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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O gerenciamento de projetos 

 

O mundo de hoje é movido por projetos. Nas mais diversas áreas de 

aplicação, produtos e serviços novos são produzidos através de projetos, 

o que pode ser demonstrado pelo aumento do número de empresas que 

estão adotando a metodologia de gerenciamento de projetos (KERZNER, 

2001a). Em 1999, o The Standish Group (1999) publicou uma pesquisa 

segundo a qual os EUA gastam US$ 275 bilhões ao ano em 

aproximadamente 200.000 projetos de aplicação de software. 

Segundo o Project Management Institute, PMI (2001a) um projeto pode 

ser definido como um esforço temporário para criar um produto ou 

serviço único e o gerenciamento de projetos pode ser definido como a 

arte de coordenar atividades com o objetivo de atingir as expectativas 

dos stakeholders. 

O gerenciamento de projetos é um tema importante no contexto atual, 

empresas ao redor do mundo estão enviando seus funcionários para 

serem treinados com o objetivo de melhorar a eficiência e a eficácia de 

seus projetos. Com isso os gerentes de projetos estão se tornando 

melhores em completar seus projetos no prazo, dentro do orçamento e de 

acordo com o escopo. Apesar disso, há uma emergente preocupação de 

que o gerenciamento de projetos deve ser controlado no nível 

organizacional e não no individual. Reconhecendo isto, recentemente 

tem existido um grande esforço em direção à criação e à manutenção de 
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um departamento chamado Project Management Office (PMO) 

(HALLOWS, 2002). 

A gestão de projetos não é novidade. As pirâmides e os aquedutos da 

Antigüidade certamente necessitaram da habilidade de coordenação e 

planejamento de um gerente de projetos. Durante a supervisão da 

construção da Basílica de São Pedro em Roma, Michelangelo enfrentou 

todos os tipos de tormentos de um gerente de projeto dos dias atuais: 

especificações incompletas, mão-de-obra insuficiente, verbas vacilantes 

e um cliente muito influente. Mas somente no século vinte surgiram o 

título e a disciplina. A maior parte da gestão de projeto “moderna” foi 

definida nos anos 1950, durante os principais programas de defesa da 

guerra fria. Na verdade, a gestão de projeto só recentemente ultrapassou 

os limites tradicionais dos grandes projetos de construção civil e da 

indústria aeroespacial; atualmente, está presente em todas as áreas, de 

planos de saúde às indústrias, de programas de software aos recursos 

naturais (PATAH; CARVALHO, 2002b). 

As empresas devem procurar se organizar da melhor maneira à gestão de 

seus projetos, adequando-se às características temporais de um projeto e 

decidindo como elas irão se estruturar para os executarem. 

A escolha da correta estrutura por parte das empresas será determinante 

no sucesso dos projetos por elas geridos. Quando se tratam de projetos 

executados e gerenciados por grandes empresas, o risco desses não 

serem bem sucedidos, devido a uma deficiente estrutura organizacional, 

é muito alto. E o impacto financeiro será proporcional ao tamanho do 

projeto. 
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1.2. A necessidade deste estudo 

 

O gerenciamento de projetos tem sido caracterizado como uma profissão 

acidental. Tipicamente, as pessoas se tornam gerentes de projeto de 

maneira não planejada. As empresas perceberam que não podem mais 

bancar este amadorismo neste setor. Nós vivemos e trabalhamos em um 

tempo de rápidas mudanças, novos desafios e novas oportunidades. Para 

sobreviver nos dias de hoje, as empresas de sucesso reinventam-se de 

maneira cada vez mais freqüente; elas criam novos produtos, 

desenvolvem novos serviços, aplicam novos processos, adaptam novas 

estratégias e elaboram novas estruturas organizacionais. As companhias 

fazem estas mudanças através da organização e do gerenciamento de 

projetos de sucesso. Projetos são veículos de mudança e podem criar o 

futuro de uma empresa (BLOCK; FRAME, 1998). 

O The Standish Group (2003), baseando-se em uma pesquisa com 

13.522 projetos de tecnologia de informação, mostra que apenas 34% 

dos projetos podem ser considerados um sucesso. Segundo a mesma 

pesquisa o valor total de perda dos projetos nos EUA é estimado ser de 

US$ 38 bilhões ao ano, com custos adicionais de outros US$ 17 bilhões. 

Isto totaliza um desperdício de US$ 55 bilhões para um gasto total em 

projetos de US$ 255 bilhões. Quanto a completar o projeto no prazo, os 

dados da pesquisa também não são bons. Em 2002, foi levantada uma 

taxa de atraso em projetos de 82%, sendo que somente 52% das 

características requeridas e funcionalidades foram entregues nos 

produtos desenvolvidos nos projetos. 

A estrutura organizacional de projetos é uma estrutura que se 

responsabiliza pela aplicação dos conceitos de gerenciamento de projetos 
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dentro de uma organização. Ele pode se apresentar sob diferentes 

formas: desde um simples setor para dar suporte ao gerenciamento dos 

projetos até um importante departamento onde todos os projetos da 

empresa são gerenciados (PATAH; CARVALHO; LAURINDO, 2003). 

Muitas organizações, grandes ou pequenas, estão percebendo os 

benefícios que um consistente acompanhamento de seus projetos pode 

proporcionar (HALLOWS, 2002). 

Apesar disto, existem muitos aspectos que devem ser analisados antes 

que a decisão de implementação de uma estrutura organizacional de 

projetos seja tomada por uma empresa. Alguns destes aspectos são: o 

envolvimento da alta gerência, dos gerentes funcionais e dos gerentes de 

projeto da empresa e o comprometimento da organização com a 

metodologia de gerenciamento de projetos e com os benefícios que a 

estrutura trará para a organização (PATAH; CARVALHO, 2003). 

O dimensionamento da estrutura também deve estar alinhado a estratégia 

da organização, o que é determinante para uma implementação de 

sucesso. Existem diversos tipos de estruturas, fornecendo um espectro 

amplo de opções para as empresas estruturarem o gerenciamento de 

projetos, levando-se em conta a relevância da atividade de projeto como 

fonte de vantagem competitiva da empresa. 

Este trabalho apresenta o conceito da estrutura organizacional de 

projetos, suas funções e o processo de implementação de uma estrutura 

deste tipo em uma empresa. Contudo, o foco desta dissertação está no 

alinhamento da estrutura ao papel da atividade de projetos dentro da 

organização, criando elementos de análise para a tomada de decisão 

quanto à seleção do modelo mais adequado de estrutura e o processo de 

implementação do tipo de estrutura escolhida. A opção metodológica 
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adotada foi de estudo de múltiplos casos, selecionando três estudos de 

caso de empresas dos segmentos de cosméticos, eletro-eletrônico e 

aeroespacial. Os principais elementos investigados no estudo de campo 

foram: caracterização da empresa, o papel estratégico da atividade de 

projeto, a estrutura de gerência de projetos existente, os investimentos 

em atividades relacionadas ao gerenciamento de projetos e a 

caracterização das competências das equipes de projeto. 

 

1.3. Os objetivos do estudo 

 

Os objetivos desta dissertação são: 

• Analisar o conceito da estrutura organizacional de projetos, seus 

principais tipos, suas características e seu processo de 

implantação; 

• Estabelecer um quadro analítico confrontando os tipos de 

estruturas e a estratégia da empresa, no que concerne ao papel da 

atividade de projeto como fonte de vantagem competitiva; 

• Tecer elementos de apoio à seleção do tipo de estrutura. 

 

1.3.1. As principais questões do estudo 

 

Eco (2002) apresenta as regras para a escolha do tema de uma 

dissertação. São elas: 

• Que o tema responda aos interesses do candidato; 
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• Que as fontes de consulta sejam acessíveis; 

• Que as fontes de consulta sejam manejáveis; 

• Que o quadro metodológico da pesquisa esteja ao alcance da 

experiência do candidato. 

O tema desta dissertação atende de maneira completa às quatro regras 

expostas e nos fornece um objetivo central para esta dissertação que é 

responder às seguintes questões: 

• Qual o tipo adequado de estrutura de gerenciamento de projetos 

para uma empresa obter sucesso em seus projetos? 

• Quais são os fatores críticos de sucesso do processo de escolha e 

implementação desta estrutura? 

• Quais as diferenças entre as estruturas atuais das empresas 

analisadas e as estruturas propostas? 

Pela primeira questão desta dissertação pode-se verificar que se procura 

estabelecer uma relação entre a melhor estrutura de gerenciamento de 

projetos para uma organização e a estratégia da mesma. Kerlinger (1980) 

diz que uma relação é um conjunto de pares ordenados. Portanto, 

procura-se prioritariamente com esta dissertação, obter este conjunto de 

pares ordenados para a relação enunciada. 

 

1.3.2. Os procedimentos deste estudo 

 

A opção metodológica para investigar o papel do PMO no alinhamento 

das estratégias empresariais foi a de estudo de múltiplos casos realizados 

em três diferentes setores de indústrias: cosméticos, eletro-eletrônico e 
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aeroespacial. Nestas empresas foram feitas entrevistas, contemplando os 

seguintes aspectos: 

• Estratégias empresariais, enfocando o processo de implementação 

das estratégias elaboradas por estas empresas; 

• Gerenciamento de projetos, mais especificamente a estrutura 

organizacional de projetos e seus principais papéis e funções. 

Após a realização das entrevistas, foram feitas comparações das funções 

das estruturas adotadas na prática pelas empresas estudadas, com as 

funções que, idealmente, seriam as mais adequadas para as empresas de 

cada segmento de negócio, quando da implementação de suas estratégias 

através de uma estrutura deste tipo. 

Para atingir os objetivos propostos inicialmente neste trabalho foi 

desenvolvido um instrumento de pesquisa baseado nos critérios para 

seleção de estruturas organizacionais propostos por Meredith; Mantel 

(2000) e Kerzner (2001a). Foram realizadas entrevistas com gerentes e 

membros de times de projetos das três empresas analisadas. O 

questionário utilizado foi dividido, basicamente, em três seções. Na 

primeira seção, foram agrupados dados referentes à organização, 

constituída de informações sobre o porte (faturamento e número de 

funcionários). Na segunda seção foram agrupados os dados referentes às 

estratégias da organização. A última e mais extensa seção destinou-se as 

questões específicas sobre a prática da gerência de projetos na empresa, 

contemplando os seguintes pontos: 

• Estrutura para gerenciar projetos (existência de estrutura 

específica, tipo de estrutura, definição da carreira do gerente de 

projetos, metodologia descrita e padronizada, sistema formal de 
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controle gerencial, programa educacional em gerenciamento de 

projeto e alocação de recursos); 

• Relevância do gerenciamento de projetos e comprometimento 

segundo: a empresa; a alta gerência; e a gerência funcional; 

• Características do gerente de projetos: pessoais, comportamentais 

e estratégicas; 

• Principais fontes de conflito nos projetos e tipo de relacionamento 

da equipe do projeto com os gerentes funcionais. 

 

1.4. A estrutura da dissertação 

 

Segundo Bastos et al. (2000) uma dissertação pode ser constituída de três 

partes distintas: preliminares ou pré-textual, corpo da dissertação ou 

texto e referências bibliográficas e anexos, ou pós-texto. Procurou-se 

seguir, basicamente, a mesma estrutura proposta por estes autores, 

conforme apresentado abaixo. 

Esta dissertação é composta de quatro partes: 

• Parte I – Introdução, Fundamentos Teóricos e Metodológicos 

• Parte II – Quadro Analítico para a Escolha do Tipo de Estrutura 

Organizacional de Projetos de Uma Organização 

• Parte III – Análise dos Estudos de Casos 

• Parte IV – Contribuições e Conclusões 

A primeira parte – introdução, fundamentos teóricos e metodológicos – 

sendo composta de três capítulos: introdução, revisão da literatura e 
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metodologia; fornece a base necessária para a fundamentação da 

pesquisa. O capítulo um, introduz o assunto de gerenciamento de 

projetos como tema atual e de suma importância para a maioria das 

organizações, aponta para as necessidades desta dissertação e, apresenta 

os objetivos e a estrutura da mesma. O capítulo dois traz a revisão da 

literatura de gerenciamento de projetos, incluindo as definições de 

conceitos relevantes, o perfil das competências em projetos, os tipos de 

estruturas disponíveis para o gerenciamento dos projetos de uma 

organização e os modelos de maturidade propostos pela literatura. 

Finalmente, este capítulo apresenta o conceito do escritório de 

gerenciamento de projetos (PMO) e seu processo de implantação. O 

último capítulo desta etapa apresenta a abordagem metodológica adotada 

para a execução desta dissertação. 

O quadro analítico proposto para a seleção do tipo de estrutura 

organizacional de projetos de uma organização é apresentado na segunda 

parte desta dissertação, composta por um único capítulo. Este capítulo 

apresenta o enfoque estratégico dos projetos e como uma organização 

traduz suas estratégias para seus projetos através de uma adequada 

estrutura organizacional de projetos. 

A terceira parte – análise dos estudos de caso – é composta de três 

capítulos: caso A, de uma empresa do segmento de cosméticos, caso B, 

de uma empresa do segmento eletro-eletrônico e caso C, de uma empresa 

do segmento aeroespacial. Com base na análise de dados e documentos 

das empresas estudadas e com a elaboração de entrevistas com diversos 

stakeholders destas organizações, são obtidos os diagnósticos em relação 

a cada empresa e à sua respectiva estrutura adotada para o gerenciamento 

de projetos. 
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A última parte apresenta as conclusões da dissertação, incluindo as 

contribuições, as limitações e as recomendações da mesma. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Introdução 

 

Para Rabechini; Carvalho (1999), o conceito de projetos tem sido 

aprimorado nos últimos anos visando estabelecer um entendimento 

comum nas organizações que trabalham com este tipo de 

empreendimento. 

Existem várias definições de projeto disponíveis na literatura. Dentre 

estas, Carvalho; Laurindo (2003) apresentam como as mais utilizadas as 

do Quadro 1. 

A incerteza e a complexidade inerentes aos projetos são também 

questões fundamentais para compreender este conceito. Neste sentido, 

Rabechini; Carvalho (2003) destacam dois modelos da literatura que 

incorporam estas questões: Maximiano (1997) apud Rabechini; Carvalho 

(2003) e Sabbag (1999). 

No modelo proposto por Sabbag (1999), estas questões são tratadas no 

Cubo da Incerteza, composto por três variáveis, quais sejam: 

complexidade, singularidade e objetivos precisos. 
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Quadro 1 – Definições de projeto 

“Um processo único, consistindo de um grupo de atividades 

coordenadas e controladas com datas para início e término, 

empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos 

específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos” (NBR ISO 

10006, 2000). 

“Um empreendimento temporário feito para criar um produto ou serviço 

único” (PMI, 2001a). 

 “Um projeto é uma organização de pessoas dedicadas visando atingir 

um propósito e objetivo específico. Projetos geralmente envolvem 

gastos, ações únicas ou empreendimentos de altos riscos os quais têm 

que ser completados numa certa data por um montante de dinheiro, 

dentro de alguma expectativa de desempenho. No mínimo todos os 

projetos necessitam terem seus objetivos bem definidos e recursos 

suficientes para poderem desenvolver as tarefas requeridas” 

(TUMAN,1983). 

(Fonte: Carvalho; Laurindo, 2003) 

Já para Maximiano (1997) apud Rabechini; Carvalho (2003) pode-se 

dividir os projetos em quatro grandes categorias segundo a incerteza e a 

complexidade. Quanto maior o grau de desconhecimento, maior a 

incerteza e maior o risco associado. Já a complexidade pode ser avaliada 

através da multidisciplinaridade necessária para a execução do projeto, 

diversidade e volume de informações a serem processadas e número de 

organizações envolvidas, entre outros aspectos. 
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Uma consulta ao tradicional dicionário Aurélio mostra que a palavra 

projeto significa “plano; desígnio; intento; empreendimento (...); plano 

geral de edificação” (FERREIRA, 1985). Isto nos mostra que projeto, 

originário de verbo latino projicere, ou projetar, que significa 

arremessar, toma dois tipos de significados: plano e empreendimento. 

Como conseqüência se tem uma pequena confusão a ser administrada. 

Em português, trata-se como projeto, por exemplo, as plantas de um 

edifício, bem como sua construção. Já a língua inglesa trata os planos 

como design e o empreendimento como project. 

O projeto enquanto empreendimento, ou project, terá, nesta dissertação, 

a definição de uma reunião de esforços em tarefas multidisciplinares e 

integradas na busca de objetivos e sob condições de prazo e custos 

predeterminados. 

Cada vez mais, novos produtos e serviços são produzidos através de 

projetos implementados pelas empresas. Wildemann (2003) ressalta a 

importância do gerenciamento de projetos no desenvolvimento de novos 

produtos, principalmente, levando-se em conta a necessidade de 

durações cada vez mais curtas de desenvolvimento de produtos. Mais do 

que isso, segundo Mayrshofer; Kröger (2001), projetos podem ser vistos 

como processos de transformação. Com isso, é necessária uma estratégia 

gerencial que utilize as unidades operacionais para a execução do 

trabalho e a medição do desempenho, que analise a eficiência do 

trabalho que está sendo realizado e gere informações para os gerentes 

seniores. A gerência de projetos faz tudo isso e, portanto, é o caminho 

escolhido para gerenciar os aspectos críticos dos negócios (CLELAND; 

IRELAND, 2000). 



 15

O gerenciamento de projetos foi desenvolvido como um conceito de 

liderança de atividades interdisciplinares com o objetivo de solucionar 

um problema temporário. Esta característica o permite atingir um alto 

grau de inovação nas soluções apresentadas para tarefas cada vez mais 

complexas (LITKE, 1995). 

Klose (2002) apresenta uma lista com os princípios do gerenciamento de 

projetos. Esta lista é uma relação dos fatores que devem ser observados 

quando de um bom gerenciamento de projetos: 

• Estruturação detalhada do projeto; 

• Grande dedicação na fase de análise e planejamento do projeto; 

• Objetivo e atividades do projeto claramente definidas; 

• Personificação das responsabilidades (isto é, alocação das 

responsabilidades diretamente aos membros da equipe do projeto); 

• Transparência do status do projeto; 

• Conhecimento o mais cedo possível dos riscos do projeto; 

• Reações rápidas a perturbações na seqüência do projeto. 

Obter sucesso em um projeto é decorrência das competências do 

indivíduo, da equipe e da organização em gerenciamento de projetos. 

Muitas vezes a estrutura que a organização possui para gerenciamento de 

projetos pode facilitar o caminho ao sucesso do projeto. Esta estrutura é 

decorrente do grau de maturidade de uma organização em gerenciamento 

de projetos. O escritório de gerenciamento de projetos (PMO), é uma 

estrutura que facilita a obtenção de sucesso nos mesmos. Ele aparece, na 

maioria das vezes, nas organizações com certo grau de maturidade em 

gerenciamento de projetos. 
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2.2. Sucesso em projetos 

 

2.2.1. Definição de sucesso em projetos 

 

Um projeto depende inicialmente da confiança dos stakeholders de que o 

que eles esperam será executado de uma maneira satisfatória. Afinal de 

contas são eles que financiam o projeto com os recursos de que ele 

precisa: materiais, técnicos e humanos. Com isso eles esperam um 

resultado positivo ao final do projeto, isto é, eles esperam que a equipe 

do projeto atinja o objetivo definido inicialmente (PATAH, 2003). 

O sucesso em projetos tem dois componentes: a eficiência em projetos e 

a efetividade dos mesmos. O sucesso em qualquer projeto particular é 

determinado por quão bem o projeto contribui para o atingimento dos 

objetivos estratégicos da organização (efetividade) e não somente do 

quão bem o projeto foi conduzido (eficiência). Em um ambiente 

organizacional, projetos são a maneira de se implementar estratégias. Os 

objetivos dos projetos devem estar diretamente ligados aos objetivos 

estratégicos. A natureza dos projetos varia com o tipo de objetivos que 

eles estão tentando atingir. Os processos do gerenciamento de projetos 

precisam ser escolhidos de acordo com a natureza dos mesmos. O grau 

de incerteza com um projeto particular está associado com a quantidade 

de mudança que ele irá causar, por sua vez, a quantidade de mudança 

pode ser determinada pela consideração de dois aspectos: a magnitude da 

mudança e o passo da mesma. Ao se julgar o sucesso de um projeto em 

uma organização não se pode limitar à eficiência dos processos de 
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gerenciamento de projetos empregados, também se deve levar em conta 

a efetividade do projeto na contribuição para os objetivos estratégicos da 

organização (KENNY, 2003). 

Kessler; Winkelhofer (2002) definem dois tipos de fatores de sucesso em 

projetos: fatores de sucesso do gerenciamento de projetos e fatores de 

sucesso para o gerenciamento de projetos. 

Os fatores de sucesso do gerenciamento de projetos são: 

• O objetivo definido para o projeto ter sido atingido; 

• Os recursos do projeto planejados na forma de orçamentos, 

capacidade ou tempo terem sido utilizados de acordo com o plano. 

Os fatores de sucesso para o gerenciamento de projetos são: 

• Fatores de sucesso da liderança do projeto: 

• Gerenciamento de projetos como uma teoria; 

• Gerenciamento de projetos como um conceito claro; 

• Gerenciamento de projetos como uma filosofia de liderança; 

• Gerenciamento de projetos como um instrumento de 

controle de atividades; 

• Gerenciamento de projetos como um processo permanente 

de desenvolvimento; 

• Gerenciamento de projetos como um processo de 

aprendizado e qualificação; 

• Gerenciamento de projetos como uma nova forma de 

organização; 

• Gerenciamento de projetos como um processo interativo; 
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• Gerenciamento de projetos como uma atitude. 

• Fatores de sucesso do negócio: 

• Gerenciamento de projetos como um processo de solução de 

problemas; 

• Gerenciamento de projetos como um comportamento; 

• Gerenciamento de projetos como comunicação; 

• Gerenciamento de projetos como uma forma de 

gerenciamento de riscos; 

• Gerenciamento de projetos como uma ferramenta 

gerenciadora de informações; 

• Gerenciamento de projetos como metodologia; 

• Gerenciamento de projetos como um conjunto organizado 

de métodos; 

• Gerenciamento de projetos como uma caixa de ferramentas; 

• Gerenciamento de projetos como ferramenta de controle de 

projetos. 

Com isso, podemos definir o sucesso para um projeto como o 

atendimento do objetivo definido para o mesmo, utilizando os recursos 

orçados, a capacidade e o tempo alocados de acordo com o plano 

elaborado para o projeto (PATAH, 2003). 

O The Standish Group (1999) acredita que três métricas podem apontar 

um projeto de potencial sucesso: tamanho do projeto, duração do mesmo 

e tamanho do time. Quanto ao tamanho do projeto, quanto menor o 

projeto maior a probabilidade de sucesso. A duração do projeto também 
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tem influência no sucesso do mesmo, projetos com durações menores 

possuem maior probabilidade de sucesso. A Tabela 1, abaixo, sintetiza 

estes dados: 

Tabela 1 – Efeitos do tamanho do projeto, do tamanho da equipe e da 

duração do projeto na taxa de sucesso do mesmo 

Tamanho do 

Projeto 

Pessoas Tempo (meses) Taxa de 

Sucesso 

Menos de US$ 

750 mil 

6 6 55 % 

Entre US$ 750 

mil e US$ 1,5 

milhões 

12 9 33 % 

Entre US$ 1,5 e 

US$ 3 milhões 

25 12 25 % 

Entre US$ 3 e 

US$ 6 milhões 

40 18 15 % 

Entre US$ 6 e 

US$ 10 milhões 

Mais de 250 Mais de 24 8 % 

Mais de US$ 10 

milhões 

Mais de 400 Mais de 36 0 % 

(Fonte: adaptado de The Standish Group, 1999) 

Isto, porém, não quer dizer que se deve comprimir o cronograma e 

reduzir os recursos de um grande projeto para torná-lo um sucesso. 

Também não se deve definir que grandes projetos com times grandes não 
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podem ser um sucesso. Qualquer projeto pode ser um sucesso se todos os 

fatores chave forem seguidos. 

O The Standish Group (1999) também fornece a seguinte receita para a 

obtenção de sucesso em um projeto: 

• Matéria-prima: simplicidade, comunicações e infra-estruturas 

padronizadas; 

• Aspectos-chave: bons gerentes de projetos, processos interativos, 

ferramentas de gerenciamento de projetos e aderência a papéis 

chave; 

• Formato: não mais do que seis meses, não mais do que seis 

pessoas e a um custo não maior do que US$ 750 mil. 

 

2.2.2. Definição de fatores críticos de sucesso em projetos 

 

Com o intuito de apresentar os fatores críticos de sucesso para a 

implementação do gerenciamento de projetos, Rabechini; Carvalho; 

Laurindo (2002) realizaram um estudo em uma organização voltada à 

pesquisa tecnológica. A análise pautou-se em aspectos relacionados às 

competências em projetos, tanto na busca de eficiência como de eficácia, 

como nos aspectos de maturidade organizacional. Alguns fatores 

relevantes foram identificados para efeito de análise das informações 

levantadas, efetuada sob o âmbito de duas dimensões: uma de âmbito 

estratégico, que considera a organização e a implementação da 

metodologia de gerência de projetos como uma nova opção de 

gerenciamento; outra, tática, que relaciona os elementos a serem 
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considerados na implementação de tal metodologia. Assim, os fatores de 

ordem estratégica, foram assim discriminados: 

• Vontade política dos envolvidos; 

• Adequação da estrutura organizacional; 

• Aproveitamento das abordagens existentes; 

• Implementações frustradas; 

• Objetivos e planejamento de projetos. 

Os fatores táticos referem-se à gerência de: 

• Recursos; 

• Custo; 

• Prazo; 

• Habilidades pessoais; 

• Cliente e equipe; 

• Comunicação; 

• Técnica; 

• Sistematização das atividades. 

Através da análise do trabalho de Kessler; Winkelhofer (2002), é 

possível agrupar os fatores críticos de sucesso em projetos em duas 

categorias, melhores práticas técnicas e melhores práticas de pessoal. 

Os fatores críticos técnicos são: 

• Possuir um Sistema de Gerenciamento de Projetos (PMS: Project 

Management System); 

• Gerenciamento efetivo do escopo dos projetos; 
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• Planejamento, elaboração de cronograma e controle efetivo dos 

projetos; 

• Gerenciamento efetivo de contratos. 

Os fatores críticos de pessoal são: 

• Possuir equipes de projeto altamente integradas; 

• Ter a participação dos stakeholders no andamento dos projetos; 

• Comunicação efetiva dentro da equipe e externamente; 

• Satisfação do consumidor. 

Archibald (1976) também define dois conceitos-chave para bem 

administrar projetos: 

• O gerente do projeto (visto como o elemento de integração de todo 

o projeto); 

• Planejamento e controle integrados. 

O mesmo autor enumera as vantagens de se adotar esses conceitos-

chave: 

• Decisões tomadas em benefício do projeto e não em função de um 

ou outro departamento envolvido; 

• Coordenação de todos os colaboradores funcionais; 

• Apropriada utilização das informações de planejamento e 

controle; 

• Responsabilidade ampla e total; 

• Pontos de contatos internos e externos; 
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• Atividades, de cada departamento funcional, planejadas e 

executadas em função dos objetivos do projeto; 

• Segurança de que os efeitos de favorecimento de um projeto sobre 

outro são conhecidos; 

• Identificação cedo de problemas que podem afetar a data de 

término do projeto, possibilitando ações preventivas. 

O The Standish Group (1999) apresenta a seguinte lista de fatores de 

sucesso em um projeto: 

• Envolvimento do usuário; 

• Suporte executivo; 

• Objetivos de negócio claros; 

• Gerente de projeto com experiência; 

• Milestones pequenos; 

• Requerimentos básicos firmes; 

• Equipe competente; 

• Planejamento adequado. 

 

2.2.3. Definição de fracasso em projetos 

 

Apesar da organização executora, do gerente do projeto, da equipe do 

projeto, enfim de todos os stakeholders esperarem um resultado positivo 

do projeto em execução, pode ocorrer do projeto não corresponder às 

expectativas esperadas. No caso em que o projeto falhou enormemente 
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em cumprir o que foi planejado e acordado diz-se que o projeto foi um 

fracasso (PATAH, 2003). 

Portanto, o fracasso de um projeto pode ser definido como o não 

atendimento das necessidades dos stakeholders explicitadas pelos 

objetivos do projeto (PATAH, 2003). Estas necessidades podem ser de 

diversos tipos: 

• Necessidades do cliente quanto a prazos, preços e qualidade do 

produto do projeto; 

• Necessidades da organização executora quanto ao custo do 

projeto; 

• Necessidade do sponsor do projeto quanto à projeção gerada pelo 

projeto dentro da organização executora; 

• Necessidade do gerente do projeto e dos membros do time quanto 

ao crescimento profissional e à remuneração adequada. 

O não atendimento destas necessidades deve ser verificado tão logo 

comece a ocorrer. Observá-lo somente no final de um projeto pode ser 

tarde demais, devido ao alto impacto negativo causado no projeto como 

um todo. 

Archibald (1976) informa que uma gerência não eficaz de projetos pode 

causar fracassos do tipo: 

• Lucro esperado pode transformar-se em perdas por custos 

excessivos, atrasos e penalidades; 

• Novos produtos, se introduzidos com atrasos, podem perder a 

oportunidade de marketing; 
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• Pesquisa e desenvolvimento de produtos podem ser completados 

tardiamente; 

• Construções acabadas tardiamente podem causar atrasos na 

implantação de linhas de produção. 

Desde o início, não importando o quanto excitante ou estratégico é o 

projeto, uma empresa precisa ter certeza que seus procedimentos de 

controle e critérios de avaliação estão funcionando corretamente, isto é, 

que eles estejam claramente definidos, que sejam rigorosos e que estejam 

sendo utilizados na prática (ROYER, 2003). 

 

2.3. Competências em gerenciamento de projetos 

 

A palavra competência vem do latim, competere. O conceito de 

competências pode ser visto, inicialmente com a decomposição da 

palavra em latim: com, cujo significado é conjunto e petere, cujo 

significado é esforço (RABECHINI; CARVALHO, 2003). Neste caso, 

competência pode ser definida como um conjunto de esforços. 

Segundo Fleury; Fleury (2001) competência é uma palavra do senso 

comum, utilizada para designar pessoa qualificada para realizar algo. Seu 

oposto ou antônimo não apenas implica a negação dessa capacidade, mas 

também guarda um sentimento pejorativo, depreciativo. Chega mesmo a 

sinalizar que a pessoa encontra-se ou se encontrará brevemente 

marginalizada dos circuitos de trabalho e de reconhecimento social. 

Estes autores definem competência como: “um saber agir responsável e 

reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 
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recursos e habilidades que agreguem valor econômico à organização e 

valor social ao indivíduo”. 

Na era do conhecimento o que mais adiciona valor aos produtos e 

serviços são as atividades inteligentes e não as rotineiras (FLEURY; 

FLEURY, 2001). 

O PMBoK (PMI, 2001a) em seu capítulo dedicado ao gerenciamento dos 

recursos humanos, propõe os processos necessários para fazer o uso mais 

efetivo das pessoas envolvidas com o projeto. Assim, o desenvolvimento 

das competências relacionadas ao projeto se faz importante e, 

administrá-las se torna essencial para seu sucesso. 

Frame (1994) sugere três tipos de competências em gerenciamento de 

projetos: as individuais, as de equipe e, as da empresa. As primeiras se 

referem às aptidões e habilidades dos indivíduos na solução de 

problemas. As competências da equipe, por sua vez se relacionam com a 

capacidade de resolução de problemas complexos em um contexto 

multidisciplinar. Finalmente, as competências da empresa se referem a 

sua capacidade de criação de um ambiente que possibilite o 

envolvimento tanto do indivíduo quanto das equipes, a executarem seus 

projetos de forma eficaz. 

Com o intuito de melhor caracterizar as práticas de gerenciamento de 

projetos e, em especial, no que concerne às competências de equipes, 

Rabechini; Carvalho (2003) mostram o resultado de uma pesquisa 

realizada com 106 gerentes e membros de equipes de projeto em 

empresas de diversos setores. Especial atenção foi dada aos seguintes 

pontos: identificação dos aspectos relevantes para a formação de 

competências em equipes de projetos e apresentação de um quadro 

analítico que auxilie os membros de equipes de projetos a 
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desenvolverem suas atividades. As primeiras conclusões verificadas 

foram que os indicadores mais fortemente percebidos, do lado pessoal, 

são aqueles que se referem à motivação da equipe em buscar resultados e 

o empenho em fazer a ligação do projeto com a corporação e os 

stakeholders do projeto. Não obstante, os indicadores menos relevantes, 

do lado das tarefas, referem-se ao objetivo e resultado claro que o projeto 

deve atingir. A constatação que se faz muito evidente, quando se 

confrontam os indicadores de tarefa com os de caráter pessoal, é que, 

embora as equipes se motivem em buscar resultados elas não têm 

visibilidade dos objetivos e, portanto, a busca dos resultados torna-se 

ineficaz. Este descompasso comprometeu a motivação das equipes, bem 

como a eficácia dos projetos. Por outro lado, foi possível notar que o 

indicador de tarefas referente ao gerenciamento de mudanças recebeu a 

maior avaliação, sendo que os conflitos e suas possibilidades de 

resolução do lado pessoal foram avaliados com pouca relevância. Neste 

aspecto, cabe ao gerente de projetos, portanto, se preparar para enfrentar 

o gerenciamento de mudanças e suas clássicas implicações na reação dos 

membros das equipes. 

Para as empresas que buscam uma vantagem competitiva pela inovação, 

gerar competências em projeto passa a ser fundamental. Isso faz com que 

o gerenciamento por projetos, quando desenvolvido em organizações 

inovadoras, possa contribuir para a eficiência de suas operações 

(RABECHINI; CARVALHO; LAURINDO, 2002). 

Competência significa possuir habilidades suficientes para realizar uma 

tarefa. Envolve provas observáveis de desempenho e inclui práticas 

utilizadas na seleção e reconhecimento de pessoas dentro de uma 

classificação de trabalho. A inferência que se pode fazer é que uma vez 
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que a competência tenha sido determinada em relação a um indivíduo, os 

níveis futuros de desempenho podem ser previstos para essa pessoa. Um 

gerente de projeto deve possuir um nível de competência superior ao de 

um membro de equipe. Um sponsor de projeto ou outro executivo 

interessado pode não necessitar possuir a competência prática de um 

gerente de projeto, mas certamente precisa de um nível mínimo de 

conhecimento para ser capaz de interagir com o pessoal de projeto. 

Assim, os modelos de competência em projetos são similares a outros 

modelos de competência (DINSMORE, 1998). 

No século 21, as empresas irão trocar as descrições de trabalho pelos 

modelos de competência. Descrições de trabalho para gerenciamento de 

projetos tendem a enfatizar os deliverables e expectativas do gerente de 

projetos, enquanto modelos de competência enfatizam as habilidades 

específicas necessárias para atingir os deliverables. Uma vantagem 

principal do modelo de competência é que ele permite que os 

departamentos de treinamento desenvolvam programas de formação em 

gerenciamento de projetos customizados para atender as habilidades 

requeridas. Sem os modelos de competência, a maioria dos programas de 

treinamento torna-se genérica ao invés de customizada. Um modelo de 

competência também faz com que a organização consiga desenvolver um 

currículo completo de treinamento em gerenciamento de projetos ao 

invés de um único curso (KERZNER, 2001a). 

O Australian Institute of Project Management possui um sistema de 

certificação baseado nas seguintes competências: 

• Competências em conhecimento e informações, incluindo 

conhecimento comprovado por testes e qualificações e 

experiências; 
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• Competências em processos, envolvendo atitudes e 

comportamentos capacitadores subjacentes, conforme verificado 

por um teste de perfil de personalidade; 

• Competências em resultados do trabalho de projeto realizado pelo 

indivíduo e formalmente documentados e atestados por uma 

entidade profissional. 

Passando do nível mais estratégico de formação das competências 

organizacionais para o nível da formação das competências do indivíduo, 

Fleury; Fleury (2001) procuraram caracterizá-las em três grandes blocos, 

que envolvem a relação do indivíduo com toda a empresa, em uma 

perspectiva sistêmica: 

Competências de negócio: competências relacionadas à compreensão do 

negócio, seus objetivos na relação com mercado, clientes e 

competidores, assim como com o ambiente político e social, como por 

exemplo, o conhecimento do negócio e a orientação para o cliente. São 

competências de negócio: 

• Visão estratégica: conhecer o negócio, o ambiente interno e 

externo da empresa, identificando oportunidades, ameaças, pontos 

fortes e fracos. Ter certeza e comprometimento sobre objetivos e 

valores e auxiliar os demais profissionais na descoberta do 

significado de sua área de atividade, suas responsabilidades e 

contribuições esperadas. Identificar a necessidade de mudanças e 

as competências necessárias para enfrentar os desafios do negócio. 

Assumir responsabilidades e mobilizar os demais profissionais nos 

projetos de transformação organizacional; 



 30

• Planejamento: capacidade de estruturar e sistematizar ações para 

aproveitar oportunidades e pontos fortes e minimizar ameaças e 

pontos fracos. Estabelecer mecanismos de controle e avaliação de 

ações, otimizando recursos existentes. 

Competências técnico-profisionais: competências específicas para certa 

operação, ocupação ou atividade, como, por exemplo, desenho técnico, 

conhecimento do produto e finanças. São competências técnico-

profissionais: 

• Conhecimentos específicos: possuir informações e conhecimentos 

técnicos relativos a sua área; utilizá-los e atualizá-los 

constantemente, visando ao cumprimento de atividades, resolução 

de problemas ou desenvolvimento de projetos e produtos. 

Disponibilizar os novos conhecimentos desenvolvidos interna ou 

externamente, garantindo sua circulação. 

Competências sociais: competências necessárias para interagir com as 

pessoas, como, por exemplo, comunicação, negociação, mobilização 

para mudança, sensibilidade cultural e trabalho em times. São 

competências sociais: 

• Comunicação: compreender o processo de comunicação em sua 

totalidade, garantindo o entendimento das mensagens pelos 

demais membros da organização. Capacidade de expressar idéias 

de modo claro, utilizando técnicas de comunicação apropriadas 

para cada situação; 

• Negociação: ter capacidade de discutir, estimular e influenciar 

positivamente outras pessoas a colaborarem, efetivamente, para 

atingir os objetivos organizacionais, conduzir processos de 
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obtenção de consenso, objetivando resultados satisfatórios para as 

partes envolvidas e, principalmente, para a organização, em 

situações externas e internas, argumentar coerentemente, de forma 

a persuadir as pessoas na venda de idéias e aceitar pontos de vista 

diversos dos seus; 

• Trabalho em equipe: criar e trabalhar com grupos de pessoas que 

detenham habilidades e conhecimentos diversos e 

complementares, propiciando o surgimento de sinergia. 

Habilidade em manter tais grupos trabalhando em conjunto 

eficientemente, controlando participações excessivas e convidando 

membros silenciosos a participar, resolvendo conflitos. 

Fleury; Fleury (2001) apresentam o seguinte processo de 

desenvolvimento de competências, resumido na Tabela 2. 

Segundo Gareis; Huemann (2000) competências em gerenciamento de 

projetos podem ser definidas como a capacidade de realizar o 

gerenciamento de projetos profissionalmente. Competência em 

gerenciamento de projetos requer conhecimento e experiência em 

projetos. 

Em organizações orientadas a projetos as competências em 

gerenciamento de projetos são requeridas por indivíduos, por equipes de 

projetos e pela organização como um todo (PATAH, 2003). 
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Tabela 2 – Processo de desenvolvimento de competências 

Tipo Função Como desenvolver 

Conhecimento teórico Entendimento e 

interpretação 

Educação formal e 

continuada 

Conhecimento sobre 

os procedimentos 

Saber como proceder Educação formal e 

experiência 

profissional 

Conhecimento 

empírico 

Saber como fazer Experiência 

profissional 

Conhecimento social Saber como se 

comportar 

Experiência social e 

profissional 

Conhecimento 

cognitivo 

Saber como lidar com 

a informação e saber 

como aprender 

Educação formal e 

continuada, e 

experiência social e 

profissional 

(Fonte: adaptado de Fleury; Fleury, 2001) 

A análise de competências em um projeto é altamente interessante para 

os stakeholders. Os principais stakeholders interessados nas 

competências em gerenciamento de projetos são, segundo Dinsmore 

(1998): 

• Gerentes de projeto e membros de equipes de projeto; 

• Sponsors de projetos e altos executivos; 

• A empresa; 

• Os clientes; 
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• Organizações profissionais; 

• Consultores. 

Um modelo de competência para o trabalho de projetos exige a 

identificação das competências específicas em projetos. Estando a 

listagem compilada, são necessários uma consolidação e um teste no 

local de trabalho para fazer ajustes finos na lista. O teste baseado em 

conhecimento é o primeiro elemento importante dos modelos de 

competência. No entanto, este teste não certifica que o candidato possa 

realmente realizar as tarefas eficazmente. As habilidades e a capacidade 

de aplicar o conhecimento também precisam ser avaliadas antes que a 

competência possa ser determinada. A obtenção de sucesso nos projetos 

não é, portanto uma questão de apenas reunir líderes e membros de 

equipe competentes. A conclusão de projetos com sucesso reside 

diretamente na gerência corporativa, que tem um controle sobre todos os 

grandes fatores que afetam um projeto – inclusive a indicação das 

pessoas certas para o trabalho. Essa responsabilidade da alta gerência é 

importantíssima para o sucesso do gerenciamento de projetos 

empresariais. Embora a alta gerência em muitas empresas tenha 

abdicado fortemente da responsabilidade pelos projetos no passado ela 

não pode mais fazê-lo, pois o sucesso dos projetos exerce um impacto 

direto nos resultados financeiros das empresas (DINSMORE, 1998). 

 

2.3.1. As competências individuais 

 

Para Fleury; Fleury, (2001) a competência do indivíduo pode ser 

entendida segundo três eixos fundamentais: pela pessoa, por sua 

formação educacional e por sua experiência profissional. É esta 
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integração entre a competência no âmbito individual e da organização 

que permite a agregação de valor social e econômico. Os autores 

definem competências como: "um saber agir responsável e reconhecido, 

implicando em mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 

habilidades, que agregue valor econômico à organização, e valor social 

ao indivíduo". 

Fleury; Fleury (2001) apresentam a seguinte lista de competências 

requeridas por um profissional: 

• Saber agir: saber o que e por que faz, saber julgar, escolher, 

decidir; 

• Saber mobilizar: saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, 

materiais, criando sinergia entre eles; 

• Saber comunicar: compreender, processar, transmitir informações 

e conhecimentos, assegurando o entendimento da mensagem pelos 

outros; 

• Saber aprender: trabalhar o conhecimento e a experiência, rever 

modelos mentais e saber desenvolver-se e propiciar o 

desenvolvimento dos outros; 

• Saber comprometer-se: saber engajar-se e comprometer-se com os 

objetivos da organização; 

• Saber assumir responsabilidades: ser responsável, assumindo os 

riscos e as conseqüências de suas ações, e ser, por isso, 

reconhecido; 
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• Ter visão estratégica: conhecer e entender o negócio da 

organização, seu ambiente, identificando oportunidades e 

alternativas. 

As competências em gerenciamento de projetos requeridas pelos 

indivíduos que trabalham em projetos diferem de acordo com os papéis a 

serem executados pelos indivíduos. Estes papéis individuais podem ser 

executados pelas seguintes pessoas: dono do projeto, gerente do projeto, 

gerente de projeto assistente, membro do time do projeto e ajudante de 

projeto. Cada função específica em gerenciamento de projetos pode ser 

descrita em formulários de descrição de papéis (GAREIS; HUEMANN, 

2000). 

O gerente de projetos, sendo um integrador, é o ponto de contato com os 

clientes, com a alta administração e com os gerentes funcionais da 

empresa. Crawford (2002) menciona que o gerente de projeto influencia 

aproximadamente 50% do sucesso de um projeto. Por isto, esta função 

exige algumas características pessoais apropriadas. Casarotto; Fávero; 

Castro (1999) apresentam a seguinte lista: 

• Ter flexibilidade e adaptabilidade; 

• Ter iniciativa e liderança; 

• Ter agressividade, confiança, fluência e ambição; 

• Ser um comunicador e integrador; 

• Ser capaz de balancear soluções técnicas com fatores 

administrativos (por exemplo: tempo, recursos humanos, etc.); 

• Ser organizado e disciplinado; 

• Ser um generalista ao invés de um especialista; 
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• Ser capaz de usar maior tempo planejando e controlando; 

• Ser capaz de identificar problemas e oportunidades; 

• Saber tomar decisões; 

• Saber usar seu tempo. 

A Tabela 3, abaixo, apresenta a descrição do papel do gerente de 

projetos. 

Tabela 3 – Descrição do papel do gerente de projetos 

Descrição do Papel do Gerente de Projetos 

Objetivos: 

• Representação dos interesses do projeto; 

• Garantia da realização dos objetivos do projeto; 

• Coordenação do time e dos colaboradores do projeto; 

• Representação do projeto nos ambientes relevantes. 

Posição organizacional: 

• Relatórios ao dono do projeto; 

• Ser um membro do time do projeto. 

Funções do processo de assignment do projeto: 

• Formulação do assignment do projeto junto com o dono do 

mesmo; 

• Definição dos principais membros do time do projeto juntamente 

com o dono do mesmo. 

Funções no processo de início do projeto: 
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• Organização do processo de início do projeto, juntamente com os 

principais membros do time; 

• Transferência do conhecimento da fase de pré-projeto para o 

projeto, juntamente com os membros do time; 

• Concordância dos objetivos do projeto, juntamente com os 

membros do time; 

• Desenvolvimento de planos de projeto adequados, juntamente com 

membros do time; 

• Criação de uma organização de projetos adequada, juntamente 

com os membros do time; 

• Desenvolvimento de uma cultura de projetos, estabelecida para o 

mesmo como um sistema social, juntamente com os membros do 

time; 

• Avaliação da performance do gerenciamento de riscos e realização 

do gerenciamento de descontinuidade, juntamente com os 

membros do time; 

• Criação do contexto das relações de projetos, juntamente com os 

membros do time; 

• Implementação do marketing do projeto, juntamente com os 

membros do time. 

Funções no processo de coordenação do projeto: 

• Disposição de recursos para a performance dos pacotes de 

trabalho; 

• Controle dos resultados dos pacotes de trabalho e garantia da 
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qualidade dos mesmos; 

• Aprovação dos resultados dos pacotes de trabalho; 

• Comunicação com os membros da organização do projeto; 

• Comunicação com os representantes dos ambientes relevantes; 

• Realização de marketing contínuo para o projeto. 

Funções no processo de controle de projetos: 

• Organização dos processos de controle de projeto, juntamente com 

os membros principais do time do projeto; 

• Determinação do status do projeto juntamente com os membros 

do time do projeto; 

• Concordância no plano de ações corretivas, juntamente com os 

membros do time do projeto; 

• Desenvolvimento futuro da organização do projeto e da cultura do 

mesmo, juntamente com os membros do time; 

• Redefinição dos objetivos do projeto, juntamente com os membros 

do time do projeto; 

• Revisão das relações do contexto do projeto, juntamente com os 

membros do time do projeto; 

• Realização do marketing do projeto, juntamente com os membros 

do time do projeto; 

• Preparação de relatórios de progresso, juntamente com os 

membros do time do projeto. 

Funções no processo de gerenciamento da descontinuidade do projeto: 
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• Organização do gerenciamento do processo da descontinuidade do 

projeto (crises ou gerenciamento da mudança), juntamente com o 

dono do projeto; 

• Contribuições relacionadas às resoluções de crises ou mudanças, 

juntamente com os membros do time do projeto. 

Funções no processo de encerramento do projeto: 

• Organização do processo de encerramento do projeto, juntamente 

com os membros principais do time; 

• Encerramento emocional do projeto, juntamente com os membros 

do time do projeto; 

• Transferências de conhecimentos para a organização funcional 

juntamente com os membros do time do projeto e com os 

representantes da organização funcional; 

• Marketing final do projeto, juntamente com os membros do time 

do projeto. 

(Fonte: adaptado de Gereis; Huemann, 2000) 

Da descrição do papel do gerente de projeto pode-se perceber que o 

mesmo requer conhecimentos e experiências e não somente a aplicação 

das metodologias de gerenciamento de projetos. 

Muitas vezes o gerente do projeto deve ser visto mais como um 

coordenador de atividades e motivador de pessoas ao invés de um 

controlador de tarefas. Klose (2002) apresenta a seguinte lista de papéis 

do gerente do projeto: 

• Coordenação; 
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• Motivação; 

• Decisão; 

• Avaliação; 

• Análise; 

• Liderança; 

• Controle; 

• Organização. 

Gareis; Huemann (2000) apresentam uma relação de habilidades que um 

gerente de projetos deve possuir. São elas: 

• Seleção de metodologias de gerenciamento de projetos 

apropriadas para um dado projeto; 

• Seleção das estruturas apropriadas de comunicação; 

• Facilitação de diferentes reuniões e workshops; 

• Seleção de participantes para diferentes reuniões e workshops; 

• Decisão de quando envolver o sponsor e o coach do projeto; 

• Definição da forma apropriada de documentação de 

gerenciamento de projetos, tais como livro do projeto, relatórios 

de progresso do projeto e relatório de encerramento do projeto; 

• Definição da estratégia de marketing do projeto. 

Em um estudo executado por Rabechini; Carvalho; Laurindo (2002), os 

autores obtiveram uma ordem de importância das habilidades de um 

gerente de projeto. Estas habilidades estão expressas na Tabela 4. As três 

habilidades mais importantes percebidas foram: relacionamento humano, 
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liderança e técnica. As habilidades menos importantes foram: orçamento, 

comunicação e relacionamento com clientes e fornecedores. 

Tabela 4 – Habilidades de um gerente de projeto 

Habilidades do Gerente de 

Projetos 

Participação 

Capacidade em gerenciar as 

relações humanas, resolvendo 

conflitos e estimulando as pessoas 

87,20 % 

Capacidade de estabelecer metas e 

fazer cumpri-las 

82,40 % 

Capacidade de definir o objetivo e 

o escopo do projeto 

78,40 % 

Capacidade de gerenciar o prazo 

das atividades do projeto 

77,60 % 

Capacidade de negociar com as 

várias entidades que participam do 

projeto 

76,80 % 

Capacidade em contratar 

fornecedores e de se relacionar 

com clientes 

75,20 % 

Capacidade em estabelecer um 

sistema de informação no projeto 

71,20 % 

Capacidade em elaborar e 

gerenciar planos financeiros e de 

desembolso do projeto 

64,80 % 
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(Fonte: adaptado de Rabechini, Carvalho; Laurindo, 2002) 

Além disso, um gerente de projetos precisa possuir conhecimentos 

relacionados aos produtos, à empresa e ao mercado em que atua. Em 

projetos internacionais também são necessários conhecimentos culturais 

e de línguas estrangeiras (PATAH, 2003). 

O The Standish Group (1999) apresenta as seguintes características de 

um bom gerente de projetos: 

• O gerente de projeto deve ser multilíngual, ou seja, deve ser capaz 

de se comunicar com todos os stakeholders do projeto; 

• O gerente de projeto deve trabalhar controlando quem entra e 

quem sai do mesmo; 

• O gerente de projeto deve ser o coordenador dos recursos alocados 

ao mesmo; 

• O gerente de projeto deve atuar como condutor da equipe; 

• O gerente de projeto deve ser um bom comunicador; 

• O gerente de projeto não deve atuar como um sponsor executivo; 

• O gerente de projeto não deve ser um representante funcional; 

• O gerente de projeto não deve ser um controlador para todos os 

stakeholders; 

• Um bom gerente de projeto se parece mais com um presidente de 

uma pequena empresa. 

 

2.3.2. As competências da equipe 
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Maquiavel (2002) diz que: “Se deve considerar não haver coisa mais 

difícil para cuidar nem mais duvidosa a conseguir, nem mais perigosa de 

manejar do que se tornar chefe e introduzir novas ordens. Isso porque o 

introdutor tem por inimigos todos aqueles que obtinham vantagens com 

as velhas instituições e encontra fracos defensores naqueles que das 

novas ordens se beneficiam. Essa fraqueza nasce, em parte, por medo 

dos adversários que ainda têm as leis conformes a seus interesses e, em 

parte, pela incredulidade dos homens: estes, em verdade, não crêem nas 

inovações se não as vêem resultar de uma firme experiência”. O autor 

concluiu que a um líder é necessário ter o povo como amigo, pois, de 

outro modo, não terá alternativas quando da ocorrência de problemas. O 

líder deve ser lento no crer e no agir, não se alarmar por si mesmo e 

proceder de forma equilibrada, com prudência e humildade, buscando 

evitar que a excessiva confiança o torne incauto e a demasiada 

desconfiança o faça intolerável. 

As competências da equipe de projeto se referem à possibilidade de 

indivíduos trabalharem em conjunto visando atingir os objetivos do 

projeto. As vantagens de se trabalhar em equipe é que as competências 

funcionais podem ser agrupadas e orientadas para um mesmo objetivo. 

A estrutura de uma equipe está fortemente ligada à estrutura 

organizacional a qual ela faz parte e seu desempenho pode ser sensível a 

esta estrutura. No entanto, para medir o desempenho de uma equipe é 

necessário considerar alguns critérios mínimos. Segundo Frame (1994), 

as equipes possuem as seguintes características: objetivos factíveis e 

claros; subprodutos intermediários (deliverables) bem definidos; 

conjunto de habilidades gerenciais e técnicas diferenciadas; nível de 

educação entre os membros da equipe; uso de ferramentas adequadas 
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para o trabalho; disciplina; coesão; liderança; estrutura apropriada e 

habilidades para integração visando à busca de resultados e o bom 

relacionamento com os clientes. 

O gerenciamento das equipes de projeto não é uma tarefa fácil, por dois 

motivos: o primeiro é que os times de projetos são extremamente 

dinâmicos e os membros do grupo estão em constante mudança; o 

segundo é que talvez somente o gerente do projeto e alguns membros da 

alta gerência conseguem ver a equipe do projeto como uma entidade 

única. Se os gerentes de projeto desejam um grupo motivado eles devem 

trabalhar nesta direção. Isto é possível através da condução de reuniões 

produtivas, da criação de um espaço físico próprio para o grupo, da 

criação de sinais específicos do grupo, da divulgação dos resultados do 

grupo, do desenvolvimento do reconhecimento de esforços especiais, do 

desenvolvimento, por parte do gerente de projeto, de um comportamento 

voltado às pessoas do seu grupo e de uma correta estruturação do grupo 

quanto às responsabilidades de cada membro do mesmo (FRAME, 

1994). 

Tanto o gerente de projetos como os membros das equipes de projeto 

devem possuir características especiais diferentes daquelas apresentadas 

pelos demais funcionários da empresa. 

Meredith; Mantel (2000) enumerou uma série de atributos que um bom 

gerente de projetos deve possuir. São elas: forte base tecnológica, 

maturidade individual, grande disponibilidade, bom relacionamento com 

a alta direção da empresa, ser capaz de manter a equipe motivada e ter 

trabalhado em diferentes departamentos da empresa. 

Kerzner (2001a) apresenta uma lista bem mais completa de 

características desejadas em um gerente de projetos: flexibilidade e 
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adaptabilidade, preferência por iniciativa e liderança, agressividade, 

confiança, persuasão e fluência verbal, ambição e pró-atividade, 

efetividade como comunicador e integrador, variedade de interesses 

pessoais, entusiasmo, imaginação e espontaneidade, habilidade em 

balancear soluções técnicas com as variáveis de tempo, custo e fatores 

humanos, ser bem organizado e disciplinado, ser um generalista em lugar 

de um especialista, habilidade para dedicar a maior parte de seu tempo 

para planejamento e controle, habilidade para identificar problemas, 

capacidade de tomar decisões e habilidade para balancear o uso do 

tempo. 

Quanto às características de membros efetivos de equipes de 

gerenciamento de projetos, Meredith; Mantel (2000) apresenta como 

sendo as mais comuns: 

• Habilidades técnicas de alta qualidade; 

• Sensibilidade política; 

• Forte orientação à solução de problemas; 

• Alta capacidade de automotivação. 

 

2.3.3. As competências da organização 

 

As competências organizacionais, por seu lado, referem-se à 

possibilidade de indivíduos ou equipes conduzirem seus projetos de 

forma a alcançarem os objetivos propostos, dando maior competitividade 

às empresas. 
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As competências no âmbito da empresa também foram estudadas por 

Frame (1994), cujo modelo de formação de competências em 

gerenciamento de projetos evidencia sete elementos: procedimentos 

claros e bem formulados; acesso à informação; recursos humanos e 

materiais com quantidade e qualidade suficientes; oportunidades para 

treinamento; visão clara dos objetivos da empresa; cultura para melhoria 

contínua e, institucionalização do gerenciamento de projetos. 

Não somente indivíduos e equipes, mas também organizações têm a 

capacidade de reunir conhecimentos e experiências e guardá-las em uma 

“mente coletiva” (SENGE, 1994). 

É difícil imaginar que organizações possuam um “cérebro coletivo”, mas 

qualquer um pode descobrir conhecimentos e experiências da 

organização nos procedimentos operacionais, descrição de processos de 

trabalho, descrição de papéis, rotinas e bancos de dados de conhecimento 

de produtos e projetos (GAREIS; HUEMANN, 2000). 

Fleury; Fleury (2001) apresentam a seguinte lista de competências de 

uma organização: 

• Competências sobre processos: conhecimentos sobre o processo 

de trabalho; 

• Competências técnicas: conhecimentos específicos sobre o 

trabalho que deve ser realizado; 

• Competências sobre a organização: saber organizar os fluxos de 

trabalho; 

• Competências de serviço: aliar a competência técnica à pergunta: 

qual o impacto que este produto ou serviço terá sobre o 

consumidor final?; 
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• Competências sociais: saber ser, incluindo atitudes que sustentam 

os comportamentos das pessoas. Os autores identificam três 

domínios dessas competências: autonomia, responsabilização e 

comunicação. 

Com o objetivo de descrever e medir as competências de projeto de uma 

organização, modelos de maturidade em gerenciamento de projetos 

foram criados nos últimos anos. A maioria deles baseia-se no A Guide to 

the Project Management Body of Knowledge do Project Management 

Institute. Estes modelos utilizam-se, normalmente, de quatro ou cinco 

passos para medir a competência em projetos de uma organização. A 

escala usualmente utilizada é a mesma proposta pelo The Capability 

Maturity Model do Software Engineering Institute – SEI (1997). Nesta 

dissertação serão apresentados dois destes modelos, na seção 2.7: o 

modelo de maturidade de Kerzner e o modelo de maturidade OPM3 do 

Project Management Institute. 

 

2.4. Estruturas de gerenciamento de projetos 

 

Para o efetivo gerenciamento de um projeto, a equipe que irá executá-lo 

necessita estar organizada segundo uma estrutura. É esta estrutura que irá 

definir a sistemática de trabalho do grupo com o objetivo de entregar os 

resultados do projeto ao cliente no prazo previsto, dentro do custo 

programado e segundo as características técnicas definidas inicialmente 

(PATAH, 2002). 

Durante os últimos trinta anos uma revolução vem ocorrendo na 

introdução e desenvolvimento de novas estruturas organizacionais. Os 
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executivos perceberam que as organizações devem ser mais dinâmicas, 

ou seja, elas devem ser capazes de se reestruturar rapidamente conforme 

as necessidades do mercado (KERZNER, 2001a). 

Como alternativas a rigidez da estrutura organizacional funcional ou 

tradicional surgiram as estruturas projetizada e a matricial. A estrutura 

matricial, uma combinação das estruturas funcional e projetizada, ainda 

pode ser dividida em matricial fraca, equilibrada e forte (PATAH; 

CARVALHO, 2002a). 

Segundo Meredith; Mantel (2000), a estrutura projetizada, mais nova que 

a estrutura funcional, vem apresentando um rápido crescimento nas 

últimas décadas. O autor argumenta que muitas são as razões para a 

popularização deste tipo de estrutura organizacional, agrupando-as em 

quatro tópicos principais. Primeiramente, a velocidade de resposta e a 

orientação ao mercado tornaram-se uma exigência para a obtenção de 

sucesso nos dias de hoje. Em segundo lugar, o desenvolvimento de 

novos produtos, processos ou serviços regularmente requer informações 

das mais diferentes áreas de conhecimento. Em terceiro lugar, a rápida 

expansão de novidades tecnológicas em praticamente todas as áreas das 

empresas, tende a desestabilizar a estrutura das mesmas. Por fim, uma 

grande parte da alta administração das organizações não se sente muito 

confiante no entendimento e na coordenação de todas as atividades que 

ocorrem dentro de suas organizações. 

Segundo Kerzner (2001a), existem cinco indicadores que mostram que a 

tradicional estrutura funcional pode não ser a mais adequada para 

gerenciar projetos: 
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• Os gerentes estão satisfeitos com as habilidades técnicas de suas 

equipes, mas os projetos não estão sendo executados segundo os 

cronogramas definidos e dentro dos custos programados; 

• Existe um grande compromisso na execução do projeto, mas uma 

alta variação na performance do mesmo; 

• Muitos talentosos especialistas envolvidos com o projeto se 

sentem sub-utilizados; 

• Grupos específicos de trabalho reclamam constantemente uns dos 

outros por falhas na entrega do trabalho dentro do prazo previsto; 

• Projetos estão sendo executados dentro das especificações e nos 

prazos previstos, mas os sub-grupos e os indivíduos não estão 

satisfeitos com os resultados. 

Kerzner (2001a) salienta, no entanto, que não existe um modelo único de 

estrutura organizacional, pois a estrutura deve estar adequada ao tipo de 

projeto a ser gerenciado. 

 

2.4.1. As estruturas funcional, projetizada e matricial 

 

2.4.1.1. A estrutura funcional 

 

A estrutura funcional coloca o projeto a ser executado dentro de um dos 

departamentos técnicos da empresa. Com isso o responsável pelo projeto 

passa a ser o gerente funcional deste departamento (PATAH, 2002). 

A Figura 1 apresenta um exemplo de estrutura funcional. 
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Figura 1 – Exemplo de estrutura funcional 

 

(Fonte: Patah, 2002) 

As vantagens e desvantagens deste tipo de estrutura para projetos estão 

apresentadas na Tabela 5. 

Tabela 5 – Vantagens e desvantagens da estrutura funcional 

Vantagens Desvantagens 

• existe uma grande flexibilidade no 

uso dos recursos humanos necessários 

ao projeto; 

• especialistas em determinado 

assunto podem ser utilizados em 

diferentes projetos; 

• os especialistas de um mesmo 

departamento podem ser facilmente 

reunidos para compartilhar 

• o cliente não é o foco das 

atividades do departamento que 

gerencia o projeto; 

• o departamento funcional tende a 

ser orientado em direção às suas 

atividades particulares; 

• a responsabilidade total do projeto 

não é delegada a nenhum funcionário 

em específico; 

Gerente de 
Produção 

Diretor
Industrial

Gerente do
Projeto A 

Gerente do 
Projeto B 
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conhecimentos e experiências; 

• o departamento funcional é a base 

para a continuidade do conhecimento 

tecnológico, quando um indivíduo 

deixa o projeto ou mesmo a empresa; 

• o departamento funcional 

proporciona um caminho natural para 

o crescimento dos indivíduos cuja 

especialidade está na área funcional; 

• existe facilidade de controle do 

orçamento e dos custos do projeto; 

• possibilidade de um melhor 

controle técnico; 

• flexibilidade no uso da mão-de-

obra; 

• grande disponibilidade de mão-de-

obra; 

• possibilidade de um grande 

controle sobre os funcionários, uma 

vez que cada funcionário possui 

somente uma pessoa a quem se 

reportar; 

• os canais de comunicação são 

verticais e bem estabelecidos; 

• rápida possibilidade de reação, 

• as respostas às necessidades dos 

clientes são lentas; 

• existe uma tendência de 

subestimar o projeto; 

• a motivação das pessoas alocadas 

no gerenciamento do projeto tende a 

ser pequena em relação ao mesmo; 

• este tipo de estrutura 

organizacional não facilita uma 

abordagem holística em relação ao 

projeto; 

• esta estrutura não provê uma 

ênfase orientada a projetos necessária 

para acompanhar as atividades de 

projeto; 

• a coordenação torna-se complexa e 

é necessário um lead time adicional 

para a aprovação de decisões; 

• as decisões normalmente são 

tomadas em favor dos grupos 

funcionais mais fortes; 

• não há foco nos clientes; 

• as respostas às necessidades dos 

consumidores é lenta; 
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mas pode ser dependente das 

prioridades dos gerentes funcionais. 
• a motivação e a inovação são 

decrescentes; 

• as novas idéias tendem a ser 

orientadas às funções. 

(Fonte: adaptado de Meredith; Mantel, 2000 e Kerzner, 2001a) 

 

2.4.1.2. A estrutura projetizada 

 

Há 50 anos atrás, as empresas podiam sobreviver com somente uma ou 

talvez duas linhas de produtos. Com isso, a estrutura funcional satisfazia 

as necessidades de controle dos projetos. Com o passar dos anos, as 

empresas descobriram que sua sobrevivência dependia de uma 

diversificação de seus produtos, isto é, possuir múltiplas linhas de 

produtos, e uma grande integração das tecnologias. Conforme a 

complexidade das organizações aumentava, os gerentes descobriam que 

as atividades de projeto não estavam sendo integradas de maneira 

efetiva. Com isso, iniciou-se a procura por novas estruturas 

organizacionais com o intuito de permitir uma maior integração e 

resolver os problemas existentes. Era o surgimento da estrutura 

projetizada (PATAH; CARVALHO, 2002a). 

Segundo Kerzner (2001a), a maior vantagem da estrutura projetizada é 

que um único indivíduo, o gerente de projetos, mantém autoridade 

completa sobre o projeto como um todo. No entanto, este tipo de 

estrutura cria divisões dentro da empresa. 

A Figura 2 apresenta um exemplo de estrutura projetizada. 



 53

Figura 2 – Exemplo de estrutura projetizada 

 

(Fonte: Patah, 2002) 

A Tabela 6 sintetiza os pontos fortes e fracos deste tipo de estrutura. 

Tabela 6 – Vantagens e desvantagens da estrutura projetizada 

Vantagens Desvantagens 

• o gerente de projeto tem total 

autoridade sobre o mesmo; 

• todos os membros do projeto 

encontram-se sob a responsabilidade 

do gerente do mesmo; 

• as comunicações são facilitadas 

em comparação à estrutura funcional; 

• os membros do time do projeto 

possuem uma forte identidade própria 

e, com isso, tendem a desenvolver um 

alto nível de comprometimento com o 

projeto; 

• quando a organização tem vários 

projetos, é comum que vários novos 

grupos sejam criados, isto pode 

ocasionar duplicidade de trabalho; 

• as pessoas com conhecimentos 

específicos sobre determinados 

assuntos tendem a serem alocadas aos 

projetos quando elas estão disponíveis 

e não quando elas são necessárias para 

o projeto; 

• para projetos de alta tecnologia, o 

fato dos especialistas “pertencerem” 

aos setores funcionais é um grande

Diretor de
Projetos 

Gerente do
Projeto A 

Gerente do
Projeto B 

Gerente do 
Projeto C 
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• a possibilidade de se tomar 

decisões rápidas é maior; 

• existe uma unidade de comando 

dentro do projeto; 

• estruturas projetizadas são 

estruturalmente simples e flexíveis, e 

relativamente fáceis de se 

compreender e implementar; 

• a estrutura organizacional tende a 

permitir uma abordagem holística ao 

projeto; 

• os canais de comunicação são 

fortes; 

• a gerência pode manter o 

conhecimento em um projeto sem a 

necessidade de compartilhamento das 

pessoas-chave; 

• uma rápida resposta aos clientes é 

proporcionada; 

• os funcionários demonstram 

lealdade para com o projeto; 

• existe flexibilidade na 

determinação de tempo, custo e 

performance; 

aos setores funcionais é um grande 

problema para o gerente de projetos, 

pois ele precisa do trabalho destes 

especialistas constantemente; 

• estruturas projetizadas tendem a 

apresentar uma certa inconsistência na

maneira pela qual as políticas e 

procedimentos internos da empresa 

são cumpridos; 

• existe uma considerável incerteza 

sobre o que irá ocorrer com os 

membros da equipe do projeto quando 

o mesmo terminar; 

• o custo de manter esta estrutura 

pode ser proibitivo devido à 

duplicação de esforços, facilidades e 

pessoal; 

• existe uma tendência de reter os 

funcionários em um projeto para um 

tempo maior que o necessário; 

• o controle dos especialistas 

funcionais requer a coordenação da

alta gerência; 

• há uma falta de oportunidades para 

o intercâmbio técnico entre os 

diferentes projetos; 
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• a interface com a alta 

administração torna-se mais fácil, 

uma vez que o tamanho da unidade é 

diminuído; 

• a alta gerência possui mais tempo 

livre para a tomada de decisões 

executivas. 

• há uma falta de continuidade de 

carreira e oportunidades para as 

pessoas que trabalham em projetos. 

(Fonte: adaptado de Meredith; Mantel, 2000 e Kerzner, 2001a) 

 

2.4.1.3. As estruturas matriciais 

 

A estrutura matricial combina as estruturas funcional e projetizada para 

formar uma estrutura híbrida com características das duas “estruturas-

mãe”. Em paralelo à estrutura funcional, sob a responsabilidade dos 

gerentes funcionais; são criados grupos de projeto, sob a 

responsabilidade de gerentes de projetos. Os grupos de projeto utilizam 

as mesmas pessoas que pertencem aos setores funcionais. Estes passam a 

ter dois tipos de trabalho, um relativo ao seu setor funcional e outro 

relativo ao projeto do qual estão participando; e dois “chefes” diferentes, 

o gerente funcional e o gerente do projeto (PATAH; CARVALHO, 

2002a). 

A estrutura matricial pode apresentar-se sob diversas formas. A primeira 

delas é a estrutura matricial fraca. Ela é mais parecida com a estrutura 

funcional e os gerentes funcionais possuem um maior poder em 

comparação aos gerentes de projeto. Outro tipo é a estrutura matricial 

forte. Este tipo de estrutura aproxima-se mais da estrutura projetizada, 
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onde os gerentes de projeto possuem uma maior influência sobre os 

funcionários da empresa do que os gerentes funcionais. Uma terceira 

estrutura matricial é a estrutura matricial equilibrada, onde os gerentes de 

projeto e os gerentes funcionais possuem o mesmo nível de influência 

sobre o trabalho e as pessoas que o executam (PATAH; CARVALHO, 

2002a). 

A Figura 3 apresenta um modelo de estrutura matricial. 

Figura 3 – Exemplo de estrutura matricial 

 

(Fonte: Patah, 2002) 

A Tabela 7 apresenta as vantagens e desvantagens da estrutura matricial. 

Tabela 7 – Vantagens e desvantagens da estrutura matricial 

Vantagens Desvantagens 

• existe um responsável pelo projeto 

como um todo: o gerente do projeto; 

• devido ao fato do projeto estar 

• podem existir dúvidas quanto à 

responsabilidade pela tomada de uma 

decisão dentro do projeto, isto pode 

atrasar a realização do mesmo;
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distribuído ao longo das divisões da 

empresa, ele pode utilizar toda a 

capacidade técnica da mesma; 

• existe uma ansiedade menor sobre 

o que irá ocorrer com as pessoas 

envolvidas com o projeto, ao fim do 

mesmo; 

• as respostas às necessidades dos 

clientes são rápidas; 

• a estrutura matricial é flexível; 

• o projeto possui representantes das 

unidades administrativas da empresa; 

• devido ao fato de, normalmente, 

ocorrerem vários projetos 

simultaneamente nas empresas, a 

estrutura matricial permite uma maior 

otimização do uso dos recursos da 

empresa; 

• o gerente de projeto mantém 

máximo controle sobre o projeto e os 

recursos necessários ao mesmo, 

incluindo custos e membros do 

projeto; 

• políticas e procedimentos podem 

ser definidos independentemente para 

atrasar a realização do mesmo; 

• os diferentes gerentes de projeto 

podem “competir” pelos recursos 

técnicos disponíveis na empresa, 

fazendo com que o uso dos mesmos 

deixe de ser realizado de maneira 

otimizada; 

• em estruturas matriciais fortes, o 

problema do atraso na conclusão do 

projeto é tão grave quanto na estrutura 

projetizada; 

• é necessário que o gerente de 

projetos possua uma habilidade 

especial em negociar recursos com os 

gerentes funcionais; 

• a estrutura matricial viola o 

princípio de gerenciamento da 

unidade de comando: os funcionários 

da empresa possuem dois chefes, o 

gerente do projeto e o gerente 

funcional; 

• existem fluxos de informação e 

trabalho multidimensionais; 

• prioridades são alteradas 

continuamente; 
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cada projeto; 

• as estruturas funcionais existem, 

primariamente, para suportar os 

projetos; 

• cada pessoa possui uma “casa” 

depois do encerramento do projeto; 

• devido ao fato dos recursos serem 

compartilhados, os custos são 

minimizados; 

• uma base técnica pode ser 

desenvolvida; 

• ocorre um rápido desenvolvimento 

de especialistas e generalistas; 

• autoridade e responsabilidade são 

compartilhadas; 

• o stress é compartilhado por todo o 

time e pelos gerentes funcionais. 

• os objetivos da gerência diferem 

dos objetivos do projeto; 

• existe um grande potencial para a 

ocorrência de conflitos; 

• dificuldade de monitoração e 

controle; 

• o balanceamento de tempo, custo e 

performance devem ser monitorados; 

• funcionários e gerentes são mais 

suscetíveis à ambigüidade de papéis 

em comparação à estrutura funcional; 

• os funcionários não sentem que 

possuem controle sob seu próprio 

destino quando estão se reportando 

continuamente a vários gerentes. 

(Fonte: adaptado de Meredith; Mantel, 2000 e Kerzner, 2001a) 

 

2.4.2. O processo de escolha de uma estrutura organizacional para 

projetos 

 

Como mencionado no início deste trabalho, não existe uma estrutura 

organizacional única para todos os casos. Para cada diferente projeto 
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existe uma estrutura mais adequada. No início de cada projeto deve ser 

feita uma análise individual de vários fatores para se definir qual é a 

estrutura organizacional mais adequada para o mesmo (PATAH; 

CARVALHO, 2002a). 

Mayrshofer; Kröger (2001) argumentam que uma estrutura adequada 

com o poder igualmente distribuído na estrutura pode tornar o trabalho 

de projetos o mais suave possível. Além disso, eles dizem que, 

independente da estrutura escolhida, é importante que ela seja 

claramente comunicada a todos os stakeholders do projeto. 

Kerzner (2001a) levantou os seguintes fatores que, segundo ele, 

influenciam a escolha da estrutura organizacional de um projeto: 

tamanho e duração do projeto, experiência da organização no 

gerenciamento de projetos, filosofia da alta gestão da empresa quanto ao 

gerenciamento de projetos, localização física do projeto, recursos 

disponíveis e aspectos específicos do projeto. 

Por outro lado, Kerzner (2000) investiga a maturidade em gerenciamento 

de projetos em uma empresa segundo cinco fases de um ciclo de vida 

genérico, quais sejam: embrionária; reconhecimento da alta 

administração; reconhecimento da média gerência; crescimento e 

maturidade. A Figura 4 ilustra o modelo. 

 

 

 

 

 



 60

Figura 4 – Ciclo de vida em gerenciamento de projetos 

 

(Fonte: Kerzner, 2000) 

As principais características da fase embrionária referem-se ao 

reconhecimento da importância do gerenciamento de projetos para a 

empresa. A fase de reconhecimento da alta administração pode ser 

percebida pelos seguintes pontos: visibilidade em termos de suporte; 

entendimento da disciplina de gerenciamento de projetos; 

estabelecimento de patrocinador no nível executivo e postura favorável 

na mudança da forma de fazer negócios. As principais características da 

terceira fase referem-se à gerência de linha. A fase de crescimento é 

caracterizada pelo desenvolvimento de uma metodologia de 

gerenciamento de projetos pela empresa e comprometimento com as 

atividades de planejamento. A última fase, a de maturidade, refere-se ao 

desenvolvimento de um sistema formal de controle gerencial que integre 

custos e prazos, além do desenvolvimento de um programa educacional 

com o intuito de aumentar as competências em gerenciamento de 

projetos na empresa. 
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A Tabela 8 apresenta as características de cada uma das fases do ciclo de 

vida em gerenciamento de projetos, apresentadas na Figura 4. 

Tabela 8 – Características do ciclo de vida em gerenciamento de projetos 
Fase Características 

Reconhecimento da necessidade de gerenciamento 
de projetos 
Reconhecimento dos potenciais benefícios do 
gerenciamento de projetos 
Aplicação do gerenciamento de projetos aos negócios 

Embrionária 

Reconhecimento das mudanças necessárias à 
implementação do gerenciamento de projetos 
Apoio executivo visível 
Entendimento executivo do gerenciamento de projetos 
Apoio de sponsors aos projetos 

Reconhecimento 
Alta 

Administração Vontade de mudar a maneira de se fazer negócios 
pela empresa 
Apoio visível da gerência de linha 
Comprometimento da gerência de linha com o 
gerenciamento de projetos 
Treinamento da gerência de linha 

Reconhecimento 
Média Gerência 

Envio de funcionários funcionais a treinamentos de 
gerenciamento de projetos 
Desenvolvimento de ciclos de vida em gerenciamento 
de projetos para a empresa 
Desenvolvimento de uma metodologia de 
gerenciamento de projetos 
Comprometimento com um planejamento efetivo 
Minimização de escopo 

Crescimento 

Seleção de software de gerenciamento de projetos 
para dar suporte à metodologia 
Desenvolvimento de um sistema de controle do 
gerenciamento de custo e cronograma 
Integração do controle de custo e cronograma Maturidade 
Desenvolvimento de um currículo educacional para 
suportar o gerenciamento de projetos 

(Fonte: adaptado de Kerzner, 2000) 

Mayrshofer; Kröger (2001) levantaram algumas perguntas que a 

estrutura organizacional escolhida para gerenciar os projetos de uma 

empresa deveria responder: 
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• O time do projeto possui todas os conhecimentos e competências 

sociais necessários às necessidades do projeto ou precisa buscá-los 

fora do projeto? 

• Os papéis, as responsabilidades e o trabalho em grupo estão 

devidamente regulamentados? 

• Estão os membros da equipe do projeto habilitados a executarem e 

implementarem o trabalho do projeto? 

• O processo decisório dentro da organização de projeto está 

claramente definido? 

• A organização do projeto está montada de modo a minimizar o 

conflito entre os membros do time durante a execução do projeto? 

• A divisão de poder dentro da organização facilita que os 

deliverables do projeto sejam atingidos? 

A escolha da correta estrutura deve ser feita à luz de alguns fatores. 

Verzuh (1999) apresenta alguns, tais como: duração do projeto, 

comprometimento do time, proporção de orçamento e similaridade de 

projetos. Quanto à duração do projeto, quanto maiores os projetos, mais 

sentido faz organizar uma empresa ao redor de projetos. Quanto maior o 

comprometimento do time ao projeto, isto é, quanto maior a quantidade 

de pessoas alocadas full-time a um projeto, mais forte é o indicador em 

favor das estruturas projetizadas. Quando uma empresa faz uma grande 

parte de suas receitas através do gerenciamento de projetos, mais atenção 

o tema deve merecer por parte da mesma. Quanto menos similares forem 

os projetos conduzidos por uma organização, mais sentido faz estruturá-

la por projetos. Quando os projetos são muito parecidos eles podem ser 

conduzidos como operações tradicionais. 
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Meredith; Mantel (2000) resumiu o processo de escolha da estrutura 

organizacional de um projeto em seis passos: 

• 1. Definir os resultados específicos desejados com o projeto; 

• 2. Determinar as tarefas-chave para atingir os resultados definidos 

e identificar quais departamentos da empresa precisarão ser 

acionados; 

• 3. Seqüênciar as tarefas-chave e agrupá-las de maneira lógica; 

• 4. Determinar à quais sub-sistemas do projeto os grupos de tarefa 

serão alocados; 

• 5. Identificar quais características especiais do projeto e da 

empresa podem afetar a maneira pela qual o projeto deve ser 

organizado; 

• 6. Considerar as informações acima em relação às vantagens e 

desvantagens de cada tipo de estrutura organizacional para tomar a 

decisão final. 

Apesar da escolha ser determinada pela situação específica de cada 

projeto, Meredith; Mantel (2000) argumenta que existe uma parcela 

intuitiva no processo de escolha da estrutura organizacional do projeto, 

por parte de quem toma a decisão final. 

 

2.5. O escritório de gerenciamento de projetos (PMO) 

 

Entre as diferentes estruturas de gerenciamento de projetos que são 

utilizadas para gerenciar projetos nos dias de hoje, provavelmente a de 

maior sucesso é o PMO (Project Management Office). O conceito do 
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PMO apareceu no final da década de 50 e começo da década de 60 

(KERZNER, 2002). 

O gerenciamento de projetos oferece uma abordagem interessante para 

operar com sucesso nos dias de hoje. PMOs ajudam as organizações a 

garantir sua sobrevivência nestes tempos turbulentos. Conforme tem 

crescido a prática de gerenciamento de projetos, tem aumentado a 

demanda por um método sistemático de implementação da mesma. As 

organizações têm atuado rapidamente para adquirir software de projetos, 

enviar funcionários para programas de treinamento em gerenciamento de 

projetos e até mesmo estabelecer programas de obtenção de graus 

acadêmicos em gerenciamento de projetos. Mas as empresas podem 

fazer algo mais para melhorar seu gerenciamento de projetos: estabelecer 

PMOs (BLOCK; FRAME, 1998). 

Rollins (2003a) estima que existam mais de 50.000 PMOs de algum tipo 

nos EUA nos dias de hoje. Além disso, este mesmo autor argumenta que 

um PMO envolvido em um volume de projetos de mais de US$ 10 

milhões deveria ser capaz de retornar 10% ou mais do valor do 

orçamento do investimento nos primeiros 12 meses de funcionamento da 

estrutura. Do mesmo modo um PMO deveria retornar um mínimo de 

10% do ROI para cada objetivo corporativo que ele suporta 

holisticamente, e outros 2 a 4%, no mínimo, de melhorias na utilização 

dos recursos. 

O PMO pode ser definido como uma entidade organizacional 

estabelecida para auxiliar os gerentes de projeto e os times da 

organização na implementação dos princípios, práticas, metodologias, 

ferramentas e técnicas do gerenciamento de projetos (DAI, 2001). Ele se 
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apresenta como a estrutura mais robusta para a condução das atividades 

de um projeto (LITKE, 2002). 

A maneira como os escritórios de projeto são estruturados em uma 

empresa e o que eles fazem varia de organização para organização. 

Contudo, entre as funções dos escritórios de projeto, existem três 

principais áreas: desenvolvimento, suporte e controle. As funções de 

desenvolvimento são aquelas que envolvem o recrutamento, o 

treinamento e o desenvolvimento dos gerentes de projeto. As funções de 

suporte são aquelas que ajudam os gerentes de projeto a fazerem seu 

trabalho de uma maneira melhor através do oferecimento de assistência e 

clareza nos processos do gerenciamento de projetos. As funções de 

controle são aquelas da gerência funcional e incluem: a avaliação de 

gerentes de projeto, a alocação de gerentes de projeto a projetos, a 

garantia de que os deliverables dos projetos são produzidos e se 

apresentam com uma qualidade adequada e, o estabelecimento de 

padrões. A implementação de um PMO pode ser desafiadora, mas ela 

não é um novo território (PATAH; CARVALHO, 2003). 

Porém, ainda segundo Patah; Carvalho (2003), deve-se tomar cuidado 

para não transformamos o PMO de uma empresa em um departamento 

puramente burocrático. Burghardt (2000) diz que um PMO não deve se 

transformar em um mero e degradante acumulador e distribuidor de 

papéis. 

Apesar disso, Crawford (2002) argumenta que o desenvolvimento de um 

PMO como uma característica da organização moderna será uma das 

mais excitantes tendências em desenvolvimento organizacional nesta 

década. 
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2.5.1. O papel e as funções de um PMO 

 

Verzuh (1999) argumenta que os dois principais fatores que devem 

governar o papel de um project office são responsabilidade e autoridade. 

Se uma organização conduz projetos apenas ocasionalmente não há 

necessidade de desenvolver habilidades sistemáticas para esforços em 

projetos. Contudo se uma organização dirige a maior parte de sua 

energia em direção à implementação de projetos, uma abordagem 

inconseqüente em gerenciamento de projetos leva a ineficiências e pode 

até mesmo ser perigosa. Com uma maior quantidade de projetos sendo 

gerenciados, a necessidade de um PMO torna-se mais aparente. Segundo 

Block; Frame (1998) algumas das funções de um PMO são: 

• Fornecer suporte em gerenciamento de projetos para o time de 

projetos; 

• Prover a organização com consultoria e mentoring em 

gerenciamento de projetos; 

• Desenvolver e manter metodologias e padrões em gerenciamento 

de projetos para a organização; 

• Fornecer treinamento em gerenciamento de projetos para a 

organização; 

• Disponibilizar à organização gerentes de projetos que possam 

conduzir projetos. 

Verzuh (1999) propõe as seguintes responsabilidades para um PMO: 

• Manutenção de padrões; 

• Organização de treinamentos; 
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• Mentoring e suporte; 

• Análises de cronograma e orçamento; 

• Preparação de informações de projetos; 

• Tomada de decisões em gerenciamento de projetos; 

• Supervisão de gerentes de projetos; 

• Cumprimento de objetivos de projetos; 

• Possibilidade de crescimento na carreira para os gerentes de 

projetos; 

• Fornecimento de gerentes de projetos para a organização; 

• Participação no gerenciamento do portfolio de projetos. 

Dinsmore (1998) propõe cinco modelos de PMO: 

• Equipe Autônoma de Projeto (Authonomous Project Team, APT); 

• Project Support Office (PSO); 

• Project Management Center of Excellence (PMCOE); 

• Program Management Office (PrgMO); 

• Chief Project Officer (CPO). 

Quando uma organização realiza alguns projetos autônomos, a função de 

gerenciamento de projetos permanece dentro do próprio projeto. A fonte 

de informação sobre práticas de gerenciamento de projetos, neste caso, 

vem da experiência anterior e da prática dos líderes de projeto. Todos os 

custos da equipe do projeto são alocados no mesmo. A organização não 

fornece apoio e todas as funções de gerenciamento de projetos são 

realizadas pela própria equipe do projeto. A função deste tipo de PMO é 



 68

gerenciar o projeto em toda a sua integridade. Com isso, a 

responsabilidade total pelo sucesso do projeto reside no próprio gerente 

do mesmo. 

O PSO fornece apoio técnico e administrativo, ferramentas e serviços 

aos vários gerentes de projeto simultaneamente, auxiliando no 

planejamento, na programação e na condução das mudanças de escopo e 

no gerenciamento de custos dos projetos. Os recursos envolvidos tanto 

internos quanto externos são alocados nos projetos dependendo da 

natureza e da estrutura contratual dos mesmos. Algumas vezes pessoas 

do PSO são emprestadas durante a fase inicial ou mesmo ao longo de um 

projeto. A responsabilidade pelo sucesso do projeto não reside no PSO, 

mas nos gerentes de projetos que utilizam seus serviços. 

O Project Management Center of Excellence é o ponto focal da 

experiência em projetos, mas não assume a responsabilidade pelos 

resultados dos mesmos. Ele aparece como uma despesa geral de 

overhead, não sendo alocada diretamente nos projetos. A tarefa do 

PMCOE é, em grande parte, de natureza missionária: disseminar a idéia, 

converter os incrédulos e transformar os adeptos em profissionais, sendo 

encarregado pelas metodologias. Ele mantém abertos os canais de 

informação entre os projetos e a comunidade externa ao gerenciamento 

de projetos. 

O Program Management Office gerencia os gerentes de projetos e é, em 

última instância, o responsável pelos resultados dos projetos. Em grandes 

corporações, o PrgMO concentra seus esforços nos projetos prioritários. 

Os outros projetos são gerenciados por departamentos ou unidades, e 

recebem o apoio do PrgMO conforme necessário. O PrgMO, por 

natureza, compreende as funções do PMCOE e, em alguns casos, as do 
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PSO. Para que um PrgMO funcione adequadamente são necessários: 

poder, prioridade corporativa e controle em âmbito empresarial. 

A responsabilidade do CPO consiste em cuidar e alimentar o portfolio de 

projetos da organização, desde o estágio de decisão de negócios à sua 

implementação final. Entre as atividades do CPO podem ser citadas as 

seguintes: envolvimento nas decisões de negócio que resultem em novos 

projetos, planejamento estratégico de negócios, estabelecimento de 

prioridades e negociação de recursos para projetos, supervisão da 

implementação de projetos estratégicos, responsabilidade pelo sistema 

de gerenciamento de projetos em nível empresarial, desenvolvimento da 

conscientização e da capacidade em gerenciamento de projetos através 

da organização, avaliação periódica de projetos, incluindo a decisão de 

descontinuá-los, o gerenciamento de stakeholders de alto nível, 

facilitação e mentoring. Bigelow (2003) afirma que o CPO amplia a 

visão dos projetos a todas as áreas de uma organização tornando-os 

conectados à estratégia da empresa. Ela também apresenta as 

responsabilidades críticas de um CPO: 

• Direção estratégica; 

• Gerenciamento do portfolio de projetos; 

• Priorização de recursos; 

• Interface junto aos negócios; 

• Desenvolvimento de padrões, políticas e procedimentos de 

gerenciamento de projetos; 

• Revisão e análise de projetos; 
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• Elaboração de orçamento para a área de gerenciamento de 

projetos; 

• Desenvolvimento de competências em gerenciamento de projetos. 

A Tabela 9, abaixo, resume as formas e responsabilidades dos PMOs, 

segundo Dinsmore (1998). 

Tabela 9 – Formas e responsabilidades dos PMOs segundo Dinsmore 

Funções do 
Gerenciamento de 

Projetos 

Equipe 
Autônoma 

de 
Projetos 
(APT) 

Escritório 
de Apoio a 
Projetos 
(PSO) 

Centro de 
Excelência em 
Gerenciamento 

de Projetos 
(PMCOE) 

Escritório de 
Gerenciamento 
de Programas 

(PMO) 

Principal 
Executivo 

de 
Projetos 
(CPO) 

Prazo executa apóia educa supervisiona responsável 
final 

Escopo executa apóia educa supervisiona responsável 
final 

Custos executa apóia educa supervisiona responsável 
final 

Qualidade executa apóia educa supervisiona responsável 
final 

Riscos executa apóia educa supervisiona responsável 
final 

Suprimentos executa apóia educa supervisiona responsável 
final 

Comunicações executa apóia educa supervisiona responsável 
final 

Recursos Humanos executa apóia educa supervisiona responsável 
final 

Integração executa apóia educa supervisiona responsável 
final 

Responsabilidade 
por múltiplos 

projetos 

 apóia articula coordena  

Consistência do 
gerenciamento de 
projetos em toda a 

organização 

 apóia articula  responsável 
final 

Desenvolvimento 
da competência em 

  articula / 
promove 

coordena responsável 
final 
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gerenciamento de 
projetos 

Alinhamento das 
estratégias de 

negócios com os 
projetos 

    articula 

Acompanhamento 
dos projetos em 

âmbito 
empresarial 

    executa 

(Fonte: adaptado de Dinsmore, 1998) 

Verzuh (1999) também apresenta uma classificação de 5 diferentes tipos 

de PMO: 

• Centro de Excelência; 

• Project Support Office; 

• Project Management Office; 

• Program Management Office; 

• Accountable Project Office. 

O principal propósito de um centro de excelência é manter os padrões de 

gerenciamento de projetos e promover o seu uso na organização. Apesar 

da equipe com freqüência ser chamada para prestar consultoria, ela não 

possui um papel direto na tomada de decisões do projeto. Ao invés disto, 

sua autoridade na organização deriva quase que exclusivamente do seu 

conhecimento das habilidades de gerenciamento de projetos; isto 

significa que, além de seu conhecimento, eles também devem ser hábeis 

agentes de mudança, oferecendo persuasivamente conselhos para os 

membros da organização em todos os níveis da mesma. 

Além de manter e promover os padrões e práticas de gerenciamento de 

projetos, o project support office (PSO) suporta ativamente uma 
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variedade de projetos através de, por exemplo, montar e atualizar o plano 

do projeto e o orçamento do mesmo. Constituído de analistas de 

planejamento, o PSO é responsável por manter um controle acurado 

enquanto tendo a responsabilidade de decisões de lucros ou perdas. Estes 

analistas de planejamento com freqüência tornam-se gerentes de 

projetos. Isto significa que adicionar mais gerentes de projetos para o 

pool de talentos da organização é outra contribuição do PSO. 

Um project management office (PMO) pode oferecer suporte na 

confecção de cronogramas e orçamentos da mesma maneira que o PSO. 

A principal diferença é que o PMO irá fornecer gerentes de projetos para 

todos os projetos da organização. Com isso o PMO torna-se uma base de 

longo tempo para aquelas pessoas que querem fazer carreira em 

gerenciamento de projetos. E, devido ao fato de ser constituído de muitos 

gerentes de projetos da organização, o PMO tem a capacidade de 

reforçar os padrões de gerenciamento de projetos. Apesar dos PMOs 

serem responsáveis pelo gerenciamento dos salários e do crescimento 

profissional dos seus gerentes de projetos, eles não são responsáveis pelo 

sucesso ou falha dos projetos. Esta responsabilidade fica com a 

organização na qual o gerente de projetos está alocado. Por outro lado, se 

uma empresa desenvolve uma série de projetos falhos, o PMO também 

será responsabilizado, uma vez que ele é a fonte de conhecimentos da 

empresa em gerenciamento de projetos. 

Programas são uma série de projetos relacionados. A principal diferença 

é que programas são tão longos que eles desenvolvem algumas 

operações rotineiras dentro deles. O papel do program management 

office é fornecer o conhecimento de gerenciamento de projetos para todo 

o programa, isto através da união de todos os projetos conjuntamente. 
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Um grande program management office irá possuir times que executam 

várias funções de gerenciamento de projetos, tais como, cronograma, 

orçamento e gerenciamento de riscos. Como o PSO, o program 

management office não é o responsável direto pelo cumprimento de 

cronogramas e orçamentos; seu papel é principalmente colocar em uso 

boas práticas de gerenciamento e projetos e apoiá-las. Diferentemente do 

PSO, o program management office participa da tomada de decisões do 

projeto. De maneira diferente de outra forma de project office, o 

program management office possuí uma vida útil, isto é, ele será 

desmontado após o término do projeto. 

O accountable project office é o mais antigo mas, em alguns casos, o 

mais radical modelo de project office. Apesar dele ser comumente 

referenciado simplesmente como project office, ele é chamado como 

accountable project office para diferenciar das outras formas 

apresentadas. Ele é chamado assim, pois possui responsabilidade total 

por objetivos de qualidade, custo e cronograma sobre os projetos a ele 

designados. Como o project management office, ele é um setor de longo 

tempo para os gerentes de projetos, fornecendo a eles um modelo de 

carreira e gerenciamento administrativo. É constituído de gerentes de 

projetos e pessoal de suporte aos projetos. 

A Tabela 10, resume as formas e responsabilidades dos PMOs, segundo 

Verzuh (1999), onde “●” significa responsabilidade e “○” significa 

participação. 
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Tabela 10 – Formas e responsabilidades dos PMOs segundo Verzuh 

 Baixa  Autoridade 

de influência 

nos projetos 

 Alta 

Responsabilidade Centro de 

Excelência

Project 

Support 

Office 

Project 

Management 

Office 

Program 

Management 

Office 

Accountable 

Project 

Office 

Manutenção de 

padrões 

● ● ● ● ● 

Organização de 

treinamentos 

○ ○ ○ ○ ○ 

Mentoring e 

suporte 

○ ● ● ● ● 

Análises de 

cronograma e 

orçamento 

 ● ● ● ● 

Preparação de 

informações de 

projetos 

 ● ● ● ● 

Tomada de 

decisões em 

gerenciamento de 

projetos 

   ● ● 

Supervisão de 

gerentes de 

projetos 

  ○  ● 

Cumprimento de 

objetivos de 

projetos 

  ○ ○ ● 
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Possibilidade de 

crescimento na 

carreira para os 

gerentes de 

projetos 

○ ○ ● ○ ● 

Fornecimento de 

gerentes de 

projetos para a 

organização 

  ○  ● 

Participação no 

gerenciamento do 

portfolio de 

projetos 

○ ○ ○ ● ● 

(Fonte: adaptado de Verzuh, 1999) 

Porter et al. (1999) argumentam que as estratégias de manufatura podem 

ser vistas como uma série contínua. Porém, cabe ressaltar que, embora os 

modelos de PMO pareçam evolutivos, estes podem ter maior aderência a 

um específico tipo de organização face ao papel do gerenciamento de 

projeto no tipo de estratégia corporativa. 

Seria um erro considerar as várias formas de project offices como uma 

progressão que todas as empresas deveriam seguir. Isto sugeriria que um 

centro de excelência é somente o começo e que a evolução natural e 

correta seria sempre em direção ao accountable project office com 

responsabilidades para gerenciar todos os projetos. Este é um erro de 

qualquer disciplina em grande projeção, que diz que se alguma coisa é 

boa, mais, é necessariamente melhor. Ao invés disso, o project office 

deve refletir a estrutura organizacional e a alocação de projetos dentro da 

organização. A mera presença de um project office, não importando o 
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tipo que este seja, representa um comprometimento da organização para 

a melhoria do gerenciamento de projetos. Os project offices de maior 

sucesso são ambos especializados em gerenciamento de projetos e 

evangelizadores, isto é, eles lutam por seus valores (VERZUH, 1999). 

 

2.5.2. As vantagens e desvantagens da implantação de um PMO 

 

Como toda estrutura organizacional, a implantação de um PMO 

proporciona vantagens e desvantagens a uma organização. A forte 

tendência apresentada pelas empresas no sentido de se adotarem 

organizações deste tipo revela que a relação de vantagens apresentada 

supera as desvantagens associadas à implantação de uma organização 

deste tipo (PATAH; CARVALHO; LAURINDO, 2003). 

Block; Frame (1998) apresentam a seguinte lista de benefícios de um 

PMO: 

• Reconhecimento global; 

• Melhoria da lucratividade; 

• Times de projeto produtivos; 

• Melhoria organizacional; 

• Mudança da cultura em direção ao gerenciamento de projetos; 

• Profissionalismo na alocação do pessoal de gerenciamento de 

projetos; 

• Melhoria das previsões; 
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• Melhor uso das ferramentas e técnicas de gerenciamento de 

projetos. 

Já Burghardt (2000) apresenta a seguinte relação de vantagens 

decorrentes da implantação de um PMO: 

• Melhor controle dos projetos; 

• Padronização dos parâmetros de medição e avaliação de projetos, 

em relação a tempo, atividades e custos; 

• Obtenção de dados de projetos atualizados; 

• Realização sistemática de planos de projetos; 

• Aumento da segurança no planejamento de projetos; 

• Aumento da comunicação entre os grupos de projetos. 

Litke (1995) argumenta que, dependendo do tamanho e da quantidade de 

projetos que uma empresa realiza, o PMO pode não ser tão vantajoso 

para a mesma. No caso de uma empresa com poucos projetos a 

implantação de um PMO pode ser desnecessária, gerando muitos custos, 

caso seja levada adiante. Apesar disto se faz necessária uma 

disseminação dos conceitos de gerenciamento de projetos na 

organização. Já no caso de uma empresa com muitos projetos, a 

implantação de um único PMO pode ocasionar problemas de 

comunicação uma vez que a quantidade de pessoas envolvidas é muito 

grande. Neste caso o autor sugere que sejam implantados PMOs 

separados, específicos para cada divisão da organização. Porém eles 

devem possuir as mesmas diretrizes básicas que devem ser válidas para 

toda a empresa. 
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2.5.3. Os custos da implantação de um PMO 

 

Criar uma estrutura da envergadura de um PMO não é uma atividade 

simples e nem de baixo custo. À época do planejamento do projeto de 

implantação de um PMO devem ser levantados todos os custos que um 

projeto deste tipo pode apresentar. Entre eles, podem ser citados os 

seguintes: 

• Contratação de recursos humanos para o PMO; 

• Locação de espaço físico para o escritório do PMO; 

• Compra ou locação de mobiliário para o escritório; 

• Recursos de informática, tais como: hardware e software, além de 

treinamento específico; 

• Montagem de uma biblioteca especializada em gerenciamento de 

projetos; 

• Gastos com treinamentos especializados para os membros do 

PMO; 

• Gastos de divulgação do PMO (apresentações, workshops, 

procedimentos, intranet e outros); 

• Gastos de viagem dos membros do PMO para acompanhamento 

de projetos. 

Devido ao fato dos vários departamentos da organização serem 

beneficiados pelo PMO, é natural que os custos da implantação do 

mesmo sejam rateados entre os departamentos. Esta é a maneira mais 

comum de financiamento dos custos da implantação de um PMO. Uma 

outra maneira é o rateio dos custos entre os projetos que se utilizam do 
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PMO. Uma terceira possibilidade ocorre quando o PMO é criado para o 

suporte a um projeto específico. Neste caso todos os custos gerados pelo 

PMO são alocados diretamente neste projeto. 

A autorização para o início da geração dos gastos pelo PMO ocorre 

simultaneamente com a autorização para início da implantação da 

estrutura. Estas autorizações são representadas pelo Project Charter 

assinado pelo sponsor do projeto. Segundo Crawford (2002), o Project 

Charter autoriza o diretor do PMO a gastar recursos da empresa no 

planejamento do projeto. Com este documento aprovado, o projeto de 

implantação do PMO é inserido no orçamento da organização. 

A implantação de um PMO oferece valor tanto para os membros da 

equipe como para o cliente. Os membros da equipe obterão grande apoio 

em gerenciamento de projetos com consultorias e treinamentos 

especializados que irão melhorar sua performance. A experiência mostra 

que os clientes são entusiastas do conceito do PMO. Eles vêem o 

estabelecimento de uma estrutura deste tipo como um sinal visível do 

compromisso de uma organização fornecedora com a aplicação do 

gerenciamento de projetos na melhor maneira possível. A existência de 

um PMO aumenta a confiança do cliente de que o time do projeto com o 

qual ele está trabalhando tem o suporte necessário para trabalhar da 

maneira mais competente possível (BLOCK; FRAME, 1998). 

 

2.6. O processo de implantação de um PMO 

 

2.6.1. A decisão de implantar um PMO 

 



 80

Na maioria dos segmentos de negócios, empresas têm enfrentando 

constantes atrasos e estouros em orçamentos dos seus projetos (PATAH; 

CARVALHO, 2003). Com isso, a decisão de se implantar um PMO vem 

de encontro com uma busca de soluções para os problemas enfrentados 

pelas empresas em seus projetos deficitários. Além disso, a implantação 

de um PMO também possui outros objetivos. Litke (1995) apresenta as 

seguintes motivações para a implantação de um PMO: 

• Grande número de atividades burocráticas realizadas pelos 

membros de grupos de projeto e conseqüente disponibilidade de 

pouco tempo dos mesmos para se dedicarem aos seus projetos; 

• Processos de gerenciamento de projetos de uma empresa não 

padronizados; 

• Baixa produtividade dos projetos da empresa; 

• Documentação dos projetos de uma empresa espalhados por toda a 

organização. 

Muitas empresas também decidem implantar um PMO pelas vantagens 

que este proporciona às organizações. As vantagens da implantação de 

um PMO foram apresentadas no item 2.5.2 deste trabalho. 

Segundo Rollins (2003b), os clientes de um PMO tipicamente incluem as 

seguintes pessoas: 

• Gerentes de projetos; 

• Membros de time de projetos; 

• Sponsors de projetos; 

• Stakeholders do projeto; 

• Líderes de unidades de negócio; 
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• Gerentes de programas; 

• Pessoas de suporte a projetos; 

• Time executivo. 

 

2.6.2. As fases da implantação 

 

A implantação de um PMO também pode ser vista como um projeto. E 

como tal, ela é composta por fases que devem ser realizadas em 

seqüência com o intuito de atingir um resultado de alta qualidade, no 

tempo previsto e dentro do orçamento aprovado (PATAH; 

CARVALHO, 2003). 

Crawford (2002) divide o processo de implementação de um PMO em 

quatro fases: 

• Estabelecimento dos fundamentos; 

• Start-up com iniciativas de curto prazo; 

• Roll-out com soluções de longo prazo; 

• Suporte e melhoria. 

A fase de estabelecimento dos fundamentos do PMO, como fase inicial 

consiste no próprio estabelecimento do PMO. Além disso nesta fase os 

projetos devem ser identificados e priorizados, os métodos de 

gerenciamento de projetos devem ser desenvolvidos e os principais times 

de projetos devem ser treinados. Para início dos trabalhos do PMO, um 

ou mais projetos pilotos devem ser escolhidos para a aplicação dos 

primeiros métodos desenvolvidos pelo PMO. 
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Na fase de start-up os demais times de projetos devem ser treinados pelo 

PMO, os métodos de gerenciamento de projetos devem ser estendidos 

para os demais projetos da organização, assim como devem ser aplicados 

controles de custos, procedimentos de integração, revisão de fases e 

auditorias para todos os projetos da organização. Também nesta fase o 

PMO deve começar a controlar os recursos da organização disponíveis 

para os projetos. Ele deve procurar levantar as informações, planejar e 

gerenciar estes recursos. 

A fase de roll-out é caracterizada pela ampliação da atuação do PMO 

para as demais áreas da organização. Nesta fase o conceito e as 

metodologias de gerenciamento de projetos devem ser disseminados por 

toda a organização através do treinamento dos times de negócios. Além 

disso, o PMO deve procurar integrar os gerenciamentos de custos e 

recursos em toda a organização. Um completo envolvimento das demais 

gerências da organização pode ser obtido com a divulgação de relatórios 

informando o andamento da implantação e os resultados obtidos. 

A última etapa da implantação, a fase de suporte e melhoria, consiste na 

implementação de um programa contínuo de melhoria nos projetos da 

organização. 

Verzuh (1999) também divide o processo de implementação de um PMO 

em quatro passos: 

• O primeiro passo é definir as fronteiras da organização para os 

processos de gerenciamento de projetos, reconhecendo que 

diferentes partes de uma empresa com freqüência possuem 

diferentes desafios em gerenciamento de projetos e podem se 

beneficiar de diferentes estruturas organizacionais; 



 83

• Dentro das fronteiras definidas na primeira fase, é necessário 

identificar os vários tipos de projetos e ser capaz de definir 

diferentes padrões e práticas para refletir suas diferentes 

complexidades; 

• Deliverables, tais como declaração de escopo e plano de 

gerenciamento de riscos, devem ser desenvolvidos baseando-se no 

sucesso passado e nos fatores de falha em projetos; 

• O modelo para um project office é determinado pelos projetos que 

o mesmo irá atender e ao grau no qual a estrutura organizacional 

favorece os projetos. 

 

2.6.3. Os fatores críticos para uma implantação bem sucedida 

 

A implantação bem sucedida de um PMO por uma empresa possui 

diversos fatores críticos, uma vez que é necessária uma mudança cultural 

muito grande na maneira como os projetos são gerenciados dentro da 

organização. O primeiro fator crítico é o patrocínio e apoio da alta 

direção da empresa, sem ele a iniciativa de se implantar um PMO pode 

terminar antes mesmo de ter começado. Um segundo fator crítico é a 

realização de uma avaliação do tipo da organização e dos tipos de 

projetos que esta organização executa, isto se faz necessário para a 

escolha do tipo de PMO mais adequado à mesma, sua missão, seus 

objetivos e os benefícios esperados. Um outro fator crítico é o 

alinhamento do PMO com a estratégia da organização, com o objetivo de 

empreender somente as mudanças realmente necessárias à organização. 

Por fim, a integração da implantação do PMO com os sistemas de 
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informação existentes na empresa e com seus processos também deve ser 

considerada um fator crítico de sucesso (PATAH; CARVALHO, 2003). 

Conforme as empresas se organizam para o gerenciamento de projetos, 

alguns fatores chave estão emergindo. Verzuh (1999) apresenta os 

seguintes: 

• Definição das fronteiras da organização para a mudança: o 

gerenciamento de projetos tem mostrado a sua efetividade, mas ele 

não é a resposta para todos os problemas; 

• Aplicação de técnicas para melhoria de processos usando o ciclo 

de vida do projeto como um processo; 

• Criação de um project office que será responsável pela transição e 

suporte do novo processo: os objetivos do project office irão 

determinar sua autoridade e responsabilidade; 

• Reconhecimento de que se organizar para o gerenciamento de 

projetos é muito mais do que desenvolver padrões e implementar 

ferramentas de software. Ao invés disso, é uma mudança cultural 

que requer mudanças nos valores das organizações e no nível 

pessoal. 

Crawford (2002) apresenta dez pontos-chave para o sucesso do 

desenvolvimento de uma cultura de gerenciamento de projetos em uma 

organização através da implantação de um PMO: 

• Manter a implantação o mais simples possível; 

• Comunicar os objetivos e sucessos atingidos pelo PMO; 

• Não esquecer de compartilhar as expectativas e objetivos do 

processo; 
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• Focar os principais problemas da organização; 

• Proporcionar auxílio aos gerentes de projeto da organização; 

• Procurar entender os problemas da organização de vários pontos 

de vista diferentes; 

• Realizar testes-piloto das metodologias desenvolvidas; 

• Estabelecer objetivos incrementais; 

• Envolver as pessoas corretas na alta administração; 

• Fazer um planejamento detalhado do processo de implementação 

do PMO. 

O mesmo autor também apresenta cinco maneiras de falhar neste 

processo: 

• Esquecer os stakeholders chave do processo de implantação; 

• Solicitar informações da organização, especialmente dos gerentes 

de projetos e gerentes de linha, antes de fornecer outras; 

• Tentar mudar as pessoas, os processos e as ferramentas da 

organização de uma única vez; 

• Adiar a implementação do PMO depois que a decisão foi tomada; 

• Re-inventar a roda, ignorando as idéias, o conhecimento e as 

experiências das demais pessoas da organização. 

Faz-se importante salientar que o modelo de PMO adotado por uma 

organização deve estar adequado ao nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos desta. 

Em organizações ainda imaturas em gerenciamento de projetos, a adoção 

e implantação de um determinado modelo de PMO pode tornar-se um 
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processo doloroso e, ao final, não alcançar o objetivo proposto e os 

resultados esperados. 

Os tipos de PMO são soluções elegantes para o gerenciamento de 

projetos de uma organização, mas não são soluções customizadas; 

questões de cultura organizacional, de maturidade do gerenciamento de 

projetos e do mix de projetos precisam ser levadas em consideração antes 

que um projeto final possa ser aprovado. Espera-se que, uma vez 

projetada e construída, a residência do gerenciamento de projetos 

selecionada mostre-se um lar sólido, produtivo e harmonioso 

(DINSMORE, 1998). 

 

2.7. Modelos de maturidade em gerenciamento de projetos 

 

O grau de maturidade em gerenciamento de projetos de uma organização 

mede o quanto esta organização já caminhou na busca da obtenção da 

excelência no gerenciamento de seus projetos. Ele mede o quanto os 

processos desta organização estão orientados aos seus projetos. Em suma 

ele fornece informações sobre a cultura de uma organização em relação 

ao mundo de gerenciamento de projetos. 

A maturidade em gerenciamento de projetos de uma empresa é uma 

medida de sua eficácia em concluir projetos. A maturidade 

organizacional na atividade de projeto não está necessariamente 

relacionada com a passagem do tempo. A idade relacionada ao 

gerenciamento de projetos tem mais a ver com a natureza do negócio e 

com as forças do mercado do que com o tempo (DINSMORE, 1998). 
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O conceito de maturidade está diretamente ligado ao conceito de 

aprendizagem organizacional discutido por Senge (1994). Quanto mais 

uma organização aprende a gerenciar seus projetos, mais madura ela se 

torna e mais próxima de um nível de excelência em gerenciamento de 

projetos ela se encontra. Love; Irani; Edwards (2003) argumentam que, 

para uma organização aprender ela deve instituir sistemas e processos 

que ajudem os indivíduos a converterem rapidamente o conhecimento 

tácito para explicitar o conhecimento individual primeiro, depois para os 

grupos ou times de trabalho e finalmente para a organização como um 

todo. 

Segundo Dinsmore (1998), há cinco estágios pelos quais uma 

organização deve passar para sair da concepção do conceito até se tornar 

uma organização madura, dinâmica e produtivamente gerenciada por 

projetos: 

• 1. A compra da idéia: os principais stakeholders da organização 

devem ser familiarizados com o conceito de gerenciamento por 

projetos e concordarem em seguí-lo. Isso pode significar ter que 

convencer níveis mais elevados, colaterais e mais baixos da 

organização; 

• 2. Planejamento: os processos para gerenciar a organização por 

projetos e os papéis dos vários envolvidos devem ser definidos; 

• 3. Implementação: os programas educacionais necessários devem 

ser desenvolvidos em todos os níveis da organização e os 

processos e procedimentos necessários devem ser instalados; 
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• 4. Testes: fase final do projeto de implementação, esta etapa gira 

em torno da pergunta: “Será que tudo está funcionando da forma 

que deveria para que a organização seja gerenciada por projetos?”; 

• 5. Operando a gerência por projetos: todas as organizações são 

dinâmicas, de modo que os ajustes operacionais são inevitáveis. 

Novas tecnologias de comunicação ou de acompanhamento 

exigem mudanças periódicas. A manutenção organizacional, 

envolvendo programas de educação contínua e auditorias de 

gerenciamento, também é necessária. 

Os modelos existentes para a maturidade do gerenciamento de projetos 

são baseados no Modelo de Maturidade da Carnegie-Mellon University 

(CMM – Capability Maturity Model) para o desenvolvimento de 

software, preparado juntamente com o Software Engineering Institute. O 

CMM estabelece cinco níveis de maturidade: inicial, repetitivo, definido, 

gerenciado e otimizado. Os níveis foram desenvolvidos como normas 

para ajudar as organizações a melhorar suas práticas de desenvolvimento 

de software. 

Apesar disto, o CMM não é uma referência adequada para a avaliação de 

metodologias internas, uma vez que ele não foi idealizado para realizar o 

tipo de análise necessário ao ambiente de projetos. Enquanto os níveis de 

maturidade do CMM especificam um grupo de processos que devem ser 

realizados, outros modelos especificam níveis de maturidade para 

processos individuais: nível 0 – incompleto, nível 1 – realizado, nível 2 – 

gerenciado, nível 3 – estabelecido, nível 4 – predizível e nível 5 – 

otimizado. Esta é uma abordagem diferente do CMM, uma vez que uma 

organização não realiza um nível de maturidade, mas possui um perfil de 

maturidade: um nível de maturidade é medido para cada processo 
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específico. Esta nova abordagem é muito utilizada para a perspectiva da 

organização porque pode facilmente medir pontos fortes e fracos de seus 

processos e planejar atividades de melhoria. Além disso, do ponto de 

vista das empresas, é mais fácil entender os níveis galgados quando os 

processos realizados já estão previamente definidos (CARVALHO; 

LAURINDO; PESSÔA, 2003). 

A Tabela 11, abaixo, apresenta os níveis de maturidade do CMM. 

Tabela 11 – Níveis de maturidade do CMM 

Nível 5 – Otimização • Processos e performance continuamente 
melhoram através de medidas e análises 
• A qualidade dos produtos e a performance dos 
processos são medidas quantitativamente Nível 4 – Gerenciamento 

quantificável • Um repositório de medidas existe para suportar 
o processo de decisão baseado em fatos 

• Processos são definidos, entendidos, e 
consistentemente aplicados em uma perspectiva 
organizacional Nível 3 – Definição 

• Processos são pró-ativamente gerenciados e 
melhorados 
• Processos repetitivos são executados em um 
nível de projeto 
• A disciplina de processos é mantida em 
momentos de stress 

Nível 2 – Gerenciado 

• Visibilidade do status de entrega dos produtos 
do trabalho em intervalos definidos 
• Processos ocorrem ao acaso 
• Resultados não são predizíveis Nível 1 – Inicial 
• O sucesso é dependente de ter heróis em um 
time de projeto 

(Fonte: adaptado de Project Corps, 2002) 
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Recentemente tem havido um grande esforço no sentido de estruturar um 

modelo de maturidade específico para gerenciamento de projetos, 

conhecido como Project Maturity Model (PMM). Ambos os modelos 

CMM e PMM têm em comum os cinco níveis do modelo de software. 

Quanto maior o nível de maturidade, melhor o desempenho em 

gerenciamento de projetos. Não há, no entanto, em contraste com o 

CMM, nenhum modelo geral aceito para avaliar a maturidade em 

gerenciamento de projetos. 

Segundo Dinsmore (1998), o PMM reflete o quanto uma organização 

progrediu em direção à incorporação do gerenciamento de projetos como 

forma de trabalho. A velocidade na qual uma empresa pode incorporar o 

gerenciamento de projetos a sua forma de fazer negócios depende de 

uma combinação de fatores: 

• Pressões externas de mercado para trabalhar mais rápido, mais 

barato e melhor; 

• Insatisfação interna com relação à organização, sistemas e 

procedimento atuais; 

• Grande compromisso dos principais participantes da organização; 

• Uma visão clara e um plano de mudança para uma nova forma de 

fazer negócio. 

O grau no qual o negócio da empresa é dependente de projetos também 

influencia sua posição em termos de maturidade de gerenciamento de 

projetos. 

A avaliação da maturidade de uma organização é uma questão de 

aplicação de um procedimento e de se comunicar os resultados. A 

abordagem básica consiste de: 
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• Avaliação inicial; 

• Reunião de partida; 

• Coleta de informações e análise inicial; 

• Consolidação. 

A realização de uma avaliação rápida, porém confiável, da maturidade 

de uma organização em gerenciamento de projetos consiste na execução 

dos seguintes passos: definição da estrutura, definição de metodologia e 

procedimentos; levantamento do conhecimento e capacidade das pessoas 

e obtenção de informações sobre os elementos básicos da organização. 

Depois de estabelecido o nível de maturidade de uma organização, os 

próximos passos consistem em: 

• Criar a conscientização, divulgar a idéia, gerar envolvimento; 

• Desenvolver um plano; 

• Implementar, controlar e ajustar o plano. 

Em resumo, o nível de maturidade em gerenciamento de projetos mede a 

eficácia na entrega dos resultados gerados pelos mesmos. Ele avalia o 

quanto uma organização progrediu em direção à incorporação do 

gerenciamento de projetos como uma forma eficaz de trabalho. A 

avaliação fornece uma conscientização inicial quanto à situação do 

gerenciamento de projetos na organização e, ao mesmo tempo, ajuda a 

preparar o cenário para torná-la melhor (DINSMORE, 1998). 

Neste trabalho são apresentados dois dos mais conhecidos modelos de 

maturidade em gerenciamento de projetos: o modelo de Kerzner e o 

modelo de maturidade OPM3 (Organizational Project Management 

Maturity Model) do PMI. 
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2.7.1. O modelo de maturidade de Kerzner 

 

Segundo Kerzner (2001b) as fundações para atingir excelência em 

gerenciamento de projetos podem ser melhor descritas através de um 

modelo de maturidade em gerenciamento de projetos denominado 

Project Management Maturity Model (PMMM). 

O modelo de maturidade proposto por Kerzner (2001b), é composto por 

cinco níveis: 

• Nível 1: Linguagem Comum; 

• Nível 2: Processos Comuns; 

• Nível 3: Metodologia Singular; 

• Nível 4: Benchmarking; 

• Nível 5: Melhoramento Contínuo. 

A Figura 5 apresenta os cinco níveis do modelo de maturidade de 

Kerzner. 
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Figura 5 – Os cinco níveis de maturidade em gerenciamento de projetos 

de Kerzner 
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(Fonte: adaptado de Kerzner, 2001b) 

Abaixo são detalhados os cinco níveis do modelo, apresentando as 

características de cada um dos níveis e o que uma organização deve fazer 

para passar de um nível para outro, segundo Kerzner (2001b). 

Nível 1 – Linguagem Comum 

Neste nível, a organização reconhece a importância do gerenciamento de 

projetos e a necessidade de um bom entendimento do conhecimento 

básico em gerenciamento de projetos e da linguagem e da terminologia 

que o acompanham. São características deste nível: 

• Uso esporádico da metodologia de gerenciamento de projetos; 

• Virtualmente nenhum suporte do nível executivo da organização; 

• Pequenos pacotes de interesse; 
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• Nenhuma ação no sentido de reconhecer os benefícios do 

gerenciamento de projetos; 

• Nenhum investimento em treinamento e educação em 

gerenciamento de projetos. 

Para passar do nível de linguagem comum para o nível de processos 

comuns, uma organização precisa executar as seguintes ações: 

• Preparativos para treinamentos iniciais em gerenciamento de 

projetos; 

• Encorajamento para treinamento (ou contratação) de gerentes de 

projetos profissionais (Project Management Professionals, PMPs); 

• Encorajamento de funcionários para começarem a se comunicar na 

linguagem comum de gerenciamento de projetos; 

• Reconhecimento das ferramentas disponíveis de gerenciamento de 

projetos; 

• Desenvolvimento de um entendimento dos princípios de 

gerenciamento de projetos através de uma norma padronizada como, 

por exemplo, o Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 

editado pelo Project Management Institute (PMI). 

Nível 2 – Processos Comuns 

Neste nível, a organização reconhece quais processos comuns necessitam 

ser definidos e desenvolvidos de modo que o sucesso de um projeto 

possa ser repetido nos demais. O reconhecimento da aplicação e do 

suporte dos princípios para outras metodologias empregadas pela 

empresa, também está incluído neste nível, cujas características são: 

• Reconhecimento dos benefícios do gerenciamento de projetos; 
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• Suporte organizacional para todos os níveis; 

• Reconhecimento da necessidade de processos e metodologias; 

• Reconhecimento da necessidade de um controle de custos; 

• Desenvolvimento de um currículo de treinamento em 

gerenciamento de projetos. 

Para passar do nível de processos comuns para o nível de metodologia 

singular, uma organização precisa executar as seguintes ações: 

• Desenvolvimento de uma cultura que suporte ambos os lados 

comportamentais e quantitativos do gerenciamento de projetos; 

• Reconhecimento de ambas as forças e necessidades que 

direcionam o gerenciamento de projetos e os benefícios que podem 

ser atingidos em ambos o curto e longo prazo; 

• Desenvolvimento de um processo e metodologia que podem fazer 

com que os benefícios desejados possam ser atingidos em uma base 

repetitiva; 

• Desenvolvimento de um currículo contínuo e abrangente a todos 

os funcionários, de modo que os benefícios do gerenciamento de 

projetos possam ser sustentados e melhorados ao longo do tempo. 

Nível 3 – Metodologia Singular 

Neste nível, a organização reconhece o efeito da sinergia da combinação 

de todas as metodologias da corporação em uma metodologia singular, 

cujo centro é o gerenciamento de projetos. Os efeitos desta sinergia 

também tornam o controle do processo mais fácil contando com uma 

única metodologia ao invés de múltiplas metodologias. São 

características deste nível: 
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• Processos integrados; 

• Suporte cultural; 

• Suporte de gerenciamento em todos os níveis; 

• Gerenciamento de projetos informal; 

• Obtenção de retorno do investimento dos custos dos treinamentos 

em gerenciamento de projetos; 

• Excelência comportamental. 

Para passar do nível de metodologia singular para o nível de 

benchmarking, uma organização precisa executar as seguintes ações: 

• Integrar todos os processos relacionados em uma metodologia 

singular de execução com sucesso demonstrado; 

• Encorajamento da aceitação por toda a companhia de uma cultura 

que suporte o gerenciamento de projetos informal e relatórios a 

múltiplos-chefes; 

• Desenvolvimento de suporte para controle compartilhado. 

Nível 4 – Benchmarking 

Este nível engloba o reconhecimento de que melhoramentos no processo 

são necessários para manter as vantagens competitivas. Benchmarking 

deve ser realizado em uma base contínua. A empresa deve decidir de 

quem fazer o benchmark e o que procurar neste processo. As 

características deste nível são as seguintes: 

• Estabelecimento de um escritório de gerenciamento de projetos 

(PMO) ou de um centro de excelência; 

• Dedicação ao processo de benchmarking; 
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• Análise da indústria similar e de outras indústrias; 

• Benchmarking quantitativo (processos e metodologias); 

• Benchmarking qualitativo (culturas). 

Para passar do nível de benchmarking para o nível de melhoramento 

contínuo, uma organização precisa executar as seguintes ações: 

• Criar uma organização dedicada ao benchmarking; 

• Desenvolvimento de um processo de gerenciamento de 

benchmarking; 

• Decisão do que fazer benchmarking e de quem fazê-lo; 

• Reconhecimento dos benefícios do benchmarking. 

Nível 5 – Melhoramento Contínuo 

Neste nível, a organização avalia a informação obtida através do 

benchmarking e deve então decidir se esta informação irá ou não 

melhorar sua metodologia singular. As características deste nível são 

apresentadas abaixo: 

• Presença de arquivos de lições aprendidas; 

• Transferência de conhecimento; 

• Programa de mentoring por parte do PMO; 

• Realização de planejamento estratégico para gerenciamento de 

projetos. 

Após chegar ao nível de melhoramento contínuo no processo de 

maturidade de Kerzner, uma organização deve procurar voltar aos níveis 

de metodologia singular e de benchmarking com o objetivo de procurar 

por novas melhorias no seu processo de gerenciamento de projetos. 
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Kerzner (2001b) diz que o nível 3 de seu modelo, Metodologia Singular, 

possui o mais alto risco e o maior grau de dificuldade para a 

organização. Isto porque é neste nível que a organização reconhece que 

as alterações resultantes da implementação do gerenciamento de projetos 

irão causar mudanças na cultura da empresa. Exemplos disto são a 

criação de metodologias de gerenciamento de projetos, de políticas e 

procedimentos, assim como a descentralização da autoridade e do 

processo decisório. 

Agora uma vez que a organização atingiu o nível 3, o tempo e esforço 

necessários para atingir níveis mais altos da maturidade têm um grau de 

dificuldade mais baixo. Contudo, atingir o nível 3, requer uma grande 

mudança na cultura da empresa. 

A Tabela 12, abaixo, apresenta os graus de dificuldades para cada nível 

do modelo de maturidade de Kerzner (2001b). 

Tabela 12 – Graus de dificuldades para cada nível do modelo de 

maturidade de Kerzner 

Nível Descrição Grau de 

Dificuldade 

1 Linguagem Comum Médio 

2 Processos Comuns Médio 

3 Metodologia Singular Alto 

4 Benchmarking Baixo 

5 Melhoramento Contínuo Baixo 

(Fonte: adaptado de Kerzner, 2001b) 
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Não obstante, a fase de maturidade não significa a excelência em 

gerenciamento de projetos. Kerzner (2000) advoga que para atingir o 

patamar de excelência em gerenciamento de projetos as organizações 

precisam criar um ambiente em que os projetos alcancem sucesso 

continuamente, estabelecendo processos integrados, suporte gerencial 

adequado, excelência comportamental, informalidade, postura de 

treinamento e educação e, finalmente, criando uma cultura em 

gerenciamento de projetos. 

 

2.7.2. O modelo de maturidade OPM3 do PMI 

 

O Project Management Institue, PMI, também trabalhou no 

desenvolvimento de um modelo de maturidade, denominado OPM3, 

Organizational Project Management Maturity Model. 

A visão do programa OPM3 é “criar um modelo de maturidade 

endossado entusiasticamente e reconhecido no mundo inteiro como 

padrão para o desenvolvimento e avaliação das capacidades de 

gerenciamento de projetos dentro de uma organização”. Por sua vez, a 

missão do programa é “fazer uma contribuição original de alto valor para 

o emergente campo do gerenciamento de projetos organizacional através 

da criação de um modelo que fortaleça as habilidades de uma 

organização para executar projetos com sucesso, consistência, e 

previsibilidade com o objetivo de auxiliar as estratégias de uma 

organização e melhorar sua efetividade organizacional” (PMI, 2003a). 

Segundo o PMI (2003a), o significado do termo OPM3, ou 

organizational project management maturity model pode ser definido da 

seguinte maneira. Organizacional aumenta o domínio do trabalho em um 
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único projeto, que é o assunto do PMBok do PMI. O uso da palavra 

maturidade implica que as capacidades devem crescer durante o tempo 

com o objetivo de produzir sucesso em gerenciamento de projetos 

repetidamente. Maturidade pode ser entendida como o desenvolvimento 

total ou uma condição perfeita. Maturidade também demonstra 

entendimento ou visibilidade sobre o porque o sucesso ocorre e as 

maneiras para corrigir ou prevenir problemas comuns. Modelo implica 

mudança, uma progressão, ou passos em um processo. O produto do 

programa OPM3 engloba: 

• Um glossário de termos; 

• Saídas que indiquem que o gerenciamento de projetos traz 

sucesso; 

• Variáveis de contingência: fatores que mostrem quais capacidades 

influenciam, com maior probabilidade, as saídas de sucesso; 

• Descrições dos passos do modelo: estes passos serão nomeados 

capacidades ou grupos de capacidades, juntamente com material 

explanatório, tais como definições, habilidades prévias ou talvez 

práticas ilustrativas. 

Schlichter; Friedrich; Haeck (2003) elaboraram um histórico do projeto 

OPM3. Abaixo é apresentado um resumo deste histórico: 

• 1998 – Início de um projeto para desenvolver um padrão 

internacional em gerenciamento de projetos para a indústria e o 

governo, por um time de voluntários; 

• 1999 – Reunião de voluntários e elaboração de uma pesquisa em 

modelos de maturidade existentes de mais de 30.000 profissionais 
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e organização do programa em células responsáveis por 

administrar dez temas específicos: 

- Processos de padronização e integração; 

- Métricas de performance; 

- Compromisso com os processos de gerenciamento de 

projetos; 

- Alinhamento e priorização de projetos; 

- Melhoramento contínuo; 

- Utilização de critérios de sucessos para a continuidade de 

projetos; 

- Pessoas e competências; 

- Alocação de recursos a projetos; 

- Adequação organizacional; 

- Trabalho em equipe; 

• 2000 – Os temas específicos foram elevados à categoria de 

melhores práticas em gerenciamento de projetos e detalhados 

através da utilização da técnica Delphi. Estas melhores práticas 

foram estruturadas através de passos ou capacitações que tornem 

as organizações mais maduras em gerenciamento de projetos; 

• 2001 – Neste ano as melhores práticas foram decompostas em 

capacidades. Para cada uma das capacidades foram identificados 

produtos que deveriam resultar do fato de possuir ou usar cada 

capacidade. A primeira versão do modelo foi disponibilizada e 

mais de 15.000 testes foram desenvolvidos e aplicados ao 

conteúdo do modelo; 
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• 2002 – Com o intuito de manter a data de término do projeto, o 

escopo do mesmo teve que ser re-ajustado durante este ano. Foram 

eliminados os componentes de design chamados Demographic 

Navigation e Wighting Schema. Até este ponto, mais de 700 

voluntários já haviam trabalhado no projeto; 

• 2003 – No início deste ano foi definido o formato de 

complexidade do modelo. O escolhido foi o multimídia, no qual o 

conteúdo do modelo, incluindo melhores práticas, capacidades, 

saídas, principais indicadores de peformance, métricas e dados 

associados, seria apresentado em um CD. Em junho de 2003 foi 

liberada a versão beta completa do produto OPM3 para a primeira 

rodada completa de testes. Nos últimos meses de 2003, o time do 

projeto OPM3 entregou o modelo ao PMI para publicação. 

Os seguintes pontos apresentam o contexto estratégico do modelo OPM3 

(PMI, 2001b): 

• O gerenciamento de projetos em uma organização não é 

simplesmente a metodologia de gerenciamento de projetos, isto é o 

PMBok; 

• O domínio estratégico incorpora mais que sistemas de entrega de 

múltiplos projetos de gerenciamento de projetos; 

• O modelo deve reunir ambas as atividades que alinham os projetos 

às prioridades estratégicas e à infra-estrutura que habilita o ambiente 

de projetos; 

• O modelo deve fortalecer o link entre a estratégia organizacional e 

a execução fazendo com que os resultados dos projetos igualem o 

sucesso organizacional; 
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• O modelo deve incorporar capacidades que diferenciam 

organizações que podem traduzir a estratégia organizacional 

repetidamente e fornecê-la em resultados de sucesso de projetos; 

• Rotinas organizacionais podem fazer com que os processos 

possam ser direcionados por prioridades estratégicas, incluindo a 

priorização de projetos, o gerenciamento do portfolio de projetos e o 

gerenciamento do ambiente organizacional. 

Segundo o PMI (2001b), o seu modelo tem o intuito de auxiliar 

organizações, mesmo que estas não sejam inteiramente projetizadas, nos 

seguintes pontos: 

• Articular o sucesso dos projetos; 

• Medir a performance dos projetos; 

• Fazer com que os resultados fornecidos pelos projetos sejam 

previstos com melhor sucesso; 

• Ajudar o trabalho conjunto dos projetos ao invés de colocar um 

projeto contra outro como em um ambiente multi-projetos. 

O modelo OPM3 parte do conceito das fases do ciclo de vida de um 

projeto, conforme apresentado na Figura 6. 
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Figura 6 – Categorização das fases do ciclo de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: PMI, 2003b) 

O modelo propõe que as fases do ciclo de vida sejam analisadas nos 

seguintes contextos: projeto, programa e portfolio, conforme apresentado 

na Figura 7. 

Figura 7 – Categorização das fases do ciclo de vida nos contextos do 

OPM3 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: PMI, 2003b) 
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Enfim o modelo propõe que a maturidade de uma organização seja 

avaliada nos três contextos conforme apresentado na Figura 8. 

Figura 8 – Modelo de maturidade OPM3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: PMI, 2003b) 

Após a realização de um assessment de uma empresa o resultado 

apresenta-se conforme demonstrado na Figura 9. 
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Figura 9 – Resultado de uma avaliação segundo o modelo OPM3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: PMI, 2003b) 

 

2.7.3. O conceito de projetividade 

 

A identificação das lacunas de uma organização no desenvolvimento de 

uma metodologia de gerenciamento de projetos mostra-se uma 

ferramenta eficiente para o diagnóstico do estágio da gestão de projetos 

para a corporação, orientando as ações de melhoria e a formulação de um 

programa de desenvolvimento, visando atingir a maturidade e 

posteriormente a excelência em projetos (RABECHINI; CARVALHO; 

LAURINDO, 2002). 
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Como foi apresentado, o grau de maturidade em gerenciamento de 

projetos de uma organização mede a excelência do gerenciamento de 

projetos desta organização, ou seja, a projetividade da mesma. 

O conceito de projetividade pode ser apresentado como a efetividade do 

gerenciamento de projetos de uma organização. 

Pode-se definir, então, projetividade como o grau de maturidade de uma 

organização em gerenciamento de projetos. 

 

2.8. O gerenciamento de projetos analisado sob a ótica da cadeia de 

suprimentos 

 

Segundo Bowerson; Closs (2001) o termo cadeia de suprimentos pode 

ser definido como: 

“Conjunto de todas as atividades relativas ao fluxo logístico e ao 

processo de transformação de produtos, desde o estágio original da 

matéria-prima (natureza) até o usuário final (consumidor), assim como o 

fluxo das informações relativas”. 

Nenhuma operação produtiva ou parte dela existe isoladamente (SLACK 

et al., 1996). Com a tendência de cada vez mais, as empresas se focarem 

em determinados segmentos de mercado, a quantidade de alianças 

corporativas em direção à formação de cadeias é cada vez maior. 

Quando pensamos em um projeto complexo gerenciado por uma 

organização que faz parte de uma cadeia de suprimentos, este, 

invariavelmente terá como co-responsáveis ou responsáveis por uma ou 

mais etapas, as demais empresas pertencentes à cadeia. 
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Quando tratamos de apenas uma etapa delegada a uma outra empresa, 

este gerenciamento deverá ser tratado, segundo o PMI (2001a), como 

parte integrante do capítulo 12 do PMBok (procurement). Neste caso a 

organização que gerencia o projeto será a responsável total pelo mesmo, 

delegando à organização contratada apenas os aspectos específicos da 

etapa terceirizada. 

Porém mesmo em cadeias mais complexas, quando várias etapas de um 

projeto são delegadas a um grande número de empresas parceiras, quem 

executa o controle e o gerenciamento do projeto como um todo é a 

empresa que detém a governança da cadeia. Isto, independentemente de 

quem dirige a cadeia: o produtor ou o comprador, segundo a 

classificação de Gereffi (1994). Em qualquer um dos casos, é a empresa 

que controla a cadeia que gerenciará o projeto. 

E, conseqüentemente, a estrutura que a empresa desenvolverá para 

gerenciar o projeto deverá se preocupar com o controle das inter-relações 

entre as empresas da cadeia, necessárias à conclusão do projeto com 

sucesso. Várias das estruturas vistas neste trabalho podem gerenciar 

estas relações, tais como: a estrutura projetizada e os PMOs dos tipos 

PrgMO e CPO. Porém este gerenciamento se restringirá à execução 

estrita do controle necessário ao projeto e não ao desenvolvimento de 

toda uma metodologia de gerenciamento de projetos para as demais 

empresas pertencentes à cadeia. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Método de pesquisa 

 

Kerlinger (1980) discorre que a ciência é um empreendimento 

preocupado exclusivamente com o conhecimento e a compreensão de 

fenômenos naturais. Segundo o mesmo autor, a objetividade é um acordo 

entre juízes especialistas relativo ao que é observado, ou o que deve ser 

ou o que foi feito em pesquisas. Por fim, Kerlinger (1980) diz que o 

propósito da ciência é a teoria. 

Hair (1998) diz que teoria é um grupo sistemático de relacionamentos 

que fornece uma explicação consistente e compreensiva para um 

fenômeno. A partir desta definição, pode-se verificar que a teoria não é 

de exclusivo domínio da academia, mas pode ser utilizada em 

experiências e práticas obtidas pela observação do comportamento do 

mundo real. A teoria é, normalmente, o principal objetivo da pesquisa 

acadêmica, mas os práticos podem desenvolver ou propor uma série de 

relações que são complexas e inter-relacionadas assim como as teorias 

baseadas academicamente. Desse modo pesquisadores de ambos, a 

academia e a indústria, podem beneficiar-se das ferramentas analíticas. 

Segundo Lakatos; Marconi (1986), o conhecimento científico constitui-

se das seguintes características: 

• É real (factual), na medida em que lida com ocorrências ou fatos; 

• É contingente, pois suas proposições ou hipóteses têm veracidade 

ou falsidade conhecida através de experimentação e não apenas 

pela razão; 
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• É sistemático, pois trata de um saber ordenado logicamente 

formando um sistema de idéias e não conhecimentos dispersos e 

desconexos; 

• É verificável, a tal ponto que as afirmações que não podem ser 

comprovadas não pertencem ao âmbito da ciência; 

• É falível por não ser definitivo, absoluto ou final; 

• É aproximadamente exato, pois novas proposições e o 

desenvolvimento de técnicas podem reformular o acervo de teorias 

existentes. 

Estas características, para Lakatos; Marconi (1986) implicam em quatro 

métodos de abordagem mais amplos, são eles: 

• Indutivo: o entendimento dos fenômenos de forma abrangente 

indo das constatações particulares, mais específicas para as leis ou 

teorias, fazendo-se conexões ascendentes, portanto; 

• Dedutivo: parte-se de teorias e leis fazendo-se conexões 

descendentes chegando-se aos fenômenos particulares; 

• Hipotético-Dedutivo: inicia-se pela identificação de uma lacuna 

no conhecimento, formulando hipóteses e, por inferência dedutiva 

testa a ocorrência dos fenômenos; 

• Dialético: inserido nos fenômenos através de uma ação recíproca, 

da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética que 

ocorre na natureza e na sociedade. 

 

3.2. A escolha do método 

 



 111

Para Bryman (1995), a pesquisa quantitativa é caracterizada pela 

formulação de hipóteses com variáveis associadas, a partir de uma dada 

teoria, que dão possibilidade de mensuração da hipótese. Pode-se chegar 

ao conhecimento científico também pelo método qualitativo de pesquisa. 

Ainda segundo Bryman (1995) a pesquisa qualitativa apresenta as 

seguintes características: 

• O ambiente é a fonte de informações e o pesquisador o 

instrumento fundamental; 

• Múltiplas fontes de dados são utilizadas; 

• O significado de que as pessoas fornecem dados é preocupação 

fundamental do pesquisador e; 

• Os pesquisadores têm proximidade do fenômeno a ser estudado. 

Yin (1994) ainda identifica várias maneiras de se fazer pesquisa, além do 

estudo de caso – experimentos, levantamento, história e análise de 

informações de arquivos. Cada estratégia adotada na escolha do método 

é analisada mediante os critérios de: 

• Tipo do problema; 

• Controle do pesquisador sobre o comportamento dos eventos e; 

• Enfoque no contemporâneo versus fenômeno histórico. 

A Tabela 13 resume as situações importantes que se referem às 

diferentes estratégias de pesquisa. 
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Tabela 13 – Características das estratégias de pesquisa 

Estratégia Forma da Questão 
Controle 
Eventos

Foco em Eventos 
Contemporâneos

Experimento Como, por que Sim Sim 

Levantamento 
Quem, o quê, onde, 
quando Não Sim 

Análise de 
Arquivos 

Quem, o quê, onde, 
quando Não Sim / Não 

Pesquisa 
história Como, por que Não Não 
Estudo de 
Caso Como, por que Não Sim 

(Fonte: adaptado de Yin, 1994) 

Considerando-se os elementos vistos nas metodologias de pesquisa, 

abordadas neste item, escolheu-se o estudo de caso como referência 

metodológica para abordar o problema a ser analisado nesta dissertação. 

 

3.2.1 Estudo de caso 

 

Yin (1994) identificou o método de estudos de caso como uma 

investigação que analisa um fenômeno contemporâneo no contexto da 

vida real, sendo que os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente evidentes. 

Para Yin (1994) o estudo de caso tem lugar distinto na pesquisa de 

avaliação e está sendo cada vez mais utilizado com ferramenta de 

pesquisa, com pelo menos quatro tipos de aplicações possíveis. A 

primeira se refere às ligações causais das intervenções na vida real. A 

segunda é a descrição do contexto da vida real na qual uma intervenção 

tenha ocorrido. A terceira se refere à descrição, a partir de um caso 
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ilustrativo. Finalmente, a última aplicação se refere à estratégia do uso 

do caso para explorar situações que não têm um conjunto de resultados 

claros. 

Ainda segundo Yin (1994), existem quatro tipos básicos de projetos para 

estudos de casos. Estes quatro tipos podem ser representados em forma 

de uma matriz onde as linhas representam a natureza do projeto, um de 

âmbito mais geral, holístico e outro embutido ou específico, e as suas 

colunas os projetos de casos simples ou múltiplos. 

A Tabela 14 apresenta os tipos de estudo de casos apresentados por Yin 

(1994). 

Tabela 14 – Tipos de estudos de caso 

Abordagem
Casos 

Simples 
Casos 

Múltiplos 

Holística Tipo 1 Tipo 2 

Específica Tipo 3 Tipo 4 

(Fonte: Yin, 1994) 

Para justificar a escolha de um caso simples, Yin (1994) apresenta três 

razões. A primeira é o caso crítico que serve para testar uma teoria bem 

formulada. A segunda representa o caso único que serve para estudar 

uma determinada situação rara que, através do caso pode ser 

documentado e analisado o problema. A última, é sobre o caso revelador. 

Este caso acontece quando um pesquisador pode observar e analisar um 

fenômeno previamente inacessível pela investigação científica. 

Um caso simples também pode ser de âmbito geral ou específico. 

Seguindo o exemplo sugerido por Yin (1994), se há um caso sobre um 

programa público e o estudo pede análise de lucro de projetos 

individuais dentro do programa, então o pesquisador encontra-se diante 
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de um caso simples embutido. Já, se o projeto prevê um estudo de 

âmbito mais amplo e refere-se ao programa, o caso é definido como 

holístico. 

Um mesmo estudo poderá conter mais de um caso simples, o que 

constituem os casos múltiplos. Assim, as razões para escolha de casos 

simples devem ser diferentes daquelas que configuram casos múltiplos. 

Para Yin (1994) os casos múltiplos são passíveis de replicação como se 

fossem múltiplos experimentos. Assim, cada caso precisa ser 

cuidadosamente selecionado para prever resultados similares, ou seja, 

produzir resultados diferentes, mas com razões similares. 

Segundo Yin (1994) um método de estudo de caso tem como objetivo 

pesquisar fenômenos contemporâneos em seu próprio ambiente e 

especialmente quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não são 

claros. No caso deste trabalho entenda-se por fenômeno contemporâneo 

a aplicação de estruturas de gerenciamento de projetos em empresas. Em 

termos de ambiente podem ser consideradas as próprias empresas a 

serem analisadas. 

Ainda, segundo Yin (1994), a opção pelo método de estudo de caso dá 

como alternativa o uso de ferramentas para auxiliar o pesquisador nas 

evidências múltiplas. Isto permite ao investigador confrontar dados de 

fontes distintas. Desta forma é possível adotar como técnicas de 

levantamento de dados entrevistas e análise de documentos, entre outras 

fontes, visando enriquecer a massa de dados a ser tratada. 

Ao optar pelo método de estudo de caso considera-se também a questão 

de pesquisa como um elemento que vai ser útil para explicar, descrever e 

explorar situações onde se tenha pouco ou nenhum controle sobre o 

evento. A formulação das perguntas para a questão de pesquisa 
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considerando-se o método de estudo de caso então, deve contemplar o 

como e o porque. 

O método de estudo de caso vem sendo utilizado de forma freqüente nos 

trabalhos acadêmicos no âmbito da administração de negócios 

contemporâneos. Esta opção metodológica tem uma origem, de certa 

forma recente, portanto passível de muita crítica. Uma das mais comuns 

refere-se a inadequação de generalizações estatísticas. O que é rebatido 

por Yin (1994) quando este descreve que estudos de caso, assim como 

experimentos, são generalizáveis em termos de proposições teóricas que 

não para populações ou universos. Neste sentido o estudo de caso não 

representa uma amostra e o objetivo do investigador é expandir teorias e 

a generalização analítica, e não enumerar freqüências obtendo a 

generalização estatística. 

Dadas estas considerações, cabe reafirmar que a opção pelo método do 

estudo de caso é adequada aos propósitos estabelecidos e da questão de 

pesquisa que orientam este trabalho. 

A opção pelo método de estudo de caso requer avaliar também questões 

mais específicas como: os tipos de caso e a quantidade dos mesmos a 

serem abordados. 

Com relação ao tipo de caso vale lembrar que Yin (1994) os enquadra 

em dois grupos distintos: os holísticos, que se caracterizam por focalizar 

o contexto geral dos fenômenos e os embutidos, que focaliza em partes 

componentes de um contexto mais amplo. 

Nesse sentido conclui-se que este trabalho terá um foco holístico uma 

vez que a abordagem será feita nas empresas como um todo, ou em suas 

principais divisões e não em seus departamentos específicos. O trabalho, 
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assim, irá analisar a utilização de estruturas de gerenciamento de projetos 

no contexto mais amplo e geral considerando-se o fenômeno a ser 

estudado. 

No que se refere ao número de casos a serem confinados para o estudo, 

optou-se pela abordagem das evidências de múltiplos casos, pois, 

conforme postulado por Yin (1994), as provas resultantes de casos 

múltiplos são consideradas mais convincentes e, o estudo global é visto, 

por conseguinte, como sendo mais robusto. 

 

3.3. Pesquisa de campo 

 

Definiu-se para este trabalho, o estudo de três casos. Foi utilizado como 

critério para seleção dos estudos de caso o modelo da matriz volume-

variedade, apresentado no Capítulo 4, buscando-se estudar organizações 

em diferentes regiões da referida matriz. Portanto, cada um destes casos 

serve um propósito específico dentro do escopo global da investigação. 

A empresa do segmento de cosméticos, caso A, localiza-se no extremo 

inferior direito da matriz. Já a empresa do segmento eletro-eletrônico, 

caso B, localiza-se no meio da matriz e, a empresa do segmento 

aeroespacial, caso C, localiza-se no extremo superior esquerdo da mesma 

matriz. Desse modo, os três casos se complementam e fornecem uma 

análise mais robusta para o alinhamento desejado neste trabalho. 

Faz-se importante salientar que um dos estudos de caso desta dissertação 

contou com a presença de observação participante. Esta é definida por 

Yin (1994) como uma modalidade especial de observação na qual o 

observador não é apenas um observador passivo, ele pode assumir uma 
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variedade de funções dentro do estudo de caso e participa, de fato, dos 

eventos que estão sendo estudados. Tomou-se a decisão de manter este 

estudo de caso na dissertação para ser possível aproveitar-se dos 

benefícios da observação participante. Um benefício principal é 

conseguir permissão para participar de eventos ou de grupos que são, de 

outro modo, inacessíveis à investigação. Além disso, é possível perceber 

a realidade do ponto de vista de alguém de dentro do caso e, não de 

alguém externo. O principal problema relacionado com a observação 

participante é a produção de pontos de vista tendenciosos por parte do 

pesquisador. Foram adotados outros dois estudos de caso nesta 

dissertação também com o objetivo de reduzir este problema. 

No que se refere a esta escolha vale a pena ressaltar que os casos foram 

analisados individualmente, mas que se agregam no sentido de dar uma 

contribuição mais rica ao entendimento do fenômeno a ser estudado. 

Desse modo os casos se complementaram, produzindo resultados 

contrastantes por razões previsíveis. Segundo Yin (1994), este é um 

exemplo de replicação teórica. 

Por fim cabe ressaltar as fontes de evidências utilizadas para o 

levantamento de informações nos casos. Foram utilizadas, com 

diferentes intensidades, as seguintes formas: documentação, registro de 

arquivo, entrevistas e a observação direta. 

A Tabela 15 resume, por atributo, as especificações adotadas neste 

trabalho. 
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Tabela 15 – Resumo da escolha do método 

Atributo Especificação Adotada 
Caráter do 

Estudo Exploratório 

Abordagem 
Ampla Indutiva 

Abordagem 
Restrita Qualitativa 

Método Estudo de Caso 

Tipo de Estudo Holístico 
Número de 

Casos 3 

Fontes de 
Evidência 

Entrevistas (primária), análise de documentos, 
registros históricos e observação direta 

(secundárias) 

(Fonte: elaborado pelo autor) 

 

3.3.1. Pergunta da pesquisa e proposições 

 

Conforme visto no item 1.3.1 deste trabalho, o objetivo central desta 

dissertação é responder as seguintes questões: 

• Qual o tipo adequado de estrutura de gerenciamento de projetos 

para uma empresa obter sucesso em gerenciamento de projetos? 

• Quais são os fatores críticos de sucesso do processo de escolha e 

implementação desta estrutura? 

• Qual o hiato existente entre as estruturas atuais destas empresas e 

as estruturas propostas? 

Este conjunto de questões serve para orientar a pesquisa a ser 

desenvolvida em cada estudo de caso. Pela primeira questão desta 
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dissertação pode-se verificar que se procura estabelecer uma relação 

entre a melhor estrutura de gerenciamento de projetos para uma 

organização e a sua estratégia. 

No entanto, para buscar respostas consistentes a estas perguntas, algumas 

hipóteses são necessárias, identificadas aqui como proposições de 

pesquisa. Segundo Kerlinger (1980) uma hipótese é um enunciado 

conjetural das relações entre duas ou mais variáveis. Ainda segundo o 

mesmo autor, as hipóteses são sentenças declarativas e relacionam de 

alguma forma variáveis a variáveis, são portanto, enunciados de 

relações. No entanto, quando se desenvolve uma pesquisa apoiada em 

estudos de caso, para buscar respostas consistentes, algumas 

proposições, ao invés de hipóteses, devem ser levantadas. Segundo Yin 

(1994), “somente se for obrigado a estabelecer algumas proposições, 

você irá à direção certa”, acredita-se, portanto, que as proposições irão 

ajudar o pesquisador a buscar evidências, comprovando-as ou refutando-

as com base na pesquisa de campo, orientando, assim, o trabalho 

acadêmico. 

As proposições desta dissertação são: 

• A escolha da estrutura do gerenciamento de projetos, suas 

características e seus processos de implantação dependem do tipo 

de organização e do papel da atividade de projetos enquanto fonte 

de vantagem competitiva; 

• As organizações buscam o alinhamento do tipo adequado de 

estrutura de gerenciamento de projetos a sua estratégia de 

manufatura, com o objetivo de maximizar os benefícios 

proporcionados pelo mesmo. 
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3.3.2 Protocolo do estudo de caso 

 

3.3.2.1. Engenharia de valor e análise de valor 

 

Segundo Cadle; Yeates (2003), a engenharia de valor preocupa-se com o 

cumprimento dos objetivos funcionais de um projeto com o mínimo 

custo, ao mesmo tempo em que garante as variáveis de tempo, qualidade, 

performance e confiabilidade. O conceito básico é que, para um dado 

problema ou requerimento, existem possíveis soluções alternativas que 

podem ser avaliadas e comparadas com base nos seus custos. 

Já a análise de valor, também segundo Cadle; Yeates (2003), consiste em 

um desenvolvimento mais recente do tema da engenharia de valor e 

reconhece o problema comum que, pelo menos nos estágios iniciais, 

pode não existir uma concordância geral nos objetivos funcionais do 

projeto. Neste caso, não é possível simplesmente comparar soluções 

alternativas somente em termos do custo de executá-las. Elas também 

precisam ser avaliadas em termos do valor da funcionalidade que cada 

uma oferece. 

 

3.3.2.2. O processo de realização de uma análise de valor 

 

Segundo Cadle; Yeates (2003), a análise de valor pode ser vista como a 

melhor ferramenta a ser utilizada pelo gerente de projetos no início de 

um projeto, quando os objetivos podem estar mal definidos e quando 

existem muitas possíveis soluções. Contudo, ela também pode ser 
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utilizada durante o desenvolvimento do projeto para ajudar a refinar e 

selecionar dentre as várias opções possíveis, aquela de maior valor. 

A abordagem básica da análise de valor é ilustrada na figura 10, abaixo: 

Figura 10 – Abordagem de análise de valor 

 

(Fonte: adaptado de Cadle; Yeates, 2003) 

A figura ressalta que, devido ao fato da análise de valor tratar com 

incertezas, é necessária uma abordagem iterativa. Além disso, devido à 

figura apresentar iterações somente entre processos seqüenciais, podem 

haver outras iterações. 

O ponto inicial da análise de valor consiste na identificação de todos os 

stakeholders do projeto. E, a menos que todos os stakeholders tenham 
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sido identificados e trazidos às discussões no estágio inicial, os objetivos 

do projeto serão definidos de maneira incompleta e isso irá invalidar as 

decisões tomadas. 

Com os stakeholders identificados, o próximo passo consiste na 

definição e discussão dos objetivos do projeto. Esta atividade pode ser 

feita em uma espécie de workshop. Com os objetivos definidos é 

necessário que uma concordância seja atingida para o objetivo geral do 

projeto. Apesar desta etapa requerer muitas discussões, é vital que o 

objetivo seja identificado. 

Uma vez definido o objetivo central ele deverá ser dividido em sub-

objetivos que podem ser representados em uma árvore de valor. Esta 

representação assemelha-se a uma work breakdown structure (WBS), 

porém com os sub-objetivos do projeto representados. 

O próximo passo consiste em avaliar cada sub-objetivo e identificar 

possíveis soluções para os mesmos. A combinação das soluções para 

cada objetivo produz uma lista inicial de possíveis estratégias que são 

avaliadas para levantar uma idéia inicial dos custos e benefícios de cada 

uma. 

Os objetivos são então comparados em termos de suas prioridades 

através da definição de uma nota a cada um, dentro de uma escala de 1 à 

10. Então, cada estratégia é associada a cada objetivo, através de 

porcentagens. Estas duas métricas são agrupadas para decidir quais 

estratégias melhor atendem aos objetivos do projeto. Uma vez definida a 

lista de efetividade das estratégias, os custos são levantados para cada 

uma e, uma análise custo / benefício é realizada. 
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Existem dois principais benefícios do uso da análise de valor. O 

primeiro, e talvez mais importante, é que a técnica envolve todos os 

stakeholders na definição e quantificação dos objetivos do projeto. Isto 

aumenta significativamente as chances do projeto atender às expectativas 

dos mesmos. O segundo benefício é que a seleção da melhor solução é 

feita baseando-se em uma rigorosa avaliação das possíveis estratégias, o 

que aumenta a chance da escolha da solução correta para atender aos 

objetivos do projeto. Além disso, uma vez que o projeto já está sendo 

executado, a análise de valor pode ser utilizada para avaliação de 

soluções alternativas para potenciais mudanças que possam vir a ocorrer 

no andamento do projeto. 

O conceito de análise de valor foi utilizado neste trabalho para a 

elaboração do instrumento de pesquisa e na avaliação das informações 

obtidas durante a realização das pesquisas de campo dos três casos 

apresentados na parte III. 

 

3.3.2.3. O instrumento de pesquisa 

 

Como visto anteriormente, a opção metodológica para investigar o papel 

da estrutura de gerenciamento de projetos no alinhamento das estratégias 

empresariais foi a de múltiplos estudos de caso em três empresas. 

Segundo Yin (1994), é importante desenvolver um protocolo para o 

estudo de caso com a finalidade de estabelecer a relação do pesquisador 

com o ambiente a ser pesquisado, bem como aumentar a confiabilidade 

da pesquisa. O protocolo deve refletir as proposições, em função da 
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questão da pesquisa, incluindo os instrumentos de levantamento de 

dados a serem praticados nos respectivos estudos. 

Nas empresas analisadas foram feitas entrevistas, contemplando os 

seguintes aspectos: 

• Estratégias empresariais, enfocando o processo de implementação 

das estratégias elaboradas pelas empresas; 

• Gerenciamento de projetos, mais especificamente a estrutura de 

gerenciamento de projetos e seus principais papéis e funções. 

O roteiro das entrevistas foi dividido, basicamente, em três seções. A 

primeira seção visava obter informações gerais das empresas incluindo o 

porte dos projetos das mesmas, avaliado de acordo com o número de 

pessoas que participam das equipes, do valor dos projetos em reais e 

com a duração dos mesmos. A segunda seção buscou compreender as 

estratégias empresariais das organizações, levando em conta os produtos 

produzidos pelas mesmas, sob duas óticas: volume de produtos 

produzidos e variedade dos mesmos. Já a terceira seção preocupou-se 

com as questões referentes ao gerenciamento de projetos das 

organizações, mais especificamente com os tipos de estruturas 

organizacionais montadas para a coordenação dos projetos, seus papéis e 

suas funções nas organizações. A Tabela 16 apresenta o roteiro 

resumido utilizado para as entrevistas. O instrumento de pesquisa 

completo pode ser encontrado no Anexo I desta dissertação. 
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Tabela 16 – Roteiro resumido das entrevistas 

Parte I - Informações Gerais 
1. Área de negócios da organização 
2. Tamanho da organização 
3. Volume de vendas da organização 
4. Porcentagem das vendas geradas através de projetos 
5. Número de funcionários envolvidos em projetos 
6. Valor médio dos projetos em reais 
7. Duração média dos projetos 
 
Parte II - Estratégias Empresariais 
1. Tipos de produtos produzidos 
2. Volume de produtos produzidos 
3. Variedade de produtos produzidos 
 
Parte III - Gerenciamento de Projetos 
1. Tipos de estruturas organizacionais para projetos 
2. Papéis destas estruturas 
3. Funções destas estruturas 
4. A motivação para o estabelecimento da estrutura 
5. O nível de gerenciamento para a aprovação da estrutura 
6. A tipologia da estrutura 
7. A missão da estrutura 
8. O nível de reporte da estrutura 
9. O título do responsável pela estrutura 
10. A atuação da estrutura 
11. A fonte de renda da estrutura 

(Fonte: elaborado pelo autor) 

Após a realização das entrevistas, da análise de documentos e de 

registros históricos e da observação direta, foram feitas comparações das 

funções das estruturas de gerenciamento de projetos adotadas na prática 

pelas empresas estudadas, com as funções que, idealmente, seriam as 
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mais adequadas para as empresas em geral, quando da implementação 

de suas estratégias através de estruturas destes tipos. 
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PARTE II – QUADRO ANALÍTICO PARA A ESCOLHA DO 

TIPO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE PROJETOS DE 

UMA ORGANIZAÇÃO 
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4. O ENFOQUE ESTRATÉGICO DOS PROJETOS 

 

4.1. Como uma organização traduz suas estratégias para seus projetos 

através de sua estrutura organizacional de projetos 

 

Com a turbulência da nova economia, em que a mudança é descontínua, 

abrupta e indócil, a empresa que evolui lentamente já está a caminho da 

extinção (HAMEL, 2000). A grande maioria das empresas já possuiu 

esta informação e se prepara para competir nesta nova era através da 

elaboração de estratégias ousadas, porém factíveis. Porter (1979) diz que 

a essência da estratégia está na escolha de atividades a serem realizadas 

de uma maneira diferente ou na realização de diferentes atividades em 

relação aos concorrentes. 

O que ocorre, muitas vezes, é que as estratégias não são colocadas em 

prática ou por não chegarem até os níveis hierárquicos mais baixos das 

organizações ou por estas não terem um meio ideal para implementá-las. 

Com isso o planejamento estratégico em um ambiente de negócios pode 

ser definido como o processo de elaborar e implementar decisões, sobre 

o rumo futuro da organização (KERZNER, 2002). 

Faz-se necessária uma estratégia gerencial que utilize as unidades 

operacionais para a execução do trabalho e a medição do desempenho, 

que analise a eficiência do trabalho que está sendo realizado e gere 

informações para os gerentes seniores. A gerência de projetos faz tudo 

isso e, portanto, é o caminho escolhido para gerenciar os aspectos 

críticos dos negócios (CLELAND; IRELAND, 2000). King (1978) 

argumenta que os projetos permitem alinhar as estratégias e desdobrá-las 
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para todas as áreas da corporação. E Christensen (2000) diz que o 

processo de se fazer estratégias é, em suma, um projeto analítico. 

Além disso, Platts; Mills (2002) argumentam que um processo de 

sucesso de criação de estratégias é mais que uma seqüência de passos, 

ele precisa de outras características. Entre elas, um bom gerenciamento 

de projetos, isto é; como o processo é gerenciado em direção a uma 

eficiente conclusão. 

O PMO (Project Management Office) consiste em uma estrutura voltada 

para a aplicação dos conceitos de gerenciamento de projetos dentro de 

uma organização, podendo assumir diferentes funções junto à mesma: 

desde um simples setor para o auxílio no controle de projetos, até um 

departamento da empresa por onde passam todos os projetos gerenciados 

pela organização (PATAH; CARVALHO; LAURINDO, 2003). Além do 

PMO, existem as três estruturas organizacionais tradicionais para 

gerenciamento de projetos que também podem sediar os mesmos. Estas 

estruturas são, conforme já mencionado no capítulo 2 deste trabalho, a 

estrutura funcional, a estrutura matricial e a estrutura projetizada. 

Um gerenciamento por projetos bem-sucedido exige o preenchimento da 

lacuna entre a visão da empresa e os projetos em andamento 

(DINSMORE, 1998). É neste sentido que a adequada estrutura de 

gerenciamento de projetos pode auxiliar, sobremaneira, a transformação 

das estratégias de uma empresa em resultados através do gerenciamento 

de projetos. Ela pode auxiliar na obtenção e avaliação das informações, 

na avaliação e seleção das estratégias e no controle da implementação 

das estratégias através da execução com sucesso dos projetos, resultando 

no cumprimento das metas da organização. 
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Como visto existem três tipos de estruturas organizacionais para 

projetos: a estrutura funcional, a estrutura matricial e a estrutura 

projetizada, além de cinco modelos de PMO propostos por Dinsmore 

(1998): Equipe Autônoma de Projeto (APT), Project Support Office 

(PSO), Project Management Center of Excellence (PMCOE), Program 

Management Office (PrgMO) e o Chief Project Officer (CPO). 

O principal objetivo deste capítulo é analisar o papel da estrutura de 

gerenciamento de projetos na transformação das estratégias empresariais 

em resultados a serem obtidos através dos projetos de uma empresa. Os 

conceitos desenvolvidos neste capítulo pretendem alinhar a configuração 

da estrutura de gerenciamento de projetos mais adequada às estratégias 

de uma organização. 

Diante das mudanças dos mercados e da agressiva competição, as 

empresas aprenderam a ser flexíveis para responder rapidamente à 

competição e as mudanças nos mercados. Buscando ganhar eficiência, as 

melhores práticas gerenciais foram ganhando importância cada vez 

maior (PORTER, 1996). 

Da idéia de que o progresso já não é tão fascinante quanto no passado, 

desenvolve-se a percepção corrosiva de que, embora aprimore os meios, 

a humanidade nem sempre melhora os propósitos. O símbolo da 

realização na era industrial era a noção de melhoria contínua. Todavia, 

na era da revolução, não será o conhecimento que produzirá a nova 

riqueza, mas o insight – o vislumbre de oportunidades para inovações 

descontínuas. Pela primeira vez na história nossa herança não é mais 

nosso destino. Nossos sonhos não são mais fantasias, mas possibilidades 

(HAMEL, 2000). 
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Porter (1979) diz que, embora a eficiência operacional seja necessária 

num cenário competitivo, ela não é uma forma de estratégia e tão pouco 

pode substituí-la. Uma empresa pode superar a performance de seus 

rivais somente se conseguir estabelecer uma diferença que poderá ser 

mantida. Portanto, para isso, a empresa deve buscar entregar valor para o 

cliente, criar valor para si própria ao menor custo ou fazer as duas coisas. 

A eficiência operacional pode ser definida como a maneira de executar 

atividades similares melhor do que seus competidores. Para atingir esta 

eficiência, foram desenvolvidas várias ferramentas gerenciais, como por 

exemplo: qualidade total, benchmarking, outsourcing, partenering, 

reengenharia. No entanto, essas ferramentas são necessárias, porem não 

suficientes, para substituir a estratégia de uma empresa. Por outro lado, 

uma posição estratégica significa executar atividades diferentes de seus 

concorrentes ou executar atividades similares de uma forma diferente. 

Portanto, um dos problemas de focar somente em eficiência operacional 

é o fato de que poucas empresas conseguirem competir com sucesso por 

um extenso período baseando-se apenas em eficiência operacional 

(PORTER, 1996). 

A eficiência operacional seduz empresas preocupadas em medir 

performance. Decidir por uma estratégia é difícil, trade-offs podem 

assustar e ao escolher um posicionamento assume-se o risco de uma 

decisão errada. Nesse cenário, a estratégia parece limitar o crescimento 

da empresa, pois ao se escolher um grupo para servir, se esta abdicando 

das receitas dos grupos excluídos (PATAH; CARVALHO; LAURINDO, 

2003). 

Portanto, segundo Patah; Carvalho; Laurindo (2003), uma visão 

estratégica não significa uma visão estática do cenário competitivo e 
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uma empresa pode mudar sua estratégia se houver uma mudança 

significativa na estrutura do setor. Entretanto, a escolha de uma nova 

posição deve ser direcionada pela habilidade para fazer novas trocas e 

desenvolver um novo sistema de atividades complementares para obter 

vantagem sustentável. 

Com isso deve-se analisar a configuração da estrutura organizacional da 

empresa, levando-se em consideração a estratégia genérica da 

corporação e a estratégia de manufatura, segundo seus critérios e 

dimensões competitivas, e a localização na matriz volume e variedade 

(PORTER, 1979); (SLACK et al., 1996). 

As estratégias de atuação de empresas podem ser divididas conforme 

abaixo (FLEURY; FLEURY, 2001): 

• Excelência operacional: caracteriza empresas que buscam 

competir com base no custo, procurando oferecer a seus clientes 

um produto médio com o melhor preço e bom atendimento; 

• Inovação no produto: caracteriza empresas que procuram oferecer 

a seus clientes produtos de ponta, inovando sempre; 

• Orientada para serviço: caracteriza empresas voltadas a atender o 

que clientes específicos desejam, elas especializam-se em 

satisfazer e até antecipar as necessidades dos clientes, em função 

de sua proximidade com eles. 

Fleury; Fleury (2001), desenvolveram uma estrutura conceitual, 

considerando três tipos de estratégia e três tipos de competências 

essenciais. A Tabela 17 sintetiza esse referencial. 

 

 



 133

Tabela 17 – Tipos de estratégia e competências essenciais 

Competências essências Estratégia 

empresarial Operações Produto Marketing 

Excelência 

operacional 

Manufatura 

classe mundial

Inovações 

incrementais 

Marketing de 

produto para 

mercados de 

massa 

Inovação em 

produto 

Scale up e 

fabricação 

primária 

Inovações 

radicais 

(breakthrough) 

Marketing 

seletivo para 

mercados/clientes 

receptivos à 

inovação 

Orientada 

para serviços 

Manufatura 

ágil, flexível 

Desenvolvimento 

de soluções e 

sistemas 

específicos 

Marketing 

voltado a clientes 

específicos 

(customização) 

(Fonte: adaptado de Fleury; Fleury, 2001) 

As empresas que competem com estratégia de Excelência Operacional 

têm sua competência essencial em Operações. Nessa função, a empresa 

precisa atingir padrões de desempenho do tipo Manufatura Classe 

Mundial (World Class Manufacturing). O desenvolvimento das 

competências em produto e marketing busca, sobretudo, criar as 

condições de viabilização e otimização das operações. 

Se uma empresa compete por inovação em produto, sua competência 

essencial está vinculada à pesquisa e ao desenvolvimento. A estratégia é 

a busca sistemática de novos conceitos em produtos que representem 
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ruptura com os padrões existentes, criando efeitos de obsolescência. No 

jargão da literatura, buscam-se inovações to tipo breakthrough. Nesse 

caso, a formação de competências técnicas em operações visa ao scale-

up de produção, da escala laboratorial para a industrial. Não há sentido 

em buscar padrões de excelência em operações, especialmente porque, se 

a inovação é radical, não haverá competidores para a empresa em curto 

prazo. E, finalmente, a principal função do marketing é apoiar a 

introdução do novo produto, o que demanda negociações técnicas com 

os clientes. 

Finalmente, se uma empresa compete por orientação para serviços, sua 

competência-chave é o marketing. A vantagem estratégica é a 

proximidade com o cliente e o eficiente atendimento de suas demandas 

específicas; se possível, a empresa deve ter profundo conhecimento dos 

mercados e das próprias competências dos clientes, o que possibilita 

assumir uma postura proativa, antecipando suas necessidades. Com base 

nessa identificação, devem ser desenvolvidas soluções específicas para o 

cliente, orientadas pelo marketing. A formação de competências no 

sistema de operações deve visar à agilidade para o eficiente atendimento 

de uma demanda variada de volume e especificações. 

 

4.2. Classificação de projetos segundo a matriz volume-variedade 

 

A Figura 11 apresenta a matriz volume-variedade e as estratégias de 

manufatura distribuídas dentro da mesma. 
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Figura 11 – Matriz volume-variedade e estratégias de manufatura 

 

(Fonte: adaptado de Slack et al., 1996) 

Com base na análise simultânea da matriz volume-variedade com os 

tipos de estrutura organizacional de projetos existentes pode-se 

relacionar os mesmos com cada uma das estratégias de manufatura. 

A estrutura funcional é mais bem aplicada a projetos executados dentro 

dos departamentos técnicos da empresa. Na estrutura projetizada o 

gerente de projetos, mantém uma autoridade completa sobre o projeto 

como um todo. A estrutura matricial cria grupos de projeto, sob a 

responsabilidade dos gerentes de projeto e utiliza as mesmas pessoas que 

pertencem aos setores funcionais. Estas estruturas são aplicadas a 

organizações que gerenciam projetos porém não sentem a necessidade da 

presença de um departamento específico para o gerenciamento dos 

projetos, o PMO. 

A Figura 12 apresenta os diferentes tipos de estrutura para projetos 

distribuídos em uma matriz volume-variedade. Conforme mencionado, 
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estas estruturas aplicam-se a organizações que gerenciam projetos sem 

possuírem um PMO estabelecido. 

Figura 12 – Estruturas de gerenciamento de projetos localizadas em uma 

matriz volume-variedade 

 

(Fonte: elaborado pelo autor) 

Já entre os tipos de PMO definidos por Dinsmore (1998) e adotados para 

a análise desta dissertação, a equipe autônoma de projeto trabalha bem 

quando o projeto não tem necessidade de manter uma grande interface 

com o restante da organização e a empresa tem pouca experiência em 

projetos. Nesse caso este tipo de estrutura seria mais bem aplicada a uma 

empresa com processo de produção contínuo que, eventualmente, irá 

implantar um projeto. 

Os PSOs são especialmente aplicáveis a cenários em que os projetos 

sejam liderados por gerentes de projetos fortes, em que exista dentro da 
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organização a conscientização para o gerenciamento de projetos, em que 

haja uma forte necessidade de documentação de apoio e de rastreamento 

formalizado e, em que haja muitos projetos acontecendo. Os PSOs 

seriam mais bem aplicados aos projetos de organizações com estratégia 

de manufatura localizada entre a produção em massa e a produção por 

lotes, com uma grande variedade de projetos sendo implementados. 

A abordagem PMCOE é particularmente adequada para corporações 

com responsabilidades globais, empresas com projetos de diferentes 

naturezas (como sistemas de informação, marketing, engenharia e 

mudança organizacional), e organizações que prefiram uma abordagem 

soft para influenciar a cultura interna. Este tipo de estrutura de PMO 

seria mais bem aplicada em organizações com estratégia de manufatura 

localizada entre a produção em lotes e a produção por jobbing, também 

com uma grande variedade de projetos. 

Os PrgMOs são normalmente aplicáveis quando a administração 

corporativa tenha se comprometido a gerenciar empreendimentos 

prioritários por projetos, quando há maturidade organizacional adequada 

para que uma superintendência de projeto funcione eficazmente e, 

quando não gerenciar por projetos gere fortes conseqüências negativas. 

O PrgMO deveria ser aplicado somente em empresas com estratégias de 

manufatura voltadas exclusivamente para projetos, ou localizadas entre 

as estratégias de manufatura de jobbing e projetos. É com este tipo de 

estratégia de manufatura que todas as vantagens do PrgMO podem ser 

obtidas. 

O CPO é aplicável em organizações globais, orientadas para 

empreendimentos, multidisciplinares e que exijam os resultados de 

projetos múltiplos e complexos no prazo previsto. O CPO, por sua vez, 
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também só deveria ser aplicado em grandes empresas com estratégias de 

manufatura totalmente voltadas para projetos. 

A Figura 13 apresenta os diferentes tipos de PMOs distribuídos em uma 

matriz volume-variedade. 

Figura 13 – Tipos de PMOs localizados em uma matriz volume- 

-variedade 

 

(Fonte: elaborado pelo autor) 

Conclui-se que a escolha de determinada configuração de estrutura 

organizacional de projetos por uma organização deve ser feita, levando-

se em consideração sua localização na matriz volume e variedade. É 

desta maneira que é possível investir na implementação da estrutura de 

gerenciamento de projetos mais adequada à estratégia da organização. 

 

 

4.3. Classificação de projetos segundo a matriz complexidade-incerteza 
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Maximiano (2002), combinou dois aspectos relacionados a projetos, 

complexidade e incerteza, para classificar os mesmos em quatro 

categorias diferentes. 

Segundo o autor, a complexidade de uma situação pode ser medida 

através do número de variáveis que a mesma possui. Com isso um 

projeto complexo seria aquele com um grande número de variáveis. São 

exemplos de variáveis: 

• Multidisciplinaridade, ou diversidade de especialidades 

profissionais necessárias para a realização do projeto; 

• Número de pessoas envolvidas; 

• Número de instalações ocupadas e distância entre elas (dispersão 

da equipe); 

• Diversidade e volume de informações a serem processadas; 

• Duração do projeto; 

• Número de organizações que precisam ser envolvidas para realizar 

o projeto; 

• Condições a serem observadas (por ex.: risco e segurança). 

Todos os projetos têm um componente de incerteza. A incerteza é uma 

escala e significa desconhecimento do resultado ou do caminho para 

chegar até ele, ou ambos. Quanto maior o desconhecimento, maiores a 

incerteza e o risco. A principal conseqüência da incerteza é a dificuldade 

de fazer previsões. Devido à incerteza, um projeto pode começar com 

definições imprecisas a respeito das três variáveis críticas do 

desempenho (MAXIMIANO, 2002). 
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Com isso, é possível analisar os diferentes tipos de projetos segundo sua 

complexidade e incerteza inerentes. A Figura 14, abaixo, apresenta as 

quatro categorias possíveis de projetos e exemplos característicos de 

cada uma delas. 

Figura 14 – Categorias de projetos segundo a matriz complexidade- 

-incerteza 

 

(Fonte: adaptado de Maximiano, 2002) 

 

4.4. Matriz de seleção estratégica de projetos 

 

Kerzner (2002) apresenta um modelo de classificação da importância 

estratégica de projetos baseando-se nos benefícios e nas prioridades dos 

mesmos e na qualidade necessária em matéria de recursos. Esta técnica 

utilizada para a correta seleção de projetos baseia-se na utilização de 
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uma matriz. Além disso, a matriz utilizada fornece à organização a base 

para um modelo de planejamento de capacidades para determinar quanto 

trabalho a mesma poderá desenvolver. 

A Figura 15, abaixo, apresenta as nove áreas de importância estratégica 

de projetos, segundo Kerzner (2002). 

Figura 15 – Importância estratégica de projetos 

 

(Fonte: adaptado de Kerzner, 2002) 

Uma vez definidas as nove áreas, é possível elaborar um guia estratégico 

para o tratamento dos projetos de uma organização, para cada uma das 

áreas apresentadas na Figura 15. Kerzner (2002) apresenta, através da 

Figura 16 e do detalhamento a seguir, estas estratégias. 
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Figura 16 – Guia estratégico para o tratamento dos projetos 

 

(Fonte: adaptado de Kerzner, 2002) 

Cada uma das nove células da Figura 16 pode ser descrita da seguinte 

forma: 

• Proteger a posição (benefícios altos e qualidade alta dos recursos): 

são projetos considerados essenciais para a sobrevivência da 

empresa. Eles exigem uma gestão de projetos profissional, 

possivelmente com gerentes de projetos certificados, e a 

organização considera a gestão de projetos uma carreira em sua 

estrutura. Melhorias contínuas em gestão de projetos são 

essenciais para que se tenha a certeza de que a metodologia 

utilizada é a melhor possível; 

• Proteger a posição (benefícios altos e qualidade média dos 

recursos): este caso requer um gerente de projetos com tempo 
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integral, porém não necessariamente certificado. É necessária uma 

metodologia de gestão de projetos intensificada com ênfase no 

reforço das áreas vulneráveis nesta matéria; 

• Proteger a posição (benefícios médios e alta qualidade dos 

recursos): o objetivo maior é treinar os gerentes de projetos com 

destaque para os atributos de liderança. Os projetos deste tipo 

destacam normalmente mais os programas voltados para a 

qualidade dos clientes do que o desenvolvimento de novos 

produtos; 

• Gestão de projetos com gerenciamento de área (benefícios altos e 

baixa qualidade dos recursos): são normalmente processos de 

melhoria para apoiar a produção repetitiva. É necessária uma 

integração mínima das áreas funcionais, o que permite aos 

gerentes de área se comportarem como gerentes de projeto. Tais 

projetos são caracterizados por situações de curto prazo; 

• Construir seletividade (benefícios médios e qualidade média dos 

recursos): são projetos especializados, talvez repetitivos, e com 

foco em áreas específicas do negócio. Precisa-se de limitados 

poderes em gestão de projetos. O gerenciamento do risco pode se 

tornar necessário, especialmente o dos riscos técnicos; 

• Líderes de equipes (benefícios baixos, mas alta qualidade dos 

recursos): normalmente são projetos pequenos e de curto prazo em 

P&D que exigem alta capacitação técnica. Como requer um 

mínimo de integração, os cientistas e especialistas técnicos 

funcionarão como líderes de equipes. É necessário um 

conhecimento mínimo de gestão de projetos; 
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• Gestão de projetos de tempo parcial (benefícios médios e baixa 

qualidade dos recursos): são projetos pequenos, mas importantes 

que exigem somente um conhecimento elementar em gestão de 

projetos. Basta um gerente para administrar vários destes projetos; 

• Gestão de projetos em tempo parcial (benefícios baixos e média 

qualidade dos recursos): são projetos internos ou projetos 

estratégicos que envolvem poucos recursos. Têm orçamentos 

modestos e índice de risco de baixo a moderado; 

• Gestão de projetos em tempo parcial (benefícios baixos e baixa 

qualidade dos recursos): normalmente, estes projetos são 

planejados pelos gerentes das áreas, mas executados pelos 

coordenadores ou expedidores do projeto. 

Na elaboração do diagnóstico das empresas analisadas nos estudos de 

caso na Parte III deste trabalho será utilizado o modelo da matriz 

volume-variedade de Slack et al. (1996). 

 

4.5. Considerações adicionais 

 

4.5.1. Negócios administrados por projetos 

 

Deve-se levar em conta também, durante a escolha da melhor estrutura 

organizacional de projetos de uma organização, a porcentagem dos 

negócios gerenciados como projetos na mesma. 

É intuitivo imaginar que, quanto maior a quantidade de negócios 

gerenciados como projetos em uma organização, mais apropriado a esta 
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é a presença de um PMO e mais especificamente de um PMO do tipo 

PrgMO ou do tipo CPO. 

 

4.5.2. Grau de maturidade 

 

Também se deve levar em conta, na escolha do tipo de estrutura 

organizacional de uma organização, o grau de maturidade desta. Quanto 

mais madura a organização em gerenciamento de projetos, mais fácil 

será implantar uma estrutura de PMO e mais adequado este estará 

perante os demais processos da organização. 
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PARTE III – ANÁLISE DOS ESTUDOS DE CASOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CASO A: EMPRESA DO SEGMENTO DE COSMÉTICOS 



 147

 

Este caso também irá procurar analisar o gerenciamento de projetos 

dentro do conceito da cadeia de suprimentos, conforme apresentado na 

seção 2.8 deste trabalho, da qual a empresa analisada faz parte. 

 

5.1. Dados gerais da empresa estudada 

 

A empresa analisada neste capítulo é uma empresa brasileira atuante no 

segmento de cosméticos, com 33 anos de existência. A empresa possui 

mais de 2.600 colaboradores no país. 

A empresa fabrica cosméticos e produtos de higiene e de perfumaria. 

Com produção de mais de 100 milhões de itens por ano, que compõe um 

portfolio de 450 produtos, a empresa responde por 14% do mercado em 

que opera. Ela distribui seus próprios produtos e os coloca ao 

consumidor final por meio de venda direta, atingindo 5.000 municípios 

brasileiros. A empresa possui fábrica e sede central na cidade de São 

Paulo-SP. 

No ano comercial de 2002 a empresa realizou um volume de vendas 

brutas de, aproximadamente, R$ 1,4 bilhões. 

 

5.2. Estrutura estudada 

 

5.2.1. A motivação para o estabelecimento da estrutura 
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A principal motivação para a implantação da estrutura é a realização de 

um melhor planejamento e controle para seus projetos. Os recursos 

destes são, em sua maioria, fortemente atrelados às áreas funcionais da 

empresa. 

 

5.2.2. O nível de gerenciamento para a aprovação da estrutura 

 

Devido ao fato da cultura de gerenciamento de projetos ainda não estar 

muito desenvolvida, o nível necessário à implementação da estrutura é, 

simplesmente, o de um gerente. 

 

5.2.3. A tipologia da estrutura 

 

A estrutura analisada pode ser caracterizada como uma estrutura do tipo 

matricial, conforme a classificação apresentada no item 2.4 deste 

trabalho. Mais especificamente a estrutura pode ser descrita como do 

tipo matricial fraca. Esta estrutura é mais parecida com a estrutura 

funcional e os gerentes funcionais possuem um maior poder em 

comparação aos gerentes de projeto. 

 

5.2.4. A missão da estrutura 

 

A estrutura não possui uma missão própria. 
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5.2.5. O nível de reporte da estrutura 

 

O nível de reporte da estrutura é o gerencial, mesmo nível requerido para 

o estabelecimento da mesma. 

 

5.2.6. O título do responsável pela estrutura 

 

O responsável pela estrutura está no nível de coordenador ou supervisor. 

Devido ao fato de não existir uma cultura na empresa voltada para o 

gerenciamento de projetos, o responsável pela mesma não se encontra 

em um nível muito elevado na organização, conseqüentemente, a 

performance da área fica comprometida. 

 

5.2.7. A atuação da estrutura 

 

A empresa utiliza uma metodologia própria de desenvolvimento de 

projetos desde 1997, sempre tendo seus processos aperfeiçoados ao 

longo dos anos. 

O comprometimento da gerência tem sido cada vez mais perceptível na 

forma como os projetos são e devem ser gerenciados. Todos os 

processos são bem controlados tentando-se não comprometer as 

funcionalidades em função de cronogramas. 

Basicamente, a estrutura atua no auxílio ao planejamento e controle dos 

projetos. Percebe-se adicionalmente uma forte preocupação da estrutura 

com os processos da empresa e não, com os projetos da mesma. 



 150

 

5.2.8. A fonte de renda da estrutura 

 

A estrutura da empresa analisada é financiada pelos departamentos da 

organização que fazem uso dos seus serviços através da aplicação dos 

mesmos nos projetos que são auxiliados pela organização. 

 

5.2.9. O gerenciamento de projetos e a cadeia de suprimentos da empresa 

analisada 

 

A empresa possui fornecedores de matérias-primas, embalagens e 

transportes que fornecem insumos essenciais à produção de seus 

principais produtos, cosméticos e bens de higiene e perfumaria. 

Além disso, a empresa possui diversas consultoras que constituem seu 

canal indireto de vendas, responsável pelas vendas dos produtos da 

empresa aos consumidores finais. 

Por ser a detentora da governança da cadeia, a empresa se permite impor 

seus métodos e ferramentas de gerenciamento de projetos aos demais 

membros da cadeia, tanto à montante como à jusante, especificamente 

nos projetos gerenciados em parcerias, não configurando um repasse de 

metodologias de gerenciamento de projetos. 

 

5.3. Diagnóstico obtido 
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A figura 17 apresenta a matriz volume-variedade, as estratégias de 

manufatura distribuídas dentro da mesma e a localização da empresa 

estudada frente às estratégias de manufatura. 

Figura 17 – Matriz volume-variedade, estratégias de manufatura e a 

localização do caso A 

 

(Fonte: adaptado de Slack et al., 1996) 

Com base na Figura 17, verifica-se que a empresa analisada encontra-se 

na estratégia de produção em massa. Devido ao fato de uma 

porcentagem baixa das vendas da empresa serem gerenciadas como 

projetos, é possível desconsiderar a necessidade de uma estrutura do tipo 

PMO. Com isso, segundo os relacionamentos entre estratégias de 

manufatura e os tipos de estrutura de projetos desenvolvidos no item 4.2 

deste trabalho, a empresa analisada deveria apresentar uma estrutura do 

tipo matricial, possivelmente matricial fraca pela alta quantidade de 

produtos produzidos, mais de 8 milhões de unidades mês, e baixa 

variedade, em torno de 450 diferentes produtos por ano. 
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5.4. Contribuições da estrutura para a organização 

 

Devido ao fato da estrutura analisada atuar nas fases de planejamento e 

controle dos projetos, todos os processos são bem controlados. Para a 

empresa a estrutura faz com que: 

• Os processos repetitivos sejam executados em um nível de 

projeto; 

• A disciplina de processos seja mantida mesmo em momentos de 

stress; 

• Ocorra visibilidade do status de entrega dos projetos nos 

intervalos pré-definidos. 

 

5.5. Avaliação e restrições 

 

É possível chegar à conclusão de que a estrutura de gerenciamento de 

projetos da empresa está adequada à estratégia atual da mesma. 

Caso a tendência de aumentar a variedade de produtos da empresa se 

configurar, devido à competição cada vez mais acirrada no mercado, a 

empresa teria um bom potencial para fortalecer sua estrutura matricial 

fraca, hoje existente, para uma estrutura matricial moderada e, 

posteriormente implantar até mesmo uma estrutura matricial forte. 

6. CASO B: EMPRESA DO SEGMENTO ELETRO- 

-ELETRÔNICO 
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6.1. Dados gerais da empresa estudada 

 

A empresa estudada neste capítulo atua no segmento eletro-eletrônico 

possuindo mais de 8.000 funcionários e estando presente no país à quase 

100 anos. 

Esta empresa possui diversas divisões que atuam nos segmentos de 

telecomunicações com as divisões de carrier e mobile (operadoras de 

telecomunicações fixas e móveis e grandes empresas estatais e privadas 

que possuem e operam redes de telecomunicações), enterprise (soluções 

e produtos para empresas públicas e privadas de nível médio) e serviços 

(prestação de serviços especializados em telecomunicações e 

informática); indústria, fornecendo soluções completas para os mais 

diversos segmentos industriais, tais como: automotivo, óleo e gás, 

alimentícia e outras; energia, nos segmentos de geração e distribuição e; 

medicina, fornecendo soluções para hospitais e clínicas médicas. 

A empresa possui fábricas em diversas regiões do país, tais como em 

Curitiba-PR e Manaus-AM. Sua sede está localizada na cidade de São 

Paulo-SP e ela possui filiais e escritórios de vendas nas principais 

cidades brasileiras. 

No ano comercial 2001/2002 a empresa realizou um volume de vendas 

de aproximadamente R$ 4 bilhões. Segundo cálculos da matriz, estima-

se que para toda a empresa a nível mundial, 60% das vendas são 

gerenciadas como projetos. Os projetos nesta organização variam de R$ 

10 mil à R$ 20 milhões em custo e, de alguns dias a alguns anos em 

prazo de execução. 
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6.2. Estrutura estudada 

 

6.2.1. A motivação para o estabelecimento da estrutura 

 

O processo de implantação da estrutura de gerenciamento de projetos da 

empresa estudada iniciou-se em outubro de 2001 na matriz da empresa, 

como parte de um programa corporativo, com o intuito de promover um 

importante passo em direção ao aumento da rentabilidade da empresa. 

No final do ano de 2002 e início de 2003, a implantação do programa e 

da própria estrutura de gerenciamento de projetos iniciou-se no Brasil. 

O processo de implementação para esta empresa é composto pelas 

seguintes fases: Análise, Design, Implementação e Avaliação. 

Na fase de análise são realizadas as comunicações iniciais, é avaliado o 

status atual do departamento ou organização quanto ao gerenciamento de 

projetos e é iniciado um trabalho de coordenação junto aos responsáveis 

pelo processo de implantação. 

É na fase de design que são definidas as medidas de implantação e é 

montado um scorecard do processo. Após isso ocorre a comunicação dos 

benefícios da implantação da estrutura a toda organização. 

Na fase de implementação é obtido o comprometimento da gerência para 

com a implementação, é realizado e colocado em prática o planejamento 

da implementação e, quando necessário, são iniciados sub-projetos. 
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A fase de avaliação é composta pelo controle da implantação, pela 

realização de uma análise de lições aprendidas com o processo e pela 

troca de experiências em melhores práticas. 

 

6.2.2. O nível de gerenciamento para a aprovação da estrutura 

 

A aprovação da estrutura na empresa estudada ocorreu no nível da alta 

gestão da mesma. Quem iniciou a iniciativa de implantar a estrutura e 

atuou como sponsor inicial do projeto foi o diretor de recursos humanos 

da divisão de telecomunicações. Atualmente o sponsor do programa que 

engloba a estrutura é o presidente da empresa no Brasil. 

Os diretores das divisões da organização também apoiaram a iniciativa. 

Para eles foi feita uma apresentação explicando o projeto, enumerando 

suas vantagens e apresentando o planejamento do projeto. 

Uma vez obtido o apoio da diretoria o projeto foi iniciado e comunicado, 

aos demais níveis da organização. 

 

6.2.3. A tipologia da estrutura 

 

Pela análise da empresa estudada, concluiu-se que a estrutura de 

gerenciamento de projetos da mesma é do tipo PMO e ele pode ser 

caracterizado como um Project Management Center of Excellence 

(PMCOE), segundo a classificação de Dinsmore (1998) apresentada no 

item 2.5.1 deste trabalho. Para esta empresa o PMO é o ponto focal da 
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experiência em projetos, mas não assume a responsabilidade pelos 

resultados dos mesmos. 

Os objetivos do PMO da empresa estudada são os seguintes: 

• Difusão sistemática de melhores práticas; 

• Padronização em gerenciamento de projetos; 

• Obtenção de um número suficiente de gerentes de projeto 

qualificados; 

• Uniformização da cultura de gerenciamento de projetos; 

• Obtenção de rentabilidade sustentável; 

• Melhoria da satisfação dos clientes (em termos de tempo e 

qualidade); 

• Aumento da segurança do planejamento dos projetos; 

• Melhoria do controle dos projetos; 

• Melhoramento contínuo dos negócios geridos através de projetos. 

 

6.2.4. A missão da estrutura 

 

A missão da empresa de criar uma cultura consistente de projetos está 

baseada na elaboração de padrões em gerenciamento de projetos através 

da troca sistemática de melhores práticas, da colocação em 

implementação destas melhores práticas e da presença de um número 

adequado de gerentes de projetos qualificados. A empresa acredita que 

tudo isto a levará a atingir uma posição de rentabilidade sustentável. 
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Para esta empresa os fatores chave de sucesso do gerenciamento de 

projetos são os seguintes: 

• Qualidade oferecida; 

• Gerenciamento de contratos; 

• Gerentes de projeto qualificados; 

• Claim management. 

 

6.2.5. O nível de reporte da estrutura 

 

O PMO da organização estudada está localizado em uma das divisões da 

organização. Mais especificamente na divisão de Indústria e conta com a 

participação de representantes de 17 áreas da empresa. Nesta divisão, o 

responsável pelo PMO é um gerente-geral da organização. 

Apesar de estar localizado em uma divisão específica, o PMO desta 

organização possui uma abrangência muito maior. Ele conta com o apoio 

de vários gerentes das demais divisões que são responsáveis pela 

melhoria do gerenciamento de projetos em suas próprias divisões. 

 

6.2.6. O título do responsável pela estrutura 

 

O responsável pelo PMO desta organização possui o cargo de gerente-

geral de divisão e a função de coordenador do programa. 

 

6.2.7. A atuação da estrutura 
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As funções do PMO da empresa estudada são as seguintes: 

• Formulação de recomendações para os principais tópicos de 

gerenciamento de projetos: gerenciamento de contratos, controle 

de projetos, qualificação e gerenciamento de pessoas, programas 

de qualificação, sistemas e ferramentas de TI, PM portal, 

processos de transferência e implementação, avaliação de gerentes 

de projetos, gerenciamento de reclamações, gerenciamento de 

riscos, gerenciamento de aquisições e pequenos projetos; 

• Criação da carreira em gerenciamento de projetos; 

• Elaboração de programas de treinamento em gerenciamento de 

projetos; 

• Controle do andamento da implementação do programa de 

gerenciamento de projetos nos departamentos; 

• Levantamento dos maiores e mais importantes projetos e controle 

dos mesmos; 

• Levantamento dos gerentes de projetos, suas capacitações e suas 

necessidades de treinamento. 

 

6.2.8. A fonte de renda da estrutura 

 

O PMO da empresa estudada é financiado pelas divisões e 

departamentos da organização que fazem uso dos seus serviços através 

da aplicação dos mesmos nos projetos que são gerenciados em cada 

divisão ou departamento. 
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Os custos do PMO são centralizados no departamento no qual ele está 

estruturalmente localizado e, rateados aos departamentos citados acima. 

A porcentagem do rateio dos custos é proporcional ao volume gerado por 

projetos em cada uma das divisões e departamentos da organização. Este 

rateio ocorre periodicamente. 

 

6.3. Diagnóstico obtido 

 

A figura 18 apresenta a matriz volume-variedade, as estratégias de 

manufatura distribuídas dentro da mesma e a localização da empresa 

estudada frente às estratégias de manufatura. 

Figura 18 – Matriz volume-variedade, estratégias de manufatura e a 

localização do caso B 

 

(Fonte: adaptado de Slack et al., 1996) 
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Com base na Figura 18, verifica-se que a empresa analisada encontra-se 

entre as estratégias de manufatura de jobbing e de projeto. Com isso, 

segundo os relacionamentos entre estratégias de manufatura e tipos de 

PMOs desenvolvidos no item 4.2 deste trabalho, a empresa analisada 

deveria apresentar um PMO do tipo PrgMO. 

 

6.4. Contribuições da estrutura para a organização 

 

A implantação de um PMO é um processo complexo que implica na 

mudança da cultura de uma organização para uma nova maneira de se 

fazer negócios com gerenciamento de projetos (CRAWFORD, 2002). 

Com isso, levar em conta os fatores críticos de sucesso da implantação 

de um PMO, apresentados no item 2.6.3 deste trabalho passa a ser 

essencial. Dentre eles, destacam-se o patrocínio e apoio da alta direção 

da empresa, a realização de uma avaliação do tipo da organização, o 

alinhamento do PMO com a estratégia da organização e a integração do 

PMO com os sistemas já existentes na organização. 

Do processo de implantação do PMO desta empresa, podem ser retiradas 

as seguintes lições aprendidas: 

• Envolvimento da alta direção da empresa; 

• Definição dos papéis de todos os envolvidos no processo de 

implementação; 

• Processo claro de comunicação; 

• Medição do andamento das atividades na forma de scorecards; 

• Coaching e suporte em todos os níveis; 
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• Alinhamento das atividades de implementação em direção à 

melhoria dos resultados dos projetos. 

 

6.5. Avaliação e restrições 

 

Já é possível verificar os primeiros benefícios da implantação do PMO 

da empresa estudada. Em decorrência das atividades do PMO é possível 

verificar inúmeras ações na empresa no sentido de melhor planejar e 

controlar os projetos executados pela mesma. Um outro indicador do 

sucesso inicial da implantação é o número de gerentes de projetos 

certificados como PMP (Project Management Professional) pelo PMI 

(Project Management Institute) em decorrência dos treinamentos 

planejados e realizados pelo PMO. Atualmente a organização possui 41 

PMPs, tornando-se, com isso, uma das organizações com o maior 

número de gerentes de projetos com esta certificação no Brasil. 

Através da análise da teoria do processo de implantação de um PMO e 

do caso do início das operações do PMO da empresa estudada, pode-se 

verificar que as fases de implementação são, basicamente, as mesmas. 

Também é possível verificar quais são os fatores críticos de sucesso que 

um processo deste tipo possui. 

Neste momento o PMO da empresa analisada concentra seus esforços 

em disseminar as idéias, obter apoio para a implementação do 

gerenciamento de projetos e preparar metodologias a serem utilizadas 

pelos gerentes de projetos. 

Portanto, de acordo com as informações obtidas da empresa analisada e 

com a conceituação teórica, pode-se concluir que o processo de 
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implementação do PMO da empresa está amparado pela teoria 

apresentada. 
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7. CASO C: EMPRESA DO SEGMENTO AEROESPACIAL 

 

7.1. Dados gerais da empresa estudada 

 

Com mais de 30 anos de experiência em projeto, fabricação, 

comercialização e pós-venda a empresa alcançou uma alta posição 

graças a excelência de seus produtos e à tecnologia de ponta empregada 

no segmento aeronáutico. 

A empresa tem uma base global de clientes e importantes parceiros de 

renome mundial, o que resulta em uma significativa participação no 

mercado. Atualmente a empresa emprega mais de 12.900 funcionários, 

contribuindo, adicionalmente, para a geração de mais de 3.000 empregos 

indiretos. 

A empresa atua nos mercados de aviação comercial, aviação de defesa, 

onde a mesma desempenha um papel estratégico no sistema de defesa 

brasileiro, tendo fornecido mais de 50% da frota da força aérea brasileira 

e aviação corporativa, onde a empresa pretende conquistar parcela 

significativa do mercado de jatos executivos de médio porte. 

A empresa está sediada em São José dos Campos-SP onde também 

possui fábrica. A empresa também possui unidades em Botucatu-SP e 

Gavião Peixoto-SP. Além do Brasil, a empresa está presente nos 

seguintes países: EUA, Austrália, França, China e Cingapura. 

Em 2003 a empresa alcançou uma receita líquida de R$ 6,57 bilhões com 

uma margem bruta de 35,8%. O lucro antes das despesas financeiras da 

empresa foi de R$ 1,24 bilhões, ou 18,9%, resultando em um lucro 

líquido de R$ 587,7 milhões, ou 8,9%. 
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No ano de 2003 a empresa realizou 100 projetos. Estes possuem o valor 

aproximado de R$ 65 milhões e a duração aproximada de 3,4 meses. 

 

7.2. Estrutura estudada 

 

7.2.1. A motivação para o estabelecimento da estrutura 

 

O assunto de gerenciamento de projetos é de extrema importância para a 

empresa. Isto pode ser demonstrado pelo fato de mais de 95% das vendas 

da empresa serem gerenciadas como projetos. 

Com isso é necessária uma estrutura que, além de gerenciar os projetos 

da organização, possam alinhá-los a estratégia da empresa e possibilitar 

o adequado gerenciamento do portfólio de projetos. 

 

7.2.2. O nível de gerenciamento para a aprovação da estrutura 

 

Pela importância estratégica do gerenciamento de projetos para a 

empresa, o nível de gerenciamento necessário para a aprovação da 

estrutura é o do próprio presidente da organização. 

 

7.2.3. A tipologia da estrutura 

 

Pela análise da empresa do caso C, concluiu-se que sua estrutura de 

gerenciamento de projetos é do tipo PMO e pode ser caracterizado como 
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um Program Management Office (PrgMO) com a presença de Chief 

Project Officer (CPO), segundo a classificação de Dinsmore (1998) 

apresentada no item 2.5.1 deste trabalho. A empresa possui PMOs para 

as divisões de aviação comercial e aviação de defesa. Para esta empresa 

os PMOs assumem a responsabilidade pelos resultados de todos os 

projetos da empresa. 

As funções dos PMOs da empresa estudada são os seguintes: 

• Comunicação e reporte; 

• Gerência do portfólio de projetos; 

• Suporte administrativo; 

• Revisão de propostas e contratos; 

• Análise de riscos; 

• Apoio no desenvolvimento da carreira de gerentes de projeto; 

• Coaching e suporte aos gerentes de projeto; 

• Revisão ou auditoria de projetos; 

• Gerência de alocação de recursos de projeto; 

• Gerência de terceiros e/ou parceiros; 

• Gerência de projetos complexos ou que estão com problemas; 

• Gerência da satisfação de clientes; 

• Alinhamento estratégico do portfólio de projetos. 

 

7.2.4. A missão da estrutura 

 



 166

A missão da estrutura é realizar o alinhamento estratégico do portfólio de 

projetos da empresa para cada uma das divisões. 

 

7.2.5. O nível de reporte da estrutura 

 

Os PMOs da organização estudada estão localizados no nível de vice-

presidência da empresa nas divisões de mercado de aviação civil e 

mercado de defesa. Nestas divisões, os responsáveis pelas estruturas são 

os próprios vice-presidentes. 

Com isso o nível de reporte das estruturas é o do próprio presidente da 

empresa. 

 

7.2.6. O título do responsável pela estrutura 

 

Os responsáveis pelos PMOs desta organização possuem o cargo de 

vice-presidentes executivos. 

 

7.2.7. A atuação da estrutura 

 

As funções dos PMOs da empresa estudada são as seguintes: 

• Integrar os diversos projetos pela promoção da comunicação entre 

as equipes que os compõe; 

• Guardião da metodologia de gerenciamento de projeto e principal 

veículo de divulgação da disciplina; 
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• Gerenciador do conhecimento em gerenciamento de projetos, por 

meio de documentação de lições aprendidas; 

• Acompanhamento da satisfação dos clientes finais do projeto; 

• Garantia da troca de conhecimento e de experiência entre projetos; 

• Avaliação ou revisão da qualidade dos projetos; 

• Acompanhamento de indicadores básicos de projetos; 

• Acompanhamento de indicadores de projetos que tenham impacto 

no desempenho do negócio; 

• Controle e determinação das equipes de projeto. 

 

7.2.8. A fonte de renda da estrutura 

 

Os PMOs da empresa estudada são financiados pelos próprios projetos 

das divisões e departamentos da organização que fazem uso dos seus 

serviços. 

Os custos dos PMOs são cobertos por um orçamento próprio de cada 

divisão. 

 

7.3. Diagnóstico obtido 

 

A figura 19 apresenta a matriz volume-variedade, as estratégias de 

manufatura distribuídas dentro da mesma e a localização da empresa 

estudada frente às estratégias de manufatura. 



 168

Figura 19 – Matriz volume-variedade, estratégias de manufatura e a 

localização do caso C 

 

(Fonte: adaptado de Slack et al., 1996) 

Baseando-se na Figura 19, é possível verificar que a empresa analisada 

encontra-se na estratégia de projetos. Devido ao fato da alta porcentagem 

de vendas da empresa gerenciadas como projetos (mais de 95%); deve-se 

considerar a necessidade de uma estrutura do tipo PMO. Com isso, 

segundo os relacionamentos entre estratégias de manufatura e os tipos de 

estrutura de projetos desenvolvidos no item 4.2 deste trabalho, a empresa 

analisada deveria apresentar uma estrutura do tipo PrgMO ou CPO, pela 

alta variedade de produtos produzidos, mais de 500, e baixa quantidade 

de produtos produzidos, em torno de 10 produtos mensais. 

 

7.4. Contribuições da estrutura para a organização 
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A estrutura de projetos da empresa é extremamente importante para a 

empresa, uma vez que grande parte do faturamento da empresa decorre 

dos projetos gerenciados pelos PMOs. 

 

7.5. Avaliação e restrições 

 

Outro indicativo da importância do gerenciamento de projetos para esta 

empresa é o fato que 73% do total dos R$ 1,6 bilhões de investimentos 

programados para os próximos 2 anos pela empresa, ou R$ 1,1 bilhões, 

serem direcionados para novos projetos. 

Com isso, é possível chegar à conclusão de que a estrutura de 

gerenciamento de projetos da empresa está adequada à estratégia atual da 

mesma. 
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8. CONTRIBUIÇÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

8.1. Sugestões de aplicações práticas 

 

A principal aplicação prática dos conceitos desenvolvidos neste trabalho 

relaciona-se à correta análise do enfoque estratégico dos projetos. King 

(1993) argumenta que os projetos permitem alinhar as estratégias e 

desdobrá-las para todas as áreas da corporação. Decorre daí a 

importância da escolha da estrutura de gerenciamento de projetos mais 

adequada à estratégia de uma corporação. 

A proposta da aplicação prática consiste em utilizar-se do quadro 

analítico desenvolvido na Parte II deste trabalho para, em primeiro lugar, 

analisar o posicionamento da empresa frente à sua estratégia e, em 

segundo lugar, fazer a escolha da estrutura organizacional de projetos 

mais adequada. 

A partir daí, o trabalho ainda pode ser aplicado no entendimento da 

estrutura escolhida e dos papéis que os diversos stakeholders do processo 

de implantação da estrutura devem desenvolver. Estas informações 

encontram-se no capítulo 2. A idéia é que, nesta fase a empresa ou setor 

que esteja aplicando a metodologia faça a implantação da estrutura da 

maneira mais eficaz possível. 

Com isso, o trabalho pode ser aplicado tanto por pesquisadores que 

pretendem realizar novas análises em empresas de outros segmentos de 

negócios, como por gerentes de projetos ou gerentes de grupos de 

gerenciamento de projetos de empresas que estão implantando ou 

pretendem implantar metodologias de gerenciamento de projetos que 
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desejam analisar suas empresas, suas estratégia e chegar à conclusão da 

estrutura mais adequada. 

 

8.2. Limitações do estudo 

 

Basicamente, este estudo possui duas limitações que necessitam ser 

salientadas: 

• O fato de tratar de somente três estudos de casos; 

• O fato de a análise ocorrer somente através da matriz volume-

variedade. 

Conforme apresentado no capítulo 3 deste trabalho, definiu-se para o 

mesmo, o estudo de três casos, buscando-se estudar organizações em 

diferentes regiões da matriz volume-variedade. A motivação para esta 

estratégia justificou-se, pois cada um dos casos serviu um propósito 

específico dentro do escopo global da investigação, fazendo-se com que 

os três casos se complementassem e fornecessem uma análise mais 

robusta para o alinhamento desejado neste trabalho. Entendeu-se que, 

por cobrirem as três principais áreas distintas da matriz já citada, a 

quantidade de casos atenderia ao objetivo da pesquisa. 

Quanto à escolha da matriz volume-variedade de Slack et al. (1996), esta 

se deveu pela importância e larga aplicação da mesma para a teoria de 

gestão da produção. Dois outros possíveis métodos foram apresentados 

neste trabalho: matriz complexidade-incerteza de Maximiano (2002) e 

matriz de seleção estratégica de projetos de Kerzner (2002). Porém, 

entendeu-se que a matriz volume-variedade possui maior aderência à 
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necessária classificação das estruturas organizacionais de projetos para 

as empresas. 

 

8.3. Recomendações para futuras pesquisas 

 

As recomendações para futuras pesquisas são diretamente decorrentes 

das limitações do estudo. 

A primeira consiste na extensão da análise a mais empresas. A pesquisa 

ocorreu apenas com empresas de porte grande e de produção de 

produtos. Um caminho natural seria incluir futuramente na pesquisa, 

empresas de porte médio e também empresas do setor de serviços. Isto 

tornaria o quadro analítico mais robusto. 

A segunda recomendação relaciona-se à possibilidade de se fazer a 

aplicação conjugada dos três métodos, matriz volume-variedade, matriz 

complexidade-incerteza e matriz de seleção estratégica de projetos, nos 

casos analisados. Dessa análise conjugada seria possível fazer a 

comparação da aplicação dos três métodos e, eventualmente, propor um 

novo método que englobaria os benefícios e as vantagens dos três, com o 

objetivo de fazer uma análise mais adequada do relacionamento 

estratégia-estrutura, tema central deste trabalho. 
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9. CONCLUSÕES 

 

Simplesmente melhorar a maneira como as coisas são feitas não é 

suficiente. Essa enorme mudança significa ir além do óbvio, atingindo 

um segundo nível de lógica e examinando a situação através de um par 

diferente de lentes. Na gestão empresarial, isso significa ajustar a 

filosofia gerencial de cima para baixo, para assegurar que as melhorias 

propostas em eficiência sejam correspondidas por uma abordagem 

estratégica de gerenciamento de projetos em toda a organização 

(DINSMORE, 1998). 

Através da análise das atividades das estruturas de gerenciamento de 

projetos dos casos estudados, é possível confirmar que o modelo e os 

objetivos destas estruturas são, em sua grande parte, os mesmos 

apresentados pela teoria. 

Baseando-se nas entrevistas realizadas, foi possível classificar as três 

empresas analisadas segundo seus volumes e variedades. De acordo com 

as Figuras 17, 18 e 19, é possível verificar onde estas empresas estão 

posicionadas entre as estratégias de manufatura. 

Então, de acordo com os relacionamentos entre as estratégias de 

manufatura e os modelos de estruturas de gerenciamento de projetos e 

PMOs, desenvolvidos no capítulo 2 deste trabalho, as empresas dos 

casos analisados deveriam apresentar estruturas, teoricamente, conforme 

apresentado na Tabela 18. 
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Tabela 18 – Estruturas teóricas para as empresas analisadas 

Empresa / Caso Estrutura 
Cosméticos / A Estrutura – Matricial Fraca 

Eletro-eletrônico / B PMO – PrgMO 
Aeroespacial / C PMO – CPO 

(Fonte: elaborada pelo autor) 

Baseando-se na análise das três empresas estudadas, é possível concluir 

que: 

• A empresa do segmento de cosméticos, caso A, conduz seus 

projetos através de uma estrutura matricial fraca, quando 

necessário; 

• A empresa do segmento eletro-eletrônico, caso B, possui um PMO 

caracterizado como Project Management Center of Excellence 

(PMCOE). Para esta empresa o PMO é o ponto focal para a 

experiência em projetos, mas não assume a responsabilidade pelos 

resultados dos mesmos. É possível verificar que os aspectos que 

caracterizam o PMO da empresa analisada são, na prática, os 

mesmos mencionados por Dinsmore (1998) e citados no item 

2.5.1 deste trabalho, para PMOs do tipo Project Management 

Center of Excellence (PMCOE), com especial atenção à 

localização dos gerentes de projeto fora do PMO e à não 

responsabilidade do mesmo pelos resultados dos projetos. Com 

base nas figuras 11 e 13 e nos relacionamentos entre estratégias de 

manufatura e tipos do PMO desenvolvidos no item 4.2 deste 

trabalho, pode-se verificar que ainda existe um espaço para a 

migração do PMO da empresa, atualmente do tipo PMCOE, para 

um PrgMO. Isto deve vir a acontecer com o decorrer do tempo, 

uma vez que o PMO analisado possui apenas um ano de 
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funcionamento e, nesta primeira etapa, vem se ocupando com os 

aspectos relacionados à implementação dos conceitos de 

gerenciamento de projetos dentro desta organização; 

• A empresa aeroespacial, caso C, possui um PMO do modelo 

PrgMO e até mesmo um CPO, de acordo com a classificação de 

Dinsmore (1998) apresentada no item 2.5.1 deste trabalho. 

Portanto, de acordo com as informações obtidas das empresas analisadas 

e com a conceituação teórica, pode-se concluir que as estruturas das 

empresas estão amparadas pela teoria apresentada. 

Uma estrutura organizacional de projetos é uma entidade que cuida da 

aplicação dos conceitos de gerenciamento de projetos dentro de uma 

organização. Ele pode se apresentar sob diferentes formas: desde um 

grupo isolado que auxilia um projeto específico até um importante 

departamento onde todos os projetos são gerenciados. Muitas 

organizações, grandes e pequenas estão percebendo os benefícios 

gerados pelo monitoramento constante de seus projetos. 

Além disso, existem muitos outros aspectos que deveriam ser analisados 

antes que uma decisão em direção à implementação de uma estrutura 

organizacional de projetos seja tomada. Alguns destes aspectos são: 

grande envolvimento da alta gerência, dos gerentes funcionais e dos 

gerentes de projetos da organização, com a metodologia de 

gerenciamento de projetos e com os benefícios que a nova estrutura trará 

para a empresa. A escolha da adequada estrutura organizacional de 

projetos deve estar conectada com a estratégia da empresa. Este é um 

fator crítico de sucesso de uma implementação bem sucedida. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Instrumento de pesquisa completo 

 

Parte I – Informações Gerais 

 

Esta primeira parte do questionário tem por objetivo levantar 

informações gerais da organização que permitam identificar o ambiente 

de gerência de projetos da empresa. 

 

1. Principal área de negócios da organização: 

• Engenharia    • Telecomunicações 

• Tecnologia da Informação • Energia 

• Finanças    • Governo 

• Pesquisa    • Serviços 

• Farmacêutico   • Manufatura 

• Automotivo   • Aeroespacial 

• Educação    • Eletro-eletrônico 

• Cosméticos   • Outros: _____________ 

 

2. Número total de funcionários: 

• Até 100 funcionários 

• De 101 à 1.000 funcionários 
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• De 1.001 à 10.000 funcionários 

• Acima de 10.000 funcionários 

 

3. Número de funcionários envolvidos em projetos 

• Até 10 funcionários 

• De 11 à 100 funcionários 

• De 101 à 1.000 funcionários 

• Acima de 1.000 funcionários 

 

4. Faturamento (aproximado) em 2003: 

• Abaixo de R$ 1 milhão 

• De R$ 1 milhão à R$ 500 milhões 

• De R$ 500 milhões à R$ 1 bilhão 

• Acima de R$ 1 bilhão 

 

5. Porcentagem de vendas geradas através de projetos: 

• Até 30% 

• De 30% à 50% 

• De 50% à 80% 

• Mais de 80% 

 

6. Quantidade média de projetos empreendidos no ano: 

• Até 50 
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• De 51 à 100 

• De 101 à 500 

• Mais de 500 

 

7. Valor médio dos projetos 

• Abaixo de R$ 100 mil 

• De R$ 100 mil à R$ 1 milhão 

• De R$ 1 milhão à R$ 50 milhões 

• Acima de R$ 50 milhões 

 

8. Duração média dos projetos 

• Até 1 semana 

• De 1 semana à 1 mês 

• De 1 à 6 meses 

• Acima de 6 meses 

 

Parte II – Estratégias Empresariais 

 

Esta segunda parte do questionário objetiva obter informações sobre as 

estratégias da organização, principalmente em relação aos produtos 

produzidos. 

 

9. Quais são os tipos de produtos produzidos pela organização? 
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__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

10. Volume de produtos produzidos: 

• Até 50 unidades / mês 

• De 51 à 100 unidades / mês 

• De 101 à 1.000 unidades / mês 

• Mais de 1.000 unidades / mês 

 

11. Variedade de produtos produzidos: 

• Até 50 diferentes produtos 

• De 51 à 100 diferentes produtos 

• De 101 à 500 diferentes produtos 

• Mais de 500 diferentes produtos 

 

Parte III – Gerenciamento de Projetos 

 

Esta terceira parte do questionário objetiva obter informações sobre o 

gerenciamento de projetos e a estrutura organizacional utilizada pela 

empresa para o mesmo. 
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12. Estrutura organizacional predominante na empresa: 

• Funcional 

• Matricial 

• Projetizada 

• APT 

• PSO 

• PMCOE 

• PrgMO 

• CPO 

• Outras: _____________ 

 

13. Quais são os papéis das estruturas organizacionais de projetos da 

empresa? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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14. Quais destas funções são oferecidas pelas estruturas organizacionais 

da empresa? 

• Implementação e manutenção da metodologia de gerência de 

projetos 

• Comunicação e reporte 

• Gerência do portfólio de projetos 

• Suporte administrativo 

• Consultoria 

• Revisão de propostas e contratos 

• Análise de riscos 

• Escolha e suporte a softwares de gerência de projetos 

• Desenvolvimento de processos de gerência de projetos integrados 

com a empresa 

• Apoio no desenvolvimento da carreira de gerentes de projeto 

• Treinamento de gerentes de projeto 

• Treinamento de membros de equipe 

• Coaching e suporte aos gerentes de projeto 

• Revisão ou auditoria de projetos 

• Gerência de alocação de recursos de projeto 

• Gerência de terceiros e/ou parceiros 

• Implementação e manutenção da base de conhecimento  

• Gerência da biblioteca relativa a gerência de projetos 

• Gerência de projetos complexos ou que estão com problemas 
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• Gerência da satisfação de clientes 

• Alinhamento estratégico do portfólio de projetos 

• Outros: ______________ 

 

15. Qual o principal motivo para o estabelecimento da estrutura de 

gerenciamento de projetos? 

• Atraso nos projetos empreendidos 

• Estouro de orçamento nos projetos empreendidos 

• Não entrega ou entrega parcial do escopo de projetos 

empreendidos 

• Ausência total ou parcial de controle do portfólio sentida pela 

gerência executiva 

• Ausência total ou parcial do devido planejamento prévio à 

execução de projetos 

• Ausência total ou parcial de metodologia, processos e padrões de 

gerenciamento 

• Insatisfação constante de clientes 

• Utilização inadequada da equipe  

• Ausência total ou parcial de treinamento dos gerentes de projeto 

• Ausência total ou parcial da manutenção das lições aprendidas 

com projetos 

• Necessidade de alinhamento com melhores práticas de gerência de 

projetos do mercado 

• Outros: __________________ 
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16. Qual o nível de gerenciamento para a aprovação da estrutura: 

• Presidente 

• Diretor 

• Gerente 

• Outro: _____________ 

 

17. Qual a missão da estrutura? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

18. Quantos funcionários estão alocados em tempo integral na estrutura? 

• 1 

• De 2 a 10 

• De 11 a 50 

• Mais de 50 

 

19. Qual o nível de reporte da estrutura: 

• Presidente 

• Diretor 

• Gerente 



 185

• Outro: _____________ 

 

20. Qual o título do responsável pela estrutura: 

• Diretor 

• Gerente 

• Coordenador / Supervisor 

• Outro: _____________ 

 

21. Como é a atuação da estrutura? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

22. Qual a fonte de renda da estrutura: 

• Overhead 

• Projeto específico 

• Orçamento próprio 

• Outra: _____________ 
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Anexo II - Glossário 
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O PMI (2001a) apresenta uma relação de termos principais largamente 

utilizados em gerenciamento de projetos. São apresentados aqui os 

termos mais importantes e que se fazem necessários para o completo 

entendimento desta dissertação. Muitas das palavras definidas aqui têm 

amplas, e em alguns casos, distintas definições fornecidas pelos 

dicionários. As definições aqui apresentadas são as que se aplicam ao 

universo do gerenciamento de projetos. 

• Administração de contrato: gerenciar a relação com o fornecedor. 

• Análise de redes: o processo de identificação das datas mais cedo 

e mais tarde, de inicio e de término para as atividades não 

concluídas do projeto. 

• Análise do valor do trabalho realizado: ver definição (1) do valor 

do trabalho realizado (earned value – EV). 

• Atividade: um elemento do trabalho realizado durante o curso de 

um projeto. Uma atividade normalmente possui uma duração 

esperada, um custo esperado e requer recursos. Atividades são 

geralmente subdivididas em tarefas. 

• Caminho: um conjunto de atividades conectadas seqüencialmente 

em um diagrama de redes do projeto. 

• Caminho da rede: qualquer série contínua de atividades 

conectadas em um diagrama de redes do projeto. 

• Campo de aplicação: categoria de projetos que possuem elementos 

comuns não presentes em todos os projetos. Os campos de 

aplicação são geralmente definidos tanto em termos do produto do 

projeto (por ex.: por tecnologias similares ou setores industriais) 

como por tipo de cliente (por ex.: interno ou externo e 
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governamental ou comercial). Campos de aplicação 

freqüentemente sobrepõem-se. 

• Ciclo de vida do projeto: agrupamento, geralmente em ordem 

seqüencial, das fases do projeto, cujos nomes e quantidades são 

determinados pelas necessidades de controle da(s) 

organização(ões) envolvidas no projeto. 

• Contrato: acordo mútuo que obriga o vendedor a fornecer o 

produto especificado e obriga o comprador a pagar por ele. 

• Controle: processo de comparação dos desempenhos realizado e 

planejado, analisando os desvios, avaliando possíveis alternativas 

e tomando as medidas corretivas apropriadas, conforme 

necessário. 

• Controle global de mudanças: coordenar as mudanças ao longo do 

projeto. 

• Corpo de conhecimentos do gerenciamento de projetos (Project 

Management Body of Knowledge – PMBOK): termo abrangente 

que descreve a soma dos conhecimentos intrínsecos à profissão de 

gerenciamento de projetos. Como em outras profissões, tais como 

direito, medicina e contabilidade, o corpo de conhecimentos 

pertence aos que o praticam e aos acadêmicos que o aplicam e o 

aprimoram. O PMBOK completo engloba o conhecimento de 

práticas comprovadas e tradicionais que são amplamente 

aplicadas, bem como o conhecimento de práticas inovadoras e 

avançadas que apresentam um uso mais restrito. 
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• Cronograma do projeto: consiste nas datas planejadas para 

executar as atividades e nas datas planejadas para atingir os 

marcos (milestones). 

• Definição de atividades: identificar as atividades específicas que 

devem ser executadas de forma a produzir os vários produtos a 

serem entregues por um projeto. 

• Desenvolvimento de equipe: desenvolver habilidades individuais e 

do grupo para melhorar o desempenho do projeto. 

• Desenvolvimento do plano global do projeto: recolher os 

resultados de outros processos de planejamento reunindo-os em 

um documento consistente e coerente. 

• Distribuição de informação: fazer com que as informações 

necessárias estejam disponíveis no momento adequado aos 

interessados (stakeholders) no projeto. 

• Encerramento administrativo: gerar, coletar e disseminar 

informações de modo a formalizar a conclusão do projeto. 

• Encerramento de contrato: concluir e consolidar o contrato, 

incluindo as resoluções de pendências. 

• Equipe de gerenciamento do projeto: membros da equipe do 

projeto que estão diretamente envolvidos com as atividades de 

gerenciamento de projetos. Em projetos de menor porte, a equipe 

de gerenciamento pode incluir virtualmente todos os membros da 

equipe do projeto. 
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• Escopo: somatório de produtos e serviços para serem supridos 

com um projeto. No Brasil é freqüente a distinção entre objeto 

(produto do projeto) e escopo (atividades do projeto). 

• Estrutura analítica do projeto (Work Breakdown Structure – 

WBS): agrupamento dos elementos orientados ao produto do 

projeto que organiza e define o escopo global do projeto. Cada 

nível inferior representa uma definição crescentemente detalhada 

de um componente do projeto. Os componentes do projeto podem 

ser produtos ou serviços. 

• Estrutura organizacional (Organizational Breakdown Structure – 

OBS): representação da organização do projeto estruturada de tal 

forma que possibilita relacionar os pacotes de trabalho às unidades 

organizacionais 

• Execução do plano global do projeto: cumprimento do plano 

global do projeto, pela execução das atividades ali incluídas que 

dele fazem parte. 

• Fase do projeto: reunião de atividades do projeto relacionadas de 

forma lógica, geralmente resultando na conclusão de um 

importante produto a ser entregue. 

• Gerente do projeto: indivíduo responsável pelo gerenciamento do 

projeto. 

• Gerenciamento da integração do projeto: subconjunto do 

gerenciamento de projetos que engloba os processos requeridos 

para assegurar que os vários elementos do projeto sejam 

adequadamente coordenados. Estes processos consistem em 
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desenvolvimento do plano global do projeto, execução do plano 

global do projeto e controle global de mudanças. 

• Gerenciamento de comunicações do projeto: subconjunto do 

gerenciamento de projetos que engloba os processos requeridos 

para assegurar que as informações do projeto sejam 

adequadamente coletadas e disseminadas. Estes processos 

consistem em planejamento de comunicações, distribuição de 

informações, relatório de desempenho e encerramento 

administrativo. 

• Gerenciamento de custos do projeto: subconjunto do 

gerenciamento de projetos que engloba os processos requeridos 

para assegurar que um projeto seja concluído dentro do orçamento 

aprovado. Estes processos consistem em planejamento de 

recursos, estimativas de custos, orçamento e controle de custos. 

• Gerenciamento de projetos (Project Management – PM): a 

aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às 

atividades do projeto a fim de atender ou superar as necessidades e 

expectativas que os interessados (stakeholders) possuem no 

projeto. 

• Gerenciamento de recursos humanos do projeto: subconjunto do 

gerenciamento de projetos que engloba os processos requeridos 

para utilizar, de uma maneira mais eficaz, o pessoal envolvido no 

projeto. Estes processos consistem em planejamento 

organizacional, recrutamento de pessoal e desenvolvimento de 

equipe. 



 192

• Gerenciamento de riscos do projeto: subconjunto do 

gerenciamento de projetos que engloba os processos relacionados 

com a identificação, análise e respostas aos riscos do projeto. 

Estes processos consistem em identificação de riscos, 

quantificação de riscos, desenvolvimento de respostas a riscos e 

controle de respostas a riscos. 

• Gerenciamento do escopo do projeto: subconjunto do 

gerenciamento de projetos que engloba os processos requeridos 

para assegurar que o projeto inclua todo e tão somente o trabalho 

necessário para ser concluído com sucesso. Estes processos 

consistem em iniciação, planejamento do escopo, definição do 

escopo, verificação do escopo e controle de mudanças do escopo. 

• Gerenciamento do suprimento do projeto: subconjunto do 

gerenciamento de projetos que engloba os processos requeridos 

para a aquisição de bens e serviços de terceiros. Estes processos 

consistem em planejamento de suprimento, planejamento do 

processo de solicitação, processo de solicitação, seleção de 

fornecedor, administração de contrato e encerramento de contrato. 

• Gerenciamento do tempo do projeto: subconjunto do 

gerenciamento de projetos que engloba os processos requeridos 

para assegurar a conclusão do projeto no prazo previsto. Estes 

processos consistem em definição de atividades, seqüenciamento 

de atividades, estimativa de duração de atividades, 

desenvolvimento da programação e controle da programação. 

• Gerenciamento moderno de projetos: termo usado para distinguir 

o atual amplo campo de atuação do gerenciamento de projetos 
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(escopo, custo, tempo, qualidade, risco e outros) em relação ao uso 

tradicional que focava o custo e o tempo. 

• Gerente de linha: (1) gerente de qualquer grupo que na realidade 

faz o produto ou executa o serviço, (2) gerente funcional. 

• Gerente funcional: gerente responsável por atividades em um 

departamento especializado ou funcional (por ex.: engenharia, 

produção e comercialização). 

• Iniciação: comprometer a organização para iniciar o projeto ou 

uma fase deste. 

• Interessados (Stakeholders): indivíduos e organizações envolvidos 

ou que podem ser afetados pelas atividades do projeto. 

• Marco (Milestone): evento significativo no projeto, usualmente o 

término de um importante produto a ser entregue. 

• Matriz de designação de responsabilidades: estrutura que relaciona 

a estrutura organizacional do projeto à estrutura analítica do 

mesmo, ajudando a assegurar que cada elemento do escopo de 

trabalho do projeto seja designado a um indivíduo responsável 

pela execução. 

• Membros da equipe do projeto: pessoas que se reportam direta ou 

indiretamente ao gerente do projeto. 

• Mudança do escopo: qualquer alteração no escopo do projeto. 

Uma mudança do escopo quase sempre determina ajustes no 

cronograma ou custos do projeto. 

• Organização executora: organização cujos funcionários estão mais 

diretamente envolvidos em executar as atividades do projeto. 
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• Organização funcional: estrutura organizacional na qual as 

pessoas são agrupadas hierarquicamente por especialidade (por 

ex.: produção, marketing, engenharia e contabilidade) no topo do 

organograma. 

• Organização matricial: qualquer estrutura organizacional na qual o 

gerente do projeto compartilha a responsabilidade com os gerentes 

funcionais para designar as prioridades e para dirigir o trabalho 

das pessoas designadas para o projeto. 

• Organização por projetos: qualquer estrutura organizacional na 

qual o gerente do projeto tem total autoridade para estabelecer 

prioridades e dirigir o trabalho das pessoas designadas para o 

projeto. 

• Pacote de trabalho: produto a ser entregue (deliverable) no mais 

baixo nível da estrutura analítica do projeto. Um pacote de 

trabalho pode ser composto por atividades. 

• Planejamento do projeto: desenvolvimento e manutenção do plano 

global do projeto. 

• Planejamento organizacional: identificar, documentar e atribuir os 

papéis, as responsabilidades e as relações hierárquicas no projeto. 

• Plano global do projeto: documento formalmente aprovado 

utilizado para orientar tanto a execução como o controle do 

projeto. Os principais usos do plano global do projeto são os de 

documentar as premissas e decisões, facilitar a comunicação entre 

seus stakeholders e documentar as bases de referência do escopo, 

de custos e da programação. Um plano global do projeto pode ser 

sumariado ou detalhado. 
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• Produto a ser entregue (Deliverable): algo mensurável, tangível, 

verificável. Resultado, ou item que deve ser produzido para 

completar um projeto ou parte de um projeto. Usualmente mais 

utilizado para um produto a ser aprovado pelo patrocinador ou 

cliente. 

• Profissional do gerenciamento de projetos (Project Management 

Professional): pessoa certificada como tal pelo Project 

Management Institute – PMI. 

• Programa: grupo de projetos gerenciados de um modo 

coordenado. Programas geralmente incluem um elemento de 

operações rotineiras. 

• Projeto (Project): esforço (endeavor) temporário empreendido 

para criar um produto ou serviço único. Também é utilizado o 

termo empreendimento. 

• Relatório de desempenho: atividade de coleta e disseminação de 

informações a respeito do desempenho do projeto para assegurar o 

progresso do mesmo. 

• Software de gerenciamento de projetos (Project Management 

Software): aplicação informatizada especialmente desenvolvida 

para ajudar no planejamento e controle dos custos e das 

programações do projeto. 

• Termo de referência (Project Charter): documento emitido pela 

alta administração que atribui ao gerente do projeto a autoridade 

para aplicar recursos da organização nas atividades do projeto. 

• Valor do trabalho realizado (Earned Value – EV): (1) método 

utilizado para medição do desempenho do projeto. Ele compara a 
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quantidade de trabalho planejada com a realmente executada, para 

determinar se os desempenhos de custos e da programação estão 

de acordo com o planejado, (2) custo orçado do trabalho realizado 

(Budget Cost of Work Performed – BCWP) para uma atividade ou 

grupo de atividades. 
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