
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

 

 

 

 

WALBER DO AMARANTE VIZEU NETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTAÇÃO DE UM ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS EM UMA REDE DE SUPERMERCADOS DO INTERIOR 

DO RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIZ DE FORA 

2017 



 

WALBER DO AMARANTE VIZEU NETTO 

 

 

 

 

 

IMPLANTAÇÃO DE UM ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS EM UMA REDE DE SUPERMERCADOS DO INTERIOR 

DO RJ. 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado como requisito parcial 

para a aprovação do Curso de 

Especialização em Gerenciamento de 

Projetos OF. 04 – PUC Minas 

 

Prof. Orientador: Ítalo Coutinho, Eng, 

PMP.



 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 6 

2. JUSTIFICATIVA ...................................................................................................... 8 

3. REFERENCIAL TEÓRICO ...................................................................................... 8 

4. TIPOS DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS ................................................. 12 

5. MODELOS DE MATURIDADE ............................................................................. 17 

6. EGP - ESCRITÓRIO DE GERÊNCIA DE PROJETOS .......................................... 23 

7. CONCLUSÃO ....................................................................................................... 32 

8. REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar um modelo de implantação de um 

EGP para uma rede de supermercados X. Na introdução falaremos sobre a 

importância de termos um EGP consolidado e que dará direcionamento aos 

gerentes de projetos, permitindo que a empresa conduza seus projetos da forma 

mais eficiente e eficaz possível visando atingimento dos objetivos estratégicos. 

Iremos também apresentar conceito de Projeto e Gerenciamento de Projeto, bem 

como suas principais funções e níveis de um EGP. Mostraremos também a 

importância das estruturas organizacionais com relação ao tipo de cenário face a 

implantação do PMO. Iremos também relatar alguns modelos de maturidade em 

gerenciamento de projetos que avaliará o grau de maturidade de um setor (ou 

departamento) de uma organização nas práticas e habilidades em gerenciamento de 

projetos. Apresento também histórico, conceito, papéis disponíveis e características 

e funções em um EGP. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de projetos. Escritório de gerenciamento de 

projetos. PMO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The present article aims to present a model for the implementation of an EGP for an 

X supermarket chain. In the introduction we will talk about the importance of having a 

consolidated EGP and that will give direction to the project managers, allowing the 

company to conduct its projects in the way more efficient and effective way to 

achieve the strategic objectives.  

We will also present concept of Project and Project Management, as well as its main 

functions and levels of an EGP. We will also show the importance of organizational 

structures in relation to the type of scenario in relation to the implementation of the 

PMO. We will also report some maturity models in project management that will 

assess the degree of maturity of an organization's (or department) in project 

management practices and skills. I also present history, concept, roles available and 

features and functions in an EGP. 

 

Keywords: Project management. Office of project management. PMO.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

No curso normal de seus negócios, as empresas executam diariamente 

operações administrativas, produtivas, de marketing e comercialização de seus 

produtos e serviços. No decorrer das atividades, novas oportunidades são 

identificadas e devem ser aproveitadas.  

Contudo, à medida que os mercados se expandem, novos competidores 

entram em cena, o que exige constante monitorização do desempenho da empresa. 

As deficiências observadas nos processos administrativos e produtivos devem ser 

prontamente corrigidas. Além disso, as leis, normas e regulamentos são alterados 

frequentemente, os clientes tornam-se mais exigentes e mudam seus requisitos e os 

recursos disponíveis tornam-se escassos e difíceis de serem obtidos. 

Assim, com o intuito de se adequarem a essas demandas de negócio, as 

empresas planejam iniciativas a partir do acompanhamento e análises criteriosas 

dos cenários interno e externo, em que identificam suas forças e suas fraquezas 

face às oportunidades e ameaças do ambiente de negócios em que atuam. Essas 

iniciativas são posteriormente avaliadas e aprovadas para comporem o 

planejamento estratégico da empresa (MORRIS; JAMIESON, 2004, p.1).  

Para Kerzner (2001) “O mundo está finalmente reconhecendo a importância 

da gerência de projetos e seu impacto na lucratividade da empresa”. A cultura de 

projetos cada vez mais faz parte do dia-a-dia das organizações e dos profissionais 

que nelas trabalham. Para Dinsmore (2001), tudo no mundo dos negócios é ou está 

relacionado a um projeto. A importância da gestão de projetos nos mais variados 

domínios de aplicação vem crescendo, desde a construção de aviões e plataformas 

petrolíferas até desfiles de escolas de samba (MEREDITH, 2003). 

Assim, ao reconhecer a importância do Gerente de Projeto nas organizações 

e o aumento da quantidade de projetos, o novo desafio é: garantir um padrão para 

conduzir e monitorar os projetos; conhecer a situação de todos os projetos da 

organização, assegurando que projetos mais importantes tenham acesso prioritário 

aos recursos. Logo se procura obter os melhores resultados com a melhor relação 

custo/benefício. Para isto, adota-se um ambiente centralizado com uma visão 
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centralizada e precisa sobre a evolução e status de cada um dos projetos da 

empresa.  

Um EGP (Escritório de Gerência em Projetos ou PMO - Project Management 

Office) é uma “unidade organizacional que centraliza e coordena o gerenciamento 

de projetos sob seu domínio” (PMI, 2004). Seu objetivo básico é orientar e dar 

suporte aos gerentes de projetos, permitindo à empresa conduzir seus projetos da 

forma mais eficiente e eficaz possível. (DINSMORE, 2003).  

Para Vargas (2003) várias organizações têm adotado PMO, em suas 

atividades de Gerenciamento de Projetos. Conforme Cleland (2002) a adoção de um 

PMO permite à organização alcançar diversos benefícios pela consolidação das 

funções da gerência de projetos. Para ele um PMO permite a adoção de padrões 

para itens comuns como cronogramas e relatórios de projeto, além de centralizar 

informações e outros benefícios derivados de sua estrutura, funções e recursos. 

O sucesso do PMO, portanto, somente poderá ser medido após a empresa 

conseguir absorver a nova cultura e forma de trabalhar, pela adoção efetiva dos 

processos de gerenciamento de projetos e quão melhor sejam os resultados dos 

projetos.  

Esse trabalho se propõe a apresentar um modelo de implantação de um PMO 

em uma rede de supermercados X, os níveis e os modelos evolutivos de um EGP, 

os benefícios, assim como demonstrar a importância da maturidade em 

gerenciamento de projetos visando manter o alinhamento com os objetivos 

estratégicos. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

O tema proposto para este trabalho é de grande relevância na área de 

gerenciamento de projetos, haja vista a necessidade de obtenção de resultados de 

forma ágil e precisa pelas empresas. A existência de um Escritório de 

Gerenciamento de Projetos bem organizado e estruturado não é garantia de 

sucesso dos projetos desenvolvidos, mas, certamente ao fornecer padrões 

metodológicos aos projetos, ter responsabilidade nos processos de gerenciamento, 

contribui para que estes atinjam seus objetivos estratégicos. 

Uma vez feita a apresentação do Escritório de Gerenciamento de Projetos 

(PMO), temos como objetivo geral propor um modelo em uma rede de 

supermercados X com a finalidade de redução de custo nos projetos e padronização 

dos processos.  

Baseado nessas informações identificou-se as necessidades de melhoria, que 

são: definir um processo organizacional na área de recebimento e armazenagem 

das mercadorias, aumento no controle de giro dos estoques e institucionalizar 

política de valorização do pessoal. 

 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Para se tratar do referido tema, é importante levar em considerações alguns 

aspectos que permeiam o problema de pesquisa em questão, assim serão 

apresentados conceitos relativos a projetos e gerenciamento de projetos bem como 

definidos as principais funções e os níveis de um escritório de projetos. 
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3.1. Projeto 

 

 

Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço 

ou resultado único. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início 

e um término definidos. O término é alcançado quando os objetivos do projeto são 

atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão ou 

não podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar de existir.  

 

 

3.2. Gerenciamento de projetos 

 

 

“Gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos.” 

(PMBOK, 2013). A aplicação do gerenciamento de projeto é dada através da 

integração dos 47 processos de gerenciamento de projetos, os quais estão reunidos 

em cinco grupos de processos. Estes grupos são: 

• Iniciação, 

• Planejamento, 

• Execução, 

• Monitoramento e controle, e 

• Encerramento. 

 

 

3.3. Visão geral de um escritório de projetos 

 

 

O Project Management Office - Escritório de Gerenciamento de Projetos 

(PMO) surge como um elemento organizacional responsável pela minimização dos 

problemas de falta de processos bem definidos e padronizados, pela divulgação das 

melhores práticas de gerenciamento de projetos para toda a organização e pelo 

fornecimento da infraestrutura necessária para um gerenciamento corporativo de 

file:///C:/Users/Neto/Desktop/tcc/JUSTIFICATIVA.docx%23_bookmark121
file:///C:/Users/Neto/Desktop/tcc/JUSTIFICATIVA.docx%23_bookmark121
file:///C:/Users/Neto/Desktop/tcc/JUSTIFICATIVA.docx%23_bookmark4
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projetos, possibilitando a diminuição dos índices de falhas e garantindo que os 

projetos mais importantes para a organização sejam os prioritários (MOLINARI, 

2010). 

 

 
FIGURA 1 - Visão Geral de um PMO 

Fonte: Adaptado de (MOLINARI) 

 

 

3.4. Funções de um PMO 

 

 

Segundo PMBOK (2013) o PMO é responsável por reunir dados e 

informações dos projetos e avalia como os objetivos estratégicos de níveis mais 

altos estão sendo alcançados. O escritório de projetos pode ser considerado a união 

de portfólios, programas e projetos da empresa juntamente com os sistemas de 

medição utilizados na mesma. 

A função, forma e estrutura do PMO estão ligadas diretamente com o seu 

papel desempenhado na organização. O escritório de projetos tem autonomia para 

atuar como uma parte integral e é um importante tomador de decisões que 

permanecerá durante todo o ciclo de vida do projeto. O PMO ainda pode encerrar 

file:///C:/Users/Neto/Desktop/tcc/JUSTIFICATIVA.docx%23_bookmark118
file:///C:/Users/Neto/Desktop/tcc/JUSTIFICATIVA.docx%23_bookmark118
file:///C:/Users/Neto/Desktop/tcc/JUSTIFICATIVA.docx%23_bookmark118
file:///C:/Users/Neto/Desktop/tcc/JUSTIFICATIVA.docx%23_bookmark121
file:///C:/Users/Neto/Desktop/tcc/JUSTIFICATIVA.docx%23_bookmark121
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projetos, tomar medidas de acordo com necessidades garantindo assim o 

alinhamento dos objetivos de negócios. Entre outras funções o PMO pode se 

envolver em seleção, gerenciamento e mobilização de recursos compartilhados ou 

dedicados. 

A principal função de um PMO é apoiar os gerentes de projetos de diversas 

maneiras que podem incluir, mas não se limitam a: 

• Gestão de recursos compartilhados pelos projetos de responsabilidade do 

PMO; 

• Descoberta e criação de metodologias, melhores práticas e padrões de 

gerenciamento de projetos; 

• Orientação, aconselhamento, treinamento e supervisão; 

• Revisão de conformidades de padrões, políticas, procedimentos e modelos 

através de inspeções de projetos; 

• Criação e gerenciamento de políticas, procedimentos, modelos e outros 

documentos dos projetos; 

• Gestão da comunicação entre projetos; 

• Níveis de PMO 

 

 

3.5.  Níveis de um PMO 

 

 

Conforme (MOLINARI, 2010) podemos distinguir escritórios de projetos em 

três tipos de níveis, são eles: 

• Nível 1 – Escritório de controle de projetos 

• Nível 2 – Escritório de uma área de negócio 

• Nível 3 – Escritório estratégico de projetos 

 

 

3.5.1.  Escritório de controle de projetos de nível 1 

 

 

file:///C:/Users/Neto/Desktop/tcc/JUSTIFICATIVA.docx%23_bookmark118
file:///C:/Users/Neto/Desktop/tcc/JUSTIFICATIVA.docx%23_bookmark118
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Esse escritório se caracteriza por atender projetos únicos e relativamente 

complexos. Faz parte de suas atribuições o acompanhamento e a elaboração de 

materiais para validações e inspeções nos projetos, contudo, não cabe ao escritório 

interferir na forma como são conduzidos os projetos (MOLINARI, 2010). 

 

 

3.5.2. Escritório de projetos de uma área de negócio nível 2 

 

 

Geralmente escritórios deste nível são utilizados para o gerenciamento e 

controle de projetos de grande porte ou de um número maior de projetos médios e 

pequenos. Incorpora todas as funções do primeiro nível e ainda visa o cumprimento 

de padrões (MOLINARI, 2010). 

 

 

3.5.3. Escritório estratégico de projetos nível 3 

 

 

Escritórios deste nível operam em nível corporativo e possuem como principal 

função a gestão e definição de políticas para todos os projetos envolvidos na 

organização, orquestrando o portfólio corporativo e auxiliando os escritórios de nível 

1 e 2, se os mesmos existirem. Estes PMOs são considerados centros de excelência 

em gerenciamento de projetos, servindo como guia para gerentes e toda a equipe 

envolvida no projeto, proporcionando assim o auxílio necessário para que os 

resultados sejam alcançados de maneira eficiente (MOLINARI, 2010). 

 

 

4. TIPOS DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

 

 

As organizações diferenciam-se pela forma de sua estrutura organizacional, 

que é definida para se adequar a diferentes particularidades, dentre outras: 

• Porte da empresa;  

file:///C:/Users/Neto/Desktop/tcc/JUSTIFICATIVA.docx%23_bookmark118
file:///C:/Users/Neto/Desktop/tcc/JUSTIFICATIVA.docx%23_bookmark118
file:///C:/Users/Neto/Desktop/tcc/JUSTIFICATIVA.docx%23_bookmark118
file:///C:/Users/Neto/Desktop/tcc/JUSTIFICATIVA.docx%23_bookmark118
file:///C:/Users/Neto/Desktop/tcc/JUSTIFICATIVA.docx%23_bookmark118
file:///C:/Users/Neto/Desktop/tcc/JUSTIFICATIVA.docx%23_bookmark118
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• Ramo de atuação; 

• Distribuição do poder; 

• Origem e cultura organizacional.  

A estrutura organizacional adotada influencia, de forma significativa, no 

Gerenciamento de Projetos e, consequentemente, na função e grau de autonomia 

do EGP. A tabela a seguir conceitua os diferentes tipos de estruturas 

organizacionais, com relação ao Gerenciamento de Projetos, apontando as 

vantagens de cada uma. 

TABELA 1: Tipos de estruturas organizacionais 
Fonte: PMBoK (2013) 

 
 

Com relação à Estrutura Matricial, têm-se ainda três gradações possíveis, em 

ordem crescente da autoridade do Gerente de Projetos: Matricial Fraca, Matricial 

Balanceada e Matricial Forte. A tabela a seguir apresenta, de forma comparativa, a 
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influência das diferentes estruturas organizacionais nos projetos. 

TABELA 2: Influência das estruturas organizacionais nos projetos 
Fonte: PMBoK (2013) 

 
Portanto, o tipo de Estrutura Organizacional onde tem-se a maior autonomia 

dos Gerentes de Projetos é a Projetizada, devido à organização ser baseada em 

projetos. O Gerente Funcional, neste caso, tem menor autoridade. Já a situação 

inversa é encontrada na Estrutura Funcional, onde a empresa é dividida em setores 

especializados e, neste caso, os projetos são gerenciados em cada setor. O Gerente 

de Projetos, normalmente, possui atividades intrínsecas à organização e responde a 

um Gerente Funcional, dividindo seu tempo entre suas funções de rotina e a gestão 

dos projetos. A figura abaixo demonstra a transição da autoridade para estes tipos 

de Estrutura Organizacional. 

FIGURA 2: Transição de Autoridade por tipo de Estrutura Organizacional 
Fonte: PMBoK (2013) 

 

A autoridade do EGP cresce proporcionalmente, à medida que o Gerente de 

Projetos aumenta sua autonomia e poder de decisão. Desta forma, o PMO é mais 

influente em organizações de Estrutura Organizacional Projetizada. 

 

 

4.1. O PMO na estrutura organizacional 
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O PMO centraliza informações e facilita: padronizar templates, ferramentas; 

melhorar processo; usar informações de projetos; armazenar projetos antigos e 

alocar recursos. 

FIGURA 5 - Organizacional matricial. 
Fonte: descrito PMI, 2004 

 

A efetividade da implantação de um PMO é facilitada se houver estrutura 

organizacional matricial e/ou organizacional por projetos, apesar do PMO aceitar 

qualquer tipo de estrutura. Pelo PMBoK  o PMO se localiza abaixo do diretor da área 

e acima dos gerentes de projetos na estrutura organizacional matricial (FIGURA 5).  

Na estrutura por projetos o PMO assessora o gerente de projetos que toca um 

único, grande e complexo projeto, conforme o guia PMBoK (FIGURA 6). 

FIGURA 6 - Organizacional por projeto. 
Fonte: (PMI, 2004). 
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4.2.  O PMO corporativo 

 

 

Pode-se usar um PMO corporativo quando a organização executa um grande 

número de projetos provenientes do planejamento estratégico da empresa. Neste 

caso o “coordenador do PMO deve ser um profissional com visão empresarial 

compatível com os profissionais com as quais se relacionará (diretores)” (PRADO, 

2000, p.205). 

FIGURA 7 - Escritório de projetos corporativo 
Fonte: Darci, 2000. 

 

 

 

4.3. Benefícios na implantação de um PMO 

 

 

Para qualquer trabalho existir é necessário haver benefícios que justificarão a 

sua realização. Para que a implantação de um PMO se justifique, levantou-se 

referências que apresente os benefícios deste tipo de estrutura chamada PMO. 

Segundo Valeriano (2002), os benefícios do PMO vão se ampliando à medida que 

se acumule experiência. E com isso ele cita: 

• A existência de maior alinhamento dos projetos com os objetivos da 

organização. 

• Maior profissionalismo dos gerentes de projetos. 

• Maior produtividade da equipes de projetos. 
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• Maior racionalidade nos recursos de projetos. 

• Aperfeiçoamento de métodos, técnicas e padrões de gerenciamento. 

• Uniformidade de tratamento para clientes internos e externos. 

• Criação e expansão da cultura de projetos na organização. 

 

 

5. MODELOS DE MATURIDADE 

 

5.1. Maturidade em gerenciamento de projetos 

 

 

Maturidade em gerenciamento de projetos pode ser definida como o grau em 

que uma determinada organização pratica o gerenciamento de projetos. Quanto 

maior o grau de maturidade de uma organização, maiores serão as chances de 

sucesso nos projetos e maior a habilidade dessa organização em conduzir projetos 

complexos. A FIGURA 8 mostra a relação entre sucesso e os níveis de maturidade 

em gerenciamento de projetos. As organizações estão cientes tanto da importância 

do gerenciamento de projetos para realizarem suas estratégias como de que existe 

um percurso de amadurecimento para se atingir a excelência. 

 

FIGURA 8: Sucesso x Maturidade em Gerenciamento de Projetos 
Fonte: Artigo publicado na Revista MundoPM, Darci Padro (2006) 

 

 

5.2. Modelo de maturidade em gerenciamento de projetos 
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Modelo de maturidade é uma forma de avaliar o grau de maturidade de um 

setor (ou departamento) de uma organização nas práticas e habilidades em 

gerenciamento de projetos. Comparando as práticas em gerenciamento de projetos 

de uma organização com as práticas definidas por um determinado modelo, é 

possível identificar o grau de maturidade dessa organização e determinar a evolução 

necessária para atingir o próximo nível de maturidade. 

Existem mais de 20 modelos de maturidade em gerenciamento de projetos, 

sendo que os mais conhecidos são OPM3 (Organizational Project Management 

Maturity Model), PMMM (Project Management Maturity Model), CMMI (Capability 

Maturity Model Integration), Center for Business Practices, Modelo MMGP (modelo 

brasileiro do prof. Darcy Prado), Berkley Project Management Maturity Model (PM3) 

e ESI International’s Project Framework. E para exemplificar o conceito de modelo 

de maturidade organizacional em gerenciamento de projetos, apresentaremos as 

principais características dos modelos CMMI, MMGP e OPM3. 

 

 

5.2.1. Modelo CMMI 

 

 

CMMI é a abreviação do inglês Capability Maturity Model Integration que a 

tradução para o português é Modelo Integrado de Maturidade e Capacidade. Esse 

modelo não é uma metodologia, pois ela não define “como” um processo deve ser 

implantado, mas sim “o que” pode ser feito. 

O CMMI foi desenvolvido pelo Software Engineering Institute (SEI) da 

Carnegie Mellon University, nos Estados Unidos, a partir da necessidade de se 

aprimorar a capacidade das empresas no desenvolvimento de software. Foi um dos 

primeiros modelos a surgir e utilizar o gerenciamento de projetos em sua estrutura 

(Ireland Cleland, 2002). 

O CMMI está dividido em cinco níveis de maturidade: 

1. Inicial: Os processos são informais e caóticos, dependendo de esforços 

individuais e improvisação; 

2. Repetido: A implantação de processos é repetida. Mantém o que deu certo e 

descarta o que deu errado. Possui controle básico do gerenciamento do 
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projeto (planejamento e controle de prazos e custos) e definição de papéis e 

responsabilidades; 

3. Definido: Os processos são bem caracterizados e entendidos e estão 

descritos em padrões, procedimentos, ferramentas e métodos; 

4. Gerenciado: Medição dos processos e controle dos projetos, base histórica,  

metodologia de gerenciamento de projeto e EGP; 

5. Otimizado: Os processos são continuamente melhorados pelo emprego de 

novas ideias, avaliação de novos padrões, processos e tecnologias 

inovadoras.  

 Algumas vantagens do CMMI são: 

• Reconhecimento internacional; 

• Referência no mercado de software; 

• Eliminação de inconsistências e redução de duplicidade; 

• Aumento na qualidade do produto e resultado; 

• Utilização de terminologia comum e estilo consistente; 

As principais desvantagens do CMMI são: 

• Modelo proprietário; 

• Alto investimento para avaliação e obtenção da certificação; 

• Carência de 4 a 8 anos para atingir nível de maturidade mais elevado. 

 

 

5.2.2. Modelo MMGP 

 

 

MMGP é um modelo brasileiro de maturidade em gerenciamento de projetos. 

Existem dois modelos lançados por Darci Prado para avaliação da maturidade de 

uma organização, o MMGP Setorial aplicado a setores isolados da organização e o 

MMGP Corporativo aplicado à corporação como um todo. Neste trabalho 

apresentaremos o modelo MMGP Setorial que parte da premissa que em uma 

organização há vários setores ou departamentos com diferentes níveis de 

maturidade. Esse modelo contempla cinco níveis, elementos e seis dimensões. 
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São cinco os níveis desse modelo conforme mostrado no QUADRO 1 com a 

respectiva definição do estágio da organização: 

QUADRO 1: Níveis de Maturidade 
Fonte: Adaptado de Darci Prado (2008 p. 30-31) 

 
Os elementos são constituídos pelos processos, pessoas, tecnologia e 

estratégias. 

Já o relacionamento entre as dimensões e os níveis de maturidade é 

mostrado abaixo: 

QUADRO 2: Relação da dimensão com o nível de maturidade 
Fonte: Darci Prado (2008, p. 30) 

 

A avaliação da maturidade é realizada por meio de um questionário, 

disponível gratuitamente no site www.maturityresearch.com. As respostas desse 

http://www.maturityresearch.com/
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questionário são analisadas considerando os critérios estabelecidos e os resultados 

são apresentados em termos de aderência ao modelo. Considera-se: 

• Nula ou fraca a aderência até 20%; 

• Aderência regular para valores entre 20% a 60%; 

• Boa entre 60% a 80%; 

• Acima de 80% a aderência é completa. 

Uma grande aplicação desse modelo é utilizá-lo como instrumento de 

benchmarking, uma vez que ele permite que a avaliação de maturidade seja 

realizada em mais de um setor da organização. 

 

 

5.2.3. Modelo OPM3 

 

 

No início de 2004 o PMI (Project Management Institute) lançou o seu modelo 

de avaliação de maturidade das organizações chamado de OPM3 - acrônimo de 

Project Management Maturity Model, desenvolvido a partir de aproximadamente 30 

modelos de maturidade em gerenciamento de projetos organizacionais, com 

envolvimento de mais de 300 profissionais de gerenciamento de projetos e mais de 

700 voluntários. 

O OPM3 incorpora os resultados das melhores práticas referentes a 

processos organizacionais de gestão de Projetos, Programas e Portfólio (PPP), 

associando a quatro estágios de maturidade: Padronização, Mensuração, Controle 

e Melhoria Contínua, conforme ilustrado na FIGURA 9 abaixo: 
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FIGURA 9: Dimensões da Maturidade Organizacional através do Modelo OPM3 
Fonte: Artigo publicado na revista Mundo Pm - Ano 1- Nro 02, Alonso Mazini Soler. 

 

 

E para atingir os estágios de maturidade é necessário avaliar periodicamente 

três elementos chave, inter-relacionados de modo sequencial: 

1. Conhecimento: Trata-se do nível de capacidade em gestão de projetos; 

2. Avaliação: Trata-se do questionário de auto avaliação das competências 

existentes no uso das boas práticas em gestão de projetos; 

3. Melhoria: Trata-se da continuidade do processo de melhoria no 

desenvolvimento de competências. 

O modelo OPM3, com base nas boas práticas em gerenciamento de projetos, 

busca oferecer às organizações que o adotam: 

• Melhor estrutura de governança; 

• Planejamento adequado de Projetos, Portfólios e Programas (PPP); 

• Padronização e integração de processos; 

• Definição de métricas de desempenho; 

• Processos de controle e melhoria contínua; 

• Priorização de projetos e seu alinhamento ao planejamento estratégico 

organizacional; 

• Critérios de sucessos para decidir continuidade ou término de projetos; 

• Conscientização da maturidade organizacional por toda a alta direção; 

• Permite associar diretamente o sucesso da organização à gestão eficaz e 

eficiente de projetos. 

 

 

5.3. Características e benefícios dos modelos 

 

 

As características e benefícios abaixo são evidências da importância da 

maturidade em gerenciamento de projetos para que as organizações realizem suas 

estratégias e planejem seu percurso de amadurecimento para atingir a excelência: 
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• As organizações diferem drasticamente em seus níveis de maturidade, 

mesmo as pertencentes a um mesmo ramo; 

• Maturidade em gerenciamento de projetos está diretamente associado ao 

melhor desempenho; 

• Mesmo organizações com níveis altos de maturidade podem evoluir. É 

fundamental uma análise para saber onde aplicar os investimentos em 

gerenciamento de projetos; 

• Empresas mais maduras gastam menos em gerenciamento de projetos; 

Empresas mais maduras têm normalmente um resultado de projeto mais 

previsível. 

 

 

6.  EGP - ESCRITÓRIO DE GERÊNCIA DE PROJETOS 

 

6.1. Histórico 

 

 

O escritório de projetos surgiu por volta de 1960 com as ferramentas de 

controle de prazo e custo. O uso de enormes máquinas, sua praticidade e a 

necessidade de especialistas na sua operação obrigou a centralização destas 

atividades. Na década de 70 torna-se mais fácil usar a máquina e os aplicativos. 

Estes fatores geram a pulverização do controle destes projetos, tornando 

desnecessário o escritório de projetos (VALERIANO, 2001). Na década de 90 o foco 

deixa de ser o equipamento e a ferramenta e passa a ser os projetos e sua gerência.  

As características são de projetos de menor esforço, curta duração que 

necessitam cada vez mais de soluções imediatas aos problemas apresentados. 

Estes projetos possuem problemas mais abrangentes do que o operacional, ligando-

se à: estratégia, gerência e administração de todo o cenário. Surge o conceito de 

escritório de gerência em projetos que alinha as necessidades da empresa ao 

projeto. Ele surge como suporte para os gerentes facilitando seu trabalho. 

 

 

 



 

24 

 

6.2. Conceito 

 

 

As empresas investem em conhecimento para resolver problemas nos vários 

níveis, melhorando as habilidades e técnicas de gerência de projetos. O aumento no 

número de projetos em custo, tamanho e duração fortaleceu a necessidade de PMO.  

Para Valeriano (2001, p.108) “o escritório de projetos consiste em uma 

organização formal destinada ao apoio à comunidade de gerenciamento de projetos 

em uma organização”. “O escritório de projetos é um local central para conduzir, 

planejar, organizar, controlar e finalizar as atividades do projeto. É também um local 

onde se pode obter uma visão global e panorâmica de todo o projeto sem se perder 

em detalhes”. (VARGAS, 2000). A centralização permite um repositório de dados 

que serve de base aos próximos projetos e mantém atualizada a alta gerência sobre 

prazos, recursos e custos necessários para o projeto. O planejamento neste caso 

consiste na função do gerente, onde o PMO poderá servir de apoio. 

Para Dinsmore e Silveira (2005, p. 30) o escritório está relacionado ao 

sucesso, pois PMO é “Um corpo ou entidade organizacional à qual são atribuídas 

várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado 

dos projetos sob seu domínio”. (PMI, 2004, p.362). Dependendo do modelo de 

escritório pode-se além do suporte gerenciar os projetos. “As responsabilidades de 

um PMO podem variar desde o fornecimento de funções de suporte ao 

gerenciamento de projetos até o gerenciamento direto de um projeto”. (PMI, 2004, 

p.362). Para Cleland (1999), o PMO é uma equipe autorizada a falar por um projeto 

e para Frame (1998) é um meio para promover a cultura de gerência de projetos sob 

a perspectiva de melhoria de métodos e processos.  

Elemento organizacional de caráter corporativo que atua como repositório ou 

provedor de serviços, profissionais, processos, métodos e ferramentas de auxílio à 

Gerente de Projetos (CRAWFORD, 2000b; CLELAND e IRELAND, 2000). Parte 

integrante dos times de projetos é responsável pelo auxílio aos gerentes de projeto 

(ARCHIBALD, 1992; KERZNER, 1992). “o escritório de projetos é um pequeno 

grupo de pessoas que tem relacionamento direto com todos os projetos da empresa, 

seja prestando consultoria e treinamento, seja efetuando auditoria e 

acompanhamento de desempenho dos projetos” (PRADO, 2000, p.89). 
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6.3. Modelos evolutivos do PMO 

 

 

Existem quatro modelos evolutivos propostos por Dinsmore (1998). Estes 

modelos vão desde um simples setor para auxiliar o Project Support Office - 

Escritório de Suporte para Projetos (PSO), até um departamento da empresa 

propriamente dito onde comporta todos os projetos gerenciados pela empresa. 

(PATAH; CARVALHO,2002) 

 

 

6.3.1. Project support office (PSO) 

 

 

O PSO serve como auxílio aos GPs fornecendo apoio técnico e 

administrativo, serviços e ferramentas. Visa auxiliar no planejamento, manutenção e 

criação no escopo e no gerenciamento de custos do projeto. Cada projeto possui suas 

características próprias e são essas que definem suas equipes. Ao longo da vida do 

projeto pode haver uma troca de recursos entre os projetos. Este modelo não é 

diretamente responsável pelo sucesso do projeto, esta responsabilidade está sob o 

gerente de projeto. (CARVALHO; JUNIOR, 2008) 

 

 

6.3.2. Project management center of excellence (PMCOE) 

 

 

Podemos definir o Project Management Center Of Excellence - Centro de 

Excelência em Gestão de Projetos (PMCOE) como um centro de treinamento 

introduzido na empresa. A responsabilidade dos resultados do projeto não cabe ao 

modelo. Cabe ao PMCOE disseminar a ideia, converter as ideias dos incrédulos e 

dar suporte para adeptos se tornarem profissionais. As metodologias e o contato 

com pessoas externas são responsabilidades do modelo (PATAH; CARVALHO, 

2002).  
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6.3.3. Program management office (PrgMO) 

 

 

Este modelo gerencia os GPs e é responsável pelos resultados dos projetos. 

Conforme o tamanho da organização, O Program Management Office - Escritório de 

Gerenciamento de Programas (PrgMO) atua apenas nos projetos prioritários. O 

gerenciamento de projetos que não são de responsabilidade do PrgMO, cabem a 

pequenos núcleos, porém estes contam com o apoio do PrgMO dependendo da 

necessidade. Este modelo absorve funções do PMCOE e as vezes até mesmo do 

PSO. O bom funcionamento do modelo depende de algumas características, são 

elas: poder, prioridade corporativa e controle em âmbito empresarial (PATAH; 

CARVALHO, 2002). 

 

 

6.3.4. Chief Project Officer (CPO) 

 

 

Segundo (PATAH; CARVALHO,2002), “A responsabilidade do CPO consiste 

em alimentar o portfólio de projetos desde o estágio de decisão de negócios à sua 

implementação final.” A participação do CPO passa por decisões de negócios que 

originam novos projetos. Outras funções do PCO são: planejamento de negócios, 

supervisão da implementação de projetos, designação de recursos para projetos, 

aprimorar a conscientização e a capacidade de gerenciamento de projetos pela 

organização, gerenciamento sobre stakeholders de alto nível. O CPO tem autonomia 

para descontinuar projetos ou, se julgar necessário, interromper os projetos. 

 

 

6.4. Papéis disponíveis no PMO 

 

 

No Brasil há um número reduzido de profissionais. Porém, eles acabam 

assumindo vários papéis desde que não seja para avaliar seu próprio produto de 
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trabalho. Sabendo da existência destes papéis, estes papéis foram relacionados 

segundo Cleland (1988): 

 

• Gerente de projeto - é considerado sempre o gerente do escritório de projetos (que 

poderia ser o escritório de um homem só). 

• Coordenador do projeto - pode ser atribuído ao PMO na carga de projeto e de 

desenvolvimento de produto onde o produto é novo, na companhia ou onde diversas 

divisões são envolvidas. 

• Administrador do contrato - membro a mais na equipe de administração do 

contrato, exceto nos programas grandes, que se estendam por longo período de 

tempo, então pode ficar situado fisicamente no PMO ou com sua organização. 

• Controlador do projeto - deve sempre ser atribuído ao escritório do projeto, exceto 

onde não é necessitada em tempo integral ou onde uma função centralizada do 

planejamento e de controle serve adequadamente ao gerente de projeto. 

• Contabilista do projeto - deve ser um membro a mais no departamento de 

contabilidade, exceto nos programas muito grandes que se estendem sobre um 

período de tempo considerável. O administrador do contrato pode fisicamente ficar 

situado no escritório do projeto juntamente com sua organização principal (PMO). 

• Coordenador de Produção - deve ser mais um membro da organização de 

manufatura, preferivelmente na equipe de funcionários do gerente de manufatura ou 

dentro do controle de produção. Quando mais de uma divisão for contribuir 

substancialmente na manufatura do produto, pode ser necessário atribuí-lo ao 

escritório do projeto para permitir a coordenação eficaz de todos os colaboradores. 

• Coordenador de compras e Subcontratações - deve provir do departamento de 

compras na maioria dos casos. 

• Gerente de projeto do campo - deve provir do departamento de instalações ou das 

operações de campo, se existir um, exceto sob as circunstâncias incomuns que o 

requereriam ser atribuídas ao escritório do projeto. 
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6.5. Projeto de instalação de um PMO 

 

 

Deve-se criar um projeto específico para a instalação de um PMO. É de 

extrema importância que o gerente deste projeto seja corretamente designado para 

esta função, afinal ele deverá ser o responsável pela gestão do PMO no futuro, 

desta maneira é fundamental que o gerente esteja à frente do projeto desde as fases 

inicias, e o gerente designado deve ser um profissional de uma experiência 

respeitável, o que chamamos de gerente sênior. 

A necessidade da empresa deve ser definida nesta fase e também como ela 

deve ou pode supri-la no futuro, também se devem definir quais atribuições iniciarão 

no PMO e quais serão deixadas para um futuro definido. Considerar as partes 

interessadas, em especial, os clientes e finalmente devem ser confrontados, 

custos/resultado esperado (VALERIANO, 2014). 

“Ao término do projeto devem estar definidos: objetivo, recursos para 

operação (humanos, físicos, financeiros), estrutura e funcionamento do PMO, 

treinamento (pessoal do escritório, gerentes e equipes), prazos e custos das fases 

seguintes” (VALERIANO, 2014). 

Na fase de implantação deve ser definida a instalação física do PMO e os 

recursos necessários para a formação da equipe, permitindo assim iniciar os 

trabalhos, com treinamentos e aplicações de projetos iniciais (projetos piloto). 

Devemos avaliar todo o esforço despendido nesta fase a fim de corrigir e se 

necessário fazer um replanejamento das ações. “Depois de verificada a 

conformidade dos processos, dos meios materiais e da equipe, passa-se a ampliar o 

alcance do PMO, abrangendo número crescente de projetos, com todos os passos 

sendo acompanhados e avaliados” (VALERIANO,2014). Esta fase é conhecida 

como Implementação. Após atingir os objetivos, os esforços devem ser direcionados 

para a melhoria de processos, atualização de softwares e comunicação, reciclar a 

equipe e demonstrar os resultados obtidos nas lições aprendidas. (VALERIANO, 

2014). 
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6.6. Infraestrutura de um PMO 

 

 

A infraestrutura de um PMO é diretamente proporcional às atribuições 

desempenhadas por ele. 

Segundo (VALERIANO,2014) os recursos podem ser estudados conforme os 

seguintes grupos: 

• Equipe do PMO; 

• Processos gerenciais; 

• Parâmetros e padrões; 

• Espaço físico; 

• Comunicações; 

• Equipes de Projeto 

“A escolha dos participantes da equipe é ditada por fatores como a natureza do 

projeto, tecnologia, complexidade, expectativas da profissão, a própria composição 

da equipe e as condições nas quais ela terá que trabalhar” (KEELING,2000). 

A equipe do projeto deve ser recrutada, treinada e exercitada para que esteja 

apta a executar as tarefas exigidas pelo escritório. Para toda equipe de projeto, deve 

ser indicado um responsável ao cargo de gerente, chefe ou diretor do PMO, este 

título varia conforme a estrutura da organização. Uma equipe de projeto é composta 

de membros que trabalham na mesma de modo integral, parcial e com consultoria 

tanto externa quanto interna (VALERIANO,2014). 

Uma equipe de projeto pode ter a composição variando de acordo com alguns 

fatores, são eles: escopo, localização e cultura organizacional. O nível de autoridade 

do gerente de projeto determina o relacionamento entre o Gerente de Projeto e a 

equipe. (PMBOK,2013). 
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6.7. Características e funções de um PMO 

 

6.7.1. Características de um PMO 

 

 

• Scorekeeper - PMO mais simples. Características: suporte aos gerentes de 

projetos; monitora e registra a evolução do projeto, reportando à gerência 

sênior; atualiza as informações dos projetos mantendo os stakeholders 

informados. É responsável em controlar uma biblioteca com dados históricos 

de projetos, e interpretar o status dos projetos, identificar riscos e acompanhar 

para auxiliar no sucesso dos próximos projetos. 

• Facilitator - o PMO facilita os esforços de melhoria. Frequentemente é visto 

como fonte das melhores práticas de gerência. Neste modelo a maior parte é 

dirigida por demanda de projetos. O PMO fornecerá suporte, informação e 

auxílio só onde seus clientes (gerentes) pedirem. A equipe de funcionários de 

PMO não dirige a melhoria, mas fornece suporte quando pedido. A 

identificação dos objetivos é vista como a responsabilidade do negócio próprio 

da melhoria. Seu papel é sustentar a realização destes objetivos em uma 

base reativa, dirigida por demanda quando pedido para fazer tal sustentação. 

• Scrum half - à medida que os processos amadurecem em suporte e controle 

de projetos, o papel do PMO se fortalece, tendo maior intervenção nos 

projetos. Volta-se para resultados da entrega dos projetos e não mais tanto no 

suporte. O PMO organizacional vai se modelando e ganhando a confiança 

dos gerentes e alta gerência, mostrando seus benefícios frequentemente. 

Passa a servir como organização de serviços internos que não somente 

monitora, mas intervém ativamente para assegurar as entregas bem 

sucedidas dos projetos. 

• Perfectionist - definido por um foco do controle combinado com uma 

ênfase na melhoria. É a maioria dos intervencionistas de todos os tipos aqui 

citados, o PMO permanece como um centro de excelência que fornece as 

melhores práticas organizacionais. A suposição é que a organização não 

controla bem projetos, como os projetos são dirigidos por intermédio do PMO, 
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fica na responsabilidade dele também arrastar a organização que está 

desinformada e retrocede.  

 

 

6.7.2. Funções de um PMO 

 

 

• Assessoria à alta administração - coordenador do PMO informa a evolução 

dos projetos à presidência, diretoria, gerente etc. As atividades são: 

assessorar a alta administração relativamente aos projetos, assistir na 

contratação/escolha de gerentes de projeto, assistir na contratação de 

fornecedores externos, avaliar o desempenho dos gerentes de projetos, 

auxiliar a estabelecer políticas salariais para gerentes de projetos, auxiliar a 

estabelecer a carreira do gerente de projeto, participar com a alta 

administração de reuniões com os principais acionistas ou com stakeholders 

(interessados ou envolvidos com o projeto), Fornecer informações resumidas 

à alta administração sobre o andamento dos projetos. 

• Assessoria aos gerentes de projeto - interação entre PMO e gerentes de 

projeto é intensa: assessorar o gerente do projeto; participar dos eventos de 

lançamento (Kick-off) dos novos projetos; participar com o gerente do projeto 

das reuniões de avaliação inicial de risco e dos fatores críticos de sucesso e 

acompanhar estes itens; participar com o gerente do projeto das avaliações 

de desempenho do projeto e do encerramento do projeto. 

• Auditoria - Efetuar fiscalização e auditoria dos projetos tocados pelos 

gerentes de projetos, efetuar auditoria dos documentos produzidos (propostas 

etc.). 

• Envolvimento com outros setores da organização - para obter serviços 

(como, com o setor de informática, ao solicitar o desenvolvimento ou 

aquisição de aplicativos para gerência de projetos) ou agilizar ou resolver 

conflitos que afetam os projetos (como, com o setor de suprimentos, agilizar a 

compra de equipamentos). 

• Coordenação do Comitê Diretivo - O coordenador do PMO pode ser o líder 

das reuniões do comitê diretivo. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi identificar todas as etapas para a implantação de 

um EGP, desde suas definições, funções, relação com os tipos de estruturas 

organizacionais, níveis de EGP, destacando também a necessidade do rompimento 

das resistências culturais para promover o aumento da maturidade organizacional 

em gerenciamento de projetos e por fim, foram apresentados os conceitos e 

exemplos de modelos de maturidade em gerenciamento de projeto, responsáveis 

em avaliar o grau de maturidade de um setor ou departamento de uma organização 

nas práticas e habilidades em gerenciamento de projetos. 

A definição de uma metodologia em gerenciamento de projetos com base nas 

melhores práticas, aliado à figura do EGP são respectivamente base e 

suporte/controle para a gestão de projetos e essenciais na geração de informações 

mais confiáveis e precisas para a tomada de decisões e utilização de recursos. 

Destacamos que o EGP só conseguirá exercer sua função à frente da mudança de 

processo organizacional com competências multidisciplinares e reconhecimento da 

empresa. 

Quanto à sobrevivência e manutenção do EGP, é fundamental que suas 

atribuições sejam aprimoradas à medida que o seu nível de maturidade seja 

aperfeiçoado, de modo que exista sempre um maior foco em coordenação de 

processos do que na execução propriamente dita. 

Após toda essa explanação, conclui-se que o objetivo geral do trabalho foi 

atingido. E que esse estudo possa ser utilizado como um guia prático de 

implantação de EGP para qualquer segmento de mercado, respeitando as 

necessidades e particularidades de cada organização - sua cultura organizacional, 

interesses e características específicas. 
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