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RESUMO 

 

O gerenciamento de projetos vem recebendo destaque nas últimas décadas devido aos benefícios 

gerados às organizações. Para aperfeiçoar essa área, muitas empresas estão recorrendo à implantação 

de escritórios de gerenciamento de projetos. O objetivo deste estudo é melhorar as práticas de 

gerenciamento dos empreendimentos, levantar e propor soluções para os principais problemas e 

propor um modelo de escritório de gerenciamento de projetos (PMO) para a unidade analisada. Para 

isso, realizou-se pesquisa exploratória, assumindo um formato de estudo de caso com coleta de dados 

em ambiente não controlado, pesquisa documental, entrevistas semiestruturadas e observação 

participante. Fez-se um diagnóstico da situação atual, detalhamento e identificação dos instrumentos 

de controle de processos, principais indicadores e principais problemas que a organização enfrenta. 

Com base nas informações foram propostas melhorias e aprimoramento dos processos. Os principais 

problemas observados referem-se à não execução da rotina dos procedimentos, gestão inadequada 

dos instrumentos de planejamento e controle e comunicação ineficiente entre os setores. Concluiu-se 

que a implantação de um PMO não só é conveniente, mas também necessária para alcançar as metas 

e demandas futuras sendo proposto um modelo de PMO para a unidade. As melhorias propostas e os 

objetivos estabelecidos para PMO foram de encontro aos problemas levantados. Assim, podemos 

concluir que os objetivos foram atingidos, uma vez que foi possível fazer um diagnóstico da unidade, 

propor melhorias e aprimoramentos de processos existentes e definir um modelo de PMO para ela.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
A disciplina de gestão de projetos, como é conhecida nos dias de hoje, começou a 

receber atenção especial apenas no último século, com a busca incessante pela 

otimização de processos, que acompanha implacavelmente as empresas em sua 

busca por sustentabilidade e crescimento, conforme os parâmetros de sobrevivência 

inerentes ao sistema capitalista (BARCAUI, 2012, p.3).  

 

De acordo com Oliveira (2011), o mercado cada vez mais competitivo vem exigindo soluções 

mais efetivas que atendam às necessidades e expectativas de seus clientes. 

Kolotelo (2008) em sua dissertação coloca que a busca competitiva por novas estratégias de 

posicionamento, de inovações e conhecimentos tecnológicos gerou para o mercado novas formas de 

gestão, de modelos organizacionais, revisões de processos, novas abordagens de projetos, reforçando 

a necessidade do compartilhamento de conhecimento, recursos e maior integração entre cliente, 

empresa, sociedade e meio ambiente.  

"O gerenciamento de projetos aplicado dentro das empresas podem trazem benefícios em 

relação à eficiência, lucratividade, controle de mudanças de escopo, relacionamento com clientes, 

identificação de riscos, qualidade, distribuição de informações e competitividade" (KERZNER, 

2003). 

Segundo o PMI (2008), o gerenciamento de projetos é uma aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos, 

realizado através da aplicação e integração apropriadas de processos agrupados em iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento.  

Na organização, a pessoa designada para atingir os objetivos dos projetos é o gerente de 

projetos e esta pessoa, além de ter o conhecimento do gerenciamento, deve ser capaz de aplicá-lo e 

ter a capacidade de orientar a sua equipe ao mesmo tempo em que atinge os objetivos e equilibra suas 

restrições (PMI, 2008). 

De acordo com Lima (2008), para garantir que os projetos sejam gerenciados adequadamente, 

muitas empresas têm recorrido à implantação de Escritórios de Gerenciamento de Projetos (PMOs). 

Segundo o Guia PMBOK® (PMI, 2008), o PMO é um corpo ou entidade organizacional à 

qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e 

coordenado dos projetos sob seu domínio. Para Giandon, Nadai e Alves (2009) a criação de um PMO 

pode resultar em ganhos significativos na maturidade de gerenciamento de projetos da organização, 

normalmente gerando mudanças na forma como os profissionais criam, planejam, executam e 

controlam seus projetos. 

Neste contexto, este trabalho visa analisar as práticas de gerenciamento de projetos de uma 

unidade de uma empresa, bem como levantamento de proposição de soluções para os principais 

problemas encontrados e propor um modelo de escritório de gerenciamento de projetos para ela. 

A unidade onde foi realizado este trabalho atende as demandas das obras de água e esgoto de 

92 cidades, com faturamento anual dos empreendimentos na ordem de R$ 40 milhões. 

Tendo em vista a grande quantidade de processos envolvidos, a quantidade de obras e volume 

de faturamento anual da unidade, o gerenciamento de projetos deve estar presente na organização, 

trazendo a utilização de melhores práticas e maior eficiência nos processos. A importância do local 

de estudo se apresenta na condição da unidade em questão fazer parte de uma companhia estadual de 

saneamento e pelo produto envolvido ser um recurso natural indispensável à vida.  

O presente trabalho visa analisar a situação do local de estudo em relação ao gerenciamento 

de projetos, levantar os principais problema enfrentados e propor soluções que melhorem as práticas 

da unidade, gerando melhorias nos processos e servir como base para a implantação de um escritório 

de gerenciamento de projetos. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi um estudo de caso exploratório pois visou investigar a atual situação da área de 

estudo, identificando os problemas e a atual gestão de projetos, para propor melhorias e a 

estruturação de um PMO. A coleta de dados foi em ambiente não controlado pois se estava em 

contexto real onde o investigador se adaptou às condições encontradas e não pôde contar com 

instrumentos rígidos. Na pesquisa documental, levantou-se relatórios, indicadores, cronogramas, 

planilhas, etc., evidências que após processadas relataram a situação atual da unidade. As entrevistas 

foram semiestruturadas com questionário semiaberto para aprofundar as opiniões dos entrevistados e 

obter maiores detalhes a serem investigados. A observação participante se realizou com a entrada do 

pesquisador no grupo, a construção da visão do conjunto, sistematização dos procedimentos e a 

análise de todo o ambiente. 

Com base nas entrevistas e no diagnóstico realizado foram analisadas as práticas atuais e 

propostas melhorias e aprimoramento dos processos existentes a fim de solucionar/minimizar os 

principais problemas encontrados. 

Para maior alinhamento do PMO com os objetivos da unidade e maior envolvimento do 

grupo, nas entrevistas com os stakeholders chaves foram levantados também as funções que os 

mesmos atribuiriam ao escritório, suas expectativas, benefícios esperados e impactos nas atividades. 

Deste modo, identificados os principais problemas, as melhorias a serem feitas, os desejos dos 

stakeholders, definiu-se as principais funções a serem atribuídas ao PMO e os objetivos de curto, 

médio e longo prazo para ele. 

De posse de todas as informações levantadas foram propostos a visão, missão e abrangência 

do PMO. Para a visão buscou-se colocar em seu enunciado o que, para quem, como e com que 

finalidade. Na visão, o que poderia agir como agente motivador dos envolvidos. Para a abrangência, a 

partir da estrutura organizacional analisada e das funções a serem desempenhadas, propôs-se o 

posicionamento do PMO que melhor se adequasse a unidade. 

 

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

A empresa é uma sociedade de economia mista, de capital aberto, que se destina 

principalmente a prestação de serviços públicos de abastecimento de água, de coleta, remoção e 

destinação final de efluentes e resíduos sólidos.  

Este estudo foi realizado em uma Unidade de Serviços, Projetos e Obras da Região. Na Figura 

1 tem-se o fluxo de processos ideais obtidos na observação participante. 
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Figura 1 - Sequenciamento de processos de um empreendimento 

 

Esse é o sequenciamento estruturado desde o surgimento da demanda até a entrega final da 

obra, porém notaram-se a existência de muitos casos que acabaram não seguindo esta rotina, 

ocorrendo um atropelo nos processos. Na observação direta constatou-se muitos empreendimentos 

com etapas pendentes. Notou-se uma grande capacidade de captação de recursos da unidade, muitas 

vezes sem a existência de projetos básicos, com a legalização pendente ou o licenciamento não 

finalizado, causando um atropelo dos processos. Foram constatados, também, casos em que a obra foi 

licitada, com contrato de execução assinado sem a existência da legalização de áreas, 

comprometendo todo o andamento da obra.  

A identificação dos problemas foi realizada a partir de entrevistas com funcionários e 

observação direta dos processos. Foram entrevistados 10 funcionários sendo o gerente, os quatro 

coordenadores e cinco funcionários que foram considerados como principais stakeholders. 

Os principais problemas que eles encontrados foram: 

 Gerência – Não ter controle dos processos da unidade, do andamento dos indicadores 

e do status de cada empreendimento; 

 Obras – Falta de apoio dos fiscais em serviços de escritório; sobrecarga de serviços 

burocráticos; desorganizações das informações; falta de detalhamento dos projetos; 

falta de compatibilidade entre projetos; baixa experiência dos funcionários (pouco 

tempo desempenhando a função); 

 Eletromecânica – Fluxo de informações ineficaz; não haver discussão entre as 

coordenações na etapa da concepção dos projetos; 

 Projetos de engenharia – Falta de planejamento das demandas das unidades regionais; 

falta de empresas prestadoras de serviços de projetos de engenharia na área de 

saneamento; falta de um técnico de topografia; 

 Administrativo – Resistência a mudanças; falta de comprometimento; burocracia; 

dependência de terceiros em trabalhos (Unidades Regionais, Financeira, Empresas 

prestadoras de serviços). 

 

Em relação a unidade como um todo, os principais problemas apontados foram: 

 Falta de integração de processos para execução de empreendimento, desde o projeto 

até a obra; 
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 Problemas de relacionamento interpessoal; 

 Falta de comunicação entre as coordenações; 

 Falta de comprometimento e espírito de equipe; 

 Atraso nos processos dos empreendimentos; 

 Retrabalhos; 

 Baixa capacidade dos funcionários de nível técnico e pouco treinamento dos 

funcionários de nível superior;  

 Mudanças de procedimentos ocasionadas em mudanças de gestão. 

 Não ocorrer evolução na carreira dos profissionais de engenharia seguindo a ordem 

operação – obra – projetos. 

 Surgimento de demandas emergenciais não previstas; 

 Não existência de integração entre os funcionários (apenas pequenos grupos). 

 

Em relação aos projetos foram detectadas duas situações contrárias. A primeira verificação foi 

a existência de muitos projetos antigos sendo licitados e ou em processo de licitação, fato que causa 

problemas como defasagem de tecnologias e alterações da situação em campo e até mesmo de 

necessidades operacionais, o que torna necessário, muitas vezes, a atualização com retrabalhos ou 

aditivos de obra quando de sua contratação. Outra questão é a grande quantidade de 

empreendimentos aguardando os projetos para serem executados.  

Analisando os empreendimentos em execução constatou-se grande número de atrasos de 

obras, contratos em aditivo de prazo e ainda grande quantidade de serviços extracontratuais.  

Um problema comum nas organizações funcionais, que aparece bem destacado na unidade e 

apontado nas entrevistas, é a grande falta de comunicação entre os setores. Houveram casos de obras 

licitadas com divergência entre projetos civil e projeto elétrico. Outros problemas comuns 

encontrados foram: 

 Projetos executados que não atendem plenamente as necessidades operacionais (falta 

de definição clara de escopo do empreendimento); 

 Baixa eficiência no controle das etapas iniciais do planejamento; 

 Falta de documentação e gerenciamento da base de lições aprendidas; 

 Falta de análise de riscos. 

 

Com relação aos processos, muitos já possuem uma padronização, faltando apenas um 

treinamento ou informação das práticas a serem utilizadas. A colocação de técnicos de escritório é 

uma alternativa que demanda aumento do quadro de funcionários e sua real necessidade deve ser 

levantada pela gerência. A melhoria na comunicação e maior integração entre as coordenações já 

começa a ocorrer com proposição de reuniões no início da elaboração dos projetos, além de 

ocorrerem nesta etapa, em outros momentos devem-se reunir os envolvidos nos processos tais como 

em alterações significativas de projetos para análise dos impactos, finalização de projetos de 

engenharia para conferência de compatibilização e em etapas do processo de licitação, isso, além de 

melhorar a comunicação e integração, minimizaria o problema de falta de compatibilidade. 

No problema envolvendo a falta de apoio dos fiscais em serviços de escritório, a grande 

dificuldade está nos grandes deslocamentos entre as obras, de tal forma que fiscais acabam saindo na 

segunda-feira e só retornam na sexta-feira, o que dificulta a execução de serviços internos. Nesse 

aspecto, deve-se ponderar a função do técnico de obras, ele pode exercer atividades de escritório 

através da utilização de um notebook ou de um computador na sede da companhia que existe em 

praticamente todas as cidades em que ele fiscaliza, ou ainda com a redução do tempo em campo, 

ficando alguns dias na sede da unidade e diminuindo sua permanência nas obras. No entanto o tempo 

que o fiscal permanecer no escritório, ele  deixaria de acompanhar o serviço em campo que é sua 

principal função. 
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Foram relatados casos de funcionários com produtividade muito abaixo da esperada, alguns 

por problemas de descontentamento com a função e outros por impasses pessoais. Alguns desses, em 

manobras gerenciais, já foram transferidos para outras unidades ou remanejados internamente, 

porém, por ser uma empresa de capital misto, gerida pelo estado, a transferência de pessoas para 

outras unidades é limitada e difícil de ocorrer.  

A falta de comprometimento e a resistência a mudanças podem ser melhoradas engajando os 

funcionários na busca pelas metas da unidade e mostrando o motivo de mudanças.   

Uma forma de eliminar a ociosidade de alguns funcionários e também melhorar a integração 

dos setores já foi tomada pelo gerente. O setor administrativo foi reunido em uma única sala, foram 

retiradas paredes, e os funcionários que antes ficavam em salas isoladas estão agora todos no 

ambiente administrativo único.  

Uma vez que a empresa é governada pelo estado e utiliza financiamentos bancários, fundos do 

Governo Federal e dinheiro público, a burocracia é parte integrante do processo e está em todos os 

setores. 

Em relação à baixa experiência de funcionários, notou-se que, no setor de obras, dos oito 

engenheiros atuantes, cinco tem menos de dois anos de empresa, fato que mostra a grande renovação 

que ocorreu com perdas de produtividade durante a fase de adaptação aos serviços pelos novos 

funcionários. Para reduzir o impacto da mudança de empregados pode-se realizar treinamento 

funcional quando da admissão, o que faz com que o tempo de aprendizado dos processos seja 

reduzido. 

A evolução da carreira passando pelos setores operação – obra – projetos faria com que o 

engenheiro projetista fosse mais completo, conhecendo os problemas enfrentados na execução e 

operação das obras que ele está desenvolvendo, melhorando o detalhamento e funcionalidades dos 

projetos.  

O problema de legalização é grave e, além da necessidade de aumento de um técnico, está 

atrelado ao processo em si. A legalização pode ser iniciada após a elaboração dos projetos básicos, 

porém sem a definição da continuação do empreendimento que ocorre apenas após o estudo de 

viabilidade e captação do recurso financeiro e também com o posicionamento final dos elementos 

dados pelo projeto executivo, ela não pode ser finalizada com a compra do imóvel, de forma a se 

começar a negociação com o proprietário em simultâneo com a fase de orçamento da obra. A etapa 

de orçamento leva em média de um a quatro meses e todo o processo de uma legalização costuma 

levar mais tempo, agravando o problema quando a aquisição não for amigável (proprietário for 

contra), gerando demanda judicial que se arrasta por meses, até anos. É necessário então que a 

montagem do orçamento aguarde a definição do setor de legalização para só então iniciar os serviços. 

Em relação à contratação do técnico de topografia, já houve abertura da vaga em concurso e foram 

feitas convocações, contudo sem sucesso na contratação até o momento. 

Quanto aos atrasos e aditivos de obras, a implantação de um banco de lições aprendidas 

melhoraria o planejamento das obras, pois são obras de escopos semelhantes. A compatibilização de 

projetos reduziria também as ocorrências de alterações de escopo. O setor de projeto de engenharia 

está tentando suprir a demanda existente com a licitação de pacotes de projetos, entretanto esbarrou 

na existência de poucas empresas prestadores deste serviço. 

Em relação a mudanças de procedimentos ocasionadas em mudanças de gestão, tem-se uma 

situação ocasionada pela empresa ser gerenciada pelo estado. A cada quatro anos ocorrem eleições 

para governador e, a cada troca de governo, ocorre alteração nas chefias e gerências, que muitas 

vezes não leva em consideração as questões técnicas, mas sim, questões políticas. Outro aspecto 

influenciado pelo fato da empresa ser do Estado é que os prefeitos dos municípios atendidos tornam-

se stakeholders. Eles muitas vezes são os responsáveis pela inserção de demandas não previstas que, 

por pressões políticas, acabam forçando a entrada de empreendimentos não planejados e não 

emergenciais. Todas as demandas municipais, deveriam estar no Plano Municipal de Saneamento 

Básico que, a partir da lei n.º 11.445/2007, passou a ter sua elaboração obrigatória. Essas demandas 
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entram como meta nos contratos de concessão firmados com a companhia e fazem parte do 

planejamento da unidade. 

Quanto aos instrumentos de controle de processos, nota-se que muitas das ferramentas 

existentes não são eficazes devido à ausência de procedimentos para sua atualização e as rotinas de 

arquivos digitais não estão definidas, devendo-se estabelecer procedimentos para alimentação de 

cada planilha e controle de versão de projetos. 

Há também a existência de formulários de obra eles funcionam como um checklist retratando 

o status do empreendimento até aquele momento e, se frequentemente utilizados, poderiam alimentar 

os bancos de dados existentes, melhorando o controle dos processos, faltando apenas estabelecer uma 

metodologia e obrigatoriedade de implantação. 

 

3.1. Estruturação de PMO 

 

Nas entrevistas realizadas com os stakeholders, dentre as questões discutidas, uma delas foi 

sobre os benefícios esperados com a criação de um escritório gerenciamento de projetos. Todos os 

entrevistados responderam de forma positiva e apontaram os seguintes benefícios: 

 Maior eficácia/desempenho da área; 

 Melhoria na qualidade dos serviços prestados; 

 Atendimento dos prazos estabelecidos; 

 Maior organização dos processos; 

 Padronização dos processos; 

 Planejamento mais adequado a capacidade de execução; 

 Aumento da produção; 

 Redução de retrabalhos; 

 Melhor aproveitamento do tempo; 

 Desenvolvimento de competências; 

 Motivação gerada pela melhora no ambiente de trabalho. 

 

Todos se posicionaram de forma otimista em favor da criação de um setor envolvido com o 

gerenciamento dos projetos, o que indica uma pré-disposição da unidade a formação de uma equipe 

envolvida no PMO. Também foi questionado se os entrevistados observavam impactos negativos na 

criação do PMO, tendo as seguintes colocações: 

 Perda de parte do controle do processo; 

 Mudanças no trabalho; 

 Resistência a mudanças por parte dos funcionários; 

 Geração de conflitos pessoais pelas mudanças; 

 Dificuldades de implantação pela criação de cargos; 

 Risco de não gerar resultados e perder credibilidade; 

 Dependência de outro setor. 

 

Para o levantamento das funções a serem desempenhadas pelo PMO, além de levar em 

consideração os problemas apontados, buscou-se a opinião dos stakeholders entrevistados. Em 

relação às funções mais selecionadas, 12 funções foram escolhidas por sete ou mais entrevistados 

(Tabela 1): 
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Tabela 1– Funções mais escolhidas pelos entrevistados para o PMO. 

Classificação 
Hobbs e 

Aubry (2007) 
Função 

Opção do 
Gerente 

Total 

Grupo 2 Operar ferramentas computacionais e softwares de gerenc. x 9 
Grupo 3 Identificar, selecionar e priorizar projetos novos  x 9 
Grupo 4 Manter a sinergia entre os programas e o Planej. Estratégico    9 
Grupo 1 Gerar e elaborar documentos e relatórios  x 8 
Grupo 1 Monitorar e controlar o desempenho do projeto  x 8 
Grupo 1 Gerenciar cronogramas  x 8 
Grupo 4 Participar do planejamento estratégico    8 
Grupo 1 Relatar o status do projeto para a administração superior  x 7 
Grupo 1 Implementar e operar um sistema de informações para o projeto  x 7 
Grupo 3 Coordenação entre projetos  x 7 
Grupo 5 Monitorar e controlar o desempenho do PMO  x 7 
Grupo 5 Criar e gerenciar um banco de dados de lições aprendidas  x 7 

 

Das funções mais atribuídas, apenas duas não foram opções do gerente,  as quais estão 

voltadas ao planejamento estratégico. Nas colocações do gerente, o planejamento estratégico é de 

competência dos níveis superiores (diretorias), não podendo ficar a nível do PMO da unidade. Muitos 

entrevistados consideraram o planejamento estratégico com o planejamento da unidade, em uma 

visão micro, atribuições estas que estão em outras funções tais como identificar, selecionar e priorizar 

projetos novos. 

 Novamente houve destaque nas funções do grupo de monitoramento e controle da 

performance de projetos (grupo 1), o que indica uma visão geral de deficiência neste quesito. 

Com base nos anseios dos stakeholders consultados, nos problemas detectados e em melhoras 

práticas de literaturas para a implantação do PMOs, traçaram-se os objetivos de curto, médio e longo 

prazo.  

 

3.1.1. Objetivos de curto prazo 

 

O primeiro passo é a Montagem do Plano de Implantação do PMO, conforme colocado por 

Rad (2002, apud BARCAUI, 2003, p. 73), ele guiará a transição para o novo ambiente de maneira 

mais objetiva e cuidadosa possível, levando em consideração todos os fatores técnicos e culturais que 

envolvem a mudança. Posteriormente, levantar o status dos atuais empreendimentos, além de criar 

base para monitorar e controlar o desempenho do projeto e gerenciar cronogramas dos 

empreendimentos, o que possibilita também a função de relatar o status do projeto para a 

administração superior, ou seja, o objetivo de curto prazo é melhorar o controle da unidade. Isso 

possibilitará ao gerente melhor controle dos processos, do andamento dos empreendimentos e dos 

indicadores da unidade, que são os problemas apontados por ele em sua entrevista e que são as 

informações mais exigidas pela alta administração, que sentiria já esta melhoria. 

Esses objetivos formarão a base de dados do PMO que permitirá a execução de outras 

atribuições. É necessária, neste início, a preocupação de buscar as informações junto aos setores e 

não solicitá-las, para respeitar a boa prática de não demandar serviços antes de prover. 

  

3.1.2. Objetivos de médio prazo 

 

Identificar, selecionar e priorizar projetos novos, dar suporte ao planejamento das demandas 

do triênio e implantar e operar um sistema de informações para o projeto, melhorando o fluxo de 

informação entre os setores, ou seja, focar em médio prazo no planejamento da unidade e na 
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comunicação.  

Problemas de planejamento e de comunicação foram bastante apontados nas entrevistas de tal 

forma que, além de estarem alinhados com a resolução dos grandes problemas, esses objetivos 

trazem uma melhoria que seria sentida por toda a unidade, agregando mais valor ao PMO.  

 

3.1.3. Objetivos de longo prazo 

 

A longo prazo é possível a incorporação de ferramentas computacionais para melhorar o 

gerenciamento de projetos. Com o controle dos processos há a possibilidade de formação do banco 

de lições aprendidas e de realizar a coordenação entre os empreendimentos. Outra função que 

também pode passar a ser atribuição neste momento é o monitoramento e controle do desempenho do 

PMO dando feedbacks executivos. 

Além dessas funções já citadas nos objetivos de curto, médio e longo prazo há ainda, entre as 

funções mais escolhidas pelos entrevistados, a atribuição de gerar e elaborar documentos e relatórios, 

atividade esta que está incorporada às práticas das funções e ocorre assim que o PMO começa a 

exercer as atividades.   

Outra função que deve ser estudada sua implantação na unidade é a análise de risco. 

Atualmente a mesma não é feita, ocasionando aumento de custo e prazo nas obras por não se 

considerar alguns riscos que estavam envolvidos e, por não haver um banco de dados de risco, eles se 

repetem em obras semelhantes. Como objetivo de longo prazo, o PMO pode desenvolver o Plano de 

Gerenciamento de Risco e passar a promover sua gestão dentro da organização. 

 

3.2. Etapas iniciais do planejamento estratégico do PMO 
 

Com base no diagnostico realizado e nos objetivos e funções definidas para o PMO, definiu-

se a missão, visão e abrangência do escritório de gerenciamento de projetos da unidade. 

 

3.1.3. Missão 

 

No enunciado da missão buscou-se responder as perguntas o que, para quem, como e com que 

finalidade. A missão foi assim definida: "Gerenciar os empreendimentos da Unidade de Serviços 

Projetos e Obras do NO com planejamento, controle e integração dos processos, buscando a 

excelência na gestão". 

 

3.1.3. Visão 

 

Na visão usou-se como agente motivador a competitividade existente entre as unidades, 

colocando como meta o status que é desejado por todos. A visão foi assim definida: "Ser a unidade 

de melhor gestão de toda a Diretoria de Investimentos". 

 

3.1.3. Abrangência 

 

Analisando as funções a serem desempenhadas pelo PMO e a estrutura organizacional da 

unidade optou-se por posicionar o escritório de gerenciamento de projetos ao mesmo nível das 

coordenações, conforme Figura 2. 
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Figura 2 - Organograma proposto com a inserção do PMO 

 

 

A colocação do PMO em um nível entre a gerência e as quatro coordenações existentes 

implicaria em conflitos entre os setores, entretanto, o posicionamento no mesmo patamar proporciona 

ao escritório o status de coordenação, gerando maior crédito em sua criação. O escritório deverá atuar 

em todos os empreendimentos de responsabilidade da unidade, independente do porte. Com a 

evolução do PMO, no momento em que passar a controlar o andamento dos processos, ele terá a 

capacidade de focar as atenções nos empreendimentos que necessitarem de maior atenção ou 

apresentarem maior risco. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Com base no diagnóstico levantado e entrevistas realizadas foi possível identificar os 

principais problemas de gerenciamento de projetos que o setor da organização enfrenta. Da análise e 

discussão dos problemas encontrados e entrevistas realizadas pode-se propor melhorias e 

aprimoramento de procedimentos. 

Os principais problemas observados referem-se à não execução da rotina dos procedimentos, 

gestão inadequada dos instrumentos de planejamento e controle e comunicação ineficiente entre os 

setores. 

Analisando todos os processos envolvidos pela unidade, o grande volume de trabalho, as 

quantidades de empreendimentos geridos, as demandas existentes e projetadas e pela quantidade e 

seriedade dos problemas detectados percebeu-se que a implantação de um PMO não só é 

conveniente, mas também necessária para alcançar as metas e demandas futuras. 

Com os dados levantados na metodologia aplicada, foi possível definir as funções a serem 

exercidas e delimitar os objetivos de curto, médio e longo prazo do PMO, seguindo as boas práticas 

levantadas na literatura e com foco na resolução dos problemas identificados. Foi possível, também, 

desenvolver o início do planejamento estratégico do PMO, definindo-se as funções, visão, missão e 

abrangência. 

Assim, pode-se concluir que os objetivos (gerais e específicos) foram atingidos, uma vez que 

foi possível fazer um diagnósticos da unidade, propor melhorias e aprimoramentos de processos 

existentes e definir um modelo de PMO para ela. 
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