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RESUMO 

 

A área de gestão de projetos está em plena expansão e a implantação de um 

Project Management Office (PMO) ou Escritório de Gerenciamento de Projetos em uma 

instituição de ensino superior (IES) tem o diferencial de unir práticas eficazes de 

gerenciamento de projetos ao conhecimento científico e tecnológico produzidos por ela, 

contribuindo para a realização de resultados positivos para a sociedade e para o 

fortalecimento institucional. 

O presente trabalho traz uma experiência vivida por uma instituição de ensino 

superior, a partir da qual foi possível apresentar as etapas do projeto de implantação do 

seu PMO, as dificuldades e facilidades do processo, bem como as características e 

atribuições específicas do escritório de gerenciamento de projetos implantado. Além 

disso, a discussão sobre as particularidades do PMO em uma IES e a apresentação do 

uso de ferramentas capazes de viabilizar um plano de implantação de PMO em IES, 

possibilitando sua expansão para outras instituições, mas também discute os temas mais 

relevantes com a literatura, como por exemplo: crescimento das IES, gerenciamento de 

projetos como ferramenta para otimizar a organização e execução dos diversos projetos 

gerados nas instituições. 

Assim, este estudo se propõe a contribuir para a redução de uma lacuna no 

conhecimento com relação a “como implantar PMO em IES” sendo esta a questão de 

pesquisa deste estudo. 

Para responder a esta questão de pesquisa, foi utilizada a pesquisa científica 

aplicada, com abordagem qualitativa, natureza exploratória e aplicado o método estudo 

de caso único. Tal metodologia científica representa um tipo de investigação social com 

base empírica, contemplada e realizada por meio de uma ação que se propõe à resolução 

de um problema coletivo, no qual os pesquisadores estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo (Michel, 2009). 

O emprego do estudo de caso único permitiu a correlação do referencial teórico 

estudado com a ação da implantação do PMO da IES. A pesquisa resultou na sugestão 

de um plano de implantação de escritórios de gerenciamento de projetos em instituições 

de ensino superior; na concepção de “templates” a partir da experiência da implantação 

de PMO em outras organizações pelo PMO da IES objeto deste estudo e da relação de 

estudos realizados por meio de treinamentos com alunos e profissionais de várias 

organizações com o objetivo de elaborar planos de implantação de PMO a partir de um 
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processo de avaliação como, por exemplo: nível de maturidade, nível do PMO existente 

e estrutura da organização. 

 

Palavras-chave: Escritórios de Gerenciamento de Projetos, Implantação de Escritórios 

de Gerenciamento de Projetos, Instituições de Ensino Superior. 
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ABSTRACT 

 

The project management area is booming and the implementation of a Project 

Management Office (PMO) or Project Management Office in a higher education 

institution (HEI) has the distinction of joining effective practices for project 

management to scientific knowledge and technological produced by it, contributing to 

the achievement of positive results for society and for institutional strengthening. 

This paper presents an experience lived by a higher educational institution, from 

which it was possible to present the implementation of project milestones of your PMO, 

difficulties and process facilities, as well as the specific features and functions of the 

project management office implemented. In addition, the discussion of the PMO 

characteristics in an HEI and the presentation of the use of tools capable of facilitating a 

PMOs deployment plan in IES, allowing its expansion to other institutions, but also 

discuss the most relevant issues to the literature, for example: growth of IES, project 

management as a tool to optimize the organization and implementation of various 

projects generated in institutions. 

Thus, this study aims to contribute to the reduction of a gap in knowledge 

regarding "how to deploy PMOs in HEI" which is the research question of this study. 

To answer this research question, applied scientific research was used with a 

qualitative and exploratory approach. The single case study method was applied. This 

scientific methodology is a type of social research empirically based, contemplated and 

carried out through an action that aims to solve a collective problem, in which 

researchers are involved in a cooperative or participatory mode (Michel, 2009). 

The use of single case study allowed the correlation of the theoretical framework 

studied with the action of the PMO implementation of IES. The research resulted in the 

suggestion of a project management office deployment plan in higher education 

institutions. And in designing "templates" from the experience of the PMOs deployment 

in other organizations by the HEI PMO together with studies carried through training 

with students and professionals from various organizations in order to draw up plans to 

deploy PMOs from an evaluation process such as: level of maturity, the existing PMO 

type and the organization structure. 

 

Keywords: Project Management Offices, Project Management Office Deployment, 

Higher Education Institutions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

Este estudo pretende investigar em profundidade a implantação dos escritórios de 

gerenciamento de projetos em instituições de ensino superior, sua gestão e quais 

métodos são aplicados e desenvolvidos durante este processo. O objetivo é analisar o 

desenvolvimento de processos conduzidos na perspectiva de se transferir para a 

sociedade o conhecimento adquirido e desenvolvido em projetos originários nestas 

instituições. 

 

Mussi, Faraco, Angeloni e Peres (2013) em suas pesquisas sobre transferência de 

conhecimento e inovação destacam que existe uma relação quanto à influência na 

capacidade inovadora das organizações. Também concluem que a transferência de 

conhecimento pode implementar inovações, além de serem estratégias para o alcance de 

vantagem competitiva. Por meio do estudo desses autores pode-se identificar que ao 

explorar diferentes tipos de relacionamentos entre empresas e outros tipos de 

organizações identificou-se que o processo de transferência de conhecimento influencia 

a inovação. Neste contexto torna-se essencial criar condições para que os 

conhecimentos acumulados por cada indivíduo sejam efetivamente transferidos, seja 

internamente na organização ou mesmo entre diferentes organizações. 

 

Segundo Pereira, Melo, Dalmau e Harger (2009) a transferência de 

conhecimento científico e tecnológico decorrente da parceria entre a universidade e as 

empresas é realidade e prática rotineira em países como Japão, Estado Unidos, Canadá, 

Inglaterra e Alemanha. Nesses países, já se consolidou a ideia de que a parceria entre 

universidades e empresas é um dos mecanismos essenciais para aumentar a 

competitividade, o desenvolvimento científico e tecnológico e a disseminação de 

tecnologias. Ademais, essa conexão apresenta-se como uma estratégia importante na 

solidificação de uma economia empreendedora, moderna, que deverá contribuir 

especialmente para a melhoria dos indicadores socioeconômicos das nações.  

 

Nos países emergentes, como é o caso da China, da Rússia, da Índia, da Coréia do 

Sul, do México e do Brasil, a parceria que gera transferência de conhecimentos 
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científicos e tecnológicos do segmento acadêmico para o empresarial destaca-se como 

um dos principais instrumentos de disseminação de tecnologias impulsionadoras de 

desenvolvimento (Pereira et al. 2009). 

 

Um estudo realizado por Siegel, Wadman, Atwater and Link (2004), já mostrava a 

relevância das universidades no contexto da transferência de tecnologia para as 

empresas e consequente para a sociedade, neste estudo os autores descrevem que as 

universidades americanas têm sido criticadas por demorarem na transferência de novas 

tecnologias para as empresas e com isso prejudicando o desenvolvimento da 

competitividade global destas. Citam também que o congresso americano instituiu em 

1980 a Lei Bayh-Dole, onde permitiu uma política de patentes mais uniforme, 

removendo restrições sobre licenciamento e permitiu que às universidades patentes 

próprias decorrentes de bolsas de pesquisas federais. Os autores desta legislação 

afirmaram que propriedade e gestão da propriedade intelectual iria acelerar a 

comercialização pela universidade de novas tecnologias e a promoção do 

desenvolvimento econômico e empresarial em atividade na ocasião. 

 

Na Figura 01 os autores Siegel et al. (2003) já demonstravam um modelo de 

transferência de tecnologia da universidade à uma empresa ou empresário.  
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Neste modelo Siegel et al. (2003) demonstram o fluxo geral de transferência de 

tecnologia da universidade para empresas (UITT). O envolvimento dos interessados é 

mostrado da seguinte maneira: 

 

 Primeiro estágio – começa com a descoberta por um cientista da universidade 

em um laboratório ou outro ambiente universitário;  

 Segundo estágio – preenche uma divulgação da invenção por meio do escritório 

de transferência de tecnologia (TTO); 

 Terceiro estágio – os funcionários da universidade devem decidir em patentear, a 

fim de proteger a sua propriedade intelectual. Esta é uma decisão um pouco cara, 

por isso o TTO deve avaliar o potencial de comercialização. Muitas vezes, o 

interesse na tecnologia por um parceiro da indústria fornece justificativa 

suficiente para a apresentação de uma patente. Em outros casos, o TTO deve 

fazer um julgamento antes juros a ser expressa pela indústria. Esta não é uma 

decisão trivial, uma vez que a maioria das universidades tem orçamentos 

limitados para se dedicar ao registro de patentes; 

 Quarto estágio – o TTO pode comercializar a tecnologia, às vezes com de 

entrada da faculdade;  

 Quinto estágio – envolve o trabalho com empresas ou empresários para negociar 

um acordo de licenciamento para a propriedade intelectual; 

 Sexto estágio – a tecnologia é convertida num produto comercializável. A 

universidade pode continuar o seu envolvimento com a empresa, por exemplo, 

mediante a atribuição de recursos para a manutenção dos contratos de 

licenciamento. 

 

Garnica e Torkomian (2009) destacam que a preocupação com o gerenciamento 

tecnológico no contexto das instituições de ensino superior está diretamente ligada à 

etapa posterior à atividade de pesquisa que deve resultar em novos conhecimentos para 

utilização na sociedade. Desta forma, tratar-se-á o primeiro eixo deste estudo, a 

relevância das instituições de ensino superior para a sociedade, na qual será tratada 

neste estudo com a sigla IES. 
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A gestão da tecnologia nas universidades tem ganhado crescente relevância para o 

sistema de inovação brasileiro. A Lei de Inovação de 2004 forneceu diretrizes legais 

específicas acerca da propriedade intelectual, cooperação técnica e transferência 

tecnológica favorecendo a intensificação desses processos (Garnica & Torkomian, 

2009). 

 

Dentro do contexto de transferência de tecnologia as universidades têm 

importante papel nesse processo. Segundo Rogers, Takegami e Yin (2000), os 

principais mecanismos de transferência de tecnologia são: 

 

 Spin-offs – a transferência de uma inovação tecnológica para um novo 

empreendimento constituído por um indivíduo oriundo de uma organização-

mãe; 

 Licenciamento – garantias de permissão ou uso de direitos de certo produto, 

desenho industrial ou processo; 

 Publicações – artigos publicados em periódicos acadêmicos; 

 Encontros – interação face a face, na qual uma informação técnica é trocada; e 

 Projetos de P&D cooperativos – acordos para compartilhamento de pessoas, 

equipamentos, direitos de propriedade intelectual, geralmente, entre institutos 

públicos de pesquisa e empresas privadas em uma pesquisa. 

 

Os autores também destacam que a cooperação envolvendo empresa e 

universidade está ligada ao conceito de inovação e se ajusta como fator 

instrumentalizador dentro da visão macro de gestão da inovação entendida como 

inovação aberta (open innovation). Essa perspectiva, enquanto conceito prevê que o 

conhecimento está distribuído globalmente de modo a ser impossível para as empresas 

se assegurarem de sua competitividade baseada na inovação desenvolvida somente 

internamente (Rogers et al., 2000). 

 

Segundo Garnica e Torkomian (2009) as universidades transferem tecnologia ao 

meio externo de muitas formas, sendo a mais tradicional conhecida como patente, 

podendo ser definida como um direito exclusivo garantido por uma invenção, na qual 
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um produto ou um processo provê uma nova forma de fazer algo ou oferecer uma nova 

solução técnica para um problema. 

 

Para Póvoa (2008) as universidades, bem como os institutos de pesquisa, 

possuem um papel crucial em um sistema nacional de inovação. Estes agentes atuam 

como formadores de cientistas e engenheiros e como fontes de conhecimentos 

científicos e de pesquisas que fornecem técnicas úteis para o desenvolvimento 

tecnológico. 

 

A cooperação universidade-empresa não apresenta somente o melhoramento 

tecnológico de produtos ou a criação de inovações, também significa um estreitamento 

no relacionamento em que a transferência de conhecimento entre as partes é muito 

importante, pois é por meio dessa transferência que ambas as partes poderão alcançar 

melhores resultados no processo de pesquisa. Desta forma, a transferência de 

conhecimento deve ser estruturada e incentivada desde o início do programa de pesquisa 

para que uma comunicação eficiente seja criada entre os dois grupos. O sucesso na 

transmissão do conhecimento é fundamental para um crescimento dos dois atores 

(Segatto-Mendes, 2001). 

 

Segundo Cunha e Fischmann (2003) as universidades buscam uma nova 

definição de seu papel na sociedade e as empresas, novas alternativas de 

competitividade para garantir sua permanência no mercado, sendo que durante alguns 

anos, as empresas desenvolveram seu planejamento estratégico, buscando alternativas 

de ação que garantissem sua competitividade no mercado. Desta forma, os autores 

descrevem que a integração entre as universidades e as empresas podem gerar novas 

tecnologias a fim de tornar as empresas mais competitivas e as instituições de ensino 

mais participativas na sociedade. 

 

Cunha e Fischmann (2003) ainda descrevem que a partir dos anos 90, o processo 

de planejamento estratégico começa a ser questionado e inicia-se o desenvolvimento de 

algo mais amplo. Não é mais suficiente somente planejar, é preciso administrar de 

forma estratégica. Por sua vez, as universidades também buscam alternativas de ação 

que as mantenham num patamar que atenda à necessidade da sociedade. A aproximação 

entre as universidades e as empresas, deu origem à interação universidade-empresa. À 
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medida que a interação universidade-empresa se torna importante no contexto 

econômico e social onde estão inseridas as universidades, também cresce a importância 

dos escritórios de transferência de tecnologia e a atuação dos agentes que fazem a 

interlocução entre o pesquisador e o empresário (Cunha & Fischmann, 2003). 

 

Outra forma de incentivo aos projetos desenvolvidos nas instituições de ensino 

superior são os treinamentos da FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo para os Escritórios de Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIP) 

(http://www.fapesp.br/7068, recuperado em 20, novembro, 2014). 

 

Segundo a FAPESP foi implantado um programa de treinamento para as equipes 

dos Escritórios de Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIP) das instituições de ensino 

e pesquisa, atendendo as demandas da comunidade científica, para auxiliar os cientistas 

na pesada carga de trabalho exigida para gestão e administração de projetos de pesquisa, 

para que eles possam se dedicar mais à pesquisa. O foco desses escritórios é auxiliar o 

pesquisador na parte administrativa dos projetos desenvolvidos com recursos da 

FAPESP, desde a contratação, passando pela compra dos itens concedidos, pela 

liberação de recursos, preparação dos documentos para importação, incorporação do 

material permanente obtido até a finalização com a apresentação da prestação de contas 

à FAPESP. Em outubro de 2010 foi estabelecido um grupo de trabalho com o objetivo 

de capacitar funcionários da área administrativa das unidades que têm interesse em 

implantar os Escritórios de Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIP). A capacitação 

envolve, no seu programa, módulo sobre as modalidades de bolsa e auxílio 

disponibilizadas pela FAPESP, submissão e acompanhamento de propostas, reserva 

técnica, abertura de conta e solicitação de recursos, importação, exportação e prestação 

de contas.  

 

 Além dos EAIPs fomentados pela FAPESP, segue algumas instituições que 

implantaram PMO ou que estão em processo de implantação. Desta forma, observa-se a 

relevância do tema em questão e sugere-se para estudos futuros a pesquisa nestas 

instituições, assim comparando o nível de maturidade e seus resultados.  

 

- EAIP (Araraquara, Instituto de Química – Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” - UNESP). 

http://www.fapesp.br/7068
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- EAIP (Bauru, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação – Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP). 

 

- EAIP (Botucatu - Hemocentro – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” - UNESP). 

 

- EAIP (Campinas, Instituto de Estudos de Linguagem – Universidade Estadual de 

Campinas-UNICAMP). 

 

- EAIP (Campinas, Instituto de Química – Universidade Estadual de Campinas-

UNICAMP). 

 

- EAIP (Campinas, Pró-Reitoria de Pesquisa – Universidade Estadual de Campinas-

UNICAMP). 

 

- EAIP (Piracicaba, Centro de Energia Nuclear da Agricultura – Campus Luiz de 

Queiroz – Universidade de São Paulo-USP). 

 

- EAIP (Ribeirão Preto, Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Universidade de São 

Paulo-USP). 

 

- EAIP – (Ribeirão Preto, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – 

Universidade de São Paulo-USP). 

 

- EAIP – (Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina – Universidade de São Paulo-USP). 

 

- EAIP – (São Carlos, Instituto de Física – Universidade de São Paulo-USP). 

 

- EAIP – (São Carlos, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – 

Universidade de São Paulo-USP). 

 

- EAIP – (São Paulo, Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM). 
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- EAIP – (São Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo – 

Universidade de São Paulo-USP). 

 

- EAIP – (São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Universidade de São 

Paulo-USP). 

 

- EAIP – (São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – 

Universidade de São Paulo-USP). 

 

- EAIP – (São Paulo, Faculdade de Educação – Universidade de São Paulo-USP). 

 

- EAIP – (São Paulo, Instituto de Biociências – Universidade de São Paulo-USP). 

 

- EAIP – (São Paulo, Instituto de Ciências Biomédicas – Universidade de São Paulo-

USP). 

 

- EAIP – (São Paulo, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo). 

 

- EAIP – (São Paulo, Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Hospital Albert Einstein). 

 

- EAIP – (São Paulo, Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa). 

 

- EAIP – (São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie). 

 

- Escritório de Gestão de Projetos (Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto-SP – FEARP-USP). 

 

- Escritório de Gerenciamento de Projetos (Escola de Engenharia da Universidade 

Federal Fluminense-RJ – UFF). 

 

- Escritório de Gerenciamento de Projetos (Universidade Federal de Juiz de Fora-MG-

UFJF). 
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Segue algumas definições do que são projetos em instituições conforme 

descrição da UFPI – Universidade Federal do Piauí 

(http://www.ufpi.br/cppex/index/pagina/id/3896, recuperado em 20, novembro, 2014). 

Entende-se como extensão o processo educativo, cultural e científico que articula o 

ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

Universidade e Sociedade. Entende-se como programa de extensão o conjunto 

articulado de projetos e outras ações de extensão, preferencialmente de caráter 

multidisciplinar e integrado a atividades de pesquisa e de ensino. Tem caráter orgânico-

institucional, integração no território e/ou grupos populacionais, clareza de diretrizes e 

orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e longo prazo. Entende-

se como projeto de extensão o conjunto de ações processuais contínuas, de caráter 

educativo, social, cultural ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. 

 

Também as definições do que são projetos em instituições conforme descrição 

da UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” 

(http://unesp.br/Home/proex/projetosdeextensao/criterios_avaliacao_projetos2010.pdf, 

recuperado em 20, novembro, 2014). Os projetos devem ser entendidos como ações 

processuais contínuas de caráter educativo, cultural, científico e tecnológico. Quanto ao 

impacto externo: quando a universidade diagnostica adequadamente as demandas da 

comunidade, é bem recebida por ela, criando possibilidades de desenvolvimento de 

atividades. Também os impactos sociais das atividades teriam os seguintes indicadores: 

relevância social, relevância econômica e política dos problemas abordados nas 

instituições; segmentos sociais envolvidos; interação com órgãos públicos e privados e 

segmentos organizados; objetivos e resultados alcançados; apropriação, utilização e 

reprodução do conhecimento envolvido na atividade de extensão pelos parceiros; efeito 

na interação resultante da ação da extensão nas atividades acadêmicas. É considerado 

projeto de extensão universitária o conjunto de atividades de caráter educativo, cultural, 

artístico, científico e tecnológico. 

 

É neste contexto da transferência de conhecimento e tecnologia e a interação 

universidade e empresas que surge a gestão de projetos, por intermédio de uma estrutura 

capaz de gerenciar os projetos oriundos das instituições de ensino superior. A adoção de 

práticas avançadas de gestão de projetos (GP) depende da existência de um mínimo de 

infraestrutura de apoio aos gerentes e equipes de projeto, tais como padronização, 

http://www.ufpi.br/cppex/index/pagina/id/3896
http://unesp.br/Home/proex/projetosdeextensao/criterios_avaliacao_projetos2010.pdf
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recursos e sistemas de informação. As empresas têm criado estruturas organizacionais 

específicas para esse fim, as quais se tornaram conhecidas no mundo corporativo como 

PMOs (Barbalho et al, 2009).  

 

Para Wheeler and Trigunarsyah (2010, p. 166) “as empresas, sejam do setor 

público, privado ou sem fins lucrativos, buscam empreender projetos para apoiar suas 

operações, conhecer seus objetivos estratégicos, responder a uma necessidade, 

solucionar um problema, desenvolver uma ideia, ou realizar as oportunidades de 

investimento”.  

 

Segundo o PMBOK, em inglês Project Management Body of Knowledge 

traduzido para Guia para o Gerenciamento de Projetos publicado pelo PMI (2013a) em 

inglês Project Management Institute traduzido para Instituto de Gerenciamento de 

Projeto, os projetos são frequentemente utilizados como um meio de, direta ou 

indiretamente atingir os objetivos dentro do plano estratégico de uma empresa.  

 

Outro conceito estudado neste trabalho foi o PMO, sigla em inglês (Project 

Management Office traduzido para Escritório de Gerenciamento de Projetos), tendo 

outros termos utilizados, como: EP (Escritório de Projetos) e EGP (Escritório de 

Gerenciamento de Projetos), sendo adotada para este estudo a sigla PMO que consistiu 

no segundo eixo. De acordo com o PMI (2013a). 

 

”Um PMO é uma estrutura de gestão que padroniza os processos de governança 

relacionados ao projeto e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, 

ferramentas e técnicas. As responsabilidades de um PMO podem variar desde fornecer 

funções de suporte de gerenciamento de projeto para realmente ser responsável pela 

gestão direta de um ou mais projetos”. 

 

Para Carvalho e Rabechini (2011), o escritório de gestão de projetos compõe um 

núcleo de competências. Ainda que possam assumir diferentes configurações e funções 

na empresa, os PMOs consistem em uma estrutura voltada para a aplicação dos 

conceitos de gerenciamento de projetos, que pode auxiliar a transformação das 

estratégias de uma empresa em resultados por meio do gerenciamento de projetos. 
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O PMO é uma estrutura de gerenciamento que padroniza os processos de 

governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos, 

metodologias, ferramentas e técnicas. As responsabilidades de um PMO podem variar 

desde fornecer funções de suporte de gerenciamento de projeto até ser responsável pela 

gestão direta de um ou mais projetos (PMI, 2013a). 

 

Segundo Kerzner (2011), o PMO é uma área desenvolvida para dar suporte ao 

gerente de projetos na execução de suas funções. Desta forma, outro desafio deste 

estudo foi descrever e demonstrar como é possível adaptar os PMOs das empresas para 

as IES, sendo que um dos objetivos do PMO é gerenciar os projetos desenvolvidos 

nestas instituições. 

 

Kerzner (2002) descreve que as empresas, com o objetivo de alcançar sucesso 

em gerenciamento de projetos, devem desenvolver um processo de implantação com 

êxito, tendo como fatores de sucesso: a cultura da empresa como base, realização de 

treinamentos extensivos e contar com o envolvimento dos executivos, para que estes 

reconheçam o valor que o gerenciamento de projetos agrega à empresa. 

 

E, finalmente, trata-se nesta dissertação um terceiro eixo que é a implantação de 

PMO. O atingimento da excelência ou da maturidade em gerenciamento de projetos é 

mais comprovável com um processo repetitivo que possa ser utilizado em cada um dos 

projetos. Esse processo repetitivo é chamado de metodologia de gerenciamento de 

projetos. Sempre que possível, as empresas devem manter e apoiar essa metodologia de 

gerenciamento de projetos. A gestão de uma metodologia diminui os custos, diminui a 

burocracia, reduz os requisitos de recursos para apoio e mitiga a repetição de esforços. É 

a cultura organizacional que executa a metodologia. Para isso, a alta administração deve 

criar uma cultura organizacional que apoie o gerenciamento de projetos e que mostre 

confiança na metodologia (Kerzner, 2011). 

 

Para Kniess e Moutinho (2012) uma das vantagens da interação universidade-

empresa com a implantação dos PMOs é a introdução de uma cultura voltada para 

projetos e responsabilidade na gestão dos mesmos. Desta forma, os pesquisadores 

podem se concentrar mais em aspectos técnicos e científicos. 
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Para Carvalho e Bouer (2005) a formulação e implantação de uma metodologia 

para o gerenciamento de projetos se destacou na literatura como uma característica que 

distingue empresas já maduras no gerenciamento de projetos de outras ainda imaturas. 

Os autores também destacam uma questão importante: o fato de uma empresa possuir 

metodologia de gerenciamento de projetos é condição suficiente para defini-la como 

uma empresa madura na disciplina de gerenciamento de projetos? Segundo os autores, 

metodologia em projetos é definida como uma abordagem particular e customizada de 

gerenciamento de projetos que envolvem princípios, conceitos, ferramentas e um fluxo 

disciplinado e organizado de etapas para definir, executar, controlar, avaliar e 

aperfeiçoar os projetos organizacionais. Portanto, a implantação de PMO poderá resultar 

na utilização de uma metodologia para a gestão dos projetos. 

 

Para esta dissertação são assumidos como pressupostos teóricos a intersecção e 

relação entre os três constructos mencionados anteriormente: as IES, o PMO e a 

implantação do PMO. Desta maneira, foram estudados em profundidade na literatura 

estes temas, além de pesquisada uma IES, onde o processo de implantação do PMO 

vem sendo conduzido. 

 

1.2 Problemática de Pesquisa 

 

Segundo Bouer e Carvalho (2005) os projetos tornaram-se um importante 

instrumento de mudança e desenvolvimento nas empresas. As principais mudanças 

organizacionais e as iniciativas para gerar vantagens competitivas têm sido executadas, 

em sua maior parte, por intermédio de projetos organizacionais. Estes autores já haviam 

identificado que a disciplina de gerenciamento de projetos vinha ganhando destaque 

dentre os modelos de administração e se transformado num fator relevante para prover 

velocidade, robustez, consistência e excelência operacional na consecução de projetos. 

 

Garnica e Torkomian (2009) descrevem que uma abordagem possível sobre a 

visão da universidade enquanto organização de C&T (Ciência e Tecnologia) se refere ao 

conceito de universidade empreendedora, no qual a universidade capaz de cooperar com 

empresas e demais instituições da sociedade não tem como única função a formação de 

pessoal qualificado, mas a função de pesquisa e de extensão no sentido amplo de 

viabilizar formas de apoiar o desenvolvimento econômico. 
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Desta forma, entende-se que as IES enquanto geradoras de conhecimento podem 

criar mecanismos, como o gerenciamento de projetos, com o objetivo de transferir esse 

conhecimento para sociedade. 

 

A interação universidade-empresa torna-se cada vez mais importante no contexto 

econômico atual. As universidades buscam uma nova definição de seu papel na 

sociedade e as empresas, novas alternativas de competitividade para garantir sua 

permanência no mercado. Durante alguns anos, as empresas desenvolveram seu 

planejamento estratégico, buscando alternativas de ação que garantissem sua 

competitividade no mercado (Cunha & Fischmann, 2003). 

 

Porto, Feldhaus e Costa (2010) descrevem que há necessidade de reformas a 

serem realizadas quanto à estrutura de avaliação dos professores universitários, pois já é 

fato que alguns professores universitários possuem um perfil mais acadêmico, voltado à 

docência e à pesquisa puramente básica, sem nenhuma aplicação prática; entretanto, há 

professores mais empreendedores, cujas pesquisas estão ligadas a problemas práticos. 

Como a existência desses perfis é uma realidade, devem-se criar condições de trabalho 

que garantam a coexistência de ambos, pois a revitalização do sistema brasileiro de 

educação voltado à inovação dependerá da atuação conjunta de professores acadêmicos 

e empreendedores. Desta forma, a implantação de um PMO definirá quem serão os 

responsáveis por seu gerenciamento. 

 

A utilização do conhecimento gerado nas IES representa rica fonte de informação 

e capacitação para o desenvolvimento de novas tecnologias, resultando no fato de que a 

transferência de tecnologia entre IES e empresas consiste em um caminho alternativo e 

complementar para o alcance de um nível tecnológico superior das empresas brasileiras. 

Cabe destacar que a preocupação com a gestão tecnológica no contexto acadêmico está 

diretamente relacionada à etapa posterior à atividade de pesquisa que resulta em novos 

conhecimentos que podem se transformar em tecnologias para o mercado produtivo 

(Garnica & Torkomian, 2009). 

 

Para que um processo de renovação de uma tecnologia aconteça, será necessário 

que a empresa aperfeiçoe ou desenvolva uma nova tecnologia e esteja disposta a investir 

nesse tipo de sistema. Essa mudança pode ter como foco: a substituição da tecnologia 
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sob seu domínio, que pode ser ultrapassada no mercado, a melhoria de seu produto para 

dominar uma nova tecnologia com aumento de seu valor agregado e, assim, obter 

vantagens competitivas sobre os produtos concorrentes (Barrenha & Takahashi, 2010). 

Diante desse contexto os PMO podem auxiliar as IES na transferência de conhecimento 

e tecnologia. 

 

 

A Figura 2 representa o problema de pesquisa, onde foi identificado por meio de 

prévia pesquisa bibliográfica sobre os temas IES, PMO e Implantação de PMO. No que 

se refere à implantação de PMO em IES no contexto brasileiro esse processo foi 

identificado como incipiente, além deste problema a ser explorado, foi observado a 

inexistência de literatura sobre planos de implantação de PMO em IES, ou seja, não 

existem estudos de como o processo de implantação de PMO em IES ocorre. 

 

O conteúdo epistemológico deste projeto de pesquisa toma como referência o 

constructo de IES, suas barreiras e seus pressupostos, PMO, seus tipos e 

responsabilidades e implantação de PMO. 

 

1.3 Questão de Pesquisa 
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          Diante da lacuna identificada na problemática, ou seja, pouca literatura sobre o 

processo de implantação de PMO em IES, a questão de pesquisa neste projeto de 

dissertação fica assim definida: 

 

          Como ocorre o processo de implantação e consolidação de PMO em IES?  

 

1.4 Objetivos 

 

          A seguir são apresentados os objetivos geral e específicos que esta dissertação se 

propõe a alcançar. O objetivo geral, em seu sentido mais amplo, constitui a ação que 

conduzirá ao tratamento da problemática apontada e responderá à questão de pesquisa. 

Os objetivos epecíficos descrevem as ações que se pretende executar e estabelecem uma 

estreita relação com o objetivo geral. 

 

1.4.1 Geral 

 

          Para responder à questão de pesquisa, o objetivo geral deste estudo é analisar a 

relação entre a unidade de análise IES, PMO, implantação de PMO e propor um plano 

de implantação de PMO em IES. 

 

1.4.2 Específicos 

 

          A partir do objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 

 Analisar como ocorre o processo de implantação do PMO na IES. 

 Investigar o contexto dos métodos utilizados na implantação de PMO na 

IES, por meio da disseminação da metodologia de gestão de projetos. 

 Analisar o alinhamento estratégico entre a instituição e o modelo de PMO 

adotado. 

 Identificar as características e atribuições da estrutura do PMO em IES. 

 Analisar a ocorrência de transferência de conhecimento por meio da 

relação entre IES e empresas.  
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1.5 Justificativa para Estudo do Tema  

 

Justifica-se o tema deste projeto de dissertação, pelos pressupostos teóricos aqui 

assumidos, tais como: relevância das IES para a sociedade; PMO e implantação de 

PMO.  

 

A escolha por estudar implantação de PMO em IES deve-se em primeiro lugar, à 

necessidade de demonstrar a aplicabilidade de uma gestão capaz de contribuir para 

melhorias do desempenho nestas instituições. Justifica-se também pela carência de 

informações e de exemplos práticos de GP apresentados pela academia no contexto de 

IES. Para Kniess e Moutinho (2012) a implantação de escritórios de gerenciamento de 

projetos introduz uma cultura de projetos responsável pela gestão dos empreendimentos, 

enquanto os pesquisadores se concentram nos aspectos técnicos e científicos. 

Analisando as descrições desses autores, pôde-se constatar que existe grande relevância 

quanto à necessidade das IES desenvolverem uma metodologia de gestão de projetos 

para atender tanto seus objetivos acadêmicos como a geração de conhecimento, quanto 

na transferência deste para a sociedade por meio de seus projetos. 

 

A criação de uma cultura no gerenciamento de projetos tem sido um tema muito 

recorrente nas empresas contemporâneas. O conceito de PMO constitui-se como uma 

ferramenta fundamental na definição deste núcleo de competências. De acordo com 

Kerzner (2011) a definição da função do PMO auxilia os gerentes de projetos e os times 

da empresa na implantação dos princípios, práticas, metodologias, ferramentas e 

técnicas do gerenciamento de projetos. 

 

As principais mudanças nas empresas e as iniciativas para gerar vantagens 

competitivas têm sido executadas, em sua maior parte, por intermédio de projetos 

corporativos. Dessa forma, o tema gerenciamento de projetos vem ganhando destaque 

dentro dos modelos de administração e tem-se transformado num fator importante para 

fornecer velocidade, solidez, consistência e excelência operacional na realização de 

projetos (Bouer & Carvalho, 2005). 

 

Na busca da eficiência no gerenciamento de projetos, é necessário incentivar o 

alinhamento estratégico, que pode ser atingido por intermédio da adequada gestão do 
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portfólio de projetos, da implantação de uma estrutura apropriada na forma de 

escritórios de projeto e da construção de competências e de maturidade em gestão de 

projetos no ambiente organizacional (Carvalho & Rabechini, 2011). 

 

Garnica e Torkomian (2009); Cunha e Fischmann (2003) e Bouer e Carvalho 

(2005) descrevem que uma abordagem possível sobre a visão da universidade enquanto 

organização de C&T (Ciência e Tecnologia) refere-se ao conceito de universidade 

empreendedora, no qual a universidade é capaz de cooperar com empresas e demais 

instituições da sociedade não tendo como única função a formação de discentes 

qualificados, mas a função de pesquisa e de extensão no sentido de viabilizar formas de 

apoiar o desenvolvimento econômico. É por esses fatores, como a necessidade de 

transferência de conhecimento para a sociedade, como também a implantação de PMOs 

capazes de contribuírem com essa premissa e dentro deste contexto, as metodologias de 

projetos podem auxiliar na conquista da eficiência. Desta forma, estudar a adoção da 

gestão de projetos em IES torna-se um tema relevante para a descoberta de novos 

modelos, ferramentas e técnicas específicas, sejam eles em relação ao gerenciamento de 

projetos, à implantação de PMO ou às metodologias utilizadas. Por meio deste estudo, 

foi possível analisar e identificar o que a teoria e a prática apresentam na implantação de 

PMO em IES. 

 

1.6 Estrutura do trabalho 

 

Para tratar do tema, a dissertação está estruturada em cinco capítulos. Este 

primeiro capítulo apresenta a introdução ao tema. O segundo trará o referencial teórico, 

ou seja, a revisão da literatura que confere fundamentação teórica à pesquisa. Nele será 

apresentado o que a literatura acadêmica discorre sobre IES, os PMOs, sua tipologia, 

características e atribuições, as dimensões que guiam o processo de implantação e as 

melhores práticas da implantação, além dos fatores críticos de sucesso e impactos 

positivos e negativos do processo. 

 

O terceiro capítulo, por sua vez, apresentará a descrição metodológica do estudo 

se preocupando em estabelecer as formas, os critérios e as normas pelas quais será 

possível alcançar os resultados obtidos. A pesquisa se propõe a captar e a entender a 

realidade, para, assim, buscar responder e solucionar um problema e construir novos 
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conhecimentos. Para isso, será utilizada a pesquisa científica aplicada, com abordagem 

qualitativa, de natureza exploratória e aplicado o método de estudo de caso único. 

 

Após as definições metodológicas, os resultados serão apresentados e analisados 

no capítulo quatro, para que finalmente no último capítulo, sejam apresentadas as 

considerações finais, incluindo limitações e recomendações para a teoria e prática. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

          O referencial teórico desta dissertação engloba os seguintes eixos: IES 

(instituições de ensino superior); PMO (project management office – escritório de 

gerenciamento de projetos) e implantação de PMO. Esses constructos foram tratados 

separadamente e integrados no fechamento deste capítulo. 

 

Os conceitos de IES foram retratados neste capítulo, como pontos 

correlacionados, uma vez que as diretrizes educacionais indicam como ponto essencial a 

transferência de conhecimento para a sociedade. A implantação e gerenciamento de 

escritórios de projetos podem ajudar às instituições neste processo de transferência com 

maior eficácia. 

 

          Os conceitos de estratégia e desempenho organizacional também foram retratados 

aqui, uma vez que a determinação das diretrizes estratégicas representa a base para 

mensurar se o desempenho será satisfatório ou não para as instituições. Os projetos, por 

sua vez, representam os conjuntos de ações que suportam a estratégia e, se executados 

com sucesso, promovem a melhoria de desempenho. 

 

          A Figura 3 representa os três pilares deste estudo que foram pesquisados em 

profundidade na literatura: IES, PMO e implantação de PMO. Espera-se a ligação destes 

eixos resultando na implantação de PMO em IES. 
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2.1 IES – Instituições de Ensino Superior 

 

No Brasil existem leis específicas para as IES, sejam elas particulares ou públicas 

e antes de trazer algumas informações sobre essas instituições, seguem descrições de 

algumas leis que regem a educação superior no país e que direta ou indiretamente tratam 

da transferência de conhecimento dessas instituições para com a sociedade (todas as leis 

referentes às IES estão no anexo). 

 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), define, em seu Art. 43, que a educação superior 

tem como finalidade: 

 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

II – formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 
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IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por intermédio do ensino, 

de publicações ou de outras formas de comunicação; 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade; 

VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. 

 

Em se tratando de IES, sejam elas públicas ou privadas a referida Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), Art. 43, parágrafo III e VI descreve que é essencial o incentivo à 

pesquisa e a investigação científica com o objetivo do desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e da criação e disseminação da cultura (Brasil, 1996). 

 

Outro aspecto importante dentro desse contexto é o desenvolvimento e 

entendimento do homem e do meio em que vive, estimulando o conhecimento dos 

problemas do mundo presente, em especial os nacionais e regionais, prestando serviços 

especializados à comunidade (Brasil, 1996). Estes aspectos podem se potencializar com 

a implantação do PMO dentro das IES e consequentemente instituir parcerias com as 

empresas para transferência de conhecimento à sociedade.  

 

Na Tabela 1, configura-se o estado recente e a evolução ao longo dos anos do 

crescimento das IES privada e pública, nota-se uma tendência de crescimento 

acentuado. Ao analisar a tabela 1 pôde-se observar que o número de instituições de 

ensino cresceu 72% em 12 anos, destacando os centros universitários que cresceram 

103% e as faculdades 77%. Esse crescimento torna as instituições de ensino superior 

como um agente relevante para o contexto da sociedade. 
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Seguem as denominações das Instituições de Ensino Superior (IES): 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras podem ser públicas ou 

privadas. As instituições públicas de ensino são aquelas mantidas pelo Poder Público, 

na forma (1) Federal, (2) Estadual ou (3) Municipal. Essas instituições são financiadas 

pelo Estado, e não cobram matrícula ou mensalidade. 

 

Já as IES privadas são administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito 

privado, com ou sem finalidade de lucro. As instituições privadas sem finalidade de 

lucro são as: 

 

 Comunitárias: que incluem em sua entidade mantenedora representantes da 

comunidade; 

 Confessionais: que atendem a determinada orientação confessional e ideológica; 

e 

 Filantrópicas: que prestam serviços à população, em caráter complementar às 

atividades do Estado (art. 20 da LDB). 

 

No que diz respeito à classificação acadêmico-administrativa, as IES podem 

receber diferentes denominações. 
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A mais estrita definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é a 

universidade. Trata-se de instituição acadêmica pluridisciplinar que conta com produção 

intelectual institucionalizada, além de apresentar requisitos mínimos de titulação 

acadêmica (um terço de mestres e doutores) e carga de trabalho do corpo docente (um 

terço em regime integral). É autônoma para criar cursos e sedes acadêmicas e 

administrativas, expedir diplomas, fixar currículos e número de vagas, firmar contratos, 

acordos e convênios, entre outras ações, respeitadas as legislações vigentes e a norma 

constitucional. 

 

O Centro Universitário é instituição pluricurricular, que abrange uma ou mais 

áreas do conhecimento. É semelhante à Universidade em termos de estrutura, mas não 

está definido na Lei de Diretrizes e Bases e não apresenta o requisito da pesquisa 

institucionalizada. 

 

A Faculdade tem duas conotações: a primeira é a de uma Instituição de Ensino 

Superior que não apresenta autonomia para conferir títulos e diplomas, os quais devem 

ser registrados por uma Universidade. Além disso, não tem a função de promover a pós-

graduação. O segundo sentido é aplicado para se referir a unidades orgânicas de uma 

universidade. Ex.: Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. 

 

A instituição que foi objeto de estudo neste projeto, se enquadra na segunda 

conotação, pois pertence à uma universidade, mas a implantação do PMO ocorreu em 

uma unidade orgânica da instituição. 

 

Outros dados relevantes são os números de matrículas realizados em 2013 

conforme Tabela 2 extraída do Mec/Inep – Ministério da Educação e Cultura/Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(http://portal.inep.gov.br/visualizar/-/asset_publisher/6AhJ/content/matriculas-no-

ensino-superior-crescem-3-8, recuperado em 19, novembro, 2014). O Censo da 

Educação Superior divulgou em 09 de setembro de 2014 que o total de alunos na 

educação superior brasileira chegou a 7,3 milhões em 2013, quase 300 mil matrículas 

acima do registrado no ano anterior. No período 2012-2013, as matrículas cresceram 

3,8%, sendo 1,9% na rede pública e 4,5% na rede privada. Sendo que o total de alunos 

que ingressou no ensino superior em 2013 permaneceu estável em relação ao ano 

http://portal.inep.gov.br/visualizar/-/asset_publisher/6AhJ/content/matriculas-no-ensino-superior-crescem-3-8
http://portal.inep.gov.br/visualizar/-/asset_publisher/6AhJ/content/matriculas-no-ensino-superior-crescem-3-8
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anterior e chegou a 2,7 milhões. Considerando-se o período 2003-2013, o número de 

ingressantes em cursos de graduação aumentou 76,4%. Enfim, todos esses dados 

confirmam a importância das instituições de ensino superior, pois existe um 

crescimento acentuado ao longo dos anos. 

 

Analisando paralelamente as duas tabelas, conclui-se que o crescimento em 

número de matrículas dá-se também em função do crescimento das instituições, 

conforme dados de 2001 a 2013. Nota-se também que o número de matrículas é muito 

superior ao número total de ingressos e mais ainda com relação ao número de 

concluintes, mas essas lacunas seriam objeto de estudo para outro projeto, o foco deste 

estudo é observar-se um crescimento acentuado no número de instituições e por 

consequência a procura por cursos superiores. 

 

A partir do conhecimento das leis brasileiras e de estudos realizados pelo 

MEC/Inep com relação às IES, foi explanada sua relação com as empresas, os conceitos 

de PMOs e posteriormente a implantação de PMOs. Assim, a relevância das parcerias 
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com as empresas por meio de PMOs implantados em IES com a premissa de 

transferência de conhecimento para a sociedade, sendo as empresas parte atuantes da 

sociedade.  

 

Antes de aprofundar no tema relação universidade empresa se faz relevante 

algumas definições do que são projetos em instituições de ensino superior, visto que 

essa integração surge a partir dos projetos. As definições são da Universidade Federal 

do Piauí e da Universidade Paulista conforme citadas na introdução deste estudo. 

Entende-se como extensão o processo educativo, cultural e científico que articula o 

ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

universidade e sociedade. Programa de extensão é o conjunto articulado de projetos e 

outras ações de extensão, preferencialmente de caráter multidisciplinar e integrado a 

atividades de pesquisa e de ensino. Tem caráter orgânico-institucional, integração no 

território e/ou grupos populacionais, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo 

comum, sendo executado a médio e longo prazo. Projeto de extensão é o conjunto de 

ações processuais contínuas, de caráter educativo, social, cultural ou tecnológico, com 

objetivo específico e prazo determinado. 

 

Os projetos devem ser entendidos como ações processuais contínuas de caráter 

educativo, cultural, científico e tecnológico. Com relação ao impacto na sociedade a 

universidade diagnostica adequadamente as demandas da comunidade, criando 

possibilidades de desenvolvimento de atividades. Também os impactos sociais das 

atividades teriam os seguintes indicadores: relevância social, relevância econômica e 

política dos problemas abordados nas instituições; segmentos sociais envolvidos; 

interação com órgãos públicos e privados e segmentos organizados; objetivos e 

resultados alcançados; apropriação, utilização e reprodução do conhecimento envolvido 

na atividade de extensão pelos parceiros; efeito na interação resultante da ação da 

extensão nas atividades acadêmicas. É considerado projeto de extensão universitária o 

conjunto de atividades de caráter educativo, cultural, artístico, científico e tecnológico. 

 

2.1.1 Relação Universidade – Empresa 

 

Segundo Moraes e Stal (1994), a universidade tem como objetivo principal o 

investimento na criação de conhecimentos, justificando a tecnologia como necessária ao 
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desenvolvimento da sociedade; já a empresa tem como objetivo a geração de lucros, 

sem o qual ela não sobrevive e não realiza sua função social na criação de empregos e 

no atendimento às necessidades da sociedade. Desta forma, a empresa justifica a 

tecnologia como instrumento para proporcionar estrategicamente sua participação e 

permanência no mercado.  

 

A universidade tem como missão a formação de recursos humanos e a realização 

de pesquisas de natureza proeminentemente exploratória, que completam essa tarefa e 

aumentam o nível geral de conhecimentos disponíveis para a sociedade. A universidade 

busca a qualidade das pesquisas realizadas por seus especialistas e a extensiva 

divulgação dos resultados obtidos. Sendo que seu trabalho é constantemente exposto à 

avaliação da comunidade científica, havendo uma abertura quanto a informações e uma 

independência quanto à sua utilização (Moraes & Stal, 1994). 

 

Para Moraes e Stal (1994), as empresas almejam o lucro e, assim, selecionam 

criteriosamente os projetos nos quais deverão trabalhar, segundo sua capacidade 

comercial, risco e retorno econômico-financeiro. Todas as informações importantes são 

cuidadosamente ocultadas de seus concorrentes. Assim, a empresa, ao contrário da 

universidade, é fechada quanto a informações e extremamente seletiva quanto à sua 

utilização. As empresas têm interesse em pesquisas aplicadas a temas específicos e na 

solução de seus problemas; exige exclusividade, sigilo de resultados e cumprimento de 

prazos. Seus projetos muitas vezes necessitam de equipes multidisciplinares e a 

estrutura das empresas é mais hierarquizada, facilitando o processo decisório. 

 

Ao contrário dos processos conduzidos pelas empresas, as universidades não estão 

habituadas a pesquisar de forma organizada, com solicitações pontuais, com prazos 

determinados e tantas outras exigências. As IES têm dificuldade de implantar um plano 

de capacitação profissional consideravelmente adaptado às necessidades do mercado. 

Isso ocorre por conta da distância entre o mercado e a universidade (Moraes & Stal, 

1994).  

 

Moraes e Stal (1994) descrevem que a universidade tem como característica a 

liberdade de escolha em seus temas de pesquisa, além de maior espaço de tempo para 

gerar conhecimento e transferi-lo para a sociedade. A universidade é 
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departamentalizada, com equipes bem definidas e espaço de atuação limitado. Sua 

estrutura é complexa, com processo decisório participativo, em colegiado, causando 

lentidão nas decisões. 

 

Segundo Moraes e Stal (1994) os benefícios da interação são perceptíveis, para a 

universidade a oportunidade de captar recursos adicionais para a execução das pesquisas 

básica e aplicada, assim, podendo manter a investigação de ponta em seus laboratórios, 

retendo em seus quadros os pesquisadores mais capacitados, ministrando seu ensino 

ligado a projetos de alta tecnologia e aumentando sua participação no desenvolvimento 

nacional. Para as empresas de cunho privado, por sua vez, as seguintes vantagens: 

desenvolvimento tecnológico com menor investimento, acesso aos laboratórios e 

bibliotecas da universidade, apoio de recursos humanos altamente qualificados, 

atualização tecnológica constante, etc. Por outro lado, as de cunho público, participam 

de parcerias, tendo condições de assegurar o desenvolvimento de programas 

econômicos, sociais, tecnológicos ou estratégicos, importantes para a geração de 

tecnologia nacional, com investimento menor. 

 

Lima e Teixeira (2001) descrevem que, em vários países, empresas e 

universidades têm-se aproximado com o intuito de adequarem seus profissionais com 

uma formação voltada à realidade do mercado; e, consequentemente, aproveitando o 

conhecimento adquirido por estes para gerar maior competitividade com outros países. 

Alguns exemplos são as incubadoras de empresas dentro das universidades e os 

próprios parques tecnológicos. 

 

Segundo Porto (2004), essa cooperação é resultado da ação conjunta de diferentes 

atores: a empresa, a universidade e o governo, que desenvolvem parcerias, envolvendo 

conjuntamente todos os atores ou pelo menos dois representantes deles. A cooperação 

não é uma relação tranquila, devido às diferenças estruturais e de objetivos que cada um 

possui, podendo gerar percepções e expectativas diferentes sobre os assuntos.  

 

Nesse sentido, Porto (2004) descreve que para se estabelecer um ambiente 

favorável à cooperação, deverão ser definidos os objetivos de cada uma das partes 

envolvidas, bem como o objetivo que o projeto pretende realizar. Caso não haja 

definição de prioridades e de objetivos claros poderá ocorrer restrição à cooperação e às 
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iniciativas pessoais, o que pode resultar em programas confusos, deixando o resultado à 

sorte e ao talento individual. 

 

Para Porto (2004), o incentivo à absorção de tecnologia depende tanto do sistema 

formal de ensino, quanto de instituições de pesquisa e das empresas. Assim, a 

vinculação do setor técnico-científico com o empresarial, possibilita o surgimento de 

capacitação para a absorção de tecnologia. 

 

Segatto-Mendes e Mendes (2006) apresentam a percepção da universidade como 

um agente de desenvolvimento econômico, sendo que o conhecimento vem, cada vez 

mais, se tornando um ativo participante imprescindível nesse contexto, principalmente 

ao se considerar que as universidades são uma fonte importante de geração de novos 

conhecimentos. A cooperação entre as universidades e empresas representam melhorias 

tecnológicas em produtos e na criação de inovações e, também essa troca poderá 

resultar em melhores resultados no processo de pesquisa. Assim sendo, a transferência 

do conhecimento deve ser estruturada e incentivada desde o início do programa de 

pesquisa, resultando em uma comunicação aberta e constante. O sucesso na 

transferência do conhecimento é essencial para o crescimento e desenvolvimento dos 

integrantes dessa parceria. 

 

Segatto-Mendes e Mendes (2006) destacam que as cooperações tecnológicas 

universidade-empresa representam acordos de interesse crescente. Neste contexto e por 

se tratar de agentes de natureza diferente, se torna crucial que a troca de informações 

seja imprescindível entre ambas. 

 

O modelo representando na Figura 4 apresenta as fases de desenvolvimento da 

cooperação que devem ser consideradas, para que se atinja o sucesso ou fracasso do 

acordo cooperativo. Neste ambiente, incluem-se, primeiramente, os motivos que levam 

as partes a estabelecerem a relação; posteriormente, a troca de informações entre os 

parceiros, com o intuito de se conhecerem melhor e se estabelecerem as principais 

diretrizes a serem seguidas durante o processo, bem como os contratos formais e 

informais; em seguida, leva-se em conta a realização da cooperação propriamente dita; 

e, por fim, estão os resultados da cooperação no que tange ao atingimento dos objetivos 

e satisfação das partes (Segatto, 1996). 
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Segatto e Cruz (2009) ressaltam que a flecha de mão-dupla entre as fases 

Negociação e Comprometimento e Cooperação Efetiva/Execução torna-se importante, 

dado que, durante a execução do acordo, pode ser necessário um retorno às negociações 

com o estabelecimento de novas diretrizes e procedimentos a serem seguidos. Também 

pode ser estabelecida uma possível integração entre as fases denominadas disposição de 

cooperar e resultados da cooperação, dada a possibilidade de continuidade do acordo 

cooperativo entre a universidade e a empresa, após terminarem um determinado projeto 

de cooperação. 

 

Barrenha e Takahashi (2010) destacam que as interações entre universidades e 

empresas possibilitam uma melhor disseminação de transferência de novos 

conhecimentos e tecnologias, além de promover a criação de empregos e aumento de 

renda. Também descrevem que se faz necessário haver interação entre a universidade e 

a empresa para que ocorra transferência de conhecimento de maneira mais eficiente. 

Contudo, ambos os parceiros precisam ter uma base de conhecimento e de maturidade 

em gerenciamento de projeto, pois se busca minimizar riscos e cumprir prazos. 

 

Segundo Barrenha e Takahashi (2010) para que um processo de transferência de 

tecnologia ocorra, é necessário que a empresa que a procura sinta necessidade de 
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aperfeiçoar ou desenvolver uma nova tecnologia e esteja disposta a investir nesse tipo 

de sistema. Essa necessidade pode ter como motivo: a substituição de uma determinada 

tecnologia, que pode se encontrar obsoleta no mercado ou a melhoria de seu produto 

para dominar uma nova tecnologia com consequente aumento de seu valor agregado e, 

assim, obter vantagens sobre os concorrentes. 

 

Barrenha e Takahashi (2010) também destacam que cada vez mais a cooperação 

entre universidade e empresa se faz presente em um mundo globalizado e por 

consequência a transferência de conhecimento tecnológico. É lógico que esse processo 

pode apresentar algumas dificuldades, porém as vantagens se sobrepõem quando se 

pensam nos benefícios que todos os envolvidos terão. Um dos desafios é disseminar 

mais esse processo tanto para as universidades quanto para as empresas, já que muitos 

ainda não têm conhecimento sobre o processo em si. 

 

Ao longo das últimas duas décadas, o conceito de inovação migrou do significado 

mais estreito de inovação de produtos e processos para um significado mais amplo de 

inovação organizacional e de mercado. A análise do processo inovador, antes focada 

somente na geração linear de novos saberes, também sofreu inúmeras mudanças e hoje 

aborda o desenvolvimento de novas formas de produzir, aplicar e distribuir o 

conhecimento, como, por exemplo, as parcerias tecnológicas firmadas entre empresas e 

universidades. Incorporar as novas proposições do processo inovador, enfrentar a 

concorrência internacional e promover inovações tecnológicas tornam-se, portanto, 

tarefas complexas para os países em desenvolvimento como o Brasil (Porto et al., 

2010). 

 

Porto et al. (2010) descrevem que para superar o atraso tecnológico das empresas 

brasileiras a criação de cooperação é essencial e positiva. Os autores também enfatizam 

que as multinacionais, enquanto instituições geradoras e difusoras de conhecimento e 

tecnologia podem atuar neste processo de transferência. Sendo que o crescimento de 

acordos cooperativos entre instituições de pesquisa e entidades empresariais representa, 

portanto, nova tendência disposta pela sociedade. O estudo dessas cooperações, 

especialmente a sua estrutura e gestão, poderá contribuir para o desenvolvimento de 

modelos de gestão inovadores, dando suporte ao crescimento econômico e tecnológico 

dos países que buscam o desenvolvimento. 
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Porto et al. (2010) concluem que são diversos os acordos e aparatos de gestão da 

cooperação tecnológica. Entretanto, não existe consenso ou modelo rígido para a 

utilização de determinados arranjos, mecanismos e procedimentos gerenciais, já que 

cada situação de cooperação poderá ser extremamente diferente de outras experiências 

anteriores, não devendo a empresa ou universidade / instituto de pesquisa repetir 

exatamente os procedimentos já adotados anteriormente.  

 

Sendo assim, uma relação que envolve grupos diferentes de pessoas, vindos de 

condições diversas e pesquisando coisas novas, naturalmente o processo exigirá cada 

vez mais novos instrumentos e estilos alternativos de trabalho. A escolha de 

determinados arranjos e mecanismos gerenciais dependerá da posição e dos objetivos de 

cada participante em face ao processo e deverá contemplar a maleabilidade e 

adequações necessárias ao tipo de relação a ser desenvolvida (Porto et al., 2010). 

 

Segundo Porto et al. (2010) as atividades acadêmicas e organizacionais podem, e 

devem ser adaptáveis; no contexto atual, a universidade não pode deixar de participar 

ativamente do processo de desenvolvimento econômico e social, como fornecedora de 

conhecimentos e de profissionais preparados para enfrentar a nova realidade. A 

cooperação empresa-universidade é o grande propulsor da competitividade tecnológica 

e deve ser um dos principais objetivos não só das empresas, mas também das 

universidades e do governo. 

 

2.2 PMO – Escritório de Gerencimento de Projetos 

 

2.2.1 Conceitos e Definições do PMO 

 

          Patah (2004) define o PMO como uma entidade organizacional, tendo como 

objetivo apoiar os gerentes de projetos e os times da empresa, na implantação dos 

princípios, práticas, metodologias, ferramentas e técnicas de GP. 

 

O surgimento do PMO (project management Office) está associado aos 

departamentos de projetos existentes no final da década de 1950 e início dos anos 1960 

(Kerzner, 2002). Segundo o autor a área de projetos atuava de forma restrita aos grandes 
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projetos e suas principais funções eram a atualização dos cronogramas e a preparação da 

documentação do cliente. Normalmente o departamento era associado ao espaço físico 

que ocupava e atendia a um único cliente. 

 

O PMO é uma estrutura dinâmica criada como solução para a consolidação da 

área de projetos de uma empresa, com o objetivo de garantir o alcance da estratégia 

organizacional (Valeriano, 2005). O autor destaca que PMO consiste em uma estrutura 

formal, instalada em uma empresa e destinada ao apoio à sua área de gerenciamento de 

projetos e em um intenso elo entre a empresa e seus projetos.  

 

O PMO possui diversas definições, sendo que a maioria delas está associada ao 

fato de agregar as fontes das melhores práticas de gerenciamento de projetos. Desta 

forma, o PMO é tido como o responsável por implantar, manter e suprir as necessidades 

da empresa no que se refere a essa disciplina (Crawford, 2002; Kerzner, 2011). 

 

Segundo o PMI (2013a) um PMO é uma estrutura de gestão que padroniza os 

processos de governança relacionados ao projeto e facilita o compartilhamento de 

recursos, metodologias, ferramentas e técnicas. As responsabilidades de um PMO 

fornecem funções de suporte de gerenciamento de projeto para gestão direta de um ou 

mais projetos. 

 

Block e Frame (1998) destacaram que o crescimento da prática de gerenciamento 

de projetos aumentou a demanda por um método padronizado para gestão de projetos. 

Ainda segundo os autores as empresas, por sua vez, têm atuado rapidamente para 

adquirir software de projetos, enviar funcionários para treinamentos de programas em 

gerenciamento de projetos e até mesmo estabelecerem programas de aprimoramento 

acadêmicos em gerenciamento de projetos. Mas as empresas podem fazer algo mais 

para melhorar seu gerenciamento de projetos, como: implantar PMOs (Block & Frame, 

1998). 

 

Para Andersen, Henriksen and Aarseth (2007) o estabelecimento do PMO 

representa uma mudança cultural para a empresa. Isso ocorre porque uma nova estrutura 

hierárquica é criada com diferentes níveis de atribuições e responsabilidades, assim 

oferecendo maior autonomia para o gerenciamento de projetos. Os gerentes de projetos 
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juntamente com suas equipes tornam-se os principais responsáveis pela identificação 

dos recursos necessários, pela divisão das responsabilidades, pelo estabelecimento dos 

prazos e dos custos, entre outras definições importantes. 

 

Dinsmore (1992) define gerência de projetos como sendo a aliança de pessoas, 

técnicas e sistemas necessários à administração dos recursos indispensáveis ao objetivo 

de atingir o sucesso final dos projetos. 

 

Segundo Kerzner (2011) a criação de uma cultura de gerenciamento de projetos 

tem sido um tema muito recorrente nas empresas contemporâneas. De acordo com o 

autor o PMO constitui-se como uma ferramenta fundamental para definir quais 

competências se faz necessário para a gestão dos projetos. Ainda define o PMO 

funcional como auxílio aos gerentes de projetos e às equipes da empresa na implantação 

dos princípios, práticas, metodologias, ferramentas, e técnicas do gerenciamento de 

projetos. 

 

Para Kerzner (2011, p. 107), “o PMO é um departamento desenvolvido para 

apoiar o gerente de projetos na execução das suas funções”. 

 

Os PMOs podem ser vistos como uma ferramenta de apoio à gestão do 

conhecimento nas empresas, pois facilitam a centralização do conhecimento adquirido 

durante o ciclo de vida do projeto, bem como captam e convertem as lições apreendidas 

acumuladas nos portfólios dos projetos dentro de rotinas e práticas (Carvalho & Nadae, 

2012). 

 

Conceitualmente, o PMO é uma das mais dinâmicas estruturas de gerenciamento 

de projetos dentro da empresa. Adota-se uma doutrina construtivista, onde o PMO é 

uma entidade organizada de forma dinâmica. Três campos teóricos foram mobilizados 

para contribuir à compreensão do PMO: sistema de inovação social, escritório de 

projetos e contribuição para o desempenho organizacional (ver. Fig. 2, adaptado de 

Aubry et al., 2007b). 

 

Na Figura 5 Aubry et al. (2007b) descrevem o gerenciamento de projetos 

organizacional composto por três campos teóricos, sendo: 
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 Inovação do sistema social com três perspectivas (perspectiva histórica, 

coevolução e evolução de tipos e características; 

 Gerenciamento de escritórios de projetos composto por redes 

interorganizacionais e estrutura de rede; 

 Contribuição para o desempenho organizacional com competição entre valores.   

 

Figura 5. Gerenciamento de projetos organizacional: um esquema conceitual 

Fonte: Adaptado de Aubry et al. (2007b) 

 

 

Os três campos teóricos retratam a perspectiva para a inovação no contexto social 

no sentido que o escritório de gerenciamento de projetos contribua para os resultados da 

empresa e, que esse processo se torne um ciclo. 

  

As pessoas responsáveis pela criação ou gestão de um PMO têm grande variedade 

de opções de escolha no que diz respeito tanto às estruturas organizacionais quanto às 

funções que se devem incluir na condução do PMO. Além disso, os executivos, a partir 

dessas estruturas, solicitam aos gerentes de PMOs que criem valores por meio de 

retorno em dinheiro e estes muitas vezes são pressionados para isto. O estado atual do 

conhecimento dos PMOs mostra que são fornecidos poucos recursos para os gerentes 

buscarem o retorno esperado pelas empresas. A comunidade interessada está buscando, 

portanto, olhar para os padrões ou pelo menos para as diretrizes com o objetivo de 
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ajudar o entendimento dos executivos para que se possa ser bem mais sucedido na 

criação e gestão de PMOs (Aubry et al., 2010). 

 

Teorias que parecem ser mais relevantes para explicar as transformações de PMO 

estão associadas com o modo construtivo de mudança em vez de prescritivo. O PMO 

pode ser considerado como uma inovação organizacional no sentido de que é um 

recente e importante fenômeno. Mas se é uma inovação, é instável e ainda em evolução, 

tanto em empresas individuais e na população das empresas como um todo (Aubry et 

al., 2010). 

 

Para Pellegrinelli and Garagna (2009), os PMOs, sob o disfarce de departamentos 

constituídos de programadores (planejadores), engenheiros de custo e avaliadores que 

prestam serviços centrais a projetos, já existem há muitas décadas em alguns setores, 

como engenharia, construção e petróleo e gás. Com o aumento do uso de gerenciamento 

de projetos em outros setores, os PMOs começaram a se tornar mais difundidos em 

meados de 1990 e seus números têm crescido significativamente desde então. Seus 

defensores têm sido tipicamente profissionais e consultores.  

 

O argumento predominante tem sido que os projetos não são rotineiros, 

transitórios e isolados, mas tornaram-se o principal método para efetuar mudanças em 

grandes empresas. PMOs criam valores, facilitando controle, por exemplo: supervisão 

do financiamento dos projetos; garantia de processos obrigatórios a serem seguidos; 

comparar relatórios sobre o progresso e situação de projetos e programas, e pela 

extração de sinergias, por exemplo: alavancar economias de escala e escopo 

(implantação de competências especializadas, ferramentas comuns); transferência de 

conhecimento; facilitar a reutilização, por exemplo: modelos, módulos de software, 

protocolos de desenvolvimento (Pellegrinelli & Garagna, 2009). 

 

Pellegrinelli and Garagna (2009) descrevem que PMOs, são como entidades 

organizacionais parecendo organogramas formais e dotados de dedicados recursos, 

podendo ser mais bem concebido como agentes e sujeitos de mudança e renovação, ao 

invés de entidades duradouras estáveis. A sua criação ou reconfiguração é um grande 

símbolo de ação e sinaliza uma mudança de perspectiva para alguns aspectos da vida 

organizacional. Eles dizem que um escopo de trabalho ou um conjunto de 
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responsabilidades são importantes o suficiente para serem puxados para fora das rotinas 

existentes e tratados separadamente ou de forma diferente. 

 

2.2.2 Funções do PMO 

 

Valeriano (2005) destaca que as funções do PMO sofrem alterações com o 

decorrer do tempo e com a maturidade adquirida. Essas atribuições variam também de 

acordo com a empresa a qual o escritório serve, a depender da natureza, quantidade e 

complexidade dos projetos. 

 

          Para Valeriano (2005) inicialmente, os PMOs se dedicam a: 

 

 Controle de prazos e custos; 

 Elaboração de relatórios multiprojetos e interdepartamentais; 

 Treinamento em gerenciamento de projetos; 

 Estabelecimento das relações com os gerentes departamentais; 

 Melhoria contínua dos processos; 

 Arquivamento das lições aprendidas. 

 

Mantendo os anteriores, os estágios intermediários são destinados a: 

 Manutenção do arquivo histórico dos projetos; 

 Administração dos processos do GP; 

 Oferecimento de consultoria em projetos; 

 Desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos e padrões; 

 Apoio nas avaliações e revisões de projetos. 

 

 Nos estágios avançados, também mantidos os anteriores, os PMOs: 

 Analisam e aprovam propostas de projetos; 

 Distribuem recursos; 

 Identificam conflitos e recomendam soluções; 

 Revisam e avaliam os projetos; 

 Atuam externamente com foco nos clientes e patrocinadores. 
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 Com maior autoridade ainda, os PMOs focam também: 

 Na formação, treinamento e plano de carreira dos gerentes de projetos; 

 Na gerência direta dos projetos da empresa. 

 

Em geral, o PMO é empregado para administrar grandes projetos e para coordenar 

o portfólio da empresa (Andersen et al., 2007). 

 

A partir dessa nova estrutura, os processos relacionados ao gerenciamento de 

projetos são definidos e mantidos. O PMO passa a representar, para toda a empresa, a 

fonte de procedimentos, documentos e orientações pertinentes à gestão de projetos. 

Dessa forma, busca-se consolidar um esforço interno para a padronização e a introdução 

de eficácia na execução dos projetos (Andersen et al., 2007). 

 

O PMO é responsável, então, por desenvolver um conjunto de normas e regras 

que representam uma metodologia própria da empresa para a gestão de seus projetos. 

Todos os procedimentos são documentados e o escritório se torna um especialista em 

gestão de projetos na empresa. Contudo, esses documentos padronizados não devem 

desmotivar a criatividade das diferentes equipes. Além disso, o PMO deve 

disponibilizar um repositório central que, sistematicamente, coleta e armazena o 

conhecimento transformando-o em lições aprendidas, melhorando a metodologia 

utilizada e concedendo maturidade para a empresa (Dai & Wells, 2004).  

 

Para Crawford (2002), um escritório pode ser tão simples como umas poucas 

pessoas preparando e mantendo cronogramas, até várias pessoas realizando 

planejamento, informes, monitoramento de projetos etc. O tamanho do PMO será 

definido de acordo com as necessidades da empresa. 

 

Crawford (2002) destaca que devido à importância que os projetos vinham 

ganhando dentro das empresas, dois assuntos frequentaram a pauta das publicações 

especializadas em gerenciamento de projetos: um refere-se aos escritórios de projetos e 

o outro aos modelos de maturidade organizacional em gestão de projetos. Naturalmente 

esses temas têm despertado interesse nas empresas, pois se busca melhorar as taxas de 

sucesso em gerenciamento de projetos, isto porque se entende como sucesso em 

projetos, a entrega do mesmo dentro no prazo, do escopo e do orçamento previsto.  
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O primeiro tema, PMO, mediante a implantação de uma estrutura formal, auxilia 

as empresas a melhor gerenciar seus projetos, seja no desenvolvimento de novos 

produtos / serviços ou de implantação de novos processos, ajudando-as a reduzir os 

riscos associados, reduzir os conflitos inerentes entre projetos e operações, fornecer 

metodologias adequadas, etc (Crawford, 2002). 

 

O segundo tema vem ajudando as empresas a entender quão maduras elas são em 

gerenciamento de projetos e a estabelecer estratégias na busca do aperfeiçoamento 

contínuo em adquirir conhecimento, capacidades, técnicas e ferramentas, assim, por 

meio dos projetos busca-se atingir os objetivos da empresa (Crawford, 2002).  

 

Portanto, ambos os assuntos são importantes, pois, direta ou indiretamente, 

contribuem para elevar a competitividade das empresas em gerenciamento de projetos 

(Csillag; Rabechini & Rodrigues, 2006). 

 

Para Aubry, Hobbs and Blomquist (2010) o papel do PMO pode ser separado em 

três níveis: o estratégico, o tático e o operacional. O estratégico é voltado para as ações 

do PMO com os objetivos estratégicos da empresa, realizando a gestão do 

conhecimento e contribuindo com o crescimento organizacional, mediante o próprio 

alcance do plano estratégico instituído. Por sua vez, o nível tático, tem como função do 

PMO garantir a gestão integrada das iniciativas do projeto. Torna-se necessário o 

acompanhamento individual de cada projeto para que se entregue os resultados 

esperados dentro do prazo e do orçamento estimados e com qualidade necessária a cada 

produto e serviço gerados pelos projetos. E por fim, o papel operacional do PMO está 

relacionado ao acompanhamento periódico do valor agregado do projeto, às avaliações 

de desempenho, aos processos de revisões operacionais e às solicitações de mudanças 

necessárias. 

 

No início do século XXI, o PMO torna-se comum na hierarquia organizacional. 

Nesse contexto cria-se uma nova missão para ele, o apoio a toda empresa, ainda que a 

maior parte das atividades conferidas ao PMO não tivesse mudado. Desta forma, o foco 

encontrava-se nas atividades relacionadas ao planejamento estratégico da empresa e não 

somente em um cliente. Como consequência ocorreu a transformação do PMO em um 

centro de controle da propriedade intelectual de gerenciamento de projetos, sendo esse 
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processo uma necessidade, já que a relevância das informações de gerenciamento de 

projetos cresceu quase que exponencialmente ao longo de toda a empresa (Kerzner, 

2011). 

 

Para Patah e Carvalho (2003) as estruturas dos escritórios de projeto são definidas 

de acordo com cada tipo de empresa. Contudo, dentre as funções dos escritórios de 

projeto, existem três principais áreas: desenvolvimento, suporte e controle. As funções 

de desenvolvimento estão relacionadas ao recrutamento e treinamento dos gerentes de 

projetos. As funções de suporte estão relacionadas ao melhor aproveitamento dos 

processos de gerenciamento de projetos oferecido aos gerentes. As funções de controle 

estão relacionadas à gerência funcional e incluem: a avaliação de gerentes de projeto, a 

alocação de gerentes aos projetos, a garantia de que os deliverables (entregáveis) dos 

projetos são realizados com qualidade e, a determinação de padrões. A implantação de 

um PMO pode ser um desafio, mesmo não sendo um processo novo. 

 

Por meio do PMO, é possível garantir o retorno sobre o investimento e atender os 

objetivos do planejamento estratégicos da empresa. Eles são implantados para 

formalizar e padronizar práticas, processos e operações de gestão de projetos, segundo o 

PMI (2008). Esses processos padronizados devem conduzir a resultados consistentes e 

recorrentes e uma maior probabilidade de sucesso dos projetos. 

 

As características e competências dos PMOs aparecem em maior ou menor grau 

em cada empresa, dependendo das necessidades, porte e maturidade de cada uma. 

Diversos aspectos como tipologia, localização e responsabilidades específicas podem 

variar de acordo com os objetivos estratégicos de cada empresa (Andersen et al., 2007). 

 

Carvalho e Nadae (2012) descrevem que as empresas que possuem escritórios de 

gerenciamento de projetos, definem que uma de suas funções é criar e disseminar a 

metodologia de gerenciamento de projetos que inclui as lições aprendidas no portfólio 

atual dos projetos, com o objetivo de utilizar em futuros projetos e se tornarem um 

conhecimento permanente da empresa (Carvalho & Nadae, 2012). 

 

Para Carvalho e Nadae (2012) os projetos são fontes de conhecimento, por isso, o 

seu gerenciamento, armazenamento, interpretação e compartilhamento entre os 
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membros da equipe de projetos é essencial para as empresas manterem registros, 

históricos, arquivos, documentos, relatórios dos processos e aprendizados do grupo. 

Entretanto, é necessário que essas informações sejam armazenadas e disseminadas para 

outras equipes. Para isto, é necessário que haja um departamento responsável por esta 

atividade, como é o caso dos PMOs. O PMO pode desenvolver e manter um conjunto de 

normas e métodos, cujo padrão de procedimentos deve ser detalhado o suficiente para 

fornecer orientação, porém, não pode ser tão rigoroso que possa impedir a criatividade 

da equipe. 

 

Segundo Kawahara e Jussani (2013) o PMO pode prestar suporte aos gerentes de 

projetos por intermédio da gestão dos recursos, compartilhando-os em todos os projetos 

administrados por eles; identificar e desenvolver metodologias de gestão de projetos, 

boas práticas e padronização; oferecer coaching (treinamento individual), mentoring 

(tutoria), treinamento; auditoria dos projetos para verificar se estão sendo executados de 

acordo com os padrões estabelecidos, procedimentos e templates definidos; desenvolver 

e gerenciar as políticas, procedimentos, templates de gerenciamento de projetos; 

coordenar a comunicação entre os projetos. 

 

Segundo o PMBOK (2013) a função primária de um PMO para apoiar os gestores 

de projeto em uma variedade de formas as quais podem incluir, mas não estão limitadas 

a: 

 

 Gerenciamento de recursos compartilhados entre todos os projetos 

administrados pelo PMO; 

 Identificar e desenvolver metodologia de gerenciamento de projetos, melhores 

práticas e normas; 

 Coaching, mentoring, treinamento e supervisão; 

 Acompanhamento do cumprimento de normas de gerenciamento de projetos, 

políticas, procedimentos e modelos por meio de auditorias do projeto; 

 Desenvolvimento e gestão de projetos de políticas, procedimentos, modelos e 

outras documentações compartilhadas (processo organizacional ativo); e 

 Coordenação das comunicações entre projetos. 
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Ainda segundo o PMBOK (2013) os gerentes de projetos e PMOs buscam 

objetivos diferentes e, como tal, são orientados por requisitos diferentes. Todos esses 

esforços estão alinhados com as necessidades estratégicas da empresa. As diferenças 

entre o papel de um gerente de projetos e um PMO podem incluir o seguinte: 

 

 O gerente de projetos concentra-se nos objetivos específicos do projeto, 

enquanto o PMO gerencia grandes programas de mudanças de escopo, que 

podem ser vistos como possíveis oportunidades para melhor alcançar os 

objetivos de negócio. 

 O gerente de projetos controla os recursos designados para seu projeto para 

melhor cumprimento dos objetivos definidos, enquanto o PMO aperfeiçoa o uso 

dos recursos organizacionais compartilhados entre todos os projetos. 

 O gerente de projetos gerencia as restrições (escopo, cronograma, custo, 

qualidade, etc) do projeto individual, enquanto o PMO gerencia as 

metodologias, padrões, riscos/oportunidades globais, métricas e 

interdependências entre os projetos no nível da empresa. 

 

Para Aubry and Hobbs (2010) o PMO pode assumir muitos papéis e funções 

diferentes nas empresas. Esses autores identificaram 27 funções comuns atribuídas aos 

PMOs agrupadas em seis (6) grupos conforme pode ser visto na Figura 6. 
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Artto et al. (2011) descrevem que a literatura existente sobre PMO sugere que o 

papel de um PMO é apoiar, coordenar e controlar as tarefas relacionadas com o projeto. 

O autor ainda cita que essas descrições na literatura não ficam claras quanto à 

adequação de PMO na dianteira em conduzir projetos de inovação. Ainda para este 

autor um PMO pode ser considerado como uma estrutura de integração dentro da 

empresa, ou seja, coordenando as atividades que ocorrem entre diversas áreas da 

empresa. 

 

Artto et al. (2011) concluem que PMO pode ser considerado um arranjo 

organizacional para integração. Além disso, têm apontado que um PMO é normalmente 

considerado uma unidade organizacional formal e focada que é responsável por alguma 
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tarefa específica. Portanto, um PMO é considerado uma unidade especializada de ser 

apenas um em um grupo de muitos mecanismos de integração. 

 

Segundo Aubry et al. (2007a) PMOs devem ser estudados com uma visão mais 

holística, Entretanto essa visão geral ainda é uma visão parcial dependendo de quem 

está avaliando. Para os autores existem vários aspectos que não podem ser abordados e 

que representam oportunidades para um melhor entendimento de PMOs, um dos 

aspectos é que o PMO faz parte de sistemas políticos das empresas. O papel da política 

é considerado importante no desempenho da gestão de projetos na empresa. A política 

em torno do PMO é responsável pelo desenvolvimento de tensões que levam a decisões 

que influenciam o gerenciamento de projetos organizacionais. 

 

Aubry et al. (2007a) ainda descrevem que apesar da relevância da política na 

gestão de projetos, curiosamente, ela é quase excluída de teorização na literatura de 

gerenciamento de projeto. Poder e política são considerados na gestão de riscos e na 

gestão dos stakeholders e são tratadas em uma abordagem instrumental. Um melhor 

entendimento da instabilidade de PMOs deve incluir a dimensão política das empresas e 

de mudança organizacional. 

 

Segundo Pellegrinelli and Garagna (2009) os PMOs assumem responsabilidades e 

competências que passam a se estabelecer em outras partes da empresa. Em alguns 

casos, eles se instalaram no organograma, que a partir da perspectiva de uma gerência 

sênior, deve-se valer a pena os debates e discussões organizacionais. Indiscutivelmente, 

o valor de um PMO encontra-se em discussões nas empresas sobre a diferença que este 

tipo de estrutura traz no desempenho da empresa, estabelecendo disciplinas coordenadas 

para os negócios ou priorizando prazos mais longos e, como resultados trimestrais, por 

exemplo. 

 

A Figura 7 resume as principais atribuições listadas por diversos autores com 

relação às responsabilidades de um PMO. 
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2.2.3 Tipologia do PMO 

 

Com mudanças cada vez mais rápidas no atual ambiente dos negócios, os 

escritórios de gerenciamento de projetos lutam para fornecer apoio adequado na escolha 

de prioridades e na agilidade dos “entregáveis”. Para permanecerem viáveis, eles devem 

evoluir a partir de um relato na priorização focada exclusivamente na execução de 

gerenciamento de projeto tático permitindo aos líderes desenvolver e implementar 

estratégias que impulsionam melhores resultados nos negócios. Construindo 

transparência e coerência no planejamento da carteira de projetos, na concepção de 

métodos de execução inovadores, no aprendizado e desenvolvimento em sua condução, 

PMOs estratégicos de alto desempenho estão capacitando seus executivos para atuar 

com maior agilidade e alcançar melhores resultados nos negócios (PMI, 2013b). 

 

Em julho de 2013, o Project Management Institute (PMI) contratou a Forrester 

Consulting para avaliar PMOs alinhados estrategicamente. Para explorar ainda mais esta 

estrutura, a Forrester desenvolveu a hipótese de que PMOs estratégicos estão 

diretamente ligados à gestão executiva, assim desempenham um papel ativo no 

planejamento estratégico e execução de projetos, compreendendo apoio por meio de 

práticas, execução sólida e mais flexível. Estes PMOs podem influenciar positivamente 

os resultados da empresa e criar valor em todos os níveis de planejamento e execução, 

além disso, são vistos como uma parte extremamente importante para alcançar 

competitividade no mercado e favorecer o crescimento dos negócios (PMI, 2013b). 

 

Historicamente esses PMOs são focados em supervisionar as atividades táticas 

que apoiam o desenvolvimento e implantação de projetos. Os executivos de hoje 

percebem que para ficarem à frente da concorrência, eles também devem aproveitar as 

novas oportunidades, enquanto controlam os riscos não planejados - o que requer uma 

abordagem diferente para o planejamento, construção e entrega dos projetos. Manter 

níveis consistentes de sucesso de projetos necessita de mais do que uma abordagem 

organizada; exige mudança na mentalidade coletiva de uma empresa para abraçar 

disciplinas necessárias, permanecendo flexível o suficiente para se adaptar às mudanças 

em seus negócios. O PMO está facilitando o caminho para que as empresas sejam 

realmente eficazes. No entanto, para ser verdadeiramente eficaz, PMOs devem refletir a 
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cultura e estratégia ou o risco de ser descartado como uma camada desnecessária de 

burocracia organizacional (PMI, 2013b). 

 

Normalmente responsável por projetos e gerenciamento da execução dos 

programas centralizados dentro da empresa, PMOs são inseridos para conduzirem a 

execução de portfólio de projetos na empresa, além de iniciativas estratégicas. Ademais, 

os gestores de projetos têm confiança em falar para outros profissionais sobre as 

responsabilidades do PMO. Uma questão importante é que não existem dois escritórios 

de projetos iguais. Muitas são as pesquisas na literatura sobre o tema PMO, o que 

demonstra a existência de vários tipos de estruturas de PMO e que estas estruturas têm 

atuação de formas diferentes, além de executar diferentes tarefas e implantar a estratégia 

organizacional de diversas maneiras (PMI, 2013c). 

 

Unger, Gemunden and Aubry (2012) destacam que apesar da literatura de 

gerenciamento de projetos ainda se concentrar principalmente em projetos isolados, as 

pesquisas nos últimos cinco anos têm reconhecido cada vez mais que as questões multi-

projetos tornaram-se críticas para todas as empresas, independentemente da entrega de 

projetos para clientes externos ou internos. PMOs multiprojetos surgiram dentro desses 

ambientes de gerenciamento de vários projetos como um dispositivo importante para 

desenvolver competências em gestão de projetos, gestão de desempenho de um único 

projeto e coordenar vários projetos e recursos simultaneamente. 

 

Dinsmore and Cabanis-Brewin (2006) também demonstram por meio da Figura 

08 as Capacidades de Vários Níveis dos Escritórios de Projetos.  
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Neste estudo Dinsmore and Cabanis-Brewin (2006) destacam as capacidades de 

três níveis de maturidade dos escritórios de projetos divididos em três áreas, tais como: 

pessoas, processos e tecnologia. 

 

 Nível 1 – Escritório de Controle de Projetos 

 

Pessoas: 

 Projeto de planejamento e controle de especialistas; 

 Projetos e programas de gestores. 

 

Processos: 

 Metodologia em gerenciamento de projetos. 

 

Tecnologia: 

 Software de gerenciamento de projetos. 

 

 Nível 2 – Unidade de Negócios PMO 

 

Pessoas: 

 Tutoria e treinamento; 

 Formação e desenvolvimento profissional em gerenciamento de projetos; 

 Gestão de mudança organizacional. 

 

Processos: 

 Maturidade organizacional em gerenciamento de projetos – avaliação e melhoria 

de planejamento; 

 Gestão de portfólio de projetos; 

 Metodologia em gerenciamento de projetos; 

 Metodologia funcional; 

 Mensuração de valor no gerenciamento de projetos. 

 

Tecnologia: 

 Software de gerenciamento de projetos. 
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 Nível 3 – Estratégica/Empresa PMO 

 

Pessoas: 

 Projeto de planejamento e controle de especialistas; 

 Projetos e programas de gestores. 

 Tutoria e treinamento; 

 Formação e desenvolvimento profissional em gerenciamento de projetos; 

 Gestão de mudança organizacional. 

 

Processos: 

 Maturidade organizacional em gerenciamento de projetos – avaliação e melhoria 

de planejamento; 

 Gestão de portfólio de projetos;  

 Metodologia em gerenciamento de projetos; 

 Metodologia funcional; 

 Mensuração de valor no gerenciamento de projetos. 

 

Tecnologia: 

Software de gerenciamento de projetos. 

 

Diferentes tipologias de PMOs são propostas na literatura de Aubry and Hobbs 

(2008); Crawford (2002); Dinsmore and Cabanis-Brewin (2006); Kerzner (2011) e 

Valeriano (2005); entre outros. Contudo, as identificadas somam um número muito 

limitado de tipos, geralmente três ou quatro por autor. “É difícil de reduzir a grande 

variedade encontrada de PMOs a limitados tipos classificados na literatura. Estas 

tipologias não são empiricamente validadas ou sua base empírica não é de domínio 

público.” (Aubry  & Hobbs, 2008). 

 

 Quanto às atribuições  

 

Dependendo do enfoque principal do PMO, considera-se que ele será dedicado a 

uma das funções apresentadas a seguir, ainda que exerça outras atribuições além da 

função principal que o caracteriza: 

 Apoio a projetos; 
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 Treinamento; 

 Consultoria; 

 Métodos e padrões; 

 Gerência de projetos. 

 

Observa-se que os tipos de escritórios de projetos cobrem uma gama que se 

estende desde a posição de prestadores de serviços ou gerentes de projetos até a situação 

em que eles são a sede dos gerentes de projeto. No momento em que uma empresa 

inicia um projeto, um gerente é designado para conduzi-lo fazendo uso da estrutura e 

meios desse escritório. 

 

 Quanto à forma 

 

Os escritórios de projetos podem assumir diversas formas, entre as quais: 

 

 Físico; 

 Virtual; 

 Mista (físico e virtual); 

 Centralizada; 

 Distribuída. 

 

O escritório físico, o mais tradicional, dispõe de espaço para pessoal (escritórios 

para aqueles de tempo integral e para os deslocados de seus ‘departamentos’ e sala de 

reunião) e para materiais diversos (documentação, softwares, meios de comunicações, 

informática e multimídia etc.). Em alguns casos o PMO dispõe de meios de transporte 

próprio. 

 

O escritório virtual pressupõe a existência de um local de trabalho para cada 

participante e consiste basicamente em uma rede, geralmente a intranet, por meio do 

qual os gerentes e os executantes fazem suas comunicações, reuniões virtuais e 

documentam os projetos. A rede dispõe de material de consulta, se necessário. 
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A forma mista consiste em um PMO constituído pela junção de uma parte física e 

outra virtual, sem perda de identidade única. 

 

O PMO centralizado é aquele fisicamente constituído em um só local, podendo 

ser físico ou misto, e o PMO distribuído tem partes em locais diversos (seja em um 

mesmo prédio, em um mesmo campus ou em localidades diversas), mas mantém a 

unicidade de propósitos, de recursos e de ligação com os projetos, apesar do 

afastamento físico das partes. 

 

Kerzner (2011) define que os tipos de escritórios de projetos comumente 

utilizados são de três tipos nas empresas: 

 

 PMO funcional: esse tipo de PMO é utilizado em uma área funcional ou divisão 

de uma empresa, como sistemas de informação. A responsabilidade principal 

desse tipo de PMO é gerenciar um grupo geral de recursos críticos, ou seja, 

gerenciamento de recursos. O PMO pode ou não realmente gerenciar os 

projetos. 

 PMO de Grupo do Cliente: este tipo de PMO é para um melhor gerenciamento 

do cliente e comunicação com o mesmo. Clientes ou projetos comuns são 

agrupados para um melhor gerenciamento e relacionamento com o cliente. 

Podem existir vários PMOs de grupo do cliente ao mesmo tempo e podem 

acabar funcionando como uma organização temporária. De fato, ele atua como 

uma própria organização dentro de outra. Esse tipo de PMO terá um gerente de 

projetos permanente designado e gerenciando os projetos. 

 PMO Corporativo (ou estratégico): esse tipo de PMO serve a toda à empresa e 

concentra-se em questões corporativas e estratégicas, em vez de questões 

funcionais. Se esse tipo de PMO faz o gerenciamento de projetos, é 

normalmente para esforços de redução de custos e está diretamente ligado à alta 

administração da empresa e é responsável por um grande número de projetos 

para um objetivo estratégico da alta administração. 

 

As empresas podem possuir mais de um tipo de PMO, ao mesmo tempo. Por 

exemplo, podem existir dois PMOs, um funcional e um estratégico/corporativo, que 

trabalham juntos. Nem todo PMO tem as mesmas responsabilidades. Assim, as mesmas 
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responsabilidades implantadas em dois PMOs podem ter diferentes graus quanto ao 

melhor interesse da empresa (Kerzner, 2011). 

 

Representado por uma unidade virtual, o PMO reúne pessoas com interesse 

específico e experiência em gestão de projetos, incentivadoras das boas práticas de 

gerenciamento, mas distantes fisicamente e unidas por um espaço virtual, criado 

especificamente para o relacionamento entre a equipe (Andersen et al., 2007). 

 

O PMO integra dados e informações dos projetos estratégicos corporativos e 

avalia com maior nível se os objetivos estratégicos estão sendo cumpridos. O PMO é a 

ligação natural entre portfólios da empresa, programas, projetos e sistemas de medição 

das empresas (como por exemplo, scorecard equilibrado). 

 

Segundo o PMI (2013a), existem vários tipos de estruturas de PMOs em 

empresas, cada uma variando de acordo com o grau de controle e influência que eles 

têm sobre projetos dentro da empresa, tais como: 

 

 Apoio: PMOs de apoio fornecem um papel consultivo para projetos, fornecendo 

modelos, melhores práticas, formação, o acesso à informação e as lições 

aprendidas a partir de outros projetos. Este tipo de PMO serve como um 

repositório do projeto. O grau de controle fornecido pelo PMO é baixo. 

 Controle: PMOs de controle prestam apoio e exigem o cumprimento por 

intermédio de vários meios. Observância pode implicar a adoção de estruturas de 

gerenciamento de projetos ou metodologias, utilizando modelos específicos, 

formas e ferramentas, ou a conformidade com governança. O grau de controle 

fornecido pelo PMO é moderado. 

 Diretivo: PMOs diretivos assumem o controle dos projetos, administrando 

diretamente os mesmos. O grau de controle fornecido pelo PMO é alto. 

 

A Figura 9 resume algumas classificações existentes quanto ao tipo de 

escritórios de projetos e suas respectivas definições. A identificação dos tipos de PMO 

em IES neste estudo será baseada no modelo criado por Dinsmore, pois é o que mais 

apresenta tipos de PMO dentre os autores analisados. 
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          A Figura 10 traz um resumo dos principais conceitos, funções e tipos de PMOs 

segundo diversos autores e discussões sobre as similaridades de ideias dos temas 

descritos. 

 

 

2.2.4 Benefícios do PMO 

 

Kerzner (2011) destaca os benefícios que um PMO pode trazer para as empresas, 

tais como: 
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 Padronizar as operações; 

 Tomada de decisão da empresa e não somente do executivo sênior; 

 Melhor capacidade de planejamento, ou seja, alocações de recursos; 

 Acesso mais rápido a informações de maior qualidade; 

 Eliminação ou redução dos silos da empresa, dos departamentos gerenciados de 

forma isolada das demais áreas da empresa; 

 Operações mais eficientes e eficazes; 

 Menos reuniões que tiram o tempo valioso dos executivos; 

 Priorização do trabalho de forma mais realista; 

 Desenvolvimento e capacitação de futuros gerentes gerais. 

 

          Para Kerzner (2011) todos esses benefícios estão direta ou indiretamente 

relacionados com a propriedade intelectual de gerenciamento de projetos e que para 

manter essa propriedade intelectual, o PMO deve utilizar os veículos de comunicação 

para capturar e disseminar os dados para todos os interessados. Entre eles, estão: a 

intranet, os websites dos projetos, bases de dados de projetos e os sistemas de 

informação de gerenciamento de projetos. O autor destaca que grande parte dessa 

informação é necessária tanto para o gerenciamento de projetos quanto para o 

planejamento estratégico da empresa e este alinhado com o planejamento estratégico do 

PMO. 

 

Para Carvalho e Nadae (2012) os PMOs são benéficos para as empresas, pois 

funcionam como uma ferramenta de apoio à gestão do conhecimento nas organizações, 

pois facilita a centralização do conhecimento adquirido durante o ciclo de vida do 

projeto, mantendo a memória e convertendo as lições aprendidas acumulados nos 

portfólios dos projetos dentro de rotinas e práticas. 

 

Os projetos são fontes de conhecimento, por isso, o seu gerenciamento, 

armazenamento, interpretação e compartilhamento entre a equipe de projetos é 

fundamental para as organizações manterem registros, históricos, arquivos, documentos, 

relatórios dos processos e aprendizados da equipe. Desta forma, o PMO se torna 

responsável por essas tarefas (Carvalho & Nadae, 2012). 
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Block e Frame (1998) apresentam os seguintes benefícios do PMO: 

 

 Reconhecimento Global; 

 Melhoria da lucratividade; 

 Times de projetos produtivos; 

 Melhoria organizacional; 

 Mudança da cultura em direção ao gerenciamento de projetos; 

 Profissionalismo na alocação do pessoal de gerenciamento de projetos; 

 Melhoria das previsões; 

 Melhor uso das ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos. 

 

Para Kerzner (2003), Dai e Wells (2004) um dos benefícios na implantação de 

PMO se refere à realização de maior volume de trabalho em menos tempo, consumindo 

menos recursos, sem perda na qualidade. Já para Andersen et al. (2007) e Martins et al. 

(2005) há otimização no desenvolvimento de novos produtos e serviços e para Abe e 

Carvalho (2005) maior competitividade. 

 

Para Barcaui (2012) o trabalho com a gestão de projetos apresenta inúmeros 

desafios para as empresas e seus executivos. Para empresas com foco na prestação de 

serviços ou na fabricação de produtos que precisam de projetos como forma de apoio 

quanto as empresas projetizadas, ou seja, dirigidas por projetos que colocam a gestão de 

projetos como uma competência fundamental para o sucesso de seus projetos, a 

implantação do PMO  pode trazer muitos benefícios, pois a montagem desse tipo de 

estrutura é útil e facilita o trabalho em ambos os tipos de empresa. Contemplam uma 

visão sobre o impacto positico dos PMOs para as empresas, como um todo, e suas 

respectivas bases de conhecimento. Tanto as empresas dirigidas por processos quanto as 

projetizadas, têm a oportunidade de extrair muitos benefícios com uma melhor gestão 

de projetos. Diversas empresas alcançam resultados por simples gestão acidental das 

atividades do projeto, com vários desafios e com reduzida exploração das oportunidades 

geradas durante o desenvolvimento dos projetos. Com relação à estratégia 

organizacional, os projetos são dimencionados conforme priorização dos objetivos da 

empresa, depois deve-se otimizar os recursos. Quando estas demandas por projetos 

aumentam, torna-se ainda mais essencial a adoção de processos que facilitem o trabalho 
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e a gestão de proejtos. Neste sentido, idenficou-se alguns benefícios presentes às 

empresas que implantam e utilizam os serviços de um PMO, são eles: estretégia; 

conhecimento e visão; mudanças organizacionais e crescimento. 

 

          Barcaui (2012) destaca que é relevante reconhecer muitas vantagens que a 

implantação de um PMO pode trazer às empresas, aos seus projetos e aos resultados 

esperados. Por meio da Figura 11 o autor demonstra os benefícios da implantação de 

PMO. 

 

 

2.2.4.1 Benefícios para a alta gestão 

 

          A alta gestão de uma empresa ou seus executivos são responsáveis pelo 

resultados averiguados por ela durante e ao final do seu exercício de fiscalização dos 

projetos. Envolvem-se eem diversar iniciativas, atividades do dia a dia e projetos, com o 

obetivo de alcançar os resultados estratégicos da empresa. Com a implantação e o apoio 

do PMO oberva-se benefícios que nem sempre são percebidos, tais como: metas, 

viabilização dos projetos, tomada de decisão e padronização. 
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2.2.4.2 Benefícios para os gerentes de projetos 

 

          Com a implantação do PMO os gerentes de projetos são grandes beneficiários 

desta estrutura, dando-lhes suporte, seja ele administrativo, operacional e mesmo 

organizacional e, também ajudam a estruturar os processos de gestão de projetos, por 

meio da definição de padrões e modelos, consultoria e treinamento. Destaca-se diversos 

benefícios para os gerentes dos projetos, pois os mesmos estarão empregados em todo o 

desenvolvimento dos projetos. Assim, terão a oportunidade de conviver e interagir com 

os desafios e com os benefícios angariados com a implantação de um PMO. Alguns dos 

benefícios mais importantes são com relação ao: ambiente; objetivo do projeto; equipe e 

controles. 

 

2.2.4.3 Benefícios para os clientes 

 

          O autor descreve que o fato de se ter um PMO na empresa faz com que o conceito 

de projeto seja mais entendido e institucionalizado. Para se ter um projeto, é essencial 

tê-lo no mínimo definido, estruturado e aprovado. Por meio da implantação do PMO as 

discussões sobre os objetivos, escopo, premissas e restrições com a alta gestão se 

tornam mais natural. Assim, os questionamentos sobre a importância da gestão de 

projetos e a própria existência do PMO deixam de ocorrer, as discussões passam a ser 

sobre as variações do tema gestão de projetos para torná-lo cada vez mais efetivo e 

relevante para e empresa. Os três grupos de benefícios citados pelo autor são: eficiência, 

garantias e comunicação. 

 

2.2.4.4 Benefícios ao longo do ciclo de vida dos projetos 

 

          É essencial que se formalize os benefícios de um PMO ao longo do ciclo de vida 

dos projetos de maneira que os argumentos para implantação sejam convincentes e que 

possam ser aplicados mesmo que se tenha um número grande de projetos já iniciados, 

mas que possam ser mais bem gerenciados com PMO. Adotou-se a visão de fases no 

ciclo de vida de um projeto para expor suas vantagens. 

 

 Concepção: objetividade, criar visão, base de conhecimento, necessidade. 
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 Planejamento: visão holística, estruturação, estimativas, riscos. 

 Execução e Controle: independência, estrutura, mobilização, mudanças e 

riscos, distribuição de informações. 

 Fechamento: estrutura, mudanças, performance, lições aprendidas. 

 

          Barcaui (2012) também destaca outros benefícios do PMO à gestão de projetos. A 

implantação e a utilização de um PMO conciliam outros inúmeros benefícios para que a 

gestão de projetos possa ser mais desenvolvida e seus resultados percebidos na empresa. 

Destaca-se como um destes benefícios a gestão dos recursos da empresa, sejam eles 

recursos humanos, materiais, financeiros ou instalações. A visibilidade concedida aos 

projetos aos projetos facilita a sua priorização e ajuda a otimização no uso dos recursos 

humanos entre projetos e os processos operacionais, além de reduzir os conflitos entre 

equipes e áreas por consequência da concorrência por recursos humanos. 

 

          Outra vantagem para a gestão dos projetos no que concerne aos seus riscos, é que 

é  possível adquirir uma visão consolidada dos riscos do portfólio de projetos frente aos 

objetivos estratégicos. A alta gestão e seus executivos podem focar no tratamento dos 

riscos, em projetos, mais importantes para a empresa. O PMO permite antecipar riscos 

tecnológicos, orçamentários, de atraso, de alterações de escopo etc., fornecendo uma 

visão independente da direção e do andamento do projeto (Barcaui, 2012). 

 

          A comunicação nos projetos também é muito favorecida com a criação do PMO, 

pois ele avaliza que o projeto tenha andamento e não seja desvalidado em decorrência 

das agendas dos departamentos e das atividades rotineiras, além de aumentar a 

transparência da posição de cada projeto e a mobilização da equipe de trabalho. A 

transparência possibilita a criação de critérios claros e padronizados para várias ações 

no contexto dos projetos (priorização, análise de riscos, alocação de recursos). Ainda 

que faça parte da comunicação, é relevante destacar as vantagens para a documentação 

de um projeto com a ação de um PMO. Um dos objetivos do PMO é melhorar a 

qualidade dos projetos e o incentivo à qualidade inevitavelmente ajusta, simplifica e 

padroniza a documentação apropriada e principalmente a retenção do conhecimento 

pela equipe, pelo próprio projeto e pela empresa fica disposta com a melhora na 

documentação e cria uma base de conhecimento em gestão de projetos (Barcaui, 2012). 
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2.3 Implantação de PMO 

 

          Kawahara e Jussani (2013) em seu estudo realizado sobre implantação de 

Escritórios de projetos trazem alguns dados sobre o estado atual desse processo. De 

acordo com o The State of the PMO (2010), há uma tendência ascendente no número de 

PMOs nas empresas em geral. Em 2000, 47% das empresas tinham PMOs. Em 2006, 

esse número subiu para 77% e em 2010, 84% das empresas adotaram um PMO. A 

pesquisa mostra que os escritórios de projetos têm se tornado uma parte importante nas 

empresas, tendo como um aspecto importante a preocupação na direção que a empresa 

está seguindo, por exemplo: gerenciando os indicadores de desempenho dos projetos. A 

pesquisa conclui também que a prioridade máxima para 64% dos escritórios de projetos 

para os próximos 12 meses é melhorar o planejamento de recursos / profissionais. Outra 

informação que foi levantada nessa pesquisa é que somente 37% dos escritórios de 

projetos maduros possuem um processo de gerenciamento de recursos para estimar e 

alocar recursos de maneira eficaz. 

 

          Para Coelho, Dubke e Nascimento (2010) descrevem que a implantação do PMO 

é desafiadora no sentido de gerir de forma mais eficiente os projetos, pois o mercado 

encontra-se cada vez mais competitivo e exigindo rapidez e assertividade nos projetos 

desenvolvidos nas organizações, considerando menores prazos, custos, escassez de mão 

de obra qualificada e equipamentos para apoio ao projeto. A gestão do conhecimento 

organizacional na implantação de um PMO é essencial para garantir um diferencial 

competitivo, juntamente ao comprometimento da alta administração, a qual financia esta 

implantação. 

 

Apesar do conhecimento dos benefícios relacionados ao PMO, implantá-lo apresenta 

alguns desafios, principalmente por representar uma mudança cultural para a empresa 

e envolver pessoas. Embora disseminar a cultura de gerenciamento de projetos exija 

tempo, Crawford (2002) sugere que a empresa imprima certa velocidade à 

implantação do PMO, de modo a apresentar os primeiros resultados em seis meses 

(Martins; Martins; Martins & Pereira, 2005, p. 407). 

 

Martins et al. (2005) descrevem que o escopo é outro fator a ser considerado no 

processo de implantação do PMO, uma vez que há resistência apresentada em diferentes 

níveis conforme novas responsabilidades são incluídas. Em contrapartida, as atividades 

operacionais são facilmente aceitas pela empresa, ou seja, apresentam baixo risco, pois 
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implicam em uma pequena mudança de poder e não alteram a cultura organizacional. 

Como exemplos destas atividades, os autores citam o desenvolvimento de metodologia 

e padrões, os treinamentos e o gerenciamento dos principais interessados. Entretanto, 

existem outras atividades cuja implantação apresenta risco moderado, já que podem 

ocasionar alteração na estrutura de poder e autoridade da empresa, como, por exemplo, 

o planejamento estratégico para o gerenciamento de projetos, a manutenção do histórico 

de lições aprendidas e os relatórios de desempenho.  

 

Por fim, as atividades de alto risco estão relacionadas à existência de grupos com 

maior resistência, uma vez que alteram a estrutura de poder e autoridade da empresa nos 

mais altos níveis (Martins et al., 2005). 

 

Crawford (2002) detalha dez itens a serem observados quando da implantação. 

São eles: 

 

 Manter o foco na simplicidade; 

 Comunicar; 

 Ter certeza de que as expectativas são compartilhadas;  

 Ter certeza de que os objetivos são compartilhados; 

 Focar no valor agregado; 

 Suportar os gerentes de projeto; 

 Procurar entender os problemas da empresa sob diferentes aspectos e pontos de 

vista; 

 Conduzir pilotos de implantação; 

 Estabelecer objetivos incrementais; 

 Envolver as pessoas certas desde o início, incluindo o patrocinador da iniciativa, 

e planejar. 

Crawford (2002) descreve que a implantação de um PMO em uma empresa pode 

ser vista como um projeto, que apresenta quatro fases:  

 

 Fundamentos: aplicação da metodologia em gestão de projetos 

 Implantação-piloto (start-up): iniciar o PMO com um projeto pequeno e testar a 

metodologia. 
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 Expansão para toda a empresa (roll-out): inserir outros projetos. 

 Suporte e melhoria: acompanhamento e ajustes se necessário. 

 

Para Abe e Carvalho (2005) o mercado globalizado encontra-se cada vez mais 

agressivo em termos de competitividade, pressionando as empresas a buscarem formas 

de superar as dificuldades e garantir sua sobrevivência. Nesta conjuntura, são exigidas 

das empresas várias competências para tornarem-se ou permanecerem como um 

competidor potencial, sendo que constantemente as empresas são colocadas à prova 

nestes cenários cada vez mais competitivos. 

 

Abe e Carvalho (2005) ainda destacam que no setor de serviços, no qual nem 

sempre é possível mensurar objetivamente os resultados, as atenções são redobradas nas 

melhorias de processos, que resultarão em qualidade de seus entregáveis (deliverables). 

Assim, têm sido muito explorados temas referentes à gestão de projetos, que estão 

fortemente ligados ao controle de processos. Muitas empresas e profissionais vêm 

procurando conhecer e desenvolver estas práticas, visando por meio dela, obter 

vantagens competitivas. 

 

Para Abe e Carvalho (2005) a forma como os escritórios de projetos são 

estruturados, sua importância nas empresas e quais são suas responsabilidades, podem 

variar de empresa para empresa, baseando-se nas quantidades e capacidade dos projetos 

que possuem, em determinado período de tempo, sua estratégia e cultura organizacional.  

 

A implantação de um PMO requisita investimento para dar suporte e colocar em 

prática os projetos, a aposta é que o retorno do dinheiro e tempo investido no PMO 

traga melhores resultados, como maior rapidez e menor custo para cada projeto 

individualmente. O valor agregado está na implantação de processos, práticas e 

padronização, que capacitarão todos os projetos dentro da empresa a atingir suas 

expectativas (Abe & Carvalho, 2005). 

 

Segundo Carvalho e Rabechini (2011) o processo de implantação deve iniciar 

com a formação dos fundamentos do PMO e o desenvolvimento de uma metodologia de 

gestão de projetos para a empresa. Na próxima etapa, deve-se identificar e selecionar os 
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projetos com maior prioridade, identificando projetos-piloto para a aplicação da 

metodologia de GP, treinando e capacitando suas equipes.  

 

Carvalho e Rabechini (2011) enfatizam que somente após o sucesso na 

implantação dos projetos-piloto deve-se estender para os demais projetos da empresa, 

investir em treinamento e na capacitação das demais equipes, estendendo também a 

metodologia de GP. É nessa fase, que se faz necessário levantar todos os recursos 

disponíveis para os projetos da empresa, para que se possa dar início ao processo de 

planejamento e controle desses recursos. 

 

No contexto dos projetos, é possível promover auditorias para todos os projetos da 

empresa. Com a ampliação da atuação do PMO para todas as áreas da empresa, criando 

assim, uma cultura de gestão de projetos, além de consolidar os conceitos e as 

metodologias de GP, sustentado por programas de capacitação contínua para as equipes. 

Os autores destacam que para ter o envolvimento das demais gerências da empresa se 

faz necessário a divulgação de relatórios informando o andamento da implantação e os 

resultados obtidos com a aplicação das metodologias de GP. Entretanto, não se pode 

pensar em um fim para esta estrutura, pois se trata de um processo de melhoria contínua 

que deve ser revisitado e aprimorado constantemente (Carvalho & Rabechini, 2011). 

 

Kerzner (2011) destaca os riscos da implantação de PMO descrevendo que cada 

atividade designada ao PMO traz vantagens e desvantagens. A maioria das 

desvantagens foi conferida ao aumento dos níveis de resistência às novas 

responsabilidades dadas ao PMO. Para simplificar, os níveis de resistência podem ser 

classificados como: baixo risco, risco moderado e alto risco e de acordo com as 

seguintes definições: 

 

 Baixo Risco: facilmente aceito pela empresa com pouca mudança no equilíbrio 

de poder e autoridade. Praticamente nenhum impacto sobre a cultura 

organizacional. 

 Risco Moderado: alguma resistência por parte da cultura organizacional e, 

possivelmente, uma mudança no equilíbrio de poder e autoridade. Os níveis de 

resistência podem ser superados no médio prazo e com mínimo de esforço. 
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 Alto Risco: existem fortes grupos de resistência e uma mudança definitiva em 

algumas relações de poder e autoridade. A forte liderança executiva pode ser 

necessária para superar a resistência. 

 

Ainda segundo Kerzner (2011), a avaliação dos riscos potenciais de implantação é 

crítica. Pode ser mais fácil obter apoio para o estabelecimento de um PMO por meio da 

implantação de atividades de baixo risco em primeiro lugar. As atividades de baixo 

risco são as atividades operacionais para apoiar os esforços de gerenciamento de 

projetos no curto prazo, considerando que as atividades de alto risco estão mais 

alinhadas com as responsabilidades de planejamento estratégico e, possivelmente, com 

o controle de informações confidenciais. Por exemplo, atividades de baixo risco 

incluem mentoring, desenvolvimento de padrões e treinamento em gerenciamento de 

projetos. Atividades de alto risco incluem o planejamento de capacidade, benchmarking 

e divulgação de informações. 

 

Dinsmore and Cabanis-Brewin (2006) descrevem como a implantação de um 

PMO é importante para as empresas por intermédio de algumas questões, tais como: por 

que implantar um PMO? Por que cada vez mais as empresas acreditam que sem um 

PMO não é possível um resultado melhor em seus projetos? Os autores respondem essas 

questões por meio das seguintes premissas, imagine uma empresa sem um departamento 

de finanças, sem procedimentos ou sistemas, sem informações compartilhadas, ou 

normas organizacionais documentadas, sem coleta sistemática de dados ou relatórios, 

sem qualquer transferência ou gestão do conhecimento na prática financeira ou mesmo 

sem um CFO (Chief Financial Officer ou Diretor Financeiro) ou controlador. 

 

Considerando uma empresa sem processos financeiros no lugar teria pelo menos 

os funcionários de nível de entrada, com cursos de quatro anos em contabilidade ou 

finanças, gerentes de projeto são muitas vezes "acidentais”, sem educação na 

especialidade e nenhum plano de formação clara para o futuro em mente. Mesmo que 

haja padronização de uma ferramenta de gerenciamento de projetos para toda a 

empresa, e todos tenham acesso às metodologias inerentes a essa ferramenta, é 

improvável que todos os que trabalham em equipes de projeto tenham formação 

adequada para utilizá-la da melhor forma. Uma pesquisa do Grupo Gartner constatou 

em 2001 que empresas que não conseguiram implantar e manter um PMO tiveram 



 

 

78 

 

grandes problemas com atrasos e até mesmo cancelamentos de projetos e que isso não 

ocorreria se tivessem estabelecido um PMO (Dinsmore & Cabanis-Brewin, 2006). 

 

Para Dinsmore and Cabanis-Brewin (2006), o gerenciamento de projetos 

associado a um PMO é de grande relevância para a empresa, visto que a maioria das 

atividades que agregam valores vem por meio dos projetos. Os autores citam alguns 

exemplos como: novos produtos, novas iniciativas de marketing, novas instalações, 

novos processos organizacionais implantados, fusões e aquisições, e todos estes são 

projetos. 

 

Ainda para Dinsmore and Cabanis-Brewin (2006) o PMO em nível organizacional 

é tão forte que poderia ajudar a resolver os problemas de gestão que persistem e 

atrapalham os projetos, tais como: 

 

 Fraca implantação da ferramenta - os gerentes de projetos que não têm 

planejamento de todos os projetos da empresa, controle e ferramentas de 

monitoramento muitas vezes acham impossível compreender o sistema como um 

todo. Tais ferramentas dificilmente são aplicadas com eficácia, mesmo com 

treinamentos para sua utilização, exceto sob a gestão de um PMO. Comprar uma 

ferramenta aborda os problemas de software e seu entendimento; porém as 

questões "Peopleware” (pessoas que trabalham direta ou indiretamente na área 

de tecnologia da informação) devem ser abordadas por uma empresa de gestão 

especializada em projetos. 

 Gestão ineficiente do projeto/gestores. Na maioria dos projetos de tecnologia 

ocorrem falhas por razões de gestão relacionadas à parte técnica. Muitas 

empresas não têm processos em andamento para garantir que os gerentes de 

projetos estejam devidamente treinados e avaliados. Os departamentos de RH 

das médias empresas não possuem o conhecimento para contratar 

adequadamente, treinar, supervisionar, avaliar especialistas em gestão de 

projeto, entretanto um PMO da empresa faria bem isso. 

 Falta de apoio executivo por não compreenderem muito bem os projetos. Isso 

tem relação com o fracasso do projeto. Um PMO ajuda a resolver essa distância 

entre o entendimento dos projetos pelos executivos. As empresas que possuem 

um executivo de nível sênior que supervisiona o PMO relataram maiores taxas 
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de sucesso do projeto (projetos concluídos no prazo, dentro do orçamento e com 

todas as especificações originais). 

 Processos obsoletos no controle de tempo. Precisando de rastreamento de 

recursos do projeto, sendo essencial para o sucesso da gestão de projeto. 

Trabalhos baseados em projetos exigem novos processos para relatar o 

andamento e o nível de esforço dos mesmos, entretanto, na maioria das 

empresas os processos de controle de tempo são de responsabilidade do 

departamento de RH, e a maioria dos departamentos de RH ainda está utilizando 

um modelo de trabalho desenvolvido no início da era industrial. 

 Falta de metodologia consolidada e falta de gestão do conhecimento. Empresas 

que possuem análises pós-implantação, captam as melhores práticas e lições 

aprendidas, identificam oportunidades de reutilização, desta forma estão 

lançando as bases necessárias para o sucesso futuro. O PMO se estabelece como 

um repositório de melhores práticas em planejamento, estimativa, avaliação de 

risco, contenção de escopo, habilidades de rastreamento, tempo e relatórios de 

projetos, manutenção e suporte de métodos e normas, além de apoiarem o 

gerente de projeto. 

 

Com relação à instalação de um PMO, Valeriano (2005) descreve que para atingir 

a maturidade, um PMO passará por quatro processos: projeto, implantação, ampliação e 

melhoria contínua. 

 

 Projeto 

 

A instalação de um PMO deve ser tratada como um projeto específico. É de 

extrema relevância que seja feita a escolha adequadamente do gerente responsável por 

esse projeto, sendo este ou não o futuro responsável pela gestão do PMO. Ele deve ter o 

perfil de um competente e respeitado como gerente de projeto sênior e estar à frente do 

projeto desde o início. Quanto maior seu conhecimento da empresa melhor será para o 

sucesso da implantação, desde que isso não implique em trazer os vieses que uma 

vivência localizada pode produzir. 
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A determinação de quais são as necessidades da empresa e como ela pretende ou 

pode complementá-las ao longo do tempo devem ser consideradas: de quais são as 

competências iniciais do PMO e quais permanecerão para futuras evoluções e quando 

elas ocorreriam. Devem ser consideradas as partes interessadas nos projetos, 

principalmente, os clientes. Obviamente, o valor ou o resultado esperado pela empresa 

deve ser comparado com os custos. 

 

O objetivo do projeto deve estar definido ao seu término, assim como os recursos 

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

os treinamentos (do pessoal da operação, dos gerentes e das equipes), os prazos e os 

custos das fases posteriores. 

 

 Implantação 

 

A captação dos recursos essenciais, principalmente para a formação da equipe e 

para a instalação física do PMO, permitirá o início dos trabalhos, com treinamentos 

seguidos de aplicação em alguns projetos reais, como piloto. Todo o esforço e os 

resultados devem ser objetos de avaliações e caso seja necessário, correções e 

replanejamento. 

 

 Ampliação 

 

Após a verificação da conformidade dos processos, dos meios materiais e da 

equipe, amplia-se a extensão do PMO, envolvendo um número maior de projetos, sendo 

acompanhados e avaliados todos os passos. 

 

 Melhoria Contínua 

 

Desde que atingido o objetivo, ou seja, quando conseguida a eficiência, esforços 

devem ser desenvolvidos para melhorar os processos, atualizar softwares e meios de 

comunicação, reciclar a equipe e obter os melhores resultados das lições aprendidas. Em 

outras palavras, depois da eficiência, deve-se almejar a eficácia. 
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Exclusivamente, essas etapas consomem um ou dois meses para a elaboração do 

projeto, seis meses a um ano para a sua implantação e mais um ou dois anos até a 

implantação total. 

 

Um estudo realizado por Barbalho et al. (2009) mostra que a implantação 

progressiva de um PMO traz menor tensão nos resultados obtidos durante esse processo. 

Portanto, desde que implantadas de maneira criteriosa, as técnicas de gerenciamento de 

projetos de novos produtos podem trazer benefícios significativos, mesmo em pequenas 

e médias empresas de alta tecnologia. Para isso, entretanto precisam ser implantados de 

forma a equilibrar as demandas não somente dos gerentes, mas de todos os envolvidos 

nos projetos. 

 

Para Maximiano e Anselmo (2006), o PMO emerge como a unidade 

organizacional responsável por suprir as deficiências dos gerentes e de todos os 

envolvidos nos projetos e, adicionalmente, pela divulgação das práticas de 

gerenciamento de projetos para toda a empresa, possibilitando a diminuição dos 

indicadores de falhas e garantindo que os projetos prioritários para a empresa sejam 

tratados com maior eficiência. 

 

Portanto, para Maximiano e Anselmo (2006), o PMO é definido como uma 

unidade organizacional formal e constituída com responsabilidades, como: definir, 

equalizar e abrigar padrões, processos, métricas e ferramentas; oferecer serviços de 

gerenciamento, treinamento e documentação; garantir o alinhamento das ações à 

estratégia organizacional; elaborar relatórios do progresso e acompanhar sua evolução e 

enviá-los para os patrocinadores. 

 

O resultado do PMO está mais ligado com o gerenciamento de processos do que 

com a execução dos mesmos, ou seja, coordenar e garantir que o que foi proposto está 

sendo realizado torna-se mais importante do que sua execução. Além da relevância da 

quantificação de valor, o PMO fixa maior transparência ao gerenciamento corporativo 

de projetos, fazendo com que possíveis acordos informais dentro da empresa se revelem 

ou fiquem impossibilitados. Desta forma, certos cuidados devem ser tomados ao se 

implantar o PMO, pois boa parte dos acordos estabelecidos nas empresas ocorre de 

maneira informal (Maximiano & Anselmo, 2006). 
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Soma-se a essas e a outras possíveis questões uma visão de futuro para melhor 

explorar o potencial do PMO. Essa visão leva o PMO a assumir posição central nos 

temas de fronteira na Administração, como gerenciamento de portfólio, programas e 

projetos, mudanças organizacionais, conhecimento e implantação de estratégias. Essa 

posição levaria o PMO a atuar como catalisador da implantação de estratégias 

organizacionais. O futuro do PMO está mais relacionado com a coordenação de 

processos e com o fazer acontecer do que com a execução propriamente dita. Para 

poder exercer essa coordenação, o PMO deve ter competências multidisciplinares e 

conseguir reconhecimento e legitimidade para atuar como orquestrador dos processos 

de mudança organizacional (Maximiano & Anselmo, 2006, p. 401). 

 

Segundo Spelta e Albertin (2009) os PMOs frequentemente são criados com o 

objetivo de aperfeiçoar o gerenciamento de projetos e diminuir o número de projetos 

problemáticos, assim, um PMO adquire relevância estratégica. 

 

 

Singh, Keil and Kasi (2009) em seu estudo sobre as dificuldades da implantação 

de um PMO, descrevem por meio da Figura 12, táticas para superar os principais 

desafios de implantação do PMO, são elas: 

 

 Resistência à mudança – forte divulgação dos valores do PMO envolvendo 

formadores de opinião. 

 Falta de experiência em gestão de projetos – trazer profissionais mais 

experientes. 
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 Falta de estratégia na gestão da mudança – adotar estratégia flexível às 

necessidades da organização e divulgar normas de gestão de projetos antes da 

implantação. 

 

Segundo Coelho, Dubke e Nascimento, (2010) o PMO permite que a empresa 

tenha uma visão sistêmica do processo de gestão do conhecimento dos projetos, 

conforme a seguir: 

 

 Acompanhamento e controle; 

 Suporte aos gerentes de projetos; 

 Melhoria contínua no gerenciamento dos projetos; 

 Gerenciamento integrado; 

 Histórico das implantações e lições aprendidas; 

 Treinamentos das equipes; 

 Visão consolidada; e 

 Utilização de metodologias, padrões e normas. 

 

Coelho et al. (2010) observam que a importância do PMO na empresa ao longo do 

tempo se faz cada vez mais necessária e permanente, sem o caráter temporário dos 

projetos. O PMO tem uma estrutura central, com a finalidade de integrar processos, 

ferramentas e indicadores, segue como base os profissionais e as competências da 

empresa, conforme demonstrado na Figura 13. 
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Figura 13. Estrutura central do Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO)  

Fonte: Adaptado de Coelho, Dubke e Nascimento, 2010. 

 

Coelho et al. (2010) também descrevem que o escopo da implantação do PMO terá o 

levantamento das oportunidades de melhoria por intermédio de análises de maturidade 

da gerência, análises de impacto do projeto, mapeamento das competências das equipes 

envolvidas, capacitação das equipes por ciclos de palestras e treinamentos e 

disponibilização da visão consolidada dos portfólios existentes.  

 

Os objetivos dessa implantação permeiam entre os itens a seguir:  

 

 Padronizar as principais práticas e modelos de documentos a serem utilizados na 

gestão; 

 Ganhar agilidade na busca por informações e documentos; 

 Elevar o conhecimento da equipe em práticas de GP;  

 Permitir um controle / visão integrados da carteira de projetos; 

 Evitar a repetição dos erros ocorridos em um determinado projeto; 

 Permitir a repetição dos acertos ocorridos em um determinado projeto; 

 Aumentar o nível de maturidade em GP da gerência geral de projetos; 

 Aumentar o índice de sucesso nos projetos executados. 
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A implantação do PMO é considerada como um projeto que passa por etapas de 

maturidade e por acontecimentos desfavoráveis como qualquer outro, no qual a 

importância da transformação do conhecimento tácito em explícito se faz necessária 

para alinhamento de informações e facilitação da gestão da alta administração para 

cumprimento do escopo combinado (Nascimento et al., 2010). 

 

Patah e Carvalho (2003) descrevem alguns fatores críticos na implantação de um 

PMO em uma empresa, isto porque ocorre uma mudança cultural muito grande na 

forma como os projetos são gerenciados dentro da empresa. Os autores destacam que o 

primeiro fator crítico é o patrocínio e apoio da alta direção, e concluem que sem esse 

apoio o projeto de implantar um PMO pode terminar mesmo antes de ter iniciado. O 

segundo fator crítico é a realização de uma avaliação da estrutura da empresa e dos tipos 

de projetos que esta empresa executa, pois trará consonância do tipo de PMO com a 

missão, os objetivos e os benefícios que a empresa espera. O terceiro fator crítico citado 

pelos autores é o alinhamento estratégico entre o PMO e a empresa, com o objetivo de 

executar somente as mudanças necessárias à empresa. Enfim, o quarto fator crítico 

refere-se à integração da implantação do PMO com os sistemas de informação da 

empresa e com seus processos. 

 

Gradativamente, novos bens e serviços são produzidos mediante projetos 

implantados pelas empresas, colocando em uso, cada vez mais, metodologias de 

gerenciamento de projetos. O PMO é uma estrutura que poderá ligar os projetos à 

empresa (Patah & Carvalho, 2009).  

 

Patah e Carvalho (2009) também destacam que o PMO é instituído por uma 

estrutura direcionada à aplicação dos conceitos de gerenciamento de projetos dentro de 

uma empresa, assumindo diferentes funções junto à mesma, desde uma simples área 

para ajudar no controle de projetos, até um departamento da empresa pelo qual passam 

todos os projetos gerenciados pela empresa. 

 

É nesta direção que o PMO pode ajudar a transformação das estratégias de uma 

empresa em resultados. Ele pode auxiliar na captação e avaliação das informações, na 

avaliação e seleção das estratégias e no controle da implantação das estratégias por meio 



 

 

86 

 

da execução com sucesso dos projetos, resultando no cumprimento das metas da 

empresa (Patah & Carvalho, 2009). 

 

Segundo Patah e Carvalho (2009) existem vários fatores que deveriam ser 

analisados depois que a decisão de implantação do PMO foi tomada. Alguns destes 

aspectos são: o envolvimento da alta gerência, dos gerentes funcionais e dos gerentes de 

projeto da empresa, o compromisso da empresa com a metodologia de gerenciamento 

de projetos e os benefícios que a nova estrutura trará à empresa. 

 

“Deve também ter um conjunto compreensivo e flexível de processos, ferramentas 

e técnicas que deem suporte às atividades, auditadas periodicamente por um escritório 

de gestão de projetos” (Patah & Carvalho, 2012, p. 182). 

 

Para Aubry et al. (2012) o PMO oferece garantias de que as decisões tomadas 

dentro do contexto das mudanças organizacionais são baseadas nos melhores fatos e 

evidências disponíveis, sendo aplicadas de maneira adequada. Profissionais revisam os 

processos e gerenciam o conhecimento, desempenhando um papel crucial para ajudar a 

empresa a alcançar seus objetivos. A gestão do conhecimento em gerenciamento de 

projetos é de responsabilidade do PMO e por consequência sua disseminação por meio 

da implantação de novos processos. 

 

Para Esquierro, Valle, Soares e Vivas (2014) os escritórios de projetos funcionam 

como um centro de competências. Desta forma, a sua implantação é fundamental para 

consolidar uma cultura de gerenciamento de projetos nas empresas. A implantação de 

um PMO tem como objetivo: centralizar em projetos e programas; gerindo os portfólios 

de projetos; acompanhando e gerando informações sobre os processos dos projetos; 

fornecendo auxílio e aconselhamentos profissionais; oferecendo e fornecendo 

ferramentas de gestão; desenvolvendo metodologias; planejando ações corretivas; 

desenvolvendo e fornecendo treinamento em gestão de projetos; apoiando a criação de 

repositórios de dados e informações dos projetos. 

 

Segundo Esquierro et al. (2014) os PMOs devem ajudar as empresas no 

planejamento de atividades estratégicas, considerando todos os projetos da empresa e 

não somente sobre um cliente específico. Sendo uma estrutura organizacional formal, 
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um PMO tem diversos propósitos: apoio ao gerente de projeto; fornecer treinamento 

para as equipes envolvidas em projetos; usar software de controle do projeto; 

estabelecer metodologia e normas; ser referência de excelência em gerenciamento de 

projetos; e ser responsável pelos resultados dos projetos. 

 

2.3.1 Fatores Críticos de Sucesso na Implantação do PMO 

 

Patah (2004) em sua dissertação de mestrado apresenta os fatores críticos de 

sucesso no gerenciamento de projetos através de estudos realizados por Rabechini, 

Carvalho e Laurindo (2002) [...] que 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 implantação de metodologia de 

gestão de projetos como uma nova opção de gerenciamento; outra tática, que relaciona 

os elementos a serem considerados na implantação desta metodologia. 

 

O uso abrangente de projetos nas organizações estimula a busca pelos fatores que 

influenciam o sucesso de um projeto. No entanto, apesar da expressiva pesquisa nessa 

arena, alcançou-se pouco consenso sobre as causas de sucesso de um projeto. (Carvalho 

& Rabechini, 2009). 

  

Para Carvalho e Rabechini (2011) o conceito de fatores críticos de sucesso (FCS) 

pode ser definido como: “um limitado número de áreas nas quais os resultados, quando 

satisfatórios, irão garantir um desempenho competitivo de sucesso para a organização. 

São as poucas áreas-chave em que as coisas devem dar certo para que o negócio 

floresça”. 

 

Deve-se destacar que o conceito de FCS possui definição dinâmica, não havendo 

um consenso na literatura sobre o melhor conjunto. Porém, existe a concordância de que 

é melhor focar a atenção em algumas características críticas que possam interferir no 

projeto e assim aumentar a possibilidade do projeto atingir o sucesso. Para este trabalho 

espera-se que quando os FCS estiverem inclusos no projeto de implantação do PMO 
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aumentem a possibilidade de obtenção de sucesso do projeto (Vezzoni, Pacagnella, 

Banzi & Silva 2013). 

 

O primeiro FCS escolhido foi a comunicação eficiente devido a sua presença ser 

essencial em ambientes de projetos, inclusive em organizações como um todo, a fim de 

evitar informações duplicadas e garantir que todos os envolvidos no projeto recebam as 

informações necessárias no momento correto e da melhor forma (Kerzner, 2011). 

 

Segundo Kerzner (2011), os projetos se apresentam por características essenciais 

sendo temporárias e únicas, ou seja, os projetos são finitos e regulares, visando o 

desenvolvimento de um novo produto ou serviço; a articulação desse esforço 

organizacional é chamada gerenciamento de projetos. 

 

Shenhar e Dvir (2007) preconizam um conceito multidimensional para a avaliação 

do sucesso de um projeto, neste sentido afirmam que o conjunto de medidas a ser 

considerada deve endereçar mais de uma necessidade e representar os interesses de mais 

de um grupo de pessoas interessadas (stakeholders). 

 

Pinto e Slevin (1988) mencionam que um dos fatores críticos de sucesso em 

projetos referência a validade técnica, está se mostra presente na necessidade de 

atendimento às especificações orientadas a contribuir com os negócios da organização. 

Segundo os autores, o alinhamento estratégico entre a organização e o PMO é 

considerado fator decisivo de sucesso para a introdução de uma estrutura de gestão de 

projetos. Hill (2004) descreve que para garantir sua eficácia e sucesso, o PMO deve ser 

estruturado para atender as necessidades da organização. 

 

O apoio da alta administração mostra-se tão importante quanto o alinhamento 

estratégico para o sucesso da implantação. O alto escalão da organização precisa 

reconhecer o valor e o impacto do gerenciamento formal de projetos no desempenho 

institucional para que a estrutura possa existir e mostrar efetivamente os resultados. (K. 

E. M. Carvalho, 2013). 

 

Kerzner (2002) afirma que a falta desse apoio pode representar um entrave à 

estruturação e ao desenvolvimento do escritório. Toda a organização possui uma cultura 
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organizacional pré-estabelecida e a resistência dos colaboradores às mudanças 

organizacionais é geralmente representativa. Desta forma, se os superiores não se 

comprometerem com o PMO, ele possivelmente não terá força para existir. Kerzner 

(2011) corrobora que a implantação de gerenciamento de projetos dentro de uma 

organização requer forte apoio executivo e uma equipe de implantação que esteja 

dedicada a fazer o trabalho de gerenciamento de projetos. 

 

Segundo Carvalho e Rabechini (2005) a classificação do alinhamento estratégico 

e o comprometimento da alta administração como fatores críticos de sucesso de ordem 

estrutural, por estarem diretamente ligados às estratégias coorporativas. 

 

Identificar o motivo que fundamenta a existência do PMO e a elaboração do 

planejamento estratégico, além da definição dos canais de comunicação e das métricas 

para avaliação do seu desempenho, completam a relação dos fatores de sucesso com 

relação à estruturação, indicadas com maior frequência pela literatura. (Desouza & 

Evaristo, 2006). 

 

Com relação à classificação de Carvalho e Rabechini (2005), existem também os 

fatores de ordem técnica, que estão relacionados à capacidade ou à disponibilidade de 

recursos da organização em investir na nova estrutura. Entre esses fatores, outro ponto 

evidenciado como essencial à implantação é o investimento em recursos humanos. 

 

Rennó e França (2012) fizeram uma pesquisa no PMI Chapters de 2011 e 

destacaram que é importante entender também os principais fatores que levam o PMO 

ao fracasso. Uma pesquisa de benchmarking, apresentada no indica as principais causas 

que levam a implantação dos PMOs ao fracasso, são elas: 

 

 Resistência dos membros da organização e questões culturais não tratadas 

adequadamente; 

 Falta de apoio da alta administração; 

 Pouco conhecimento e habilidades técnicas para implantação; 

 Carência de recursos (humanos e financeiros); 
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 Pouca autoridade delegada ao PMO, inviabilizando o cumprimento de suas 

responsabilidades; 

 Expectativas maiores do que as possibilidades de geração de valor do PMO; 

 Pouca competência técnica da equipe; 

 Falta de uma ferramenta para suporte do trabalho; 

 Estabelecimento do PMO focado em controles e auditorias; 

 Falha da empresa de consultoria ou do responsável pela implantação. 

 

Para Kerzner (2011), Shenhar e Dvir (2007), Pinto e Slevin (1988), Hill (2004), 

Carvalho e Rabechini (2005) o alinhamento estratégico, o apoio da alta gestão e a 

comunicação eficiente são fatores cruciais para o sucesso dos escritórios de projetos. 

 

Em estudo realizado por Sá e Patah (2014) em três IES, tendo como objeto os 

FCSs na implantação de PMO nestas instituições, conclui-se que os principais FCS´s 

que aparecem com maior frequência na implantação do PMO, são: 

 

 Comunicação Eficiente; 

 Alinhamento Estratégico; 

 Apoio da Alta Administração; 

 Contratação de pessoas; 

 Conflitos de interesses; 

 Burocracia; 

 Capacitação Técnica. 

 

A Figura 14 traz a construção de um quadro comparativo dos FCS nestas 

instituições. Sendo assim, corrobora-se com os autores citados anteriormente que os 

FCS identificados impactaram diretamente no sucesso da implantação do PMO. Foram 

identificados outros pontos relevantes para implantação, como: a demora na contratação 

de profissionais, a burocracia em demasia e os conflitos de interesse gerados pelos 

interesses políticos de instituições públicas. E por fim, a relação dos FCS está ligada 

diretamente com a implantação e o desempenho do PMO, pois sem o apoio da alta 

gestão, o alinhamento estratégico e a comunicação eficiente ficam evidenciados que 

seria muito difícil o sucesso da implantação. 
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3 METODOLOGIA 

 

A narração metodológica abaixo apresentada tem a preocupação em estabelecer as 

formas, os critérios e as normas através das quais foi possível responder a questão de 

pesquisa. Como toda construção científica, o estudo em questão se propôs a captar e a 

entender a realidade para, assim, buscar responder, solucionar um problema e contribuir 

com novos conhecimentos para a academia e, também, para as instituições de ensino e 

empresas. Desta forma, o presente estudo se caracterizou como qualitativo, exploratório 

e utilizando o método de estudo de caso, onde foi feita a triangulação das seguintes 

técnicas: entrevistas, coleta de dados (artigos, folders, sites, dissertações) e observação 

direta. 

 

A Figura 15 traz a representação do estudo de caso que foi realizado em uma IES, 

composto pela triangulação de: entrevistas, coleta de dados e observação direta. 

 

Quanto às entrevistas, foram realizadas com o responsável pelo PMO e 

professores envolvidos em projetos da IES junto aos programas stricto senso. O tempo 

estimado de duração das entrevistas foi de 30 horas somando-se todos os envolvidos. 

 

A coleta de dados se deu por meio de documentos, templates, apresentações e 

protocolos criados para a organização dos projetos da IES. 

 

E por fim, a observação direta se deu por meio de participação de reuniões sobre o 

processo de organização dos projetos e de treinamentos para os envolvidos. 
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Para Martins e Theóphilo (2009) a confiabilidade de um estudo de caso poderá 

garantir a utilização de várias fontes de evidências, sendo que a relevância dos achados 

terá mais qualidade ainda se as técnicas forem diferentes. A convergência de resultados 

provenientes de fontes distintas oferece um excelente grau de confiabilidade ao estudo, 

muito além de pesquisas orientadas por outras estratégias. O processo de triangulação 

garante que descobertas em um estudo de caso serão convincentes e aprimoradas, 

possibilitando um estilo corroborativo de pesquisa. 

 

A literatura apresenta e discute quatro tipos de triangulação: (1) de fontes de 

dados – triangulação de dados – alternativas mais utilizadas pelos investigadores; (2) de 

pesquisadores – avaliadores distintos colocam suas posições sobre os achados do 

estudo; (3) de teorias – leituras dos dados pelas lentes de diferentes teorias; (4) 

metodológicas – abordagens metodológicas diferentes para condução de uma mesma 

pesquisa (Martins & Theóphilo, 2009). 

 

Figura 15 - Método de Pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

Estudo de Caso Único

Triangulação

Entrevistas

Coleta de 
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Observação
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Segundo Martins e Theóphilo (2009) a convergência de diversas fontes de 

evidências trará maior possibilidade de uma nova descoberta e devida conclusão, ou 

considerado como uma evidência que será adicionada a outras, visando a melhor 

compreensão e interpretação de um fenômeno. 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

Michel (2009) discorre que a pesquisa é a atividade científica de descoberta da 

realidade. Trata-se da busca pela resposta a uma pergunta elaborada como fruto da 

curiosidade e indagação. A pergunta é motivada pela existência de um problema ou 

necessidade de conhecimento, enquanto a resposta dá origem a novos conhecimentos, 

novas explicações e novas verdades. Entretanto, para ser científica, a pesquisa precisa 

obedecer a um rigor metodológico, cuidadosamente escolhido e aplicado de acordo com 

o contexto da pesquisa em questão. 

 

Para Marconi e Lakatos (2008), com o passar do tempo, muitas modificações 

foram sendo feitas nos métodos existentes. Bunge (1980) apud Marconi e Lakatos 

(2008) considera que o método científico é a teoria da investigação. Essa alcança seus 

objetivos, de forma científica, quando cumpre ou se propõe a cumprir as seguintes 

etapas: 

 

a) Descobrimento do problema ou lacuna num conjunto de conhecimentos – se 

o problema não estiver enunciado com clareza, passa-se à etapa seguinte; se 

o estiver, passa-se à subsequente; 

b) Colocação precisa do problema – ou, ainda, a recolocação de um velho 

problema, à luz de novos conhecimentos (empíricos ou teóricos, substantivos 

ou metodológicos); 

c) Procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes ao problema (por 

exemplo, dados empíricos, teorias, aparelhos de medição, técnicas de cálculo 

ou de medição) – ou seja, exame do conhecido para tentar resolver o 

problema; 

d) Tentativa de solução do problema com auxílio dos meios identificados – se a 

tentativa resultar inútil passa-se para a etapa seguinte; 
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e) Criação de novas ideias (hipóteses, teorias ou técnicas) – ou 

desenvolvimento de novos dados empíricos que prometam resolver o 

problema; 

f) Obtenção de uma solução (exata ou aproximada) do problema – com auxílio 

do instrumental conceitual ou empírico disponível; 

g) Investigação das consequências da solução obtida – tratando-se de uma 

teoria, é a busca de prognósticos que possam ser feitos com seu auxílio; 

tratando-se de novos dados, é o exame das consequências que possam ter 

para as teorias relevantes; 

h) Prova (comprovação) da solução – confronto da solução com a totalidade das 

teorias e da informação empírica pertinente. Se o resultado é satisfatório, a 

pesquisa é dada como concluída, até novo aviso. Do contrário, passa-se para 

a etapa seguinte; 

i) Correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados empregados na 

obtenção da solução incorreta – esse é, naturalmente, o começo de um novo 

ciclo de investigação. 

 

As etapas de um método científico se apresentam da forma esquemática conforme 

a Figura 16. 
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3.2 A Escolha do Médodo 

 

Os métodos e técnicas a serem empregados na pesquisa científica podem ser 

selecionados desde a proposição do problema, da formulação das hipóteses e da 

delimitação do universo ou da amostra. A seleção do instrumental metodológico está, 

portanto, diretamente relacionada com o problema a ser estudado e; a escolha dependerá 

dos vários fatores relacionados com a pesquisa, ou seja, a natureza dos fenômenos, o 

objeto da pesquisa, os recursos financeiros, a equipe humana e outros elementos que 

possam surgir no campo da investigação (Marconi & Lakatos, 2005). 

 

Dessa forma, a presente pesquisa científica é aplicada, possui abordagem 

qualitativa, natureza exploratória e o método utilizado é o estudo de caso. Segundo Yin 

(2010), o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando 

os limites entre fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. 

 

A pesquisa qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais 

profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise 

mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento, 

etc. (Marconi & Lakatos, 2008). 

 

É a abordagem mais aplicável ao presente estudo por permitir que o pesquisador 

participe, compreenda e interprete o contexto situacional do problema em questão 

(Michel, 2009). O problema atravessa um ambiente da vida real, como fonte direta para 

a coleta de dados, possibilitando a construção de uma relação dinâmica, particular e 

contextual entre pesquisador e a unidade de análise, aspectos evidenciados pela pesquisa 

qualitativa. 

 

Sua natureza exploratória é caracterizada pela fase inicial da pesquisa, em que se 

buscou um levantamento bibliográfico, a fim de identificar informações para a 

determinação do problema e dos objetivos da pesquisa. Nessa etapa, o intuito não era 

resolver o problema, mas sim levantar informações e embasamento teórico para o 

planejamento da sua melhor solução (Michel, 2009). 
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3.2.1 Teoria sobre estudo de caso 

 

Para Martins e Theóphilo (2009) se torna cada vez mais frequente o 

direcionamento de pesquisas científicas orientadas por analises qualitativas: pesquisas 

qualitativas, como são geralmente denominadas. A análise qualitativa é diferenciada 

pela descrição, compreensão e interpretação de fatos e fenômenos, ao contrário da 

avaliação quantitativa, denominada pesquisa quantitativa, onde predominam medições. 

A estratégia de pesquisa estudo de caso pede avaliação qualitativa, pois seu objetivo é o 

estudo de uma unidade social que se analisa profunda e intensamente.  

 

Refere-se a uma investigação empírica que pesquisa fenômenos dentro de seu 

contexto real, onde o pesquisar não tem controle sobre eventos e variáveis, buscando 

aprender com a totalidade de uma situação e, criativamente, descrever, compreender e 

interpretar a complexidade de um caso real. Por meio de um mergulho profundo e 

completo em um problema de pesquisa, o estudo de caso possibilita a penetração na 

realidade social, não conseguida plenamente pela avaliação quantitativa (Martins & 

Theóphilo, 2009). 

 

Martins e Theóphilo (2009) descrevem que um estudo de caso é antecedido pela 

exposição do problema de pesquisa – questões orientadoras – do enunciado de 

proposições – teses – que compõem a teoria preliminar que será avaliada a partir dos 

achados da pesquisa; de uma plataforma teórica; de um detalhado planejamento de toda 

a investigação, destacando-se a construção de um protocolo do caso, contendo descrição 

dos instrumentos de coleta de dados e evidências, estratégias de coleta e análise dos 

dados, possíveis triangulações de dados, prováveis encadeamentos de evidências e 

avaliações da teoria previamente admitida, com a finalidade de se construir uma teoria 

para explicação do objeto de estudo: o caso. 

 

Desta forma, quando um estudo de caso escolhido é original e revelador, ou seja, 

apresentando-se como um recorte de uma situação complexa da vida real, cuja análise-

síntese dos achados tem a possibilidade de surpreender, revelando perspectivas que não 

tinham sido abordadas por outros estudos semelhantes, o caso poderá ser qualificado 
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como relevante, visto mesmo como uma descoberta: oferece descrições, interpretações e 

explicações que chamam atenção por nunca ter sido visto (Martins & Theóphilo, 2009). 

 

 

Na Figura 17 é apresentado um fluxograma dos processos de um estudo de caso 

conforme Martins e Theóphilo (2009). Os autores indicam o fluxo desde o caso, 

passando pela permissão, primeiras ideias, assunto-tema, questões orientadoras etc., 

chegando até conclusões, relatório e publicação. 

 

Para Yin (2010) o estudo de caso é apenas uma das diversas formas de realizar a 

pesquisa de ciência social. Existem outras formas, que não se limitam a experimentos, 

levantamentos, histórias e pesquisa econômica e epidemiológica. O autor ainda descreve 

que cada método tem vantagens e desvantagens específicas e, dependem de três 

condições: o tipo de questão de pesquisa, o controle que o pesquisador tem sobre os 
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eventos comportamentais reais e o foco sobre os fenômenos contemporâneos em 

oposição aos históricos. No geral, os estudos de caso são o método favorito quando: 

 

a) As questões “como” ou “por que” são propostas; 

b) O investigador tem pouco controle sobre os eventos; 

c) O enfoque está sobre um fenômeno contemporâneo no contexto da vida real. 

 

Nos estudos de caso, a extensão do contexto da vida real e a riqueza do fenômeno 

exigem que os pesquisadores enfrentem uma situação tecnicamente diferente: 

permanecerão muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados. Para isso, se 

faz necessário utilizar fontes de evidência, de forma que os dados combinem de modo 

triangular. Este desafio é apenas uma das formas que torna “difícil” a pesquisa do 

estudo de caso embora tenha sido considerada, anteriormente, uma forma de pesquisa 

“suave” (Yin, 2010). 

 

Na figura 18, Yin (2010) também demonstra de uma forma mais sucinta como é 

realizada uma pesquisa de estudo de caso demonstrando que apesar do fluxo ser linear, 

desde o plano até o compartilhamento, em algumas etapas o fluxo poderá ser interativo, 

como na preparação e coleta de dados. 
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Segundo Yin (2010) o uso do estudo de caso como objetivo de pesquisa 

configura-se como um dos empreendimentos mais desafiadores das ciências sociais. 

Sendo utilizado como método de pesquisa em muitas situações, contribuindo ao 

conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais, político e 

relacionados. O autor descreve que o estudo de caso é um método de pesquisa comum 

em outras disciplinas, tais como: psicologia, sociologia, ciência política, antropologia, 

assistência social, administração, educação, enfermagem e planejamento comunitário. 

 

Até mesmo na economia são encontrados os estudos de caso, em que a estrutura 

de um determinado setor industrial ou a economia de uma cidade ou região pode ser 

investigada. Em todas essas situações, a necessidade diferenciada dos estudos de caso 

surge do desejo de entender os fenômenos sociais complexos. Enfim, o método do 

estudo de caso permite que os investigadores mantenham as características gerais e 

significativas dos eventos da vida real – como os ciclos individuais da vida, o 

comportamento dos pequenos grupos, os processos organizacionais e administrativos, a 

mudança de vizinhança, o desempenho escolar, as relações internacionais e a 

maturidade das indústrias (Yin, 2010). 
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Yin (2010) destaca três condições para utilizar cada método, tais como: 

 

a) O tipo de questão de pesquisa proposto; 

b) A extensão do controle que um investigador tem sobre os eventos 

comportamentais reais; 

c) O grau de enfoque sobre eventos contemporâneos em oposição aos eventos 

históricos. 

 

A Figura 19 apresenta estas três condições e mostra como cada uma está 

relacionada com os cinco principais métodos de pesquisa discutidos: experimentos, 

levantamentos, análises de arquivos, pesquisas históricas e estudos de caso. A 

importância de cada condição para a distinção entre os cinco métodos pode ser vista na 

figura. 

 

 

Para Yin (2010) os projetos de casos múltiplos ocorrem quando o mesmo estudo 

tem potencial para conter mais do que um único caso. Pesquisas com esse tipo de estudo 

têm aumentado nos últimos anos. O autor cita um exemplo clássico que é o estudo das 
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inovações escolares (como o uso de novos currículos, horários escolares reorganizados 

ou uma nova tecnologia educacional), em que as escolas individuais adotam alguma 

inovação. Cada escola pode ser o objeto de um estudo de caso individual, mas a 

dimensão do estudo ocorre em diversas escolas e, dessa forma, utiliza um projeto de 

casos múltiplos. 

 

Yin (2010) também descreve que projetos de casos múltiplos têm vantagens e 

desvantagens diferentes em comparação com os projetos de caso único. A clareza dos 

casos múltiplos é, muitas vezes, considerada mais consistente e o estudo, em geral, é, 

por consequência, visto como mais robusto. Estudos de caso único podem ser 

complementados por casos múltiplos. Por conceituação, o caso incomum ou raro, o caso 

crítico e o caso inédito envolvem provavelmente apenas casos únicos. Além disso, a 

condução de um estudo de caso múltiplo pode exigir recursos e tempos maiores, 

superiores aos meios de um único estudante ou de um investigador de pesquisa 

independente. 

 

A opção desta dissertação, por um estudo de caso único, se deu pelo fato da 

organização estar, quando do início desta pesquisa, justamente em um processo de 

implementação de um PMO, o que possibilitou ao pesquisador obter informações da 

IES antes, durante e na fase final de implantação da estrutura, com amplo acesso à 

organização e às informações. Isso levou a caracterizar o caso como caso incomum ou 

mesmo raro, como visto anteriormente. 

 

Gil (2008) define que o estudo de caso é caracterizado pelo estudo aprofundado e 

completo de um ou poucos objetos, permitindo o seu conhecimento amplo e detalhado, 

tarefa praticamente impossível mediante outros tipos de delineamentos. 

 

De acordo com Yin (2010, p. 32), “o estudo de caso é preferido no exame dos 

eventos contemporâneos, mas quando os comportamentos relevantes não podem ser 

manipulados. O estudo de caso conta com muitas das mesmas técnicas que a pesquisa 

histórica, mas adiciona duas fontes de evidência geralmente não incluídas no repertório 

do historiador: observação direta dos eventos sendo estudados e entrevistas de pessoas 

envolvidas nos eventos”. 
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Segundo Gil (2008) o estudo de caso vem sendo utilizado com maior frequência 

pelos pesquisadores sociais, em razão de servir a pesquisas com diferentes objetivos, 

tais como: 

 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão evidentemente 

definidos; 

b) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação; e 

c) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 

complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. 

 

Para Marconi e Lakatos (2008) o método qualitativo habitualmente se identifica 

com o estudo de caso. Vem de uma tradição de sociólogos e se caracteriza por dar 

especial atenção a questões que podem ser conhecidas por meio de casos. O estudo de 

caso foi criado por La Play, que o empregou ao estudar famílias operárias na Europa. 

 

Marconi e Lakatos (2008) descrevem que existem diferentes motivos para estudar 

casos, tais como: 

 

a) Intrínsecos – representação de traços específicos; 

b) Instrumentais – esclarecimentos de traços sobre algumas questões; 

c) Coletivos – abordagem de vários fenômenos em grupo. 

 

Juntamente com a coleta de dados por meio de documentos representados por 

artigos, folders, sites, dissertações, além da observação direta foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas. Sendo assim, Martins e Theóphilo (2009) descrevem que 

essa técnica de pesquisa para coleta de informações, dados e evidências tem como 

objetivo básico entender e compreender o significado que os entrevistados discorrerão 

sobre questões e situações, em contextos que não foram estruturados anteriormente, 

com base nas suposições e pressupostos do pesquisador. 

 

Outra técnica que será utilizada neste estudo é a coleta de dados por intermédio de 

documentação. Yin (2010) destaca que tirando os estudos das sociedades anteriores à 

escrita, a informação documental é, geralmente, importante para todos os tópicos de 
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estudo de caso. Esse tipo de informação pode tomar várias formas e deve ser o objeto de 

planos explícitos de coleta de dados. Por exemplo, podem ser considerados diversos 

tipos de documentos: 

 

 Cartas, memorandos, correspondência eletrônica e outros documentos pessoais, 

como diários, calendários e anotações; 

 Agendas, anúncios e minutas de reuniões, e outros relatórios escritos do evento; 

 Documentos administrativos – propostas, relatórios de progresso e outros 

registros internos; 

 Estudos formais ou avaliações do mesmo “local” que está estudando; e 

 Recortes de notícias e outros artigos que aparecem na mídia de massa ou nos 

jornais comunitários. 

 

Yin (2010) ainda destaca que esses e outros tipos de documentos estão cada vez 

mais acessíveis por meio das buscas na internet, mesmo que esses não sejam sempre 

precisos e possam apresentar opiniões pessoais, ainda assim são úteis. Para os estudos 

de caso, o uso mais importante dos documentos é para confirmar e aumentar a evidência 

de outras fontes. 

 

Na Figura 20, Yin (2010) descreve as fontes de evidência, seus pontos fortes e 

fracos. 
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Fonte de

∙ Estável - pode ser revista ∙ Recuperabilidade - pode

repetidamente; ser difícil de encontrar;

∙ Discreta - não foi criada em ∙ Seletividade parcial, se a 

consequência do estudo de coleção for incompleta;

caso; ∙ Parcialidade do relatório - 

∙ Exata - contém nomes, reflete parcialidade

referências e detalhes exatos (desconhecida) do autor;

de um evento; ∙ Acesso - pode ser negado

∙ Ampla cobertura - longo deliberadamente.

período de tempo, muitos

eventos e muitos ambientes.

Registros ∙ (Idem à documentação); ∙ (Idem à documentação);

∙ Precisos e geralmente ∙ Acessibilidade devido a

quantitativos razões de privacidade.

∙ Direcionadas - focam ∙ Parcialidade devido às

diretamente os tópicos do questões mal articuladas;

estudo de caso; ∙ Parcialidade da resposta;

∙ Perceptíveis - fornecem ∙ Incorreções devido à 

inferências e explanações falta de memória;

causais percebidas. ∙ Reflexibilidade - o entrevistado

dá ao entrevistador o que ele

quer ouvir.

∙ Realidade - cobre eventos ∙ Consome tempo;

em tempo real; ∙ Seletividade - ampla

∙ Contextual - cobre o cobertura difícil sem uma

Observações contexto do "caso". equipe de observadores;

diretas ∙ Reflexibilidade - evento pode

prosseguir diferentemente

porque está sendo observado

∙ Custo - horas necessárias

pelos observadores humanos.

Figura 20. Coleta da evidência do estudo de caso

Fonte: Adaptado de Yin (2010)

em Arquivo

Entrevistas

Pontos Fortes Pontos Fracos
Evidência

Documentação
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Martins e Theóphilo (2009) descrevem que a direção da coleta de dados para um 

estudo de caso o pesquisador não é apenas um contador de informações, como ocorre 

em trabalho de campo de outras estratégias de pesquisa. Em um estudo dessa natureza o 

pesquisador precisa ser um investigador, capaz de compreender, interpretar as 

informações que estão sendo coletadas e, imediatamente, avaliar se há contradições ou 

afluências adicionais. 

 

A técnica observação direta também foi utilizada. Yin (2010) destaca que as 

oportunidades para as observações diretas são criadas a partir do ambiente natural que 

os casos ocorrem. Considerando que os fenômenos de interesse não eram fatos 

históricos, alguns comportamentos importantes ou condições do ambiente estavam 

acessíveis para a observação. Essas observações servem ainda como outra fonte de 

evidência no estudo de caso. 

 

Yin (2010) ainda enfatiza que a evidência observacional é constantemente útil 

para proporcionar informação adicional sobre o tópico sendo estudado. As observações 

diretas podem ser feitas durante a visita de campo, incluindo as ocasiões em outras 

evidências, como as das entrevistas, quando estas estão sendo coletadas. 

 

Para Martins e Theóphilo (2009) as técnicas de observação são métodos empíricos 

de natureza perceptível. A observação, ao mesmo tempo em que permite a coleta de 

dados de situações, envolve a percepção sensorial do observador, diferenciando-se, 

enquanto prática científica, da observação da rotina diária. Pode-se, com certeza, 

afirmar que o planejamento e execução de trabalhos de campo onde o investigador age 

mutuamente com os sujeitos de sua pesquisa não pode desconsiderar a observação como 

uma das técnicas de coleta de informações, dados e evidências. 

 

Martins e Theóphilo (2009) ainda descrevem que a observação forma-se em um 

exame minucioso que requer atenção na coleta e análise das informações, dados e 

evidências. O observador deve ter competência para observar e obter informações, 

dados e evidências com imparcialidade, sem contaminá-los com suas próprias opiniões 

e interpretações. 
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E por fim, a última técnica empregada neste trabalho foi a entrevista, sendo a 

semiestruturada a utilizada neste estudo. Para Marconi e Lakatos (2008) a entrevista é a 

representação de instrumentos básicos para a coleta de dados. Trata-se de uma conversa 

oral entre duas pessoas, das quais uma delas é o entrevistador e a outra o entrevistado. O 

papel de ambos pode variar de acordo com o tipo de entrevista. Sendo que as entrevistas 

têm um objetivo: a captação de informações importantes e a compreensão das 

perspectivas e experiências dos entrevistados. 

 

Yin (2010) evidencia que uma das fontes mais relevantes de informação para o 

estudo de caso é a entrevista. Esta consideração pode ser surpreendente devido à 

associação costumeira entre as entrevistas e o método de levantamento. Entretanto, as 

entrevistas também são fontes fundamentais de informação para os estudos de caso. As 

entrevistas são conversas guiadas, não investigações estruturadas. O autor descreve 

sobre o tipo de entrevista que será abordada neste estudo, a entrevista em profundidade 

ou semiestruturada, podendo perguntar aos respondentes-chave sobre os fatos de um 

assunto, assim como suas opiniões sobre os eventos. 

 

Segundo Martins e Theóphilo (2009) a entrevista é uma técnica de pesquisa para a 

coleta de informações, dados e evidências cujo alvo básico é entender e compreender o 

significado que entrevistados conferem as questões e situações, em contextos que não 

foram estruturados anteriormente, com base nas hipóteses e pressupostos do 

pesquisador. Requer capacidade do entrevistador, sendo o processo de coleta demorado 

e mais custoso do que a aplicação de questionário. Na entrevista não estruturada o 

entrevistador busca adquirir informações, dados, opiniões e evidências por intermédio 

de uma conversa livre. A entrevista semiestruturada é conduzida com a utilização de um 

roteiro, mas com liberdade de serem acrescidas novas questões pelo entrevistador. 

 

Marconi e Lakatos (2008) descrevem também que há diversos tipos de 

entrevistas, que variam de acordo com o objetivo do pesquisador, são elas: 

 

a) Padronizada ou Estruturada – quando o pesquisador segue um roteiro 

previamente estabelecido. As perguntas feitas ao entrevistado são 

preestabelecidas; 
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b) Não padronizada ou semi-estruturada – também chamada de assistemática, 

antropológica e livre, ou seja, quando o entrevistador tem liberdade para 

desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada. É uma 

forma de poder explorar mais amplamente a questão. 

 

Gil (2008) define entrevista como a técnica em que o entrevistador se apresenta 

frente ao entrevistado e lhe formulam perguntas, com o objetivo de captar os dados que 

interessam à pesquisa. A entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais 

especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca 

coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação. 

 

Gil (2008) também enfatiza que a entrevista é uma das técnicas de coleta de dados 

mais utilizada no campo das ciências sociais. Psicólogos, sociólogos, pedagogos, 

assistentes sociais e praticamente todos os outros profissionais que tratam de problemas 

humanos utilizam essa técnica, não apenas para coleta de dados, mas também com 

objetivos voltados para diagnóstico e orientação. 

 

E por fim, outra técnica essencialmente utilizada é a pesquisa bibliográfica. Assim 

Marconi e Lakatos (2009) definem como uma estratégia de pesquisa necessária para a 

condução de qualquer pesquisa científica. A pesquisa bibliográfica procura explicar e 

discutir um assunto, tema ou problema com base em referências publicadas em livros, 

periódicos, revistas, enciclopédias, dicionários, jornais, sites, CDs, anais de congressos 

etc. Procura conhecer, analisar e explicar contribuições sobre determinado assunto, tema 

ou problema. A pesquisa bibliográfica é um excelente meio de formação científica 

quando realizada de forma independente – análise teórica – ou como parte indispensável 

de qualquer trabalho científico, com o objetivo de construir a base teórica do estudo. 

 

Gil (2002, 2008) traz como definição que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida 

a partir de material já elaborado, principalmente de livros e artigos científicos. Na 

maioria dos estudos é exigida a pesquisa bibliográfica, sendo que algumas pesquisas são 

desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 

 

3.3 Desenho da Pesquisa 
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          A figura 21 representa as etapas deste estudo, sendo eles: a implantação de PMO 

na IES; a coleta de dados; análise dos dados e a proposta de um plano para implantação 

de PMO. 

 

 

Implantação de PMO em IES

Instituição de Ensino Superior

Figura 21. Desenho da Pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

Processo de Implantação dos PMO

4ª Etapa - Plano para implantação de PMO em IES

3ª Etapa - Analisar os Dados

2ª Etapa - Coleta de Dados

1ª Etapa - Seleção das casos

IES

Conduzir o Estudo 

de Caso e coletar 

os dados

Redigir o relatório e 

analisar os dados

Conclusões e proposta de 

um plano para 

implantação de PMO
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3.3.1 Processo de Pesquisa 

 

O estudo de caso foi realizado em quatro etapas: a primeira, que consistiu na 

seleção do caso em questão devido à relevância quanto às metodologias utilizadas para 

implantação do PMO na IES e ao momento em que a instituição se encontrava de início 

de implementação da estrutura. Esta instituição está localizada na cidade de São Paulo, 

estado de São Paulo. 

 

A segunda etapa envolveu a condução do estudo de caso e a coleta dos dados na 

instituição, por intermédio de um roteiro de entrevista conforme apresentado na 

sequência, juntamente com pesquisa documental e análise de conteúdo. 

 

A terceira etapa consistiu na redação do relatório do caso e na análise dos dados. 

 

A quarta e última etapa tratou das conclusões a serem obtidas do caso, na 

modificação da teoria, no desenvolvimento das implicações teóricas e na elaboração de 

um relatório dos casos cruzados. 

 

          Após o fechamento do caso, foi elaborado e proposto um plano para implantação 

de PMO em IES. 

 

3.3.2 Operacionalização das variáveis e proposições 

 

A operacionalização das variáveis e proposições está organizada, na Figura 22, a 

partir dos objetivos específicos e das categorias determinadas com base na revisão da 

literatura conduzida no capítulo 2, relacionando cada proposição aos respectivos 

autores. 
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Objetivos Variáveis Proposições Autores (ano)

V. 1: A primeira fase da implantação de um PMO é a decisão Abe e Carvalho (2005)

 de tê-la ou não em sua organização.

Como ocorre o processo V. 2: A instalação de um PMO deve ser objeto de um projeto Valeriano (2005)

de implantação do PMO específico.

em IES V. 3: A identificação do motivo que fundamenta a existência Desouza e Evaristo (2006)

do PMO, a elaboração do seu planejamento estratégico e a 

definição das métricas para avaliação de desempenho são 

fatores críticos de sucesso na implantação do PMO.

V. 4: O alinhamento estratégico entre a organização e o PMO Aubry et al. (2010);

é fator decisivo de sucesso na introdução de uma estrutura Carvalho e Rabechini (2005);

Alinhamento estratégico de gestão de projetos. Desouza e Evaristo (2006);

entre o PMO e a IES Kerzner (2011).

V. 5: A alta administração precisa reconhecer o valor e o impacto Anselmo e Maximiano (2003);

do gerenciamento formal de projetos no desempenho institucio- Carvalho e Rabechini (2005);

nal. Desouza e Evaristo (2006.

V. 6: O PMO é responsável pelo desenvolvimento de um conjunto Andersen et al. (2007);

de normas e regras que representam a metodologia própria da Daí e Wells (2004);

organização para a gestão dos seus projetos, padronizando os Hobbs e Aubry (2007);

processos. Valeriano (2005)

V. 7: O PMO é responsável pela coleta e pelo armazenamento Daí e Wells (2004);

Caracteríscas e atribuições do sistemático do conhecimento para transformá-lo nas lições apren- Valeriano (2005)

PMO nas IES didas, aprimorando a metodologia utilizada e conferindo maturida-

de para a instituição.

V. 8: O PMO promove a melhoria contínua dos processos de gestão Valeriano (2005)

de projetos.

V. 9: O PMO é responsável pelo treinamento da equipe e desenvol- Hobbs e Aubry (2007);

vimento de competências em gestão de projetos. Valeriano (2005)

V. 10: O PMO promove o aprendizado organizacional, a inovação e Hobbs e Aubry (2007);

a gestão do conhecimento. Aubry et al. (2010);

V. 13: O PMO do ponto de vista organizacional, pode ser visto como Carvalho e Nadae (2012);

uma ferramenta de apoio à gestão do conhecimento nas instituições. Kawahara e Jussani (2013).

Disseminação da metodologia V. 14: O PMO é responsável pelo desenvolvimento de competências Hobbs e Aubry (2010);

de gerenciamento de projetos. e metodologias de gerenciamento de projetos. PMI (2013).

V. 15: Seleção, priorização e integração dos projetos para alcance dos Crawford (2002);

objetivos organizacionais, desenvolvimento de metodologia e armaze- PMI (2013).

namento de lições aprendidas.

V. 16: O mercado encontra-se cada vez mais competitivo e exigindo Coelho et al. (2010);

rapidez e assertividade nos projetos desenvolvidos nas organizações. Martins et al. (2005);

Transferência de conhecimento Crawford (2002).

na implantação de um PMO. V. 17: A agressiva competição do mercado globalizado pressiona as Carvalho e Abe (2006);

organizações a buscarem formas de superar as dificuldades e garantir

sua sobrevivência.

V. 18: A universidade tem como foco principal o investimento na gera- Moraes e Stal (1994);

ção de conhecimentos.

V. 19: As empresas têm interesse em pesquisas aplicadas a temas Moraes e Stal (1994);

específicos e na resolução de problemas próprios.

V. 20: A aproximação entre universidades e empresas têm sido uma Lima e Teixeira (2001);

Relação entre universidade e forma encontrada por vários países para adequar os recursos humanos Porto (2004).

empresas. formados à realidade do mercado.

V. 21: A percepção da universidade, enquanto agente de desenvolvi- Segatto-Mendes e Mendes

mento ecônomico. (2006);

Segatto (1996).

V. 22: As relações entre universidades e empresas possibilitam a melhor Takahashi e Barrenha (2010);

difusão e transferência de novos conhecimentos e tecnologia. Porto et al. (2010).

Figura 23. Operacionalização das variáveis e proposições

Fonte: Elaborado pelo autor
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Para Marconi e Lakatos (2011); Gil (2008); Martins e Theóphilo (2009) a 

entrevista é caracterizada com a captação de informações a partir de uma pessoa, o 

entrevistado, por meio do encontro com outra, o entrevistador, para uma conversa de 

cunho profissional. A entrevista é uma técnica muito utilizada na investigação social. 

 

Trata-se de uma técnica de pesquisa para coleta de informações, dados e 

evidências cujo objetivo básico é entender e compreender o significado que 

entrevistados descrevem sobre questões e situações, em contextos que não foram 

estruturados anteriormente, com base nas suposições e pressupostos do pesquisador 

(Martins & Theóphilo, 2009). 

 

A partir das descrições desses autores elaborou-se um roteiro de entrevista 

(apêndice) que foi aplicado a profissionais envolvidos no processo de implantação de 

PMO da IES em análise neste estudo. Desta forma, partiu-se dos objetivos específicos 

para a criação do quadro de operacionalização das variáveis, como visto, posteriormente 

com enfoque nas variáveis foram feitas as proposições baseadas nos autores 

pesquisados na revisão da literatura. Depois cada preposição gerou uma variável a ser 

pesquisada, onde, por sua vez, cada variável gerou as questões no roteiro de entrevista 

encontrado em sua totalidade no apêndice. 

 

3.4 Processo de Seleção das Unidades de Análise 

 

A escolha baseou-se em pesquisa na literatura, onde foram identificadas poucas 

IES que fizeram ou estavam em processo de implantação de um PMO. Outro fator 

relevante é a facilidade de acesso por motivos de contato com profissionais envolvidos 

diretamente no processo de implantação. Também foram utilizados alguns critérios para 

a escolha da instituição pesquisada, sendo eles: 

 

 Possibilidade de ação e intervenção no contexto organizacional: interesse dos 

envolvidos em contribuir para comprovação empiricamente à teoria apresentada 

e no desenvolvimento futuro das habilidades profissionais em outras 

instituições; 
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 Confiabilidade das informações: quanto mais confiável e menos “mascaradas” 

as informações, maior a contribuição para o estudo e, consequentemente, maior 

a possibilidade de aplicação dos resultados; 

 Facilidade de acesso: contato com profissionais envolvidos diretamente no 

processo de implantação do PMO. 

 

A IES está localizada na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. A unidade 

de análise é o próprio PMO – Project Management Office ou Escritório de 

Gerenciamento de Projetos. Os projetos a serem selecionados são oriundos do 

departamento de pós-graduação em administração da instituição. 

 

3.4.1 Justificativa da Escolha das Unidades de Análise 

 

Por se tratar de uma IES privada que se encontrava em processo de início de 

implantação com total apoio da alta gestão da instituição, considerou-se a relevância 

deste tipo de organização. Também poucas IES implantaram uma estrutura como PMO, 

essa afirmação foi corroborada pela pesquisa na literatura nacional. Outra justificativa é 

a própria importância dentro do contexto de instituições de ensino superior implantarem 

uma estrutura (PMO) normalmente voltada para organizações ou empresas de cunho 

comercial. 

 

A importância do tema e da unidade de análise escolhida compreende a 

contribuição profissional e acadêmica de um estudo focado em projetos no setor 

educacional, tão carente em âmbitos nacional e internacional. Além de incentivar o 

trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e 

da tecnologia e da criação e disseminação da cultura e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive; incentivar o conhecimento dos 

problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade 

conforme a LBD (Brasil, 1996). 

 

A consolidação do PMO na IES foi motivado pela necessidade de se estabelecer 

uma estrutura capaz de atuar na gestão de projetos que visasse ao desenvolvimento 
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sócio econômico das regiões onde estão estabelecidas, compromisso institucional 

firmado com a sociedade civil, ou seja, maior participação na sociedade. 

 

Considera-se que o caso apresentado à seguir é relevante e suficiente para 

demonstrar o fenômeno em questão, a implantação de PMO em IES. As motivações e 

necessidades podem variar de uma instituição para outra, mas o processo de 

implantação, bem como as características e peculiaridades do PMO e dos projetos, nesse 

setor, identificados pela pesquisa, servem de exemplo e modelo para as demais 

instituições. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

4.1 Apresentação da Instituição do Estudo de Caso 

 

A instituição objeto desta pesquisa é um instituição privada de ensino superior 

localizada na cidade de São Paulo, fundada em 1972, e que conta hoje com mais 

130.000 alunos, distribuídos em mais de 170 cursos de Graduação e Pós Graduação, e 5 

campi, localizados na cidade de São Paulo e, conta também com a presença da 

instituição em 4 cidades no interior do Estado de São Paulo. 

 

A instituição oferece as seguintes modalidades de ensino: colégio (educação 

infantil, ensino fundamental I, ensino fundamental II, ensino médio e técnicos 

profissionalizantes), cursos de gradução e curta duração, especialização e MBA lato 

sensu e pós-graduação stricto sensu, além de cursos de extensão. 

 

Outros exemplos que atestam a excelência de ensino oferecida pela referida 

instituição, entre eles estão o investimento e o incentivo feito à área de pesquisa 

acadêmica, um dos pilares da atividade universitária. Atualmente, a instituição conta 

com 79 grupos de pesquisa formados por professores e alunos pesquisadores. Todos os 

grupos são certificados pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia (CNPq), cuja 

produção científica vem alcançando grande destaque no meio educacional. 

 

A unidade de análise desta pesquisa é o escritório de gerenciamento de projetos 

ou PMO que está localizado junto ao programa de pós-graduação em administração. 

Este programa é composto por 6 cursos stricto sensu: 

 

 Mestrado Profissional em Administração de Saúde; 

 Mestrado Profissional em Administração Gestão de Projetos; 

 Mestrado Profissional em Administração de Sustentabilidade; 

 Mestrado Profissional em Administração do Esporte; 

 Mestrado e Doutorado Acadêmico em Administração. 
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4.2 O PMO – Project Management Office 

 

O PMO da instituição foi instituído em 2013 com a seguinte missão: Desenvolver 

e difundir as práticas profissionais em gestão de projetos. A visão da estrutura 

compreende possibilitar que o PMO atue como “órgão chancelador” de projetos 

técnicos da Universidade para programas de mestrados profissionais, tornar o PMO o 

“meio-campo pulsante” entre a universidade, os profissionais e as empresas e focar a 

gestão da produção acadêmica e a aprovação dos projetos de inovação. 

 

A área foi criada com os seguintes objetivos: 

 

 Prestar serviços de apoio ao ensino e a pesquisa em temas relacionados a 

gerenciamento de projetos desenvolvidos no âmbito de estudos 

acadêmicos, técnicos e de inovação tecnológica (Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação - PD&I); 

 Realizar a prospecção, a disseminação e prover auxílio no 

desenvolvimento e utilização de metodologias orientadas a gestão de 

projetos, tendo em vista seu relacionamento com as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

 Induzir e difundir o uso de um conjunto de ferramentas informacionais 

pautando-se pelo ensino e sistematização de seu emprego. 

 

E tem como principais atividades: 

 

 Estabelecer a metodologia de gerenciamento de projetos de inovação 

tecnológica do programa incluindo: 

o O fluxo dos projetos com processos e fases e duração de cada 

etapa; 

o As responsabilidades de cada envolvido nas diferentes atividades; 

o Os formulários a serem utilizados pelos projetos; 

o Estabelecer quality-gates nos principais milestones do fluxo dos 

projetos com as devidas aprovações necessárias para as próximas 

etapas do projeto; 
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 Desenvolver e aplicar treinamentos englobando toda a nova metodologia 

para os participantes do processo; 

 Criar indicadores para cada uma das etapas do fluxo de projetos; 

 Estabelecer a sistemática de acompanhamento do portfólio de projetos do 

programa; 

 Desenvolver uma ferramenta de TI para a gestão e o acompanhamento do 

portfólio de projetos. 

 

Sendo que os principais resultados esperados com a operação da área consistem 

na melhoria nos processos de gestão de projetos tecnológicos da universidade com 

transparência e velocidade na condução dos mesmos, na disponibilidade imediata de 

informações sobre o status atual e o andamento dos projetos para a instituição, fazer 

com que o PMO funcione como laboratório para os alunos do Mestrado Profissional em 

Administração Gestão de Projetos, possibilitar aos alunos do mestrado profissional a 

geração de artigos e relatos técnicos relacionados aos trabalhos desenvolvidos junto ao 

PMO e possibilitar à instituição a obtenção de recursos de empresas voltados para 

investimentos em projetos de inovação. 

 

O primeiro ano de atuação do PMO focou a estruturação da metodologia de 

gerenciamento de projetos e o início do suporte pela área, aos projetos da instituição. Já 

o ano de 2014 representou a ampliação da atuação do PMO envolvendo a estruturação 

de programas de treinamentos à alunos e o auxílio à organizações externas à 

universidade para a estruturação de novos PMOs. 

 

4.3 Informações Obtidas 

 

Foram realizadas entrevistas com o responsável pela implementação e gestão do 

escritório de projetos e com professores usuários dos processos e metodologias 

desenvolvidas pela área, conforme o roteiro de entrevista apresentado no Apêndice. 

 

O processo de implantação do PMO na instituição foi conduzido como um projeto 

gerenciado pelo professor responsável pela área na instituição. Este professor, além de 

estudioso do tema, tendo feito sua dissertação de mestrado e tese de doutorado neste 
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assunto, possui experiência prática em gestão de projetos em duas organizações de 

grande porte do segmento industrial. 

 

A decisão de implantação do PMO foi tomada pela pró-reitoria acadêmica da 

instituição, com o suporte do diretor executivo do programa de pós-graduação em 

administração e contou com o suporte destes dois sponsors, sendo este o principal fator 

de sucesso para a implementação. 

 

O modelo de escritório de projetos adotado pela instituição foi o Centro de 

Excelência em Gerenciamento de Projetos segundo Dinsmore (1998). Este modelo tem 

as seguintes características: 

 

 Funciona como ponto focal da experiência em projetos, mas não assume a 

responsabilidade direta pelos resultados dos mesmos; 

 Sua tarefa inclui estabelecer e disseminar a metodologia e os processos e 

transformar os adeptos em profissionais, capacitando-os; 

 Deve manter abertos os canais de informação entre os projetos e as demais 

áreas da instituição. 

 

Foram estabelecidos documentos para os processos de iniciação, planejamento, 

execução, controle e encerramento de projetos. Para os documentos, foi adotada a 

metodologia do PMI (2013) e desenvolvidos os templates conforme necessidade da 

instituição. 

 

A nova área integrou-se à estrutura do programa de pós-graduação em 

administração, ficando sob a responsabilidade de um professor do mestrado profissional 

em administração gestão de projetos. Além de suas atribuições como professor em 

regime de dedicação exclusiva ao programa, este professor assumiu esta 

responsabilidade adicionalmente às suas funções. 

 

Como visto na seção anterior, faz parte das atribuições do PMO contribuir para a 

disseminação da metodologia de gerencimento de projetos dentro da instituição, auxiliar 

na gestão do conhecimento, no desenvolvimento das competências e metodologia de 

gerenciamento de projetos na universidade, promover o processo de transferência de 



 

 

120 

 

conhecimento para a sociedade, e auxiliar a instituição na geração de conhecimento e 

tecnologia. 

 

4.4 Apoio ao Simpósio Internacional de Gestão de Projetos e Simpósio Internacional 

de Inovação e Sustentabilidade 

 

Este evento surgiu no ano de 2012 e tem como principais objetivos: 

 

a) Divulgar a produção científica na área, incentivando a geração de 

conhecimentos e de parcerias; 

b) Promover e elevar a qualidade da produção científica nacional relacionada à 

Gestão de Projetos e inovação; 

c) Incentivar e apoiar a participação de alunos e professores de graduação e pós-

graduação oriundos de diferentes áreas; 

d) Tornar-se uma referência como centro de discussão de trabalhos acadêmicos e 

profissionais na área de Gestão de Projetos e inovação no Brasil. 

 

O PMO tem relevante papel no apoio à organização do evento, como a criação do 

Project Charter, EAP (Estrutura Analítica do Projeto) e Organograma. As figuras 23, 

24 e 25 representam como o PMO tem apoiado este evento. 

 



 

 

121 

 

 

 

8. Aprovação:

Nome do Projeto: Evento

Data: 00/00/0000

Project Charter

1. Dados Gerais

     1.1. Nome do Projeto: Evento.

     1.2. Descrição do Projeto: Planejamento, estruturação e organização do Evento no ano

de 2014 na IES, contando com palestrantes nacionais e internacionais e apresentação de

trabalhos acadêmicos de alunos, professores e pesquisadores.

     1.3. Produto do Projeto: Evento concluído com apresentações realizadas, certificados 

emitidos, trabalhos publicados em mídia eletrônica e contas fechadas.

2. Stakeholders do Projeto

     2.1. Sponsor: IES.

     2.2. Gerente do Projeto: ___________________.

     2.3. Equipe do Projeto: ____________________________________________.

     2.4. Outros: Demais professores dos programas de mestrado e doutorado em 

administração, funcionários dos programas de mestrado e doutorado em administração e das 

demais áreas da IES, alunos dos programas de mestrado e doutorado em administração e

professores, alunos e pesquisadores de outras universidades participantes do evento.

3. Estimativa de Prazo do Projeto: 8 meses, com a realização do evento nos dias __ e

_____/2014.

4. Estimativa de Custo do Projeto: R$ 00000,00.

5. Recursos Necessários ao Projeto:  equipe de planejamento e gestão do projeto, professores 

avaliados de artigos, site do evento, funcionários para realização do evento nos dias __ e 

______/2014 e alimentação durante o evento.

6. Premissas:

7. Restrições:

8. Aprovação:

Figura 23. Modelo de Template para o Evento na IES

Fonte: Elaborado pelo autor
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Nome do Projeto: Evento 2014

Data: _______/2014

EAP

Figura 24. Modelo de EAP para o Evento

Fonte: Elaborado pelo autor
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Outra forma de apoio é o relatório de status semanal conforme figura 26. 

 

Nome do Projeto: EVENTO 2014

Data: _____/2014

Organograma

Figura 25. Modelo de Organograma para o Evento

Fonte: Elaborador pelo autor
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4.5 Apoio à Produção Técnica e Tecnológica de Professores e Pesquisadores 

 

          O PMO também tem como objetivo apoiar a produção técnica e tecnológica de 

professores e pesquisadores. Desta forma, a CAPES traz as seguintes definições: 

 

 Produção Intelectual é a denominação genérica da Produção Bibliográfica, 

Técnica e Artística realizada pelos docentes, discentes e demais participantes de 

um programa acadêmico 

 O cadastramento da produção intelectual no currículo Lattes do autor caracteriza 

basicamente uma relação de autoria 

 A produção intelectual abriga um amplo conjunto de realizações e distintas 

especificações de autoria e participação em eventos 

 Os dados requeridos para detalhamento variam em função do tipo de produção 

 

4.5.1 Produção Técnica 

 

 O módulo Produção Técnica do currículo Lattes agrupa informações a respeito 

da produção técnica realizada pelo autor 

 Alguns exemplos são: softwares, produtos, processos técnicos, cartas, maquetes, 

editorações e etc. 

 O módulo se encontra dividido da seguinte maneira, entre outros: 

 

 Softwares: trata-se de qualquer sistema computacional, programa ou 

conjunto de programas que instrui o hardware sobre a maneira como ele 

deve executar uma tarefa, inclusive sistemas operacionais, processadores de 

textos e programas de aplicação; 

 Produtos: área para cadastro de protótipos, projetos (concepção), pilotos, 

etc.;  

 Processos: processo ou técnica de transformação envolvendo bens e/ou 

serviços em que foram incluídas atividades de pesquisa e desenvolvimento; 

 Trabalhos técnicos: trabalhos e serviços variados tais como consultorias e 

pareceres, nas diversas áreas; 
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 Cartas, mapas ou similares: área destinada para o cadastro de fotogramas, 

mapas, aerofotogramas, entre outros produtos cartográficos que o usuário 

tenha desenvolvido; 

 Curso de curta duração ministrado: área para a inclusão de cursos de 

aperfeiçoamento, extensão e especialização ministrados pelo usuário; 

 Desenvolvimento de material didático ou institucional: área para inclusão de 

atividades de elaboração de apostilas, treinamentos, guias, manuais e 

similares pelo professor ou pesquisador; 

 Manutenção de obra artística: área para o cadastro de produtos conservados 

ou restaurados, sejam em papel, vídeo, tela, meios digitais ou outros; 

 Editoração: área para cadastro de trabalhos de editoração realizados pelo 

usuário; 

 Maquete: espaço para cadastro de maquetes que tenham sido realizadas 

como produção técnica; 

 Relatório de pesquisa: trata-se dos relatórios periódicos ou finais que 

documentam e descrevem as pesquisas; 

 Avaliação de artigos: avaliação de artigos para periódicos e congressos, 

através da emissão de pareceres; 

 Programa de rádio ou TV: espaço para o registro de participação em 

programas de rádio ou TV, como em entrevistas, mesa redonda, comentários, 

etc.; 

 Outra produção técnica: Qualquer outra produção técnica não relacionada 

nos outros itens, como por exemplo, artigos técnicos e palestras ministradas; 

4.5.2 Tipos de Produção Técnica pela Capes 

 AC – Avaliação de Artigos Congresso (Conta 1x por evento) 

 AJ – Artigo em Jornal ou Revista (Magazine) 

 AP – Aplicativos e Produtos (Protótipo) 

 AP – Avaliação de Artigos Periódico 

 AT – Artigos Técnicos 

 CC – Curso de Curta Duração Ministrado 

 CO – Consultoria para Organizações Públicas / Privadas 
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 EC – Editoria Científica 

 MA – Modelo de Análise e Coleta de Dados  

 ME – Material Didático 

 MG – Modelo de Gestão, Tecnologia de Gestão (Processos) 

 MS – Moderador de Sessão 

 OE – Organização de Eventos 

 PB – Participação de Bancas Examinadoras 

 PM – Palestras Ministradas 

 PR – Programa de Rádio e TV 

 PT – Patente 

 RC – Relatório Científico de Projetos Financiados 

 RT – Relatório Técnico 

 

Produção Técnica no Currículo Lattes 

 

 

 

4.5.3 Processo para Registro das Produções Técnicas e Tecnológicas 

 

Figura 27. Produção Técnica no Currículo Lattes

Fonte: Adaptado pelo autor
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 O professor ou pesquisador deverá registrar todas as suas produções técnicas e 

tecnológicas no seu Lattes; 

 O professor ou pesquisador deverá preencher o Protocolo de Registro de 

Produção Técnica ou Tecnológica de Professores e Pesquisadores e submetê-lo 

ao Escritório de Projetos junto com a documentação comprobatória completa da 

produção; 

 O Escritório de Projetos irá validar ou não a produção e devolver a 

documentação comprobatória da produção, junto com uma cópia assinada do 

protocolo ao professor ou pesquisador; 

 O Escritório de Projetos irá manter o protocolo original assinado para arquivo, 

juntamente com uma evidência da realização da produção; 

 Deverão ser registradas todas as produções a partir de 2013, de forma retroativa 

 Deve-se tomar cuidado no cadastro da produção para que a mesma inclua a 

finalidade da produção (que dever ser descrita através de um verbo) e os 

métodos e objetivos alcançados (que deverão ser inclusos no campo Outros); 

 O Comitê de Produção Técnica e Tecnológica irá chancelar as produções 

validadas pelo Escritório de Projetos, semestralmente, em agosto (para as 

produções do 1º semestre) e janeiro (para as produções do 2º semestre) de cada 

ano. 

 

Na figura 28 foi criado pelo PMO um template do protocolo de Produção Técnico 

e Tecnológica. 
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PROTOCOLO DE REGISTRO DE PRODUÇÃO TÉCNICA E

TECNOLÓGICA DE PROFESSORES E PESQUISADORES

Dados do Solicitante

Nome do Professor ou Pesquisador: _________________________________________

Data da Solicitação: ____/____/_____

Programa de Vínculo do Professor ou Pesquisador:

 Mestrado e Doutorado em Administração

 Mestrado Profissional em Administração Gestão de Projetos

 Mestrado Profissional em Gestão Ambiental e Sustentabilidade

 Mestrado Profissional em Gestão de Sistemas de Saúde

 Mestrado Profissional em Gestão do Esporte

Dados da Produção (Preencher ou Anexar Print Screen da Tela do Lattes)

Título da Produção Realizada: _____________________________________________

Data da Realização: ____/____/_____

Finalidade: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Descrição da Produção: __________________________________________________

______________________________________________________________________

Outros (Método e Resultados Alcançados): ___________________________________

______________________________________________________________________

Documento Comprobatório Anexo: _________________________________________

Tipo de Produção Técnica ou Tecnológica:

 PT – Patente  AP – Aval. de Artigos Periódico

 AP – Aplicativos e Produtos (protótipo)  AC – Aval. de Artigos Congresso

 AT – Artigos Técnicos  MS – Moderador de Sessão

 MA – Modelo de Anál. e Coleta de Dados  EC – Editoria Científica

 RT – Relatório Técnico  PB – Particip. de Bancas

 CO – Consultoria para org. públicas/privadas  CC – Curso de Curta Dur. Minist.

 RC – Relatório Científico de Proj. Financiados  PM – Palestras Ministradas

 OE – Organização de Eventos  ME – Material Didático

 AJ – Artigo em Jornal ou Revista (magazine)  PR – Programa de Rádio e TV

 MG – Modelos de Gestão, Tec. De Gestão (processos)

Parecer do Escritório de Projetos (Não Preencher)

O Escritório de Projetos da Universidade Nove de Julho conferiu o material

comprobatório da produção técnica/tecnológica acima relatada e o respectivo

cadastro da mesma no Currículo Lattes do professor ou pesquisador supracitado e

considera esta como:

 Produção Validada  Produção Invalidada

(justificativa)

O material comprobatório completo permanecerá sob responsabilidade do professor

ou pesquisador autor.

Data do Parecer: ____/____/_____

Aprovação do Escritório de Projetos Chancela do Comitê de Produção

Técnica e Tecnológica

____________________________________________________________

Nome: Data da Chancela: ____/____/____

Figura 28. Protocolo de Produção Técnico e Tecnológico 

Fonte: Elaborado pelo autor



 

 

129 

 

4.6 Treinamento e Consultoria Prática Realizada pelo PMO 

 

Dentre as várias atividades conduzidas pelo PMO ao longo de 2014, a principal 

delas consistitiu na condução de um treinamento em gestão estratégica e implantação de 

PMOs. 

 

Este treinamento, em forma de uma disciplina com 32 horas de duração, teve com 

principais tópicos: gestão de portfolio de projetos, maturidade em gestão de projetos, 

modelos de PMOs e implantação de PMOs. 

 

  O treinamento tinha os seguintes objetivos: 

 

 Preparar profissionais do mercado para estruturar um PMO ou exercerem a 

função de executivo de projetos ou PMO, com o objetivo de gerenciar 

múltiplos projetos envolvendo ambientes de alta competitividade e 

complexidade; 

 Preparar profissionais para atuarem como consultores, trabalhando na 

implementação de PMOs em organizações de portes pequeno e médio ou 

em departamento de grandes organizações; 

 Aprimorar conhecimentos e competências para tratar de forma integrada 

os aspectos estratégicos do alinhamento do portfólio de projetos das 

organizações, avaliando conjuntamente a maturidade da organização em 

gerenciamento de projetos. 

 

Foi solicitado aos alunos a elaboração de um trabalho final individual ou em 

grupo, que consistia em preparar o plano de implantação de um PMO em uma 

organização de livre escolha do aluno (se o trabalho fosse individual) ou de seu grupo. 

Este planejamento deveria incluir todas as etapas do processo de estruturação de um 

PMO, incluindo o alinhamento estratégico do mesmo junto à organização, a discussão 

dos fatores críticos de sucesso, a medição da maturidade da organização em gestão de 

projetos, a definição das funções do PMO, a escolha de seu modelo mais adequado e de 

seus futuros indicadores de performance, a montagem da estrutura de governança do 

PMO e a programação das atividades iniciais do PMO, incluindo os treinamentos 

necessários de serem ministrados à organização. 
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Foram desenvolvidos 4 planos de implantação de PMOs para quatro organizações 

distintas: 

 

 Habib´s; 

 Valdac; 

 Unimed Paulistana; 

 Nova Aliança. 

 

A Figura 29 abaixo apresenta, de forma resumida, as seguintes informações dos 

quatro planos: área de atuação da empresa, posicionamento na matriz volume-variedade, 

tipo de estrutura atual, tipo de PMO atual, tipo de estrutura proposta, tipo de PMO 

proposto, nível de maturidade PMMM e nível de maturidade OPM3. 
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Posteriormente foi solicitado aos alunos a elaboração de um plano de implantação 

de cada PMO. 

 

Após a análise do processo de implantação do PMO da instituição estudada, foi 

proposta a estruturação completa de um plano de um modelo de plano de implantação 

de PMOs em IES que será apresentado na próxima seção. 

 

4.7 Informações Obtidas com os Objetivos, as Preposições e a Implantação do PMO 

 

 Como ocorre o processo de implantação do PMO em IES.  

A primeira fase da implantação de um PMO é a decisão de tê-lo ou não na 

organização (Abe & Carvalho, 2005). Valeriano (2005) descreve que a instalação de um 

PMO deve ser objeto de um projeto específico. Para Desouza e Evaristo (2006) a 

idenficação do motivo que fundamenta a existência do PMO, a elaboração do seu 

planejamento estratégico e a definição de métricas para avaliação de desempenho são 

fatores críticos de sucesso na implantação do PMO. Desta forma, observou-se a 

necessidade de um PMO, pois a IES possui alguns projetos que precisavam de apoio, 

outro fator relevante para a implantação era a experiência do responsável pelo PMO, 

que além de professor do Mestrado Profissional em Administração Gestão de Projetos, 

implantou PMO em organizações de grande porte. 

 

 Alinhamento estratégico entre o PMO e a IES 

É fator decisivo de sucesso na introdução de uma estrutura de gestão de projetos 

(Aubry et al., 2010; Carvalho & Rabechini, 2005; Desouza & Evaristo, 2006; Kerzner, 

2011). A alta administração precisa reconhecer o valor e o impacto do gerenciamento 

formal de projetos no desempenho institucional (Anselmo & Maximiano, 2003; 

Carvalho & Rabechini, 2005; Desouza & Evaristo, 2006). O PMO teve total apoio da 

direção da IES, pois uma de suas estratégias é o reconhecimento da excelência em seus 

projetos. 

 

 Características e atribuições do PMO na IES 
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Segundo Andersen et al. (2007), Dai e Wells (2004), Hobbs e Aubry (2007) e 

Valeriano (2005) o PMO é responsável pelo desenvolvimento de um conjunto de 

normas e regras que representam a metodologia própria da organização para a gestão de 

seus projetos, padronizando os processos. Foram criados templates para os processos e 

padronização quanto ao apoio do PMO para os eventos e projetos organizados pela IES, 

além de treinamento para todos os envolvidos. 

 

 Disseminação da metodologia de gerenciamento de projetos  

O PMO do ponto de vista organizacional pode ser visto como uma ferramenta de 

apoio à gestão do conhecimento nas instituições (Carvalho & Nadae, 2012; Kawahara & 

Jussani, 2013). A seleção, priorização e integração dos projetos para alcance dos 

objetivos organizacionais, desenvolvimento de metodologia e armazenamento de lições 

aprendidas (Crawford, 2002; PMI, 2013). Pôde-se observar que o fato da IES possuir o 

curso de Mestrado Profissional em Administração em Gestão de Projetos ajudou na 

disseminação da metodologia e principalmente pela experiência do responsável pelo 

PMO, aplicando treinamentos sobre a metodologia. 

 

A função principal do PMO é apoiar os projetos desenvolvidos no programa 

stricto senso e à organização do Simpósio Internacional. Desta forma, foi corroborado 

que o PMO na IES trafega entre o 2º e 3º nível, segundo a classificação de Dinsmore 

(1998), ou seja: 

 

 2º Nível - Escritório de Suporte aos Projetos (PSO) 

Apoio técnico e administrativo às mudanças de escopo e ao gerenciamento de 

custos, responsabilidade pelo sucesso é do gerente de projeto. 

 

 3º Nível - Centro de Excelência de Gerenciamento de Projetos (PMCOE) 

Disseminação das práticas de gestão de projetos, capacitação dos membros, 

conversão dos incrédulos, não assume a responsabilidade pelo sucesso do projeto. 

 

No caso do PMO na IES a responsabilidade do sucesso pelos projetos é 

compartilhada. 
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4.8 Plano de Implantação de PMOs em IES 

 

          Com base no caso estudado é proposto um modelo para implantação de PMOs em 

IES. 

 

          Este plano é composto por 10 documentos, conforme apresentado nas Figuras de 

24 à 33 nas próximas páginas. 
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Nome do Projeto: 
Data: 

Project Charter 

1. Dados Gerais 

1.1. Nome do Projeto 

1.2. Descrição do Projeto 

1.3. Produto do Projeto 

2. Stakeholders do Projeto 

2.1. Sponsor 

2.2. Gerente do Projeto 

2.3. Equipe do Projeto 

2.4. Outros 

3. Estimativa de Prazo do Projeto 

4. Estimativa de Custo do Projeto 

5. Recursos Necessários ao Projeto 

6. Premissas 

7. Restrições 

8. Aprovação 

Figura 30. Template Termo de Abertura do Projeto 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Nome do Projeto: 
Data: 

EAP 

Figura 31. Template EAP - Análise Analítica do Projeto 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Nome do Projeto: 
Data: 

Cronograma 

Item da  
WBS 

Atividade Dependências Duração Recursos Data Início Data Final 

Figura 32. Template Cronograma 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Nome do Projeto: 
Data: 

Orçamento 

Item da WBS Atividades Recursos Orçamento 

Figura 33. Template Orçamento 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Nome do Projeto:

Data:

Organograma

Figura 34. Template Organograma

Fonte: Elaborado pelo autor
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Nome do Projeto:

Data:

Matriz de Responsabilidades

NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN

Legenda da Matriz: R: Responsável / A: Aprova / C: Consultado / I: Informado

Figura 35. Template Matriz de Responsabilidades

Fonte: Elaborado pelo autor

Item da WBS
Equipe do Projeto
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Nome do Projeto: 
Data: 

Matriz de Comunicações 

Emissor Receptor 
Documento /  

Conteúdo 
Método Frequência Ação Esperada 

Matriz de Reuniões 

Objetivo Organizador Participantes 
Frequência ou  

Data 
Tópicos de  

Agenda 

Figura 36. Template Matriz de Comunicações 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Nome do Projeto: 

Data: 

Indicadores de Qualidade 

Indicador Descrição 
Periodicidade de  

Medição 
Valor Esperado 

Figura 37. Template Indicadores de Qualidade 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Nome do Projeto:

Data:

Relação de Compras

Item da WBS O Quê De Quem Valor Previsto

Figura 38. Template Relação de Aquisições

Fonte: Elaborado pelo autor
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5 CONCLUSÕES, CONTRIBUIÇÕES PARA A TEORIA E PRÁTICA E 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

          O exercício da pesquisa acadêmica promove a reflexão do conteúdo literário e, 

em conjunto com sua aplicação prática, leva o pesquisador a alcançar novas 

descobertas, possibilitando a construção do conhecimento científico. A conclusão do 

presente trabalho aborda os aspectos mais importantes da pesquisa, as contribuições 

proporcionadas para a literatura e a prática organizacional, bem como as limitações 

encontradas e as sugestões para novos estudos sobre a área do gerenciamento de 

projetos. 

 

          Para responder à questão de pesquisa apresentada: “Como implantar um PMOs 

em IES?” foi necessário grande envolvimento com a literatura que considera a gestão de 

projetos, os PMOs, as organizações privadas, a estratégia e o desempenho 

organizacional, além da identificação de uma instituição que não só permite o 

desenvolvimento da pesquisa em uma das linhas de pesquisa de interesse dos 

pesquisadores, mas que também possibilitada a integração com outras áreas de pesquisa, 

estes são critérios de destaque presentes nesta dissertação. 

 

          Chegar à resposta do problema de pesquisa demandou o entendimento e a 

apresentação sobre como ocorre o processo de implantação do PMO nas organizações 

privadas, sobre o alinhamento estratégico entre as duas estruturas, sobre as 

particularidades dos projetos e as características e atribuições do PMO também nas 

instituições de ensino superior, para, enfim, avaliar como o processo de implantação 

ocorreu. 

 

          A implantação do PMO-IES permite a sugestão da padronização por meio de 

“templates” para a implantação de escritórios de projetos, baseado na experiência da 

instituição em seus diversos cursos profissionais de pós-graduação stricto sensu, além 

da apresentação de uma estrutura-base para o projeto de implantação do PMO, 

composto por documentos a serem seguidos de forma prescritiva. Esses documentos 

foram divididos em 10 etapas, ou grupos de atividades, nas quais estão representadas as 

ações necessárias para a efetivação da implantação, de forma que eles podem ser 

utilizados como referência por outras instituições. Tal sequência de documentos foi 
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considerada ideal para a instituição em questão e, embora o projeto seja novo, a 

viabilização da implantação ocorreu com sucesso, até o momento. 

 

          Vale ressaltar que a implantação do PMO-IES corrobora a teoria apresentada, na 

medida em que: originou de uma decisão institucional (Abe & Carvalho, 2005) e foi 

resultado de um projeto específico, embasado pelos objetivos e necessidades da 

organização (Valeriano, 2005). 

 

Sobre o alinhamento estratégico defendido por Anselmo e Maximiano (2006); 

Aubry et al. (2010); Carvalho e Rabechini (2005); Desouza e Evaristo (2006); Hill 

(2004); Kerzner (2002), o PMO-IES somou para a literatura mais uma ação na qual esse 

alinhamento com a organização esteve firmemente presente, proporcionando apoio da 

alta gestão e o sucesso no processo de alicerçamento da nova estrutura. A missão do 

PMO integra parte da missão da instituição de ensino e contribui decisivamente para o 

seu alcance, bem como para a existência do próprio escritório de projetos. 

 

Conforme revisado no referencial teórico, os PMOs possuem características e 

atribuições, das quais o estabelecimento de um conjunto de normas e regras para a 

gestão de projetos (Andersen et al., 2007); Daí & Wells, 2004; Hobbs & Aubry, 2007); 

Valeriano, 2005), o investimento na equipe (Hobbs & Aubry, 2007; Valeriano, 2005), a 

atenção às lições aprendidas (Daí & Wells, 2004; Valeriano, 2005) e a promoção da 

inovação (Hobbs & Aubry, 2007; Aubry et al., 2010) merecem especial destaque. 

 

Dificilmente um PMO será capaz de favorecer a própria existência se não 

documentar e apresentar claramente as razões pelas quais foi implantado e se não 

investir continuamente na equipe. Esse investimento se refere ao oferecimento de 

treinamentos e capacitações para o desenvolvimento de novas habilidades, promoção de 

novos conhecimentos e atualização quanto à metodologia utilizada, além da realização 

da gestão do conhecimento e da promoção do aprendizado organizacional. 

 

Desta maneira, vale destacar que todos esses processos citados pelos autores 

acima foram realizados pelo responsável pela implantação do PMO, inclusive cabe 

ressaltar, conforme descrito em seções anteriores, o treinamento ministrado em forma 

de consultoria pelo PMO para a criação de um plano de implantação para diferentes 
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organizações privadas. Por meio desse treinamento foi possível corroborar junto à 

literatura e à prática de gestão de projetos e principalmente elaborar o plano de 

implantação de PMO em IES conforme questão de pesquisa desta dissertação. 

 

Na figura 34 foi elaborado de forma detalhada a sequência do plano de 

implantação do PMO em IES seguindo também os mesmos “templates” citados 

anteriormente. 

 

 

 

Segundo Kerzner (2001) 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) 

ou Modelo de Maturidade de Gerenciamento de Projetos. 

 

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

níveis: 

Figura 40. Processo do Plano de Implantação do PMO em IES

Fonte: Elaborado pelo autor

Posicionamento da Instituição na Matriz Volume Variedade

Área de atuação da empresa

7º Passo

Avaliação de Maturidade PMMM Avaliação de Maturidade OPM3

Plano Operacional Utilização dos TEMPLATES

1º Passo

2º Passo

3º Passo

4º Passo

5º Passo

6º Passo

Tipo de Estrutura e PMOs propostos

Tipo de Estrutura e PMOs atuais

Organograma da Empresa

Avaliação Estratégica
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 Nível 1: Linguagem Comum (Conhecimento Básico); 

 Nível 2: Processos Comuns (Definição dos Processos); 

 Nível 3: Metodologia Singular (Controle dos Processos); 

 Nível 4: Benchmarking (Melhoramento dos Processos); 

 Nível 5: Melhoramento Contínuo. 

 

Em 2003 o PMI desenvolveu um modelo de maturidade, denominado OPM3 

(Organizational Project Management Maturity Model ou Modelo de Maturidade no 

Gerenciamento de Projetos Organizacional), cuja visão 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. 

 

Segundo o PMI (2003), 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 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 projeto 

repetidamente 

 Maturidade pode ser entendida como o desenvolvimento total ou uma condição 

perfeita; maturidade também demonstra entendimento ou visibilidade sobre o 

porquê o sucesso ocorre e as maneiras para corrigir ou prevenir problemas 

comuns; 

 Modelo implica mudança, uma progressão, ou passos em um processo. 

 

Desta maneira, a partir de toda a análise discorrida pela presente dissertação de 

mestrado, a resposta ao problema de pesquisa é clara: é possível implantar PMO em IES 

por meio do plano de implantação seguindo os passos citados na Figura 34 e 

essencialmente operacionalizando os documentos apresentados na seção anterior. 
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A opção metodológica adotada neste trabalho, estudo de caso único, não permite 

analisar outras instituições e compará-las. Yin (2010) destaca que o estudo de caso 

único não permite uma amplitude de casos, ficando assim limitado ao estudo de um 

único caso. Desta forma, destaca-se a restrição quanto ao universo pesquisado, uma vez 

considerada uma única unidade de análise. Torna-se necessário esclarecer que devido à 

profundidade do estudo de caso único e ao tempo destinado para o trabalho, limitado em 

23 meses, foi possível certa profundidade neste estudo. Mesmo com a impossibilidade 

quanto à generalização, o caso apresentado consta como um exemplo de experiência 

que pode ser utilizado como referência para outras instituições e também como fonte 

para novas pesquisas acadêmicas. 

 

Outra limitação do estudo está relacionada à inabilidade também temporal, além 

do limitador físico, para a exploração de outros temas que trariam grande contribuição 

para as análises abordadas. Dois potenciais conteúdos enriqueceriam ainda mais este 

estudo: um deles seria a medição do impacto da implantação do PMO na IES e como 

ocorreria o processo de transferência de conhecimento gerado pelo escritório tanto para 

a instituição quanto para a sociedade. 

 

Seguindo, então, as próprias limitações do presente estudo, sugere-se que 

próximos trabalhos analisem os impactos do PMO nas organizações à luz do nível de 

maturidade do escritório de gerenciamento de projetos. Acredita-se que, quanto maior o 

nível de maturidade, maior será o impacto. 

 

Fazer também uma relação do nível de alinhamento estratégico entre o PMO e a 

instituição e do resultado obtido pela estrutura pode representar outra contribuição 

grandiosa para a literatura e para a prática organizacional. Sabe-se que o alinhamento 

estratégico é relevante e essencial para o sucesso, mas quais resultados o PMO 

promove, se alinhado em diferentes níveis à instituição, pode ser uma interessante 

pergunta a responder. 

 

Como terceira e última sugestão, propõe-se novo estudo a partir da mesma 

unidade analisada com o objetivo de contrastar resultados futuros, acompanhando e 

apresentando para a literatura a sua evolução. Consistiria em uma importante 

contribuição, tanto para a ciência quanto para as organizações, a verificação a médio e 
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longo prazo de quais resultados o PMO tem obtido após a sua implantação ainda nos 

níveis iniciais de maturidade. 

 

Perceber se os impactos esperados foram alcançados e se as expectativas 

apresentadas pela presente pesquisa foram atingidas em maior ou menor grau do que o 

esperado direcionaria novas ações de implantação de PMOs, garantindo ou não a 

segurança para os gestores no desenvolvimento de uma iniciativa como o da instituição 

estudada nesta dissertação. 
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ANEXO 1 – LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

(LDB) 

Parágrafo

I Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo;

II Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua;

III Iincentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;

IV Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de

publicações ou de outras formas de comunicação;

V Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;

VI Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com

esta uma relação de reciprocidade;

VII Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e

tecnológica geradas na instituição.

Parágrafo

I Cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos 

a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino; 

II De graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 

III De pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de

graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino; 

IV De extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em 

cada caso pelas instituições de ensino. 

públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização.

instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, 

periodicamente, após processo regular de avaliação. 

para a superação das deficiências.

§ 1º. Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela 

avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o 

caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em 

suspensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou em descredenciamento.

§ 2º. No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção 

acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB).

Artigo 43 - Educação superior tem como finalidade:

Artigo 44 - A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

Artigo 45 - A educação superior será ministradas em instituições de ensino superior, 

Artigo 46 - A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de 
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órgãos normativos dos sistemas de ensino.

Art. 50 - As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão 

matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem 

capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio.

Art. 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao 

deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta 

os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os 

só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação 

reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou 

superior.

Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos 

regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo 

seletivo.

aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades 

indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. 

§ 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão 

revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou 

equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. 

§ 3º. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras 

graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo

obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão 

orçamentária.

Art. 48 - Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão 

validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. 

§ 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e 

por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca 

examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com 

as normas dos sistemas de ensino. 

§ 3º. É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de 

educação à distância.

§ 4º. As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de 

Parágrafo único. As transferências ex-ofício dar-se-ão na forma da lei.

Artigo 47 - Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no 

mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos 

exames finais, quando houver. 

§ 1º. As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os 

programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, 

qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se 

a cumprir as respectivas condições.

§ 2º. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado 
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Parágrafo

I Produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e 

problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional 

e nacional; 

II Um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou 

doutorado;

III Um terço do corpo docente em regime de tempo integral.

I Criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior 

previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do 

respectivo sistema de ensino; 

II Fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais 

pertinentes;

III Estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e 

atividades de extensão; 

IV Fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências 

do seu meio; 

V Elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas 

gerais atinentes; 

VI Conferir graus, diplomas e outros títulos; 

VII Firmar contratos, acordos e convênios; 

VIII Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a 

obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme 

dispositivos institucionais;

IX Administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição,

nas leis e nos respectivos estatutos; 

X Receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante 

de convênios com entidades públicas e privadas. 

I - Criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 

II - Ampliação e diminuição de vagas;

III - Elaboração da programação dos cursos;

IV - Programação das pesquisas e das atividades de extensão;

V - Contratação e dispensa de professores;

VI - Planos de carreira docente.

de outras, as seguintes atribuições: 

Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do 

saber. 

Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá 

aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários 

disponíveis, sobre: 

Art. 52 - As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber 

humano, que se caracterizam por: 

Art. 53 - No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo 
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Parágrafo

I Propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um 

plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos 

disponíveis; 

II Elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais 

concernentes; 

III Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a

obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo 

respectivo Poder mantenedor; 

IV Elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais; 

V Adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de 

organização e funcionamento; 

VI Realizar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do Poder 

competente, para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos; 

VII Efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem 

orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho.

§ 2º. Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que 

comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação 

realizada pelo Poder Público.

Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos 

em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e 

modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. 

Art. 57 - Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao

mínimo de oito horas semanais de aulas. (Brasil, 1996).

Art. 55 - Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos 

suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior 

por ela mantidas. 

Art. 56 - As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão 

democrática, assegurada à existência de órgãos colegiados deliberativos, de que 

participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional.

Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei, de 

estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e 

financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime 

jurídico do seu pessoal. 

§ 1º. No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo 

anterior, as universidades públicas poderão: 
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ANEXO 2 – LEI DE INOVAÇÁO 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº 10.973, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004.

Regulamento

Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e

dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica

no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao

desenvolvimento industrial do País, nos termos dos arts. 218 e 219 da Constituição.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre os seus 

objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da

ciência, da tecnologia e da inovação; 

II - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador,

topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro

desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto,

processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores; 

III - criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de criação; 

IV - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que

resulte em novos produtos, processos ou serviços; 

V - Instituição Científica e Tecnológica - ICT: órgão ou entidade da administração pública que

tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada

de caráter científico ou tecnológico; 

VI - núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou órgão constituído por uma ou mais ICT com a

finalidade de gerir sua política de inovação; 

VII - instituição de apoio: instituições criadas sob o amparo da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro

de 1994, com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico; 

VIII - pesquisador público: ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público que

realize pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico; e 

IX - inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou

emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação.
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CAPÍTULO II

DO ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES ESPECIALIZADOS

 E COOPERATIVOS DE INOVAÇÃO

Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências de

fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de

projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais, ICT e organizações de direito privado

sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a

geração de produtos e processos inovadores. 

Parágrafo único. O apoio previsto neste artigo poderá contemplar as redes e os projetos

internacionais de pesquisa tecnológica, bem como ações de empreendedorismo tecnológico e de

criação de ambientes de inovação, inclusive incubadora e parques tecnológicos. 

Art. 4º As ICT poderão, mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos de contrato

ou convênio: 

I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com

microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para

a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística; 

II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais

instalações existentes em suas próprias dependências por empresas nacionais e organizações de

direito privado sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa, desde que tal permissão

não interfira diretamente na sua atividade-fim, nem com ela conflite. 

Parágrafo único. A permissão e o compartilhamento de que tratam os incisos I e II do caput deste

artigo obedecerão às prioridades, critérios e requisitos aprovados e divulgados pelo órgão

máximo da ICT, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada à igualdade de

oportunidades às empresas e organizações interessadas. 

Art. 5º Ficam a União e suas entidades autorizadas a participar minoritariamente do capital de

empresa privada de propósito específico que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou

tecnológicos para obtenção de produto ou processo inovadores. 

Parágrafo único. A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá às instituições

detentoras do capital social, na proporção da respectiva participação.



 

 

167 

 

 

 

CAPÍTULO III

DO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO DAS ICT NO PROCESSO DE INOVAÇÃO

Art. 6º É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento

para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida.

§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput deste artigo,

deve ser precedida da publicação de edital. 

§ 2º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os

contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de

exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento. 

§ 3º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá

automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições

definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento. 

§ 4º O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional deve

observar o disposto no § 3º do art. 75 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.

§ 5º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em

ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a

título não exclusivo. 

Art. 7º A ICT poderá obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida. 

Art. 8º É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com os

objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no

ambiente produtivo. 

§ 1º A prestação de serviços prevista no caput deste artigo dependerá de aprovação pelo órgão

ou autoridade máxima da ICT. 

§ 2º O servidor, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviço prevista no

caput deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de

apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que

custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada. 

§ 3º O valor do adicional variável de que trata o § 2º deste artigo fica sujeito à incidência dos

tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à

remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer

benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal. 

§ 4º O adicional variável de que trata este artigo configura-se, para os fins do art. 28 da Lei no

8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual. 

Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de

pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com

instituições públicas e privadas. 

§ 1º O servidor, o militar ou o empregado público da ICT envolvido na execução das atividades

previstas no caput deste artigo poderá receber bolsa de estímulo à inovação diretamente de

instituição de apoio ou agência de fomento.

§ 2º As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a

participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos

signatários o direito ao licenciamento, observado o disposto nos §§ 4o

 e 5º do art. 6º desta Lei. 

§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º deste artigo serão

asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor

agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e 

materiais alocados pelas partes contratantes. 

Art. 10. Os acordos e contratos firmados entre as ICT, as instituições de apoio, agências de

fomento e as entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltados para atividades de

pesquisa, cujo objeto seja compatível com a finalidade desta Lei, poderão prever recursos para

cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridos na execução destes acordos e

contratos, observados os critérios do regulamento. 

Art. 11. A ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e

motivada, a título não oneroso, nos casos e condições definidos em regulamento, para que o

respectivo criador os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos

da legislação pertinente. 

Parágrafo único. A manifestação prevista no caput deste artigo deverá ser proferida pelo órgão ou

autoridade máxima da instituição, ouvido o núcleo de inovação tecnológica, no prazo fixado em

regulamento. 

Art. 12. É vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador

de serviços de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo

desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas

atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT. 
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Art. 13. É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3

(um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência

de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação

protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o

disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei no

 9.279, de 1996.

§ 1º A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os

membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a

criação. 

§ 2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer

benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas,

encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual. 

§ 3º A participação prevista no caput deste artigo obedecerá ao disposto nos §§ 3º e 4º do art.

8º. 

§ 4º A participação referida no caput deste artigo será paga pela ICT em prazo não superior a 1

(um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.

Art. 14. Para a execução do disposto nesta Lei, ao pesquisador público é facultado o afastamento

para prestar colaboração a outra ICT, nos termos do inciso II do art. 93 da Lei no 8.112, de 11

de dezembro de 1990, observada a conveniência da ICT de origem. 

§ 1º As atividades desenvolvidas pelo pesquisador público, na instituição de destino, devem ser

compatíveis com a natureza do cargo efetivo, cargo militar ou emprego público por ele exercido

na instituição de origem, na forma do regulamento. 

§ 2º Durante o período de afastamento de que trata o caput deste artigo, são assegurados ao

pesquisador público o vencimento do cargo efetivo, o soldo do cargo militar ou o salário do

emprego público da instituição de origem, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes

estabelecidas em lei, bem como progressão funcional e os benefícios do plano de seguridade

social ao qual estiver vinculado. 

§ 3º As gratificações específicas do exercício do magistério somente serão garantidas, na forma

do § 2º deste artigo, caso o pesquisador público se mantenha na atividade docente em instituição

científica e tecnológica. 

§ 4º No caso de pesquisador público em instituição militar, seu afastamento estará condicionado à

autorização do Comandante da Força à qual se subordine a instituição militar a que estiver

vinculado. 

Art. 15. À critério da administração pública, na forma do regulamento, poderá ser concedida ao

pesquisador público, desde que não esteja em estágio probatório, licença sem remuneração para

constituir empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação. 

§ 1º A licença a que se refere o caput deste artigo dar-se-á pelo prazo de até 3 (três) anos

consecutivos, renovável por igual período. 

§ 2º Não se aplica ao pesquisador público que tenha constituído empresa na forma deste artigo,

durante o período de vigência da licença, o disposto no inciso X do art. 117 da Lei no 8.112, de

1990.

§ 3º Caso a ausência do servidor licenciado acarrete prejuízo às atividades da ICT integrante da

administração direta ou constituída na forma de autarquia ou fundação, poderá ser efetuada

contratação temporária nos termos da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993,

independentemente de autorização específica. 

Art. 16. A ICT deverá dispor de núcleo de inovação tecnológica, próprio ou em associação com

outras ICT, com a finalidade de gerir sua política de inovação. 

Parágrafo único. São competências mínimas do núcleo de inovação tecnológica: 

I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações,

licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; 

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o

atendimento das disposições desta Lei;

III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma do art. 22; 

IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição; 

V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição,

passíveis de proteção intelectual; 

VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade

intelectual da instituição. 

Art. 17. A ICT, por intermédio do Ministério ou órgão ao qual seja subordinada ou vinculada,

manterá o Ministério da Ciência e Tecnologia informado quanto: 

I - à política de propriedade intelectual da instituição; 

II - às criações desenvolvidas no âmbito da instituição; 

III - às proteções requeridas e concedidas; e 

IV - aos contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia firmados. 

Parágrafo único. As informações de que trata este artigo devem ser fornecidas de forma

consolidada, em periodicidade anual, com vistas à sua divulgação, ressalvadas as informações

sigilosas. 

Art. 18. As ICT, na elaboração e execução dos seus orçamentos, adotarão as medidas cabíveis

para a administração e gestão da sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas

e o pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 4º, 6º, 8º e 9º, o

pagamento das despesas para a proteção da propriedade intelectual e os pagamentos devidos aos

criadores e eventuais colaboradores. 

Parágrafo único. Os recursos financeiros de que trata o caput deste artigo, percebidos pelas ICT,

constituem receita própria e deverão ser aplicados, exclusivamente, em objetivos institucionais de

pesquisa, desenvolvimento e inovação.
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CAPÍTULO IV

DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO NAS EMPRESAS

Art. 19. A União, as ICT e as agências de fomento promoverão e incentivarão o desenvolvimento

de produtos e processos inovadores em empresas nacionais e nas entidades nacionais de direito

privado sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa, mediante a concessão de

recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura, a serem ajustados em convênios ou

contratos específicos, destinados a apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento, para atender

às prioridades da política industrial e tecnológica nacional. 

§ 1º As prioridades da política industrial e tecnológica nacional de que trata o caput deste artigo

serão estabelecidas em regulamento.

§ 2º A concessão de recursos financeiros, sob a forma de subvenção econômica, financiamento

ou participação societária, visando ao desenvolvimento de produtos ou processos inovadores,

será precedida de aprovação de projeto pelo órgão ou entidade concedente. 

§ 3º A concessão da subvenção econômica prevista no § 1º deste artigo implica,

obrigatoriamente, a assunção de contrapartida pela empresa beneficiária, na forma estabelecida

nos instrumentos de ajuste específicos. 

§ 4º O Poder Executivo regulamentará a subvenção econômica de que trata este artigo,

assegurada a destinação de percentual mínimo dos recursos do Fundo Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT. 

§ 5º Os recursos de que trata o § 4º deste artigo serão objeto de programação orçamentária em

categoria específica do FNDCT, não sendo obrigatória sua aplicação na destinação setorial

originária, sem prejuízo da alocação de outros recursos do FNDCT destinados à subvenção

econômica. 

Art. 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público,

poderão contratar empresa, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito privado sem

fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa, de reconhecida capacitação tecnológica no

setor, visando à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, que envolvam risco

tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo

inovador. 

§ 1º Considerar-se-á desenvolvida na vigência do contrato a que se refere o caput deste artigo a

criação intelectual pertinente ao seu objeto cuja proteção seja requerida pela empresa contratada

até 2 (dois) anos após o seu término. 

§ 2º Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do resultado almejado, o órgão

ou entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira,

prorrogar seu prazo de duração ou elaborar relatório final dando-o por encerrado. 

§ 3º O pagamento decorrente da contratação prevista no caput deste artigo será efetuado

proporcionalmente ao resultado obtido nas atividades de pesquisa e desenvolvimento pactuadas. 

Art. 21. As agências de fomento deverão promover, por meio de programas específicos, ações

de estímulo à inovação nas micro e pequenas empresas, inclusive mediante extensão tecnológica

realizada pelas ICT.
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APÊNDICE – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

T1 – Como ocorreu o processo de implantação do PMO em IES. 

P1.1. Como foi o processo de decisão para a implantação do PMO? 

P1.2. Quais foram om pontos mais relevantes para a decisão da implantação do PMO? 

P2.1. Como foi conduzido o projeto de implantação do PMO? 

P2.2. Relate como foi a metodologia aplicada na implantação? 

P3.1. Quais foram os fatores críticos de sucesso na implantação do PMO? 

P3.2. Quais foram os principais motivos que levaram a idealização da implantação do 

PMO? 

 

T2 – Alinhamento estratégico entre PMO e a IES. 

P4.1. Como o alinhamento estratégico está relacionado com a estrutura do PMO? 

P4.2. Como a gestão de projetos pode contribuir para o alinhamento estratégico? 

P5.1. Como a alta adminsitração pode reconhecer o impacto da prática do 

gerenciamento de projetos no desempenho da instituição? 

P5.2. Dentro da estratégia da IES, quais foram os principais pontos para a criação da 

estrutura do PMO? 

P5.3. Quais foram os critérios para a escolha da unidade da instituição para a 

implantação do PMO? 

P5.4. Qual modelo de PMO foi adotado para a implantação e como foi o processo de 

escolha? (Dinsmore, Kerzner ou Crawford) 

P5.5. Quais são os tipos de projetos executados dentro do PMO? 

P5.6. Quanto à maturidade do PMO, como você o classifica? 

 

T3 – Características e atribuições do PMO em IES. 

P6.1. Quais processos foram desenvolvidos para a elaboração da metodologia para a 

gestão de projetos? 

P6.2. Como ocorreu a padronização dos processos para elaboração da metodologia? 

P7.1. Como era feito a coleta e o armazenamento de informações durante o processo de 

implantação do PMO? 

P7.2. Como essas informações foram transformadas em lições aprendidas? 

P8.1. Como se dava o acompanhamento dos processos e sua melhoria? 

P8.2. De que maneira o PMO contribui para a melhoria continua dos processos? 
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P9.1. Como foi o processo de treinamento das equipes em competências em gestão de 

projetos?  

P9.2. Quais compentências para as equipes foram identificadas como necessárias para a 

implantação do PMO? 

P10.1. Como o PMO pode contribuir para a gestão do conhecimento dentro da 

instituição? 

P10.2. Como o PMO pode contribuir para o aprendizado organizacional e inovação 

dentro da instituição? 

 

T4 – Disseminação da metodologia de gerenciamento de projetos. 

P13.1. Como o PMO pode contribuir para a disseminação da metodologia de 

gerencimento de projetos dentro da instituição? 

P13.2. Como o PMO pode auxiliar na gestão do conhecimento dentro da instituição? 

P14.1. Como foi o processo de denvolvimento das competências e metodologia de 

gerenciamento de projetos por intermédio do PMO? 

P14.2. Como se deu a aceitação da metodologia de gerenciamento de projetos pelas 

equipes envolvidas no processo de implantação do PMO? 

P15.1. Quais critérios foram utilizados na priorização da escolha dos projetos dentro do 

portfólio no novo contexto com a implantação do PMO? 

P15.2. Quais foram as lições aprendidas durante o processo de implantação do PMO na 

instituição? 

 

T5 – Transferência de conhecimento e tecnologia com a implantação de um PMO 

P16.1. Como o PMO pode ajudar no processo de transferência de conhecimento para 

sociedade? 

P17.1. Diante dos recursos cada vez mais escassos, como a implantação do PMO pode 

otimizar o desenvolvimento dos projetos e gerar melhores resultados para a instituição? 

P17.2. Quais foram as justificativas estratégicas indicadas para a implantação do PMO? 

 

T6 – Relação entre universidade e empresas. 

P18.1. Como o PMO pode ser considerado um investimento na geração de 

conhecimento e tecnologia? 

P18.2. Dentro do contexto das universidades serem geradoras de conhecimento, como a 

implantação do PMO pode ser justificada?  
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P19.1. Como o PMO se encaixa na relação universidade-empresa? 

P20.1. Como o PMO dentro da IES pode auxilar na formação de profissionais melhores 

preparados para o mercado? 

P21.1. Como o PMO e a universidade podem ajudar no desenvolvimento econômico de 

sua região?  

P21.2. Na percepção da universidade como agente econômico, como a implantação do 

PMO pode contribuir neste contexto? 

P22.1. Quais mudanças ocorreram com a implantação do PMO no relacionamento com 

empresas parceiras? 

P22.2. Se alguma empresa procura a universidade para fazer pesquisa, como o PMO 

pode auxiliar nessa parceria? 


