




- Seu processo de PMO está de acordo 
com a indústria? Muitas das melhores 
práticas nasceram nas áreas de defesa, 
engenharia, farmacêutica e construção. 
Talvez as empresas de outras indústrias 
precisem modificar algumas dessas disci
plinas maduras para terem adesão. 

- Você divulga a importância do PMO? 
Colegas de trabalho não devem ficar ape
nas se perguntando "o que eu ganho com 
isso?" quando se trata de trabalhar com 
PMO, portanto, mantenha os executivos a 
par dos projetos em andamento e compar
tilhe as melhores práticas. 

Rich Carney, que implantou PMO 
para um grande varejista, acredita 
que melhores processos aperfeiçoam 
o objetivo, mas também que os líderes 
de TI devem convencer indivíduos e 
departamentos sobre os pontos positivos. 
"Deve-se começar explicando como aquilo 
vai facilitar a vida, reduzir os esforços e os 
riscos'", disse Carney. Como clientes não 
são obrigados a "comprar serviços" do 
PMO, conseguir adesão para participação 
deve ser feito na base do marketing 
"pessoa por pessoa". 

É importante saber que a maioria das 
empresas coloca pessoal no final da lista 
de retornor que esperam de PMO. Entre os 
dez benefícios que listamos na pesquisa, 
gerenciamento de equipe e acompanha
mento da satisfação de consumidores 
aparecem em oitavo e nono lugar, respecti
vamente. Mas gerenciamento centralizado 
de projetos não pode ser bem-sucedido 
sem que os gerentes tenham um bom re
lacionamento com os usuários finais e que 
as equipes tenham a liderança e habilida
des certas. 

Pergunte a Eric Choi, que lidera e-com
merce na empresa de relatório de crédito 
Experian e, recentemente, chefiou um 

projeto de US$ 1,3 milhão para converter os mais de 100 mil websites 
independentes da empresa em uma única plataforma de conteúdo 
global. Tal esforço precisou da colaboração de 40 escritórios, ao redor do 
mundo, já que a Experian queria que cada país mantivesse seu conteúdo 
único, na linguagem local. 

A decisão de centralizar a marca na web e gerenciar o conteúdo teve 
o apoio de todos os diretores. O sucesso dependeu de o gerente de cada 
país mover seu conteúdo e aderir ao processo centralizado. 

UM PMO OU VÁRIOS? 
Os puristas podem preferir um escritório de projetos unificado e 

bem-organizado, mas mais da metade das empresas têm múltipos 
escritórios e não há motivo para pensar que algo irá mudar isso. Não há 
necessidade de mudar. Os PMOs podem ser usados para operações de 
TI, por divisões ou por todos os projetos. É uma questão de governança 

— quem paga pelo o quê e quem controla as atividades e os recursos de 
uma unidade de negócio. 

Carney, que montou PMO para a varejista, começou criando um 
escritório específico para a área de TI aperfeiçoar seus processos. Outra 
unidade do negócio criou, então, outro PMO, com objetivos diferentes 
- precisava eliminar projetos fracos para liberar verba e equipe para 
projetos mais fortes. O foco de cada um se alinhava às necessidades ge
rais da empresa. A maioria dos entrevistados (57%) disse que seu PMO 
responde ao CIO, seguido pelo COO (16%) e CEO (11%). 

Quando Randy Mott se tornou CIO da Hewlett-Packard, em 2005, ele 
utilizou P M O e processos centralizados para ajudar a transformar as 
operações de TI da empresa. Todo projeto passava por uma análise de 
custo—benefício por uma unidade de negócio, incluindo um ranking de 
prioridades. Essa estrutura permitiu que Mott mudasse a visão que se 
baseava apenas nos gastos para uma visse os benefícios que a TI poderia 
entregar. Mas Mott foi o primeiro a notar que tal abordagem levaria a 
confrontos com líderes de unidades que se recusavam a passar pela aná
lise de custo—benefício. Seu conselho: "Não ceda." (Mas tenha a certeza 
de ter o apoio do CEO quando tomar essa atitude.) 





PEQUENOS PROJETOS, 
GRANDES PROBLEMAS 
Os projetos menores são "como 

piranhas" para a TI. Projetos indivi
dualmente não são de todo mau, mas 
quando agrupados, podem te devorar 
vivo. O CIO da HP, Mott, diz que a 
maioria das equipes de TI gerenciam 
de dez ou 20 projetos — e provavel
mente capturam apenas metade dos 
gastos no processo. 

A implantação de 25 novos scan-
ners, impressoras e copiadoras em 
rede pode parecer não precisar de 
PMO já que o risco e o custo não são 
altos, mas falhe ao instalar algumas 
copiadoras e você se verá perdendo 
dinheiro real — e credibilidade. 

De qualquer forma, não surpre
ende que 25% dos entrevistados 
disseram gerenciar todos os projetos 
da mesma forma. Será que eles são 
todos tão disciplinados assim ou 
estão sobrecarregados ou apenas se 
enganando? A pesquisa descobriu 
também que 25% gerenciam todos 
os projetos do PMO, independente
mente de tamanho ou escopo. Talvez 
sejam os mesmos 25%. 

Existem duas estratégias principais 
para lidar com pequenos projetos. 
Primeiro, agregue-os. Sistemas de 
gerenciamento de portfólio prome
tem nos ajudar a classificar recursos, 
enquanto torna o gerenciamento de 
portfólio prático em menor escala. 
Classifique conjuntos de atividades e 
abstraia-as em um projeto maior. Não 
classifique, por exemplo, "conserto 
de servidores" como um projeto, mas 
rastreie cada conserto como parte 
de tempo de serviço de equipe gasto 
com "manutenção de servidor". 

Uma segunda opção é treinar 
pessoal de unidade de negócio para 
habilidades suficientes com geren
ciamento de projetos para conduzir 
projetos pequenos e localizados. 

O que é um projeto pequeno? Bem, 
não existe um consenso real. Menos 
de 40 horas de trabalho é um ponto 
comum. Complexidade (49%) e custo 
(38%) são as duas principais razões 
citadas para quando um projeto deve 
ser gerenciado pelo PMO. 

Não surpreende saber que planilha 
é a ferramenta de gerenciamento de 
projetos mais usada, por mais de 80% 
das empresas que entrevistamos. "Se 
você estiver gerenciando apenas 15 
tarefas criticas, é mais fácil fazê-lo 
pelo Excel", disse Beinlich, da Univer
sidade da Pensilvânia. 

Heresia de PMP? Culpe os forne
cedores de software para gerencia
mento de projetos pela alternativa: 
sistemas maciçamente complexos. 
Além de usar Excel, 48% dos entre
vistados usam sistemas de hekp desk, 
pedido de serviço ou rastreamento de 
tarefas, e a mesma porcentagem usa 
processamento de texto, enquanto 
64% usam software comercial. Des
tes, 86% usam Microsoft Project; 10%, 
Oracle, HP ou CA. 

Quando se trata de treinamen
to, apenas 29% dos entrevistados 
disseram que suas empresas não 
consideram importante a certificação. 
A questão mais importante não é o 
quão específico são os certificados na 
parede, mas se todos estão usando 
as mesmas abordagens, termos e 
estratégias. Carney disse que um 

grande problema em conseguir seu 
PMO era que nem todos seguiam as 
mesmas diretrizes. Compreenda a 
estrutura, necessidades e os desafios 
organizacionais internos e, então, crie 
seus próprios processos. 

E esteja preparado para pagar o 
salário que os gerentes de projetos 



merecem. Este ano, os gerentes de projeto chegaram a marca dos seis 
dígitos - US$ 105 mil anuais em média, incluindo bônus — pela pri
meira vez na pesquisa anual da InformationWeek, U.S. Salary. Isto é 
24% a mais do que o salário típico de um profissional de TI. 

Ainda sobre pessoal: sim, você precisa monitorar tempo gasto em 
projetos. "Se os funcionários não relatam o tempo, você precisa adivi
nhar", disse Beinlich. Da mesma forma que não é possível rodar um 
projeto sem saber os recursos específicos envolvidos, é loucura tentar 
abraçar a parte de gerenciamento de recursos do PMO sem registro 
de presença. Não é necessário registrar presença a cada seis minutos, 
mas é essencial ter uma base sólida de tempo de trabalho em projetos. 

Outro conselho, vindo de Mott, da HP, é registrar no que cada 
um trabalha de fato e não o que dizem suas agendas. Geralmente, 
as pessoas ficam presas em trabalhos de manutenção e tapa-buraco 
quando alguma coisa quebra. Esses dados são importantes para 
determinar o custo real em manter um aplicativo - dados que Mott 
usou para decidir quais sistemas eliminar quando retalhou o por-
tfólio de aplicativos da HP. 

Pense no futuro. Conversamos com várias pessoas que desenvol
veram processos rigorosos de gerenciamento de projetos enquanto 

tinham um CIO ou PMO forte em casa, 
apenas para perderem a força quando eles 
partiram. Obviamente, a empresa não ha
via aderido à abordagem e tais adesões são 
tão críticas quanto os certificados individu
ais ou qualquer filosofia de gerenciamento 
de projetos. 

Portanto, o feedback predominante sobre 
processos de gerenciamento de projetos é 
que eles são muito burocráticos. Escute. Re
pense. É o melhor momento para confronto 
ou para acordo? Volte para os processos 
longos de vez em quando e veja se eles 
ainda se aplicam. Mostre que seu PMO 
pode dar e receber, e poderá ser mais bem 
aceito e durar mais tempo do que a ternura 
de qualquer líder de projeto. 

Text Box
Fonte: Informationweek Brasil, São Paulo, ano 12, n. 233, p. 32-37, nov. 2010.




