
Introdução 

A OPTO ELETRÔNICA S.A. é uma em
presa de alta tecnologia localizada no pólo 
tecnológico de São Carlos/SP. A empresa tem 
hoje 25 anos de história tendo sido pioneira 
no Brasil na área de desenvolvimento e fabri
cação de ampolas de Laser Hélio-Neônio. 

Após fracassos relativos à comercializa
ção desse produto, a OPTO passou a desen
volver o mercado de aplicações para laser. Tal 
estratégia fez com que a empresa ingressas
se no mercado industrial e fornecesse pro
dutos para a Vale, Usiminas, Gillette, Bic, 
Goodyear, Bridgestone, etc. A evolução da 

tecnologia de laser levou à miniaturização 
dos componentes e o domínio dessas novas 
tecnologias permitiu à empresa desenvolver 
aplicações para a medicina, em especial à Of
talmologia. Atualmente, a OPTO é a maior 
fabricante brasileira de equipamentos oftal
mológicos, tanto de diagnóstico quanto de 
terapia. 

A tecnologia laser também tem fortes 
aplicações militares. A estratégia de desen
volvimento de aplicações aproximou a OPTO 
do Centro de Tecnologia Aeronáutica (CTA) 
ainda nos anos 90. De tal parceria, surgi
ram aplicações para subsistemas utilizados 
na área de Defesa. A proximidade com o 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) através dos relacionamentos constru
ídos junto ao CTA fez com que, em 2004, 
a OPTO se tomasse uma das principais for
necedoras do Programa Espacial Brasileiro, 
com o desenvolvimento de câmeras de mo
nitoramento ambiental. Tais equipamentos 
serão usados em satélites de monitoramento 
de queimadas e recursos terrestres que per
mitirão controlar práticas de desflorestamen
to, queimadas clandestinas e desertificação. 

As tecnologias de processamento de 
imagens desenvolvidas para as áreas médica 
e espacial foram adaptadas, posteriormente, 
a aplicações de imagem termal, sendo a em
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presa, hoje, a única fabricante nacional de 
equipamentos capazes de mapear riscos tér
micos em linhas de alta tensão, aplicações 
para diagnóstico médico e ainda aplicações 
militares. A Figura 1 apresenta a evolução 
dos projetos de desenvolvimento de produ
tos na empresa, assim como o número de 
engenheiros envolvidos nessas atividades. 

A organização e a gestão do processo de 
desenvolvimento desses produtos inovado
res têm sido planejadas e executadas pela 
Diretoria de Inovação, Pesquisa e Desenvol
vimento da empresa com o suporte de um 
Escritório de Projetos (PMO). O presente ar
tigo apresenta o histórico de composição do 
PMO assim como suas principais funções 
e resultados. 

Histórico de constituição do PMO 

O passo inicial para a constituição do 
PMO foi a implantação da norma ISO 9001 
na empresa, em função de um processo de 
internacionalização em ocasião da exporta
ção de equipamentos médicos para a Euro
pa. A ISO 9 0 0 1 exige uma sistemática docu
mentada para o projeto dos equipamentos, 
além de ser complementada por uma nor
ma que regula especificamente fabricantes 
de hardware e software para a medicina. A 
Figura 2 apresenta uma sistematização das 
normas de gestão aplicáveis à empresa, me
diante as quais foi sistematizado o processo 
de "projeto e desenvolvimento", que consta 
na Figura 3. 

Na época da introdução dos processos 
ilustrados nas Figura 2 e 3, o PMO era na 
verdade alocado como uma "assessoria em 
gestão de projetos", que monitorava a implan
tação do processo documentado e submetido 
ao órgão certificador. A assessoria era ainda 
responsável por implementar a cultura de 
gestão de projetos, realizada por meio de coo-
ching com as partes interessadas, em geral no 
processo e nos resultados dos projetos da em
presa. Enfim, a assessoria foi designada como 
área de documentação técnica dos projetos e, 
portanto, responsável por adequar os projetos 
às normas de qualidade técnica do produto e a 
confeccionar os relatórios técnicos necessários 
para a submissão dos produtos desenvolvidos 
às auditorias de manutenção das normas ISO 

e ao registro na ANVISA (obrigatório para o 
mercado de produtos médicos). 

Quando a empresa iniciou o desenvol
vimento de produtos para a área espacial, 
o contratante exigia a adoção de práticas 
de gerenciamento de projetos alinhadas às 
normas americanas utilizadas na NASA 
(Agência Espacial Americana - National 
Aeronautic and Space Adminstration) e a nor
mas europeias utilizadas na ESA (Agência 
Espacial Europeia - European Space Agency). 
Isso significava que a prática de documen
tar os projetos e estabelecer planos simpli
ficados - solução adotada para os projetos 
médicos - não era suficiente para a comple
xidade gerencial dos projetos aeroespaciais. 
Seria necessário estabelecer WBSs para os 
projetos, analisar e gerenciar riscos de de
senvolvimento, inclusive de orçamentos e 
cronogramas, e planejar atividades de ma
neira a cumprir marcos intermediários que 
resultam em pagamentos contratuais, que, 
se descumpridos, implicam em multas por 
atraso. 

A solução adotada foi transformar a 
"assessoria em gestão de pro
jetos" em um escritório de 
projetos dedicado primeira
mente ao projeto aeroespa
cial. O escritório agregaria às 
funções anteriores o pacote 
de gerenciamento definido na 
especificação do projeto pelo 
contratante: desenvolver cro
nogramas, WBS, fluxograma 
de atividades com identificação 
de caminho crítico, análise de 
riscos e exequibilidade do pro
jeto, desenvolvimento e gestão 
de infraestrutura, gerencia
mento da estrutura do produto 
e elaboração de relatórios men
sais de progresso. Tal estrutura 
foi implementada e demandou 
estabelecer um corpo técnico 
capaz de dar andamento às ati
vidades do escritório. 

Um ano após a consti
tuição do primeiro projeto, a 
empresa venceu nova licitação 
para novo produto aeroespa
cial. Em paralelo, os projetos 

médicos foram se multiplicando. O escri
tório mantinha uma dinâmica de trabalho 
geral aplicada a todos os projetos do depar
tamento e uma atividade específica dedicada 
aos projetos aeroespaciais. As demandas de 
gestão dos projetos aeroespaciais fizeram ne
cessário implementar uma série de controles 
logísticos sobre os materiais comprados no 
mercado nacional, componentes eletrôni
cos importados e peças mecânicas e ópticas 
fabricadas para construir os protótipos dos 
equipamentos em desenvolvimento. Tais 
controles foram incorporados ao escritório 
uma vez que ele centralizava o pacote de ge
renciamento junto ao contratante. 

Os controles logísticos implementados 
resultaram em amplo atendimento dos pra
zos dos projetos e alto desempenho quanto 
à redução dos lead-times de fabricação e aqui
sições em geral, assim como dos problemas 
de perda de qualidade em geral que pode
riam implicar em retrabalhos e, portanto, 
em atrasos nos cronogramas dos projetos 
espaciais. O desempenho dos processos de 
gestão implementados e a manutenção do 
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trabalho do PMO, com um enfoque mais 
departamental nos demais projetos da em
presa, fez com que se optasse por estender 
os controles logísticos a todos os projetos de 
desenvolvimento de produtos, o que está 
ilustrado na Figura 4. 

A seção a seguir apresenta os resulta
dos da implantação do escritório de projetos 
considerando os principais processos por 
ele gerenciados ao longo do período de sua 
implantação. 

Processos gerenciados pelo 
PMO e seus resultados 

Os principais processos gerenciados pelo 
PMO ao longo do período considerado neste 
artigo são: (1) normatização e padronização de 
processos de gestão de projetos; (2) gestão da 
logística de suprimento dos projetos - itens 
fabricados e itens comprados para os equi
pamentos a serem entregues; e (3) gestão das 
configurações dos produtos desenvolvidos. 

Normatização e padronização 
de processos de gestão de projetos 

Normatizar e padronizar os processos 
de gestão de projetos em uma empresa com 
uma diversidade tão grande de tecnologias 
exige considerável esforço de atualização 
em práticas inovadoras de GP, assim como 
em relação às demandas específicas de cada 
projeto e da empresa como um todo. Os 
principais elementos de padronização de 
GP na empresa, ilustrados na Figura S, são: 

• Utilização de planos de projeto com es
copo padronizado: os planos de projeto uti
lizados na empresa têm um padrão mínimo 
que abrange todas as nove áreas de conhe
cimento do PMBOK®. Suas primeiras ver
sões foram desenvolvidas pelo PMO para 
os casos dos projetos aeroespaciais sendo 
utilizadas a partir de então como templates 
para desenvolver o planejamento dos proje
tos seguintes. 

• Utilização de um framework padrão 
para o desenvolvimento dos projetos com 
escopo pré-definido em função dos ciclos 
históricos que a empresa experimentou 
para o projeto, fabricação e teste dos pro
tótipos de novos produtos. Assim, todos 
os projetos devem entregar uma sequência 
pré-definida de escopos intermediários que 
comprovem que, ao final do último protóti
po, todos os aspectos funcionais e logísticos 
do produto tenham sido respondidos. Adi
cionalmente, um escopo mínimo para as 
atividades interdepartamentais é previsto. 

• Utilização de um template para conso
lidar os requisitos dos produtos a serem 
desenvolvidos. O template consiste em um 
formulário padrão que deve ser preenchido 
para cada produto e cuja responsabilidade 
pela sua consolidação é dos engenheiros 
alocados no PMO. Embora o gerente do 
projeto seja o responsável pela sistema
tização e atendimento dos requisitos do 
produto, o PMO monitora o conteúdo dos 
requisitos com relação a estarem eles con
templando as melhores práticas em GP, 
desenvolvimento de produtos, engenharia 

simultânea, etc, eventualmente sugerindo 
acréscimos, correções ou agrupamentos de 
requisitos. 

• Utilização de um cronograma padrão no 
qual todos os departamentos da empresa 
que estão envolvidos nos projetos têm suas 
responsabilidades identificadas e programa
das temporalmente. O cronograma padrão 
é fruto do histórico de desenvolvimento da 
empresa e contempla o escopo necessário 
aos casos dos produtos mais complexos de
senvolvidos pela firma. O gerente do projeto 
o utiliza como referência para o desenvol
vimento do cronograma do seu projeto. O 
PMO analisa, monitora e sugere alterações 
no plano de trabalho quando necessário, es
pecialmente quando a análise integrada dos 
cronogramas dos diversos projetos demons
tra que há conflito de recursos. 

• Estabelecimento de um sistema centra
lizado de gestão de custos baseado no sis
tema Enterprise Resource Planning (ERP) 
da empresa, assim como em uma dinâmica 
de apontamento de custos monitorada pelo 
PMO junto aos gerentes dos projetos e ao 
departamento de custos industriais da em
presa. É feito o orçamento e análise real/ 
planejada. Tal análise, juntamente com a já 
mencionada análise de cronogramas multi-
projeto, permite a tomada de decisão acerca 
da alocação de recursos entre os projetos em 
andamento. 

• Sistematização das lições aprendidas e 
gestão de configurações e documentos. O 
PMO gerencia a documentação digital dos 
projetos de maneira a controlar as configu-
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rações dos escopos entregues ao longo dos 
projetos. Essa documentação inclui todos os 
arquivos necessários para compreender o 
produto, assim como para fabricá-lo, mon
tá-lo, testá-lo e garantir sua repetibilidade na 
linha de produção. A documentação é con
trolada no ciclo de projeto sendo também 
mantido um banco de dados consolidado 
com as mudanças realizadas no produto e 
o porquê delas. 

• Utilização de checklists para a gestão de ris
cos de produto e do projeto. Conforme mencio
nado, uma das tarefas do PMO no seu prelúdio é 
a análise dos riscos dos produtos médicos quan
to às normas de segurança específicas de cada 
um. Quando iniciados os projetos aeroespaciais, 
o PMO incorporou a função de analisar riscos 
de exequibilidade dos projetos, assim como de
senvolver a metodologia para tal. Riscos relario-
nados à confiabilidade dos produtos com maior 
teor eletrônico foram também analisados, assim 
como análises de falhas relacionadas com pro
jetos eletrônicos. Como resultado, ao longo do 
tempo, o PMO acumulou considerável conheci
mento quanto aos problemas ocorridos com os 
produtos desenvolvidos. Tal conhecimento foi 
sistematizado em checklists de análise de riscos 
que são disponibilizados aos gerentes de proje
to no início do desenvolvimento dos produtos, 
sendo também aplicados pelo próprio pessoal 
do PMO aos produtos no final de seu ciclo de 
projeto. 

• Sistematização das atividades de gestão 
de aquisições para os projetos em desen
volvimento. Nesse caso, além de definir 
padrões, o PMO realiza atividades opera

cionais do processo de compra, assim como 
gerencia os custos dos itens adquiridos con
tra o orçamento de cada projeto. Dessa for
ma, tal item será discutido de forma mais 
contundente em seguida. 

Gestão da logística de 
suprimentos dos projetos 

Sob o conceito de logística de suprimen
to ou procurement dos projetos, o PMO rea
liza a coordenação das ordens de fabricação 
de itens mecânicos e ópticos, e de aquisição 
de subconjuntos complexos, assim como 
dos itens eletrônicos, químicos e compras 
em geral necessárias ao andamento dos 
projetos. Tal processo é dividido em duas 
frentes de trabalho: (i) gerenciamento da fa
bricação de peças internamente; e (ii) geren
ciamento das aquisições para os projetos. 

O gerenciamento da fabricação de pe
ças consiste na geração e coordenação de 
ordens de produção de partes ópticas e 
mecânicas que integrem os produtos em 
desenvolvimento quando na empresa. O 
processo foi inicialmente mapeado conside
rando as possibilidades de fabricação mais 
críticas, incluindo aí processos terceiriza
dos. O processo foi sistematizado através 
de ferramentas em EXCEL, sistema ERP, 
serviços de e-mail integrados ao portal da 
empresa e leitores de códigos de barra. 

O responsável por cada departamento 
envolvido com o fluxo de peças foi respon
sabilizado por alimentar o sistema com a 
informação da data de término de sua ativi

dade no fluxo. A composição entre sua data 
de término e a data da atividade anterior 
permitia calcular o lead-time das suas ativi
dades para cada peça. Indicadores de lead-
time foram consolidados para cada etapa do 
processo e compunham metas de produtivi
dade para o processo como um todo. 

O PMO, nesse caso, é responsável por 
alimentar o sistema com novas ordens de 
fabricação, gerenciar as prioridades entre os 
recursos que apresentem restrições em um 
determinado momento, garantir a consecu
ção de todas as atividades e a alimentação 
do sistema pelos departamentos e gerenciar 
os indicadores de desempenho do processo. 
A Figura 6 apresenta uma síntese do pro
cesso e os indicadores de desempenho da 
fabricação de peças ao longo do período de 
implantação do PMO. 

O gerenciamento de aquisições com
preende as compra de itens nacionais e 
importados a serem usados nos protótipos 
e produtos a serem entregues nos proje
tos contratados. Assim como o processo de 
gerenciamento de itens fabricados interna
mente, o processo de compras foi mapeado 
considerando as possibilidades mais críticas 
de itens nacionais subcontratados e itens im
portados com longo lead-time. O processo foi 
também sistematizado através de ferramen
tas em EXCEL e ACCESS, do sistema ERP 
da empresa, de serviços de e-mail integrados 
ao ERP e leitores de códigos de barra. 

Se comparado ao fluxo de fabricação de 
peças, o processo de compras é executado 
por menos departamentos. Cada departa-
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mento foi também responsabilizado por 
alimentar o sistema com a informação da 
data de término de sua atividade no fluxo 
de maneira a ser possível identificar os lead-
times intermediários do processo. A especi
ficidade do processo de compras abrange 
também sua rastreabilidade, uma vez que 
a terminologia da compra se altera de um 
departamento para o outro. Inicia-se como 
uma solicitação de compra (SC), passando 
a um pedido (PD), um purchase order (PO) 
com pro-forma invoices (PI) relacionadas, 
embarques e numerários. De maneira a 
permitir a rápida visualização das etapas 
intermediárias, foi formatado um relatório 
de processo utilizando datas e calculando 
lead-times intermediários. Foi também con
feccionado um fluxo de valor agregado do 
processo com o cálculo de tempos de ope
ração e de fila para cada etapa. Dessa forma, 
foi possível estabelecer um plano de melho
ria contínua do processo. 

O PMO, nesse caso, é responsável por 
alimentar o sistema com novas solicitações 
de compra, gerenciar as prioridades entre a 
aplicação de recursos financeiros e de logísti
ca de transporte e desembaraço da empresa 
entre os diferentes itens para os diferentes 
projetos. Garante também a consecução 
de todas as atividades e a alimentação do 
sistema pelos departamentos e gerencia os 
indicadores de desempenho do processo. A 
Figura 7 apresenta uma síntese do processo e 
os indicadores de desempenho de aquisições 
ao longo do período de implantação do PMO. 

Gestão de configurações 
dos produtos 

As atividades de gestão de configura
ções dos produtos se iniciam ao longo do 
ciclo do desenvolvimento do produto e se 
estendem até a descontinuação da sua pro
dução. Dessa forma, a equipe de projeto 
também é envolvida na gestão da mudança 
de engenharia de produto. 

Essa particularidade - visto que a prática 
usual das organizações é designarem a equipe 
de projetos para as alterações de configuração 
no projeto e a equipe de engenharia de produto 
para as alterações de configuração de engenha
ria se deve à alta complexidade tecnológica dos 
projetos/produtos. Manter o vínculo da equipe 
de projeto à fase de produção do produto repre
senta ganhos de tempo e eficiência nas mudan
ças, uma vez que tal equipe traz o aprendizado 
específico iniciado na fase de projeto. 

Tendo em vista essa dinâmica de envolvi
mento da equipe de projetos ao longo do ciclo 
de vida do produto, o PMO desempenha o pa
pel de facilitador de tal processo. Nesse senti
do, destacam-se algumas atividades principais 
do PMO referentes à gestão de configurações: 

• Auditoria dos registros de projeto. Essa 
atividade é realizada ao longo do desenvol
vimento dos produtos. Nela, o PMO é res
ponsável por acompanhar e responder aos 
questionamentos das auditorias de certifica
ção do sistema de gestão da empresa. 

• Documentação de processos críticos. 
Essa atividade é relacionada à elaboração 

da documentação de processos específicos. 
Nesse sentido, destaca-se o contexto de aqui
sições mais críticas para os produtos, além 
das especificidades de alguns processos de 
fabricação que impliquem diretamente na 
garantia das características funcionais dos 
produtos. O PMO é responsável por espe
cificar os processos de manufatura, monta
gem e controle de qualidade dos produtos 
de linha da empresa. 

• Estrutura do Produto (Bill of Materials -
BOM). O PMO é o agente responsável por 
elaborar e manter a BOM dos produtos das 
áreas médica, militar e aeroespacial. Dessa 
forma, o PMO faz uma interface direta com 
o PCP da empresa, executa as alterações de 
estrutura e monitora as configurações dos 
equipamentos em linha. 

• Alterações dos produtos. Refere-se ao 
estágio de fabricação contínua. Isso signifi
ca que mesmo que uma alteração de con
figuração do produto seja realizada em um 
documento não desenvolvido pelo PMO, 
como, por exemplo, um desenho mecânico 
ou um esquemático de placa eletrônica; a 
alteração passa por uma validação final do 
PMO, na qual é feito o controle da configu
ração e o registro dos documentos válidos 
para a linha de montagem da empresa. 

• Comitê de controle de configurações 
(Configuration Control Board - CCB). O 
PMO coordena o referido comitê para os 
projetos aeroespaciais, o qual tem como re
quisitos contratuais tanto sua constituição 
como funcionalidade, composição e opera
ção ao longo dos projetos da área. O CCB 
coaduna os gerentes funcionais envolvidos 
nos projetos aeroespaciais. 

Ao analisar as atividades do PMO em re
lação à gestão de configurações, fica evidente 
a necessidade de uma estruturação do traba
lho de forma a atender apropriadamente aos 
propósitos de cada uma. Para tanto, foi desen
volvido um workflow de controle de alterações 
utilizando de maneira integrada soluções em 
EXCEL, ACCESS, um sistema enterprise con-
tent management (ECM) e sistemas de e-mail 
integrados ao portal corporativo. 

A principal importância da integração des
ses sistemas de solução se fundamenta na forte 
interação entre áreas da empresa para gestão 
de configurações. Nesse sentido, estão envolvi-
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das as equipes de projeto óptico, mecânico, ele
trônico e de software da empresa, assim como 
os departamentos de compra, PCP, industrial e 
de controle de qualidade. 

Em linhas gerais, as atividades e proces
sos envolvidos na gestão da configuração dos 
produtos estão representados pela Figura 8. 
O processo é iniciado com a solicitação de um 
novo projeto ou melhoria de um projeto exis
tente. Essa solicitação é então direcionada ao 
PMO, que monitora ou realiza as alterações 
documentais, que envolvem a atualização da 
estrutura do produto (EXCEL), atualização de 
documentos e controle das revisões (WORD/ 
EXCEL). O workfiow monitora ainda as ativi
dades burocráticas relacionadas à verificação e 
transferência dos documentos para os setores 
de Compras, PCP, montagem e controle de 
qualidade da empresa. 

Foram desenvolvidos indicadores de de
sempenho com o objetivo de gerenciar os pra
zos das atividades intermediárias do workfiow 
de gestão das configurações, uma vez que é 
bastante crítica a possibilidade de haver itens 
em fabricação, montagem, integração ou teste 
com base em uma configuração inválida ou 
sujeita a falhas já detectadas e corrigidas. 

Existem ainda outros indicadores, sen
do estes desenvolvidos no sentido de anali
sar a criticidade dos modos de falha identi
ficados, a sua severidade para o cliente final 
e o seu impacto sobre a configuração do 
produto. A atual base de dados do ACCESS 
fornece os dados para a elaboração de rela
tórios desses outros indicadores. 

Discussões e conclusões 

O processo de implantação do escritório 
de projetos na OPTO ELETRÔNICA durou 
cerca de três anos. Ao longo desse período, 
os processos que se apresentavam como ne
cessários para a consecução dos projetos com 
êxito foram sendo elaborados e consolidados. 

Duas reflexões são críticas para o en
tendimento do PMO da OPTO dentro de 
um contexto geral da prática e da teoria de 
gerenciamento de projetos. O primeiro diz 
respeito ao papel que os PMOs devem de
sempenhar em empresas de alta tecnologia 
com capital primordialmente brasileiro e 
que, portanto, não importam uma metodo

logia de GP de uma matriz ou de outras in
dústrias com perfil mais tradicional. 

Na OPTO, o trabalho de estruturação do 
PMO teve como orientação básica prover ser
viços necessários aos projetos, que, ao mesmo 
tempo, demandassem um viés integrador na 
empresa. Em linhas gerais, quanto maior o 
conteúdo tecnológico de um dado produto, 
mais especializado deve ser o engenheiro res
ponsável por um determinado aspecto desse 
produto. Tal especialização tende a limitar a 
visão global dos serviços desempenhados em 
cada departamento da empresa e que são ne
cessários para a consecução do resultado final 
dos projetos, qual seja o sucesso comercial dos 
produtos. Ao mesmo tempo em que desviar o 
engenheiro especialista para atividades que 
exijam interfaces com outros departamentos 
reduziria a produtividade do seu trabalho sob 
o ponto de vista das horas necessárias para 
cumprir os requisitos do produto. 

Assim, atividades como a gestão dos 
processos de fabricação e aquisições ou a 
gestão da configuração dos produtos em l i 
nha, todas com forte viés em aspectos de in
tegração de empresa, foram paulatinamente 
ganhando corpo como serviços providos pelo 
escritório. Tal prática permitiu que o PMO 
não fosse apenas um elaborador e auditor 
de processos, mas contribuísse efetivamente 
para a consecução dos projetos e a redução 
da pressão sobre o engenheiro ou gerente de 
cada projeto específico. Como consequência, 
o respeito pelo escritório foi crescendo à me
dida que seus resultados se apresentaram e 
se tomaram mais contundentes. 

A outra reflexão trazida pela experiência 
do escritório da OPTO é relacionada ao perfil 
do profissional a integrar o PMO. Até pela sua 
localização, São Carlos, pólo tecnológico com 
duas Universidades de ponta no país, o enge
nheiro que entra na OPTO almeja interagir 
com o desenvolvimento de tecnologia na em
presa. O PMO não faz diretamente o desen
volvimento dessa tecnologia, mas dá o suporte 
necessário para tal em aspectos de fabricação, 
gestão de processos administrativos e geren
ciamento de configurações. Alocar engenhei
ros projetistas nas atividades do PMO poderia, 
por um lado, desestimular o engenheiro ou 
tomar confusa sua atividade, já que o mesmo 
tenderia a buscar uma atuação maior sobre o 

projeto e não sobre os processos de gestão do 
PMO, que suportam os projetos. 

A opção foi buscar profissionais de en
genharia com um sólido conhecimento em 
melhoria de processos, que não temam mu
danças no trabalho do seu dia a dia e que 
compreendam os desafios de engenharia 
dos produtos em desenvolvimento, mas sob 
uma ótica mais gerencial que tecnológica. A 
capacidade de aprendizado das diferenças re
lacionadas ao detalhe de fabricação de peças 
mecânicas e, especialmente, ópticas, e mes
mo com aspectos de compra mais refinados 
e adequados aos requisitos dos equipamentos 
aeroespaciais e militares, também é algo que 
diferencia o profissional. 

Diversos conflitos relacionados ao pessoal 
envolvido surgiram ao longo da consolidação 
do PMO. Os profissionais que se mantiveram 
firmes no propósito de construir a prática de 
gestão de projetos da OPTO foram os que se 
alinharam com o ambiente que a empresa 
propiciou, pela possibilidade de desenvolver 
soluções inovadoras em GP; e abraçaram o 
desafio de liderar tais processos sem neces
sariamente chefiar as equipes de desenvolvi
mento, mas influenciando a cultura da em
presa em busca de práticas de excelência em 

gestão. MFM 

R E F E R Ê N C I A S B I B L I O G R Á F I C A S 

As referências foram utilizadas para o 
desenvolvimento do artigo, sem, entretanto, 
se referirem a algum aspecto específico do 
texto. Acesse www.mundopm.com.br/ed40/ 
artigoo6_referenciasbibliograficas.html 
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Text Box
Fonte: Mundo Project Management, Curitiba, ano 7, n. 40, p. 50-55, ago./ set. 2011.




