, os membros do P M O 
deverão interagir permanentemente 
com as áreas, trazendo retorno de 
oportunidades de melhorias nas suas 
ações, e analisando de forma crítica 
o grau de convergência de suas ações 
com os objetivos da empresa. 

Entre as causas mais frequentes de 
insucesso do P M O podemos mencio
nar: 

• Querer mudar tudo ao mesmo 
tempo: homens, processos e ferra
mentas. 

• Prolongar a fase de implantação do 
PMO e, desta forma, correr o risco 
de não mais fazer parte das priori
dades da direção da empresa. 

• Incorporar chefes de projetos ao 
PMO sem lhes ajudar. 

• Trabalhar sem integração, não 
valorizando a experiência daqueles 
que vivem o dia a dia e podem aju
dar na consolidação da unidade. 

Muitas são as pressões (sobretudo 
operacionais e financeiras) que podem 
fazer naufragar o escritório. Portanto, 
é preciso ter uma visão muito clara do 
processo da implantação, assim como 
os respectivos recursos necessários à 
implementação das mudanças. 

Text Box
Fonte: Mundo Project Management, Curitiba, ano 6, n. 33, p. 40-49, jun./ jul. 2010.




