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RESUMO 

 
 

Cada vez mais as Instituições de Pesquisa Tecnológica do País, inseridas num 

ambiente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), têm como desafio maior a transformação de 

suas pesquisas e projetos de inovação tecnológica em resultados mensuráveis, capazes de 

garantir a sua sobrevivência e o seu progresso. A questão atual para muitas organizações, 

incluindo as instituições de P&D, não é mais se é viável implantar um sistema de gestão de 

projetos na organização, mas sim como implantar ou aperfeiçoar o processo de gerenciamento 

de seus projetos, de uma forma segura e confiável, que proporcione a sua sobrevivência e a 

sua competitividade. Este trabalho apresenta um framework para  a implementação de um 

PMO no LACTEC, com o objetivo de demonstrar que organizações que executam projetos de  

P&D podem se beneficiar da utilização de uma metodologia-padrão para gerenciamento de 

projetos, para que, mesmo dentro de um ambiente altamente mutável de P&D, as técnicas de  

gerenciamento de projetos possam auxiliar no alcance das metas, fornecendo informações 

sobre o status do projeto, além de proporcionar segurança aos stakeholders de que os recursos 

estão sendo utilizados de forma eficiente. 

Por meio de entrevistas e questionários aplicados junto a Pesquisadores e Gerentes de 

Departamento do LACTEC, elaborou-se um diagnóstico da situação com relação ao 

gerenciamento de projetos e,deste modo, foi feita uma proposta de um framework para 

implementação do PMO no LACTEC. Pôde-se concluir que o LACTEC não possui uma 

metodologia de projetos padronizada. Assim, optou-se pela proposta de implementação, como 

modelo mais adequado ao nível de maturidade de projetos no LACTEC, de um Project 

Support Office (PSO).  

Palavras-Chave: Gerenciamento de Projetos, Institutos de Pesquisa, Project Management 

Office (PMO), Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 
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ABSTRACT 
 

More and more Technological Research Institutions in the country, inserted in an 

environment of development and research (R&D), are facing a great challenge to transform 

their research and technological innovation projects into measurable results in order to 

guarantee their survival and progress. The main aspect for many organizations, including 

R&D institutions, is not if it is possible to implement a project management system into the 

organization, but how to implement it and improve the management process in their projects, 

in save and reliable ways, to ensure their survival and competitiveness. This paper presents a 

framework to implement a PMO for LACTEC aiming to demonstrate that P&D organizations 

can benefit from a patterned methodology project management usage, despite the higher 

variety of the R&D environment, the management project techniques can help LACTEC 

reach to target, with transparency over the project status, and also provide stakeholders 

security that their resources are being used in an efficient way. 

Through interviews and questionnaires applied to LACTEC researchers and 

department managers, a diagnostic of the project management was elaborated and also the 

proposal for the implementation of a framework to LACTEC. Based on it can be concluded 

that LACTEC doesn’t have a pattern project management methodology. Therefore, the 

Project Support Office (PSO) implementation was selected. 

Keywords: Project Management, Technological Research Institutions, Project Management 

Office (PMO), Research and Development (R&D). 

 
 
 
 
 
 
 



 

1 INTRODUÇÃO

 Este capítulo apresenta uma contextualização sobre o LACTEC, os objetivos 

gerais e específicos e a justificativa  para a execução deste trabalho. 

1.1 LACTEC 

O Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento- LACTEC - executa pesquisas 

tecnológicas, sem fins lucrativos, que, por meio de soluções tecnológicas, contribui e 

promove o desenvolvimento econômico, científico e social, preservando e conservando o 

meio ambiente. 

 Como Instituto auto-sustentável, o LACTEC obtém recursos através da venda de 

projetos de Pesquisa e Desenvolvimento e de outros serviços tecnológicos. É responsável por 

todas as suas despesas com recursos humanos, instalações e demais custos necessários para 

sua operação, não estando vinculado, financeiramente, a nenhuma empresa privada, nem 

órgão ou empresa pública. 

1.1.1 Histórico 

A origem do LACTEC está ligada ao antigo LAC (Laboratório Central de Pesquisa e 

Desenvolvimento) da COPEL (Companhia Paranaense de Energia Elétrica), fundado em 

1982. Com o advento das mudanças políticas e econômicas, com as quais o País começou a se 

defrontar a partir do início de 1995, o LAC, criado pelo convênio entre UFPR (Universidade 

Federal do Paraná) e a COPEL, desencadeou um processo de transformação Institucional. 

Nessa época, existiam fortes indicativos dos desafios futuros. A abertura da economia 

nacional, o início do processo de privatização, o acirramento da competição e outros fatores 

traziam algumas ameaças à sobrevivência do LACTEC.  A decisão estratégica então foi dar 
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uma maior orientação para atender às demandas do mercado. Isto significou aumentar a 

apresentação de resultados empresariais para a COPEL, promover uma maior integração 

acadêmica com a UFPR e,  especialmente, ampliar a captação de recursos junto à comunidade 

em geral, o que exigiu mais agilidade e flexibilidade operacional. Assim, em fevereiro de 

1997, foi constituída uma sociedade civil sem fins lucrativos e de direito privado, denominada 

LACTEC. Porém, somente em 1999 assumiu as operações do LAC, incorporando 84 

profissionais, passando a responder também pelos investimentos e por todas as despesas com 

custeio e pessoal. O LACTEC foi certificado, no ano 2000, pelo Ministério da Justiça, pela 

Lei 9.790, como O.S.C.I.P. (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), que lhe 

permite, dentre outros desenvolvimentos, o de parceria com o setor público, por meio da 

dispensa do processo de licitação.  

De acordo com o estatuto do LACTEC, o conselho administrativo é composto pelos 

associados: COPEL, UFPR, IEL, IEP e ACP, no qual o conselheiro da COPEL, que é 

indicado pelo Governador do Estado, indica o Diretor Superintendente e o Diretor Financeiro. 

O conselheiro da  UFPR indica o Diretor Tecnológico e os demais conselheiros associados 

indicam o Diretor de Operações Tecnológicas.  

1.1.2 Serviços Oferecidos 

Os principais serviços oferecidos pelo LACTEC são nas áreas de: Pesquisa e 

Desenvolvimento, Ensaios e Análises Qualificados, Serviços Tecnológicos e Consultoria.  

O LACTEC realiza diversos projetos de Pesquisa & Desenvolvimento, que atentam 

para o contínuo aperfeiçoamento da capacitação e da inovação tecnológica. Esta atividade 

compreende projetos de pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental e engenharia do 

produto, além do desenvolvimento de protótipos, processos e sistemas de base tecnológica. 
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Possui uma grande experiência em desenvolvimento de projetos de P&D para 

Concessionárias de Energia Elétrica, tendo atendido, de 1999 a 2006, cerca de 25 

Concessionárias, compreendendo mais de 200 projetos somente no âmbito do atendimento à 

Lei Federal Nº. 9.991, de 24 de julho de 2000, que determinou às concessionárias ou 

permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica que aplicassem, 

anualmente, o montante de, no mínimo,  um por cento da receita operacional líquida em 

programas de P&D.  

1.1.3 Organograma  

 Na Figura 1 está apresentado o Organograma do LACTEC. 
 
 

 
FIGURA 1 - ORGANOGRAMA DO LACTEC. Fonte: (LACTEC, 2006). 
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1.1.4 Quadro Profissional  

Na Tabela 1 está apresentada a classificação dos colaboradores quanto ao vínculo 

profissional com o LACTEC e na Tabela 2 está apresentada a qualificação profissional dos 

colaboradores do LACTEC na época em que este trabalho foi desenvolvido. 

TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO VÍNCULO DE TRABALHO NO LACTEC. Fonte: (LACTEC, 
2006). Elaborada pelo Autor. 

Classificação dos Colaboradores Quantidade 
Permanentes 372 
Estagiários 132 
Bolsistas  43 
Terceirizados 41 
Total 588 

TABELA 2 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS COLABORADORES DO LACTEC. Fonte: (LACTEC, 
2006). Elaborada pelo Autor. 

Classificação dos Colaboradores Quantidade 
Doutores 27 
Mestres 52 
Pós-Graduados  63 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

Contribuir para a implementação de melhores práticas na gestão de projetos 

tecnológicos em Institutos de P&D, por meio da proposta de desenvolvimento de um 

framework de um Project Management Office (PMO) como suporte à gestão de projetos de 

P&D desenvolvidos no LACTEC.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

I. identificar os pontos de maior complexidade em projetos de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) executados no LACTEC que podem ter melhores resultados 

com o uso de técnicas padronizadas de gerenciamento; 

II. sugerir e padronizar metodologia para priorizar e selecionar projetos no 

LACTEC; 

III. sugerir e padronizar metodologia para as diversas fases do processo: iniciação, 

planejamento, execução, controle e encerramento, para auxiliar na tomada de decisões; 

IV. avaliar como os objetivos dos projetos executados estão ou não ligados com o 

Planejamento Estratégico do LACTEC; e 

V. propor um framework de um PMO para auxiliar a disseminação da cultura de 

gestão de projetos na organização. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A preocupação com a eficiência e eficácia das pesquisas realizadas em Institutos de 

P&D  tem aumentado significativamente nos últimos anos. Projetos de P&D podem ser muito 

diferentes de outros projetos. De acordo com Kerzner (2002), o ambiente de P&D é o mais 

difícil e turbulento ambiente para se gerenciar um projeto. 

 O contexto da pesquisa pode ser alterado rapidamente devido às novas descobertas ou 

pode encontrar problemas que bloqueiem o projeto, ou seja, projetos de P&D são, na maioria 

das vezes, de alto risco. Segundo Kerzner (2002), as pessoas que trabalham com P&D foram, 

provavelmente, os primeiros gerentes de projetos. Contudo, até hoje em dia, muito pouco 

treinamento em gerenciamento de projetos é fornecido para o pessoal que trabalha com P&D. 

De acordo com este mesmo autor, as equipes de projetos de P&D são formadas por técnicos 

altamente capacitados, que acreditam que custo e tempo não são importantes quando se 
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consegue aperfeiçoar o estado da arte. Estes aspectos reforçam a necessidade de um sólido 

gerenciamento do projeto nas empresas que trabalham com P&D, além da definição de 

framework para gerenciamento de projetos. 

Organizações que fazem projetos de P&D podem se beneficiar da utilização de uma 

metodologia-padrão para gerenciamento de projetos dentro de um ambiente altamente 

mutável,  com grande quantidade de informação. As técnicas de gerenciamento de projetos 

podem auxiliar no alcance das metas, estabelecendo transparência sobre o status do projeto, 

além de proporcionar segurança aos stakehoders de que os recursos estão sendo utilizados de 

forma eficiente. Definir o trabalho de pesquisa como projeto auxilia a clarificar as metas, 

identificar os recursos necessários,  acompanhar eficientemente os gastos e o desempenho e 

estimular o foco  no benefício final da pesquisa (ANAO, 2003). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

Nesse capítulo está apresentada a revisão bibliográfica com respeito aos conceitos 

relacionados à Gestão de Projetos.  

2.1 PMI E O PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK) 

O PMI, sediado na Pensilvânia, EUA, é uma organização internacional sem fins 

lucrativos, fundada em 1969. O PMI visa promover e ampliar o conhecimento existente sobre 

gerenciamento de projetos, assim como melhorar o desempenho dos profissionais e 

organizações da área. O PMI estabelece padrões de Gerenciamento de Projeto, provê 

seminários, programas educacionais e a certificação profissional (PMP), que cada vez mais 

organizações desejam para os seus líderes de projeto. Entidades como ANSI e IEEE 

reconhecem o PMI e suas normas como padrão em gerenciamento de projetos.  

 Reconhecendo a relevância do gerenciamento de projetos e a importância de 

uma referência que, entre outros aspectos, permitisse uma melhor comunicação, o PMI 

definiu o PMBOK ( Project Management Body of Knowledge). O PMBOK é um guia onde se 

descreve o conhecimento e as melhores práticas dentro da área de gerência de projetos. Todo 

o conhecimento reunido neste guia é comprovado e não se restringe somente a práticas 

tradicionais, mas também às inovadoras e avançadas. Ele é um material genérico que serve 

para todas as áreas de conhecimento, seja para a construção civil,  para o processo de 

fabricação industrial, como para o desenvolvimento de software. Outro objetivo do PMBOK é 

a padronização de termos utilizados em gerência de projetos. 

2.2 PROJETO 

Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo (PMBOK, 2004).  Temporário no sentido que possui um início e um fim 
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definido e exclusivo no sentido que cria entregas singulares. A singularidade é uma 

característica importante das entregas do projeto. Por exemplo, muitos milhares de prédios de 

escritórios foram construídos, mas cada prédio em particular é único, tem proprietário 

diferente, projeto diferente, local diferente, construtora diferente etc. A presença de elementos 

repetitivos não muda a singularidade fundamental do trabalho do projeto.  

A elaboração progressiva é uma característica de projetos que integra os conceitos de 

temporário e exclusivo e significa desenvolver em etapas e continuar por incrementos. Por 

exemplo, o escopo do projeto será descrito de maneira geral no início do projeto e se tornará 

mais explícito e detalhado conforme a equipe do projeto desenvolver um entendimento mais 

completo dos objetivos e das entregas.   

Projeto é um instrumento fundamental para qualquer atividade de mudança e geração 

de produtos e serviços e pode envolver desde uma única pessoa a milhares de pessoas, 

organizadas em “times”, e ter a duração de alguns dias ou vários anos (DINSMORE;  

CAVALIERI, 2003). 

De acordo com Kerzner (2002), um projeto, além de ter um objetivo identificável e 

consumir recursos, opera sob pressões de prazos, custos e qualidade. Para o mesmo autor, o 

desafio não está em gerenciar atividades repetitivas baseadas em padrões históricos, mas em 

gerenciar atividades nunca antes tentadas que podem jamais vir a se repetir no futuro. 

2.2.1 Tipos de Projetos 

Os projetos, segundo Prado (2003), podem ser agrupados conforme Quadro 1. 

QUADRO 1 - TIPOS DE PROJETOS. Fonte: (PRADO, 2003). 
CATEGORIAS CARACTERISTICAS EXEMPLOS 

Campanha de redução de custos ADMINISTRAÇÃO Projetos associados às estruturas 
administrativas e de gestão 

 
Implantação de técnicas de gestão 
da qualidade total 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
(P&D) 

Projetos de pesquisa para 
posterior desenvolvimento ou 

P&D de um novo motor 
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 melhoria de um produto ou 
serviço 

P&D de novo serviço 

Projetos de arquitetura DESIGN 
 

Projetos que visam geração de 
documentação técnica, protótipo, 
planta-piloto etc. 

 
Especificações detalhadas de 
Produtos / Serviços 
Construção de um prédio. CONSTRUÇÃO 

 
Geralmente baseiam-se em 
projetos de design (engenharia) já 
concluídos 

 

Construção de uma usina 
siderúrgica 

Desenvolvimento de sistema para 
Contabilidade 

SOFTWARE 
 

Projetos de desenvolvimento ou 
melhoria ou adequação de 
aplicações (software) para 
computadores. 

 

Adequação de SAC (Sistema de 
Atendimento a Clientes) para 
implantação de novo serviço 
Show de rock EVENTOS 

 
Projetos de realização de eventos, 
feiras, congressos etc. 

 
Convenção de vendas 

Redução de retrabalho em uma 
unidade industrial 

MELHORIA 
 

Geralmente associados à melhoria 
de resultados em operações de 
rotina 

 
Redução de tempo de execução de 
um determinado serviço 
Expansão de vendas de terminais 
telefônicos pré-pagos 

  

MARKETING 
 

Geralmente associados a 
programas de 
divulgação/comercialização de 
produtos e serviços 

 
Divulgação do serviço de Internet 
banda larga para um determinado 
segmento de mercado 

2.3 PROJETOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O Planejamento Estratégico pode ser definido como um processo gerencial que 

permite estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa, com vistas a obter um nível de 

otimização na relação da empresa com seu ambiente. Este planejamento é, normalmente, de 

responsabilidade dos níveis mais altos da empresa e diz respeito tanto à formulação dos 

objetivos quanto à seleção dos cursos de ação a serem seguidos para a sua consecução, 

levando em conta as condições externas e internas à empresa e sua evolução estratégica 

(OLIVEIRA, 1991). Para Kerzner (2002),  o planejamento estratégico pode ser definido como 

o processo de criação e implementação de decisões sobre o futuro de uma organização.  

Os projetos são um meio de organizar atividades que não podem ser abordadas dentro 

dos limites operacionais normais da organização. Os projetos são, portanto, freqüentemente 

utilizados como um meio de atingir o plano estratégico de uma organização. King (1978) 

argumenta que os projetos permitem alinhar as estratégias e desdobrá-las para todas as áreas 
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da corporação. Um gerenciamento de projetos de sucesso requer o preenchimento da lacuna 

entre a visão da empresa e seus projetos (DINSMORE, 1998). Esta é a maneira pela qual as 

estruturas de projetos (tais como a funcional, a projetizada e a matricial) e o PMO (Project 

Management Office) podem ajudar a gerar resultados planejados na estratégia da organização. 

Contudo, em grande parte das organizações, os planos de ação decorrentes do Planejamento 

Estratégico não têm sido tratados como projetos. Esta falta de reconhecimento de que seus 

planos de ação (na verdade, projetos), que muitas vezes são grandes e complexos, faz com 

que a organização os subestime em termos de recursos e gerenciamento, o que culmina com o 

fracasso dos mesmos e o conseqüente não atingimento dos objetivos globais da organização. 

(PIZE, 2007). 

2.4 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

O gerenciamento de projetos é um fator de sucesso para as organizações que elaboram 

projetos ou desenvolvem soluções, principalmente porque o número de projetos que não 

chegam ao seu final com sucesso ainda é alto (MULCAHY, 2005). 

A ciência “Gerência de Projetos” ou “Administração de Projetos” teve a sua origem 

nos Estados Unidos, no final da década de cinqüenta, sendo utilizada também na Europa, 

Canadá e Japão. As primeiras empresas a adotarem esta ciência foram as das construções 

pesadas, aeroespaciais e da defesa (PRADO, 2003). Porém, somente no período 1980 – 1990  

o gerenciamento de projetos começou a se disseminar fora da área militar. Os projetos 

modernos envolvem grande complexidade técnica e requerem uma alta diversidade de 

habilidades. Para lidar com esta nova e complexa natureza das atividades ligadas aos projetos 

modernos e com a incerteza inerente a essa complexidade, novas formas de gestão se 

desenvolveram. 

A moderna Administração ou Gerenciamento de Projetos é uma delas. O 

Gerenciamento de Projetos fornece à empresa ferramentas poderosas, que melhoram a 
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habilidade da organização para planejar, organizar, executar e controlar as atividades, de 

maneira a conseguir atingir resultados esperados dentro do prazo e custo previstos, mesmo em 

projetos de grande complexidade (MEREDITH; MANTEL, 2000). Melymuka (1999) 

acrescenta que, com a crescente adoção da prática de formação de equipes de projetos para 

todos os tipos de tarefas nas mais diferentes organizações, surge a necessidade de inserir, 

dentro destas mesmas organizações, a cultura de administração de projetos. 

 O PMBOK (2004) consolida as definições dos autores colocando que o 

gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas 

às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. Segundo Vargas (2003), uma das 

grandes vantagens do gerenciamento de projetos é que ele não é restrito a projetos 

gigantescos. Ele pode ser empregado em projetos de qualquer complexidade, orçamento e 

tamanho em qualquer linha de negócios. 

2.5 CICLO DE VIDA DO PROJETO  

O ciclo de vida dos projetos é o intervalo de tempo em que os mesmos são 

desenvolvidos, ou seja, conectam o seu início e o seu fim. Como os projetos possuem um 

caráter único, a eles está associado certo grau de incerteza.  

Qualquer projeto possui certas fases para o desenvolvimento. Um claro entendimento 

destas fases permite aos gerentes e executivos melhorarem os controles sobre os recursos 

corporativos gastos, possibilitando o alcance dos objetivos estabelecidos. 

O ciclo de vida descreve o ambiente sobre os quais os projetos operam. A organização 

ou os gerentes de projetos podem dividir os projetos em fases para oferecer melhor controle 

gerencial, com ligações adequadas com as operações em andamento da organização 

executora. Coletivamente, estas fases são conhecidas como o ciclo de vida do projeto. Muitas 

organizações identificam um conjunto específico de ciclos de vida para serem usados em 

todos os seus projetos (PMBOK, 2004). Para  Dinsmore (2003), os projetos são divididos em 
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fases para facilitar sua elaboração progressiva, gerenciamento e controle. Segundo o mesmo 

autor, são as características específicas de cada projeto que determinam qual deve ser seu 

ciclo de vida. A seqüência típica das fases do ciclo de vida do projeto é mostrada na Figura 2. 

 
FIGURA 2 - FASES NO CICLO DE VIDA DE UM PROJETO. Fonte: (PMBOK, 2004). 

É necessário ter cuidado para distinguir o ciclo de vida do projeto do ciclo de vida do 

produto. Por exemplo, um projeto realizado para apresentar ao mercado um novo computador 

de mesa é apenas um aspecto do ciclo de vida do produto, ou seja, o ciclo de vida do projeto 

passa por uma série de fases até criar o produto (PMBOK, 2004). A Figura 3 apresenta o ciclo 

de vida do produto. 

 
FIGURA 3 - CICLO DE VIDA DO PRODUTO. Fonte: (PMBOK, 2004). 

2.6 GRUPOS DE PROCESSOS 

Processos da gerência de projetos  se relacionam com a descrição, a organização e a 

conclusão do trabalho do projeto. São universais a todos os projetos, pois controlam o ciclo de 

vida do gerenciamento de projetos.   
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Os grupos de processos são independentes das áreas de aplicação. Os grupos de 

processo são ligados pelos resultados que produzem. O resultado de um processo 

freqüentemente é a entrada de outro. No PMBOK (2004) estão definidos cinco grupos de 

processos que possuem um conjunto de ações que levam o projeto em direção ao seu término. 

A seguir, é mostrada uma definição dos grupos de processos e, na Figura 4, estão mostrados 

seus inter-relacionamentos.  

I. grupo de processos de iniciação. Define e autoriza o projeto ou uma 

fase do projeto; 

II. grupo de processos de planejamento. Define e refina os objetivos e 

planeja a ação necessária para alcançar os objetivos e o escopo para os quais o projeto 

foi realizado; 

III. grupo de processos de execução. Integra pessoas e outros recursos para 

realizar o plano de gerenciamento do projeto para o projeto; 

IV. grupo de processos de monitoramento e controle. Mede e monitora 

regularmente o progresso para identificar variações em relação ao plano de 

gerenciamento do projeto, de forma que possam ser tomadas ações corretivas quando 

necessário para atender aos objetivos do projeto; e 

V. grupo de processos de encerramento. Formaliza a aceitação do produto, 

serviço ou resultado e conduz o projeto ou uma fase do projeto a um final ordenado 
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FIGURA 4 - INTERAÇÕES ENTRE OS GRUPOS DE PROCESSOS. Fonte: (PMBOK, 2004). 
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2.7 STAKEHOLDERS 

Os stakehoders (partes interessadas) no projeto são pessoas e organizações ativamente 

envolvidas no projeto ou cujos interesses podem ser afetados como resultado da execução ou 

do término do projeto (PMBOK, 2004). Eles podem também exercer influência sobre os 

objetivos e resultados do projeto. A equipe de gerenciamento de projetos precisa identificar as 

partes interessadas, determinar suas necessidades e expectativas e, na medida do possível, 

gerenciar sua influência em relação aos requisitos, para garantir um projeto bem-sucedido. 

Dinsmore (2003) destaca como principais stakehoders de um projeto: gerente do projeto, 

cliente, organização executora, membros da equipe do projeto, patrocinador, fornecedores e 

usuário final. Na Figura 5 está representada a influência das  partes interessadas nas 

características finais e no custo final do  projeto.  

   
FIGURA 5 - INFLUÊNCIA DOS STAKEHOLDERS AO LONGO DO TEMPO. Fonte: (PMBOK, 2004). 
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2.8 OBP (ORGANIZAÇÕES BASEADAS EM PROJETOS) 

Os projetos fazem parte de uma organização que é maior que o projeto e, mesmo 

quando o projeto é externo (parcerias), ele ainda será influenciado pela organização ou 

organizações que o iniciaram. Os aspectos-chave de influência organizacional são sistema 

organizacional e estrutura organizacional. Os sistemas organizacionais são divididos em 

organizações baseadas em projetos (OBP) e organizações não baseadas em projetos, sendo 

que as que não se baseiam em projetos dificilmente possuem um sistema de gerência eficiente 

e eficaz. Segundo o PMBOK (2004), as organizações baseadas em projetos são aquelas cujas 

operações consistem basicamente de projetos. Estas organizações estão classificadas em duas 

categorias: 

I. organizações cuja receita é obtida principalmente da realização de projetos para terceiros 

sob contrato – empresas de arquitetura, firmas de engenharia, consultores, empreiteiras  

contratadas do governo, organizações não governamentais etc.; e 

II. organizações que adotaram o gerenciamento por projetos. 

Muitos processos na organização são compostos de procedimentos contínuos e 

repetitivos e de projetos, fazendo com que esses processos recebam um tratamento que 

chamamos de "gerenciamento por projetos". Por exemplo, podemos usar o gerenciamento 

por projetos para efetuar a manutenção específica de um equipamento da planta industrial, 

uma correção em um software ou  a compra de um determinado equipamento. 

2.9 ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

As seções a seguir descrevem os principais aspectos dessas estruturas organizacionais 

mais amplas que podem influenciar o projeto 

Normalmente, toda organização apresenta ou deveria apresentar alguma forma de 

estruturação interna, a qual estabelece as regras básicas para a realização de seus objetivos. É 
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importante salientar que as empresas não adotam um único tipo de estrutura organizacional. 

Na realidade,  fazem uma mesclagem dos diversos modelos pelos diversos setores 

organizacionais. 

De acordo com o PMBOK (2004), a estrutura da organização executora geralmente 

limita a disponibilidade de recursos em um espectro de uma estrutura funcional a uma 

estrutura por projeto, com diversas estruturas matriciais intermediárias. Os tipos de estruturas 

organizacionais são: 

I. funcional tradicional: é um agrupamento de pessoas por especialização, o Gerente de 

Projetos não tem uma autoridade formal; 

II. matricial fraca: Nesta estrutura, o poder é dividido entre o Gerente Funcional, 

também conhecido como Gerente de Departamento, e o Gerente de Projeto, também 

conhecido como coordenador de projeto, na qual o único a se dedicar 

exclusivamente ao projeto é o Gerente de Projetos, enquanto os membros da equipe 

compartilham atividades nos projetos e em suas atividades departamentais; 

III. matricial balanceada: nesta estrutura, há um equilíbrio entre as atividades funcionais 

e as de projeto; e 

IV. matricial forte: possui uma visão maior na organização, com um alto valor na gestão 

de projetos; e 

V. projetizada: estrutura pouco vista nas organizações atuais, tendo como característica 

uma estrutura separada e vertical estabelecida para cada projeto. Todos os membros 

da equipe se reportam diretamente ao Gerente de Projeto. Cada uma das estruturas 

organizacionais exerce um papel diferente nas empresas com características 

diferentes, gerando influências distintas aos projetos, lembrando-se que a principal 

fonte de conflitos nas organizações com Matriz Forte ou Fraca é o compartilhamento 
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de responsabilidades. A Figura 6 mostra importantes características relacionadas a 

projetos nos principais tipos de estruturas organizacionais. 

 

 
FIGURA 6 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL NOS PROJETOS. Fonte: (PMBOK, 2004). 

2.10 ÁREAS DO CONHECIMENTO 

De acordo com Vargas (2003), no PMBOK são abordadas as áreas do gerenciamento 

de projetos, descrevendo a gerência em função dos seus processos componentes. Segundo o 

mesmo autor, estes processos têm um detalhamento específico e uma abrangência própria, 

podendo, no entanto, se integrar com os demais, formando um todo único e organizado. O 

PMBOK (2004) identifica nove áreas de concentração do conhecimento do gerenciamento de 

projetos, sendo elas: 

• gerenciamento da integração: processos que visam assegurar que todos os 

elementos do projeto sejam adequadamente coordenados; 

• gerenciamento de escopo: processos que garantem que no projeto esteja 

incluído todo o trabalho solicitado, e apenas este, para sua conclusão de maneira bem- 

sucedida; 
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• gerenciamento do tempo: engloba os processos necessários para assegurar a 

finalização no projeto no prazo previsto; 

• gerenciamento de custos: processos que visam garantir que o projeto seja 

concluído dentro do seu orçamento previsto; 

• gerenciamento da qualidade: são os processos necessários para certificar que 

o projeto esteja em conformidade com seus objetivos iniciais, solicitados pelo cliente 

ou contratante; 

• gerenciamento de recursos humanos: inclui os processos requeridos para 

otimizar a utilização dos profissionais envolvidos no projeto; 

• gerenciamento da comunicação: engloba os processos que visam assegurar a 

adequada disseminação e obtenção das informações do projeto; 

• gerenciamento de riscos: são os processos envolvidos na identificação, 

análise e respostas aos riscos do projeto; 

• gerenciamento das aquisições: envolve os processos requeridos para adquirir 

bens e serviços externos à organização promotora. 

A Figura 7 apresenta as nove áreas do conhecimento, com seus respectivos processos 

gerenciais. Os números de cada quadro representam o capítulo do PMBOK que aborda o 

tema. 
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FIGURA 7 - ÁREAS DO CONHECIMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS. Fonte: (PMBOK, 
2004). 

 

2.11 PMO – PROJECT MANAGEMENT OFFICE 

O Escritório de Gestão de Projetos, ou PMO, como é mais comumente referenciado na 

literatura especializada, é a estrutura organizacional que pode ser criada para atender à 

demanda em termos de coordenação da gestão de projetos em empresas (VALERIANO, 

2001).  
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O PMO é tipicamente implementado para formalizar e padronizar práticas, processos e 

operações de gestão de projetos. Estes processos padronizados devem conduzir a resultados 

consistentes e repetíveis e a uma maior probabilidade de sucesso dos projetos (PMI,  2006).  

O conceito formal de PMO, porém, ainda não foi definido, apesar dos conceitos de 

projetos e gestão de projetos já terem mais de meio século, com origens nos esforços da II 

Guerra Mundial (CRAWFORD; KERZNER, 2002). Segundo estes autores, a importância dos 

projetos tem-se justificado pelas constantes diminuições no tempo de que as empresas 

dispõem para colocar seus produtos no mercado e reagir, assim, às estratégias de seus 

competidores. Para suprir estas demandas, os projetos devem ser planejados e implementados 

com métodos sistemáticos, e os escritórios de projetos são estruturas nas quais as 

organizações podem implementar para melhorar sua capacidade de gestão de projetos 

(BLOCK; FRAME, 1998).  

Esta estrutura, para ser bem-sucedida, deve ser formalmente definida, estabelecida e 

suportada pela direção da empresa, após esta haver conseguido o comprometimento das 

pessoas que serão envolvidas neste processo. Beer (2002) e Kerzner (2005b) corroboram com 

esta afirmação.   

A missão principal do PMO é auxiliar na melhoria da taxa de sucesso dos projetos e 

dar visibilidade dos projetos à alta administração. Operacionalmente, o PMO deve prover 

suporte aos Gerentes de Projetos (administrativo, operacional e organizacional) e também 

organizar o processo de gestão de projetos, com a definição de padrões e modelos, consultoria 

e treinamento (DINSMORE, 2004). Assim, com o tempo, o PMO tende a assumir uma 

posição de influência no processo de tomada de decisão da empresa, por meio da geração de 

informações mais precisas, oportunas e confiáveis, sem, contudo, substituir as funções 

gerenciais tradicionais (CLELAND; IRELAND, 2002). 
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Para o sucesso do PMO, a regra principal que se deve sempre ter em mente é que esta 

é uma iniciativa de mudança cultural e deve ser tratada com objetivos de mais longo prazo, 

uma vez que envolve mudar a forma como as pessoas fazem seus trabalhos. Daft (2002) cita 

que a "cultura" de uma organização inclui modos de pensar compartilhados pelos seus 

membros e sua força se faz notar quando se tenta implementar novas estratégias ou 

programas. 

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

nova cultura e a nova forma de trabalhar através da adoção efetiva dos processos de gestão de 

projetos. Segundo Rodrigues (2005), formalizar esta nova maneira de trabalhar é uma das 

etapas necessárias à conclusão bem-sucedida de uma mudança nas organizações. 

 Em relação à sua localização na estrutura da empresa, existem vários trabalhos que 

mostram que há uma série de possibilidades e recomendações, mas não se determina uma 

posição correta ou mais indicada. O importante é que o PMO seja estruturado de acordo com 

as necessidades da organização e evolua segundo estas necessidades (CLELAND; IRELAND, 

2002).  

2.11.1 Tipos de PMO e Fatores Críticos de Sucesso na Implantação 

De forma análoga às metodologias de gerenciamento de projetos, existem inúmeras 

modalidades de PMOs. Os modelos mais comuns, conforme descrito na literatura, estão 

listados no Quadro 2. Contudo, apesar das diferentes nomenclaturas, a maioria das 

funcionalidades relacionadas a cada tipo de PMO é constante perante os diferentes autores 

citados. Neste trabalho, os tipos foram agrupados em três diferentes níveis:  

I. nível 1: equipe autônoma, estação meteorológica e escritórios de projetos funcionais; 

II. nível 2: escritório de suporte, centro de excelência e grupo de clientes; e 

III. nível 3: vice-presidência, esquadrão de comando e escritório de projetos corporativos, 
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 sendo que no nível 1 estão os tipos de PMOs considerados operacionais e no nível 3 os tipos 

de PMOs considerados estratégicos. 

Com relação à implantação adequada de um PMO, existem aspectos fundamentais, 

que devem ser observados. O Quadro 3 apresenta uma relação destes fatores críticos de 

sucesso, segundo diferentes autores. 

QUADRO 2 – TIPOS DE PMO  

Autor Tipos de PMO  

(DISMORE, 1998) Equipe Autônoma (APT-Autonomous Project Team) 
Cuida somente de um projeto específico.  
 
Escritório de Suporte (PSO-Project Support Office) 
O PSO fornece suporte técnico e administrativo, ferramentas e serviços aos 
vários gerentes de projeto simultaneamente.A responsabilidade pelo projeto é 
do gerente de projetos e não do PSO.  
 
Centro de Excelência (PMCOE- Project management Center of Excellence) 
Referência em gestão de projetos na empresa, fornece recursos para os 
projetos. 
 
Vice-presidência (CFO-Chief Project Office) 
Cuida e alimenta o portfólio de projetos da organização. 
 

(CASEY & PERCK, 
2001) 

Estação Meteorológica 
Reporta o andamento dos projetos, mas não os influencia. 
  
Torre de Controle 
Fornece direcionamento para os gerentes de projeto, mas não faz o 
gerenciamento 
 
Esquadrão de Comando 
Responsável pelos gerentes de projetos e sua capacitação 
 

(KERZNER,2003) Escritório de Projetos Funcional 
Específica de uma área, sendo utilizado para administrar eficientemente os 
recursos. 
 
Grupo de Consumidores 
Melhorar a comunicação com os consumidores. 
 
Escritório de Projetos Corporativos 
Apoio estratégico para toda organização 
 

 



 24
 

 

QUADRO 3 - FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO NA IMPLANTAÇÃO DE UM PMO Fonte: (GERHARD, 
2004). 

Autor Fator Crítico de Sucesso 
 

Apoio de sponsor (patrocinador) ou diretoria com poder e influência na 
empresa para assegurar que fatores externos sejam tratados. Os escritórios de 
projetos necessitam de ressonância com a alta gerência e devem ser parte da 
estrutura de poder da empresa para serem eficazes. 
Recursos técnicos: hardware e software atualizados e de qualidade são 
fundamentais para que o escritório seja eficaz. 
A metodologia de gestão a ser utilizada deve ser coerente, com 
processos e procedimentos explicando detalhadamente como conduzir os 
projetos. 
Premissas organizacionais que facilitem a comunicação do escritório de 
projetos com as diversas áreas da organização. 
Pessoas qualificadas para gerenciar e prestar suporte técnico aos 
projetos. 

(DINSMORE, 1998) 

O escritório deve ser capaz de demonstrar os benefícios da adoção das 
práticas de gerenciamento que estão propondo. 
Um fator decisivo para o sucesso da implantação de escritório de 
projetos é o valor que a alta gerência dá aos projetos e aos processos 
gerencias. Se o apoio for pouco, e não houver comprometimento no alto 
nível, o fracasso será provável. 
O nível de atuação do escritório pode determinar seu sucesso, uma vez que 
quanto mais amplas forem suas atribuições em perspectiva, maiores as 
perspectivas de dar certo, pois uma vez que suas atividades iniciarem 
restritas, dificilmente será possível expandi-las quando necessário. 
 
A qualidade e excelência dos serviços prestados é ponto importante, uma vez 
que se estes não satisfizerem suas atribuições iniciais, dificilmente irão 
evoluir para exercer atividades mais elevadas. 
O sistema de informações para o armazenamento de dados e informações dos 
projetos deve visar a melhoria dos processos gerenciais. 

(VALERIANO, 2001) 

 

 

 

A equipe do PMO deve ser corretamente dimensionada, com dedicação 
suficiente para resolução dos problemas de projetos abordados pelo escritório 
de projetos. 

(CLELAND, 2002)  O escritório de projeto deve ter apoio dos dirigentes para sua iniciação. No 
entanto, a continuidade do escritório é determinada pelos seus clientes, que 
são aqueles que recebem os produtos e serviços do escritório de projeto 
(dirigentes, gerentes ou líderes de projeto, membros da equipe do projeto, 
gerentes funcionais e stakeholders).  
Se os clientes não estão satisfeitos com os serviços, o apoio do dirigente pode 
acabar se desgastando e o escritório ser desativado. 

 
(KERZNER, 2002) Ao desenvolver a metodologia de gestão, não reinventar a roda, não 

desenvolver a metodologia a partir do zero. 

(DINSMORE, 2003) O papel do escritório de projetos deve estar claramente definido. 
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2.12 GESTÃO DE PROGRAMAS 

Um programa é um grupo de projetos relacionados, gerenciados de modo coordenado 

para a obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles fossem 

gerenciados individualmente (PMBOK, 2004). Ao contrário do gerenciamento de projetos, o 

gerenciamento de programas é o gerenciamento centralizado e coordenado de um grupo de 

projetos para atingir os objetivos e benefícios estratégicos do programa. 

Os programas também podem envolver uma série de empreendimentos repetitivos ou 

cíclicos. Por exemplo: as empresas de serviços públicos freqüentemente falam de um 

“programa de obras” anual, uma série de projetos desenvolvidos com base em esforços 

anteriores. Muitas organizações sem fins lucrativos possuem um “programa de arrecadação de 

fundos” para obter apoio financeiro, envolvendo uma série de projetos distintos, como uma 

campanha para atrair novos sócios ou um leilão. A publicação de um jornal ou uma revista 

também é um programa em que cada problema específico é gerenciado como um projeto. Este 

é um exemplo de caso em que operações genéricas podem se tornar um “gerenciamento por 

projetos”. 

2.13 GESTÃO DE PORTFÓLIOS 

Um portfólio é um conjunto de projetos ou programas e outros trabalhos agrupados 

para facilitar o gerenciamento eficaz desse trabalho, a fim de atender aos objetivos de 

negócios estratégicos (PMBOK, 2004). Os projetos ou programas no portfólio podem não ser 

necessariamente interdependentes ou diretamente relacionados. É possível atribuir recursos 

financeiros e suporte com base em categorias de risco e premiação, linhas de negócios 

específicas ou tipos de projetos genéricos, como infra-estrutura e melhoria dos processos 

internos. 
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 As organizações gerenciam seus portfólios com base em metas específicas. Uma meta 

de  gerenciamento de portfólios é maximizar o valor destes por meio do exame cuidadoso dos 

projetos e programas candidatos para inclusão e da exclusão oportuna de projetos que não 

atendam aos objetivos estratégicos da organização. Outras metas são equilibrar o portfólio 

entre investimentos incrementais e radicais e para o uso eficiente dos recursos. Os diretores e 

equipes de gerenciamento da diretoria normalmente assumem a responsabilidade de gerenciar 

os portfólios de uma organização. 

2.14 MATURIDADE EM GESTÃO DE PROJETOS 

Um modelo de maturidade organizacional é uma estrutura conceitual, composta por 

processos bem estabelecidos, com os quais uma organização desenvolve-se de modo 

sistêmico, a fim de atingir um estado futuro desejado. A cada degrau alcançado nessa jornada, 

o modelo reconhece e sinaliza o amadurecimento progressivo da organização. Segundo 

Kerzner (2002), maturidade é o desenvolvimento de sistemas e processos que são por 

natureza repetitivos e garantem uma alta probabilidade de que cada um deles seja um sucesso. 

Entretanto, processos e sistemas repetitivos não são garantia de sucesso. Apenas aumentam 

sua probabilidade.  

Macgrath (1998) apresenta um levantamento realizado com 288 empresas de 7 

indústrias que investem mais de U$$ 40 bilhões anualmente em pesquisa de desenvolvimento 

de novos produtos. Esta pesquisa levou ao desenvolvimento de um modelo de maturidade de 

processo de desenvolvimento de produto composto de 32 práticas gerenciais. Este modelo 

classifica as organizações em 4 estágios de maturidade: 

I. informal: ausência de um processo consistente de desenvolvimento de produto; 

II. funcional: organização funcional com barreiras entre as áreas funcionais; 



 27
 

 

III. excelência em  projetos: organização utiliza equipes de projetos interdepartamentais no 

desenvolvimento de novos produtos, e utilizam algum modelo de ciclo de vida com 

momentos de tomada de decisão claramente definidos; e 

IV. excelência em portfólios: a organização possui um processo integrado de gestão 

permeando todos os projetos e os coordena com uma estratégia de produto e de 

desenvolvimento tecnológico eficaz. 

Já o modelo CMM (Capability Maturity Model) teve início em 1986 para atender a 

uma necessidade do Departamento de Defesa Norte-Americano de analisar seus fornecedores 

de software (PAULK, 1994). Este modelo prevê que organizações com processos maduros 

tendem a produzir produtos de melhor qualidade. Ele estabelece cinco níveis de maturidade 

hierarquizados que, ao serem percorridos, levam as organizações a um nível de excelência em 

seus processos de desenvolvimento. Paulk (1994) descreve os cinco níveis como: 

I. inicial: todas as organizações estão nesse nível, por pior que seja; 

II. repetível: confrontam seus produtos contra requisitos pré-estabelecidos; 

III. definido: os processos são planejados e executados segundo procedimentos 

conhecidos e entendidos pelas pessoas envolvidas; 

IV. gerenciado: a administração possui indicadores do processo que permitem um 

acompanhamento quantitativo do seu desenvolvimento; e 

V. otimizado: a organização possui processos extremamente confiáveis e é capaz de 

realizar, prever falhas e alterar o processo e /ou tecnologia envolvida para obter 

melhores resultados. 

 Goldsmith (1997) apresenta o modelo CMM / Project Maturity Model, que pretende 

conciliar o PMBOK e o CMM. Contudo, é específico para projetos de Software. No início de 

2004, o PMI lançou o seu Modelo OPM3, desenvolvido a partir da pesquisa com outros tantos 

modelos pré-existentes de avaliação de Maturidade Organizacional e do apoio anônimo de 
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aproximadamente 800 voluntários de mais de 35 países, inclusive do Brasil. O Modelo OPM3 

visa oferecer uma estrutura formal capaz de traduzir estratégias em resultados de sucesso, 

consistentes e previsíveis. Deste modo, em princípio, o Modelo OPM3 retrata uma trilha 

segura e referenciada, capaz de orientar os gestores organizacionais nos seus investimentos 

em iniciativas de  aprimoramento da operação de gestão de projetos. A aplicação do Modelo 

OPM3 está baseada em três elementos-chave, inter-relacionados de modo seqüencial: 

I. conhecimento: conhecer os termos específicos, os componentes e os passos do modelo 

OPM3. É a base de formação para posterior utilização do modelo; 

II. avaliação:  um questionário que permitirá avaliar a organização em seu estágio atual no 

gerenciamento de projetos, programas e portfólios; e  

III. melhoria: a partir da avaliação elaborada estabelecer um caminho para a melhoria 

contínua. 

O elemento fundamental do Modelo OPM3 é o conjunto de conhecimentos agregados 

e interligados, elaborados por meio do trabalho voluntário de especialistas no mundo inteiro e 

recomendados de modo específico e situacional às diferentes organizações. Este conjunto de 

conhecimentos está representado no Modelo OPM3 sob a forma de diretórios de informação e 

é composto pelos seguintes elementos básicos: 

I. boas práticas geralmente aceitas e experimentadas, representando a habilidade de se 

conduzir projetos de modo mais consistente e previsível; 

II. capacidades ou pré-requisitos associados a cada uma das Boas Práticas;  

III. resultados que comprovam a existência de uma ou mais Capacidades; 

IV. indicadores-chave de desempenho (KPIs), que possibilitam medir os resultados 

atingidos; e 

V. caminhos e ligações lógicas que agregam capacidades às Boas Práticas. 
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As boas práticas e capacidades, por sua vez, estão relacionadas a dois diferentes 

fatores-chave dentro do modelo OPM3: 

I. domínios de abrangência, sobre os quais se desenvolvem as indicações e 

recomendações de amadurecimento organizacional. Os domínios mencionados no 

Modelo OPM3 referem-se a Projetos, Programas e Portfólio; e 

II. estágios de amadurecimento dos processos organizacionais, associados às fases do 

modelo de melhoria contínua de processos. 

 Os estágios de amadurecimento são descritos no Modelo OPM3 como, estágio de 

padronização, de mensuração, de controle e de melhoria contínua. A obtenção da maturidade 

organizacional pode ser vista como uma jornada contínua de aprimoramento de processos.  

Em suma, maturidade organizacional pode ser definida como o grau em que a organização 

aplica as boas práticas de gerenciamento de projetos, em cada um dos domínios estabelecidos: 

Projetos, Programas e Portfólios. 

2.15  INSTITUTOS DE P&D 

É difícil contabilizar quantos Institutos e Centros de Pesquisa existem no Brasil. 

Bancos de informações criados pelo Grupo de Estudos sobre Organização da Pesquisa e da 

Inovação do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp mostram um 

total de 454 (quatrocentos e cinqüenta e quatro) organizações, incluindo ONGs que trabalham 

com C&T, e fundações de apoio às atividades de CT&I. 

 O fato é que o Brasil possui um grande número de  Institutos de Pesquisas 

Tecnológicos de alto nível técnico-científico, em diversas áreas do conhecimento, como 

EMBRAPA, Instituto Agronômico, Centro Técnico Aeroespacial, Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia, CPqD, IPT, TECPAR, IAPAR, BUTANTAN, LACTEC, CENPES, 

CESAR, CERTI, entre muitos outros. Em sua grande maioria, são instituições públicas ou 

privadas sem fins lucrativos. O Brasil comporta tanto instituições públicas centenárias como 



 30
 

 

outras de fundação mais recente, criadas a partir da década de 70, com atuação em áreas 

tradicionais ou em novos campos do conhecimento. A título de exemplo, podem ser citados o 

Museu Goeldi, o Instituto Bacteriológico, o Instituto Biológico, o Instituto BUTANTAN e o 

Instituto Manguinhos, cujos trabalhos estavam voltados principalmente ao controle de 

epidemias. No tema agrícola, o histórico é pleno de casos bem-sucedidos, como o IAC 

(Instituto Agronômico de Campinas), o IPA (Instituto de Pesquisa Agrícola de Pernambuco) 

e, mais recentemente, a EMBRAPA. No campo da P&D industrial e da realização de testes, 

ensaios e a certificação de materiais,  registram-se os casos do IPT – Instituto de Pesquisa 

Tecnológica, do INT – Instituto Nacional de Tecnologia e do TECPAR – Instituto 

Tecnológico do Paraná. Nas décadas mais recentes, destaque deve ser dado à EMBRAPA e à 

constituição dos seus 40 centros de pesquisa agropecuária nas cinco regiões do país e às 

Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária (OEPAs),  também espalhadas por 17 dos 

26 estados da federação. É importante destacar também a criação de centros e institutos de 

CT&I originados em empresas estatais: o CENPES (1966), da PETROBRÁS; o CEPEL 

(1974), da ELETROBRÁS e o CPqD (1976), do sistema TELEBRÁS.  

O sistema público de C,T&I é constituído por várias entidades, laboratórios, centros e 

institutos de pesquisa e ensino, agências de fomento, unidades reguladoras, institutos de 

estudos e estatísticas ligadas a diferentes Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Agricultura, 

da Defesa, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Educação, do Meio 

Ambiente, do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Saúde, bem como a várias Secretarias 

de Governos Estaduais. O MCT (Ministério de Ciência e Tecnologia) concentra as 

organizações públicas federais voltadas à pesquisa e desenvolvimento, além do CNPq e da 

FINEP, e é responsável pela formulação e implementação da Política Nacional de Ciência e 

Tecnologia. O Estado de São Paulo possui um dos sistemas públicos de CT&I mais robustos 

do País – cinco Secretarias (de Agricultura, da Saúde, do Meio Ambiente, de Economia e 
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Planejamento e de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico), que abrigam 19 

instituições de pesquisa, 3 universidades estaduais, 3 faculdades isoladas, os centros de 

educação tecnológica espalhados pelo Estado, uma fundação de análise de dados e a principal 

fundação de amparo à pesquisa do País,  a FAPESP. 

 Não apenas as instituições públicas de pesquisa (IPPs) vêm contribuindo para a 

evolução técnico-científica em diferentes áreas do conhecimento. As organizações privadas 

sem fins lucrativos, como as fundações e, mais recentemente, as organizações sociais (ONG e 

OSCIP), realizam pesquisas e prestam serviços a diferentes setores da economia. Alguns 

exemplos são: o FUNDECITROS, o LACTEC, o CIMATEC, a COODETEC e o Instituto 

ELDORADO.  

Os exemplos aqui apresentados são uma pequena amostra da riqueza do contexto no 

qual se desenvolve ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Contudo,  as instituições públicas 

de pesquisa (IPPs) no País, qualquer que seja sua área de atuação ou do conhecimento ou 

missão ou dependência administrativa, vêm enfrentando, na grande maioria dos casos, 

problemas de diversas ordens, tais como: restrição orçamentária, perda de pessoal 

especializado, necessidade de requalificação dos quadros, dificuldade de inserção num 

ambiente cada vez mais competitivo, necessidade de desenvolver capacitação na alavancagem 

de recursos e no desenvolvimento de instrumentos de proteção intelectual, entre outros 

(SALLES-FILHO, 2000), (SKROBOT, 2005). 

2.16 TIPOS DE P&D 

2.16.1 Pesquisa Básica Dirigida 

 Trabalho teórico ou experimental executado com o objetivo de adquirir 

conhecimentos quanto à compreensão de novos fenômenos, com vistas ao desenvolvimento 

de produtos, processos ou sistemas inovadores. Envolve a análise de propriedades, estruturas 
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e conexões para formular e comprovar hipóteses, teorias e leis. Em geral, são projetos 

desenvolvidos no âmbito acadêmico e de institutos de pesquisas (ANEEL, 2001). 

 Forma mais tradicional de realizar pesquisa, predominantemente nas universidades, 

representa a busca do conhecimento per si, observando a fronteira atual do conhecimento e 

realizando uma busca pelo seu avanço, gerando novos conhecimentos, sem que 

necessariamente haja uma aplicação imediata para tal. Este tipo de pesquisa, normalmente, 

surge espontaneamente da atividade cotidiana de pesquisadores imersos em seus laboratórios 

(curiosity-driven research) (ABINEE, 2006). 

2.16.2 Pesquisa Aplicada 

 Trabalho executado com o objetivo de adquirir novos conhecimentos, com 

vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, processos ou sistemas. Determina 

os possíveis usos para as descobertas da Pesquisa Básica Aplicada Dirigida ou novos métodos 

e maneiras de alcançar um certo objetivo específico. O resultado da Pesquisa Aplicada 

geralmente propicia a possibilidade de patente junto ao INPI (ANEEL, 2001). 

Está normalmente alinhada com as demandas de mercado e/ou oportunidades de 

inovação, com aplicações imediatas (market-driven research). A pesquisa aplicada busca o 

avanço da fronteira tecnológica e propicia a possibilidade de registro de propriedade 

intelectual. (ABINEE, 2006). 

2.16.3 Desenvolvimento Experimental 

 Trabalho sistemático delineado a partir do conhecimento pré-existente, visando 

a comprovação ou demonstração da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, 

processos, sistemas e serviços ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já produzidos e 

estabelecidos (ANEEL, 2001). 



 33
 

 

2.17 DESAFIOS E OPORTUNIDADES  

A partir da década de 90, o desenvolvimento industrial brasileiro sofre uma ruptura 

com a abertura de mercado e a reorganização da  indústria (SOUZA; SBRAGIA, 2000). Com 

isto, as mudanças passaram a ser mais profundas e freqüentes, exigindo uma nova postura não 

só da indústria, como também dos Institutos de Pesquisas Tecnológicas.  

Nos últimos anos está ocorrendo uma diminuição da participação do Governo no 

orçamento dos Institutos de Pesquisas Tecnológicas, o que tem levado as mesmas a 

realizarem mais projetos de prestação de serviços, como forma de complementarem a sua 

receita. Assim, os Institutos de Pesquisas Tecnológicas são obrigados a competir com outras 

organizações e entre si próprias, num cenário que exige maior qualidade dos produtos e 

serviços, menor tempo de desenvolvimento dos produtos, recursos limitados e onde há 

concorrência com redes globais. Em especial, o ambiente de redes é característico daqueles 

intensivos em conhecimento, como é o ambiente de P&D, onde os Institutos de Pesquisas 

Tecnológicas estão inseridos (SOUZA, 2004). Segundo Grier (1999), alguns dos principais 

desafios são: um mercado cada vez mais competitivo, redução dos recursos provenientes do 

governo e de outras fontes tradicionais, bem como a necessidade de produzir inovações em 

um ritmo muito mais intenso que há alguns anos. Os institutos de pesquisa terão que 

responder rápido aos desafios apresentados. Neste sentido,  Grier (1999) propõe que as 

instituições de P&D no Brasil melhorem ou criem novas estratégias de gestão, consolidem 

alianças estratégicas, capacitem seus recursos humanos e invistam cada vez mais em 

pesquisas aplicadas.  

A gestão de organizações dos Institutos de Pesquisas Tecnológicas não é tarefa 

simples e tem pontos semelhantes e específicos em relação ao gerenciamento de empresas e 

mesmo em relação à gestão pública (administração direta e indireta). As características 

intrínsecas das atividades de P&D, por exemplo, requerem um compromisso por parte dos 
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esquemas gerenciais que permitam o acompanhamento e controle dentro de um ambiente de 

liberdade de ação de um trabalho que tem natureza essencialmente criativa. Os limites entre 

controle e liberdade da ação são tênues e específicos às atividades. Há atividades mais ou 

menos controláveis, mais ou menos previsíveis e mais ou menos rotineiras. 

O gerenciamento de projetos de P&D, por exemplo, não segue lógicas aplicáveis a 

projetos de engenharia ou a qualquer outro tipo de projeto cujos horizontes de previsibilidade 

são menos incertos. O conhecimento acumulado ao longo da execução de um projeto pode, 

em várias situações, alterar os rumos inicialmente previstos. Por outro lado, isto não quer 

dizer que não se devam gerenciar projetos de P&D. Deve-se, sim, fazê-lo com ferramentas 

flexíveis e que permitam absorver mudanças ao longo do projeto.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 Este capítulo apresenta a metodologia sob a qual a pesquisa foi realizada, a 

delimitação do estudo de caso e a organização para execução deste trabalho. 

3.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

O presente trabalho pode ser classificado como pesquisa exploratória, pois tem por 

objetivo obter familiaridade com a  disciplina de gestão de projetos para contribuir como o 

desenvolvimento de um framework para implantação de um PMO em Institutos de Pesquisas, 

com uma abordagem teórica avaliando um estudo de caso. Estudo de caso é definido como 

um questionamento empírico que investiga um fenômeno contemporâneo com seus contextos 

de vida real, quando as fronteiras entre fenômeno e contexto não são claramente evidentes e 

nos quais fontes múltiplas de evidência são usadas (YIN, 1989). 

 O trabalho aqui proposto também utiliza como método científico o dedutivo, com o 

qual se procura chegar a uma conclusão a partir de uma cadeia de raciocínio descendente, ou 

seja, do geral para o particular. Desta forma, o trabalho foi iniciado através de uma 

abordagem teórica, baseada em pesquisa bibliográfica, com o objetivo de se descobrir 

conceitos e idéias gerais sobre os assuntos: “PMO e Gestão de projetos tecnológicos em 

Institutos de Pesquisa”. Em seguida, iniciou-se uma parte empírica na qual se realizou um 

estudo de caso no LACTEC, que desenvolve projetos tecnológicos de P&D, para detalhar e 

conseguir uma melhor compreensão sobre o assunto. Após esta contextualização, aliando a 

teoria (pesquisa bibliográfica) com a prática (estudo de caso), foi elaborada uma proposta para 

com os principais aspectos necessários para a implementação de um PMO no LACTEC.  
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3.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

O presente trabalho se limitou à análise e proposta de um modelo (framework) de 

gerenciamento de projetos para o caso LACTEC, que é um Instituto de Tecnologia sem fins 

lucrativos e auto-sustentável, cuja sede fica localizada em Curitiba-PR. A proposta de 

implementação de PMO está embasada na análise de suas características e necessidades.     

Existem diversas abordagens que apresentam conceitos relacionados ao gerenciamento 

de projetos tais como a européia (IPMA), a inglesa (APM) e a japonesa (PMCC). Contudo, no 

presente trabalho, utilizaram-se os conceitos difundidos pela abordagem americana disposta 

no PMI (Project Management Institute), uma vez que é a abordagem com maior influência no 

Brasil, com vários “chapters” pelo país.  

3.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Para a representação da organização deste trabalho, apresentada na Figura 8, foi 

utilizada a ferramenta denominada WBS (Work BreakDown Structure).  A WBS é uma 

decomposição hierárquica orientada à “entrega” do trabalho a ser executado pela equipe do 

projeto para atingir os objetivos do projeto (PMBOK, 2004). 
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FIGURA 8 - WBS PARA ORGANIZAÇÃO DESTE  TRABALHO. 

 

3.4 COLETA DOS DADOS 

 Foram utilizados dois questionários, dispostos nos Apêndices I e II, aplicados 

durante a  entrevista com cada um dos Gerentes e Pesquisadores selecionados para esta 

pesquisa. Além destas fontes, teve-se acesso aos documentos, guias, normas e diretrizes do 

Instituto. A duração média das entrevistas, realizadas individualmente, foi de 50 minutos por 

entrevistado. O local, as datas e horários para as entrevistas foram acordados e pré-fixados. 

O questionário disposto no Apêndice I contém questões gerais sobre Gerenciamento 

de Projetos e teve por objetivo principal  avaliar o grau de maturidade de gestão de projetos 

dentro do LACTEC. O questionário disposto no Apêndice II contém uma série de atividades  

relacionadas a gerenciamento de projetos, contemplando questões para todos os grupos de 

processos. O objetivo foi identificar as atividades que já são utilizadas,  as atividades que não  

são utilizadas, mas, segundo os entrevistados, deveriam ser e quais atividades são utilizadas 

mas não se conseguem verificar seus benefícios. Ambos os questionários abordam diferentes 

Organização do Trabalho 

Delimitação do Estudo de caso 

Revisão Bibliográfica 

Coleta dos Dados 

Análise dos Dados 

Desenvolvimento do Framework 

Projetos PMI/PMBOK Institutos de P&D 

Entrevistas Análise de Documentos Questionários 
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aspectos e atividades sobre a gestão de projetos. A Tabela 3 apresenta as questões sobre 

gerenciamento de projetos, do questionário disposto no Apêndice I, que foram 

intencionalmente ligadas a atividades referenciadas no questionário disposto no Apêndice II, a 

fim de permitir um ponto de verificação sobre a coerência das  respostas.  

TABELA 3 – QUESTÕES DO APÊNDICE I QUE ESTÃO RELACIONADAS ÀS DO APÊNDICE II 

  

 

 

 

 

 

3.5 AMOSTRA ANALISADA 

 Foram entrevistados Pesquisadores e Gerentes de Departamento que já 

trabalharam como coordenadores de projetos para Concessionárias de Energia Elétrica. A 

receita obtida com a execução destes projetos representa mais de 60% da receita anual do 

LACTEC. Os coordenadores (Gerentes e Pesquisadores) foram selecionados a partir de uma 

pesquisa no banco de dados do LACTEC, dos projetos submetidos nos últimos 4 (quatro) 

anos. O número total de projetos submetidos durante este período foi de 558 (quinhentos e 

cinqüenta e oito), sendo listados 55 (cinqüenta e cinco) coordenadores. Entretanto, de acordo 

com a base de dados consultada, destes cinqüenta e cinco coordenadores, 25 apresentaram 

somente um projeto por ano. O índice de aprovação por parte das Concessionárias de Energia 

Elétrica é muito baixo, em torno de 25%. Deste modo, é muito comum ter Pesquisadores 

coordenando efetivamente de um a dois projetos por ano. Assim, foram selecionados os 

Pesquisadores com maior índice de aprovação de projetos junto às Concessionárias de 

QUESTÃO APÊNDICE I QUESTÃO APÊNDICE II 
1 32 
2 21 

4.a 5 e 6 
4.b 11 
4.c 13 
4.d 18 
5 35 
6 35 
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Energia Elétrica. A partir desta seleção foram agendadas entrevistas com 26 coordenadores 

(que aceitaram participar deste processo) que, juntos, submeteram 349 projetos, o que 

representa 62% do total de projetos submetidos durante os últimos 4 (quatro) anos. 

A Tabela 4 apresenta o número de coordenadores divididos por suas funções: Gerente 

de Departamento ou Pesquisadores.  

TABELA 4 - RELAÇÃO DO Nº. DE ENTREVISTADOS POR CARGO OU FUNÇÃO.  

  

Cargo ou Função Quantidade 
Gerente de Departamentos 5 
Pesquisador 21 
Total 26 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo estão apresentados os resultados da pesquisa realizada. 

4.1 LACTEC COMO UMA OBP 

Os principais objetivos das Instituições de Pesquisa Tecnológica  são promover a 

inovação tecnológica e prestar serviços para solucionar problemas da sociedade. Estas duas 

linhas de ação são desenvolvidas por meio de projetos: de inovação tecnológica e de prestação 

de serviços. 

 Assim, os Institutos de Pesquisa Tecnológica utilizam os projetos para alcançarem 

seus objetivos (SOUZA, 2004). A  partir deste aspecto, fica evidente a caracterização do 

LACTEC como uma OBP. 

4.2 MATURIDADE EM GESTÃO DE PROJETOS 

 São descritos, no item 2.12, alguns conceitos de modelos de maturidades em 

gestão de projetos. Ao analisar-se o resultado da pesquisa realizada no LACTEC, sob a óptica 

de qualquer um desses modelos, pode-se verificar que o mesmo está em uma fase embrionária 

quanto à gestão de projetos. Isto é, existe o reconhecimento da necessidade por parte dos 

profissionais; contudo, não há, como identificado pelo resultado percentual da questão 32 do 

Apêndice II e da questão 1 do Apêndice I, uma metodologia única e difundida dentro da 

organização para a gestão de projetos, fazendo com que cada projeto seja planejado e 

controlado de maneira diferente um do outro. 

4.3 FERRAMENTAS DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 Somente para 14% dos Pesquisadores entrevistados as ferramentas de software 

atuais, utilizadas para o planejamento e controle dos projetos, atendem às necessidades para 
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todos os projetos, sendo que este índice cai para 0% quando são analisadas as respostas dos 

Gerentes de Departamento. Softwares especiais para gestão de projetos, como o MS Project, 

Primavera etc.  são pouco utilizados. A parte financeira é controlada por um software 

chamado SAPIENS, sendo que a principal ferramenta utilizada para gerenciar o projeto é o 

software fornecido pela ANEEL, que é  um formulário eletrônico no qual os projetos são 

elaborados para serem avaliados, posteriormente, pela agência reguladora. 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO DO APÊNDICE I 

Questão 1 - A empresa estabelece e utiliza processos de gerenciamento de projetos uniformes 

baseados em documentação padronizada, seja para aqueles considerados essenciais ou 

complementares, para todas as fases do ciclo de vida de cada projeto? 

Para 52% dos Pesquisadores entrevistados e para 80% dos Gerentes de Departamento 

entrevistados, não existe uma metodologia-padrão de gestão de projetos dentro da 

organização. Este resultado demonstra que não existe uma metodologia única que abranja 

todo o ciclo de vida do projeto e sim várias formas de se coordenar o projeto, que variam de 

acordo com o coordenador do projeto.  

Questão 2 - A empresa estabelece o papel do Gerente de projetos para todos os projetos?  

Para 60% dos Gerentes de Departamento e para 43% dos Pesquisadores entrevistados, 

o papel de gerente de projetos não existe dentro da organização. Este conflito deve-se ao fato 

de que, para a maioria dos integrantes da equipe do projeto, a função do gerente de projetos 

pertence ao profissional definido pela concessionária e cabe ao profissional do LACTEC o 

papel de executar o projeto, ou seja, não está definida uma matriz clara de responsabilidades. 
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Questão 3 - Uma vez que a estrutura organizacional tem influência sobre os projetos e 

considerando os conceitos abaixo relacionados, em qual dessas estruturas o LACTEC melhor 

se enquadra? 

Com relação à estrutura organizacional, 100%, dos Pesquisadores a consideram uma estrutura 

matricial, enquanto que para 40% dos Gerentes a estrutura predominante é a funcional. 

Fazendo-se uma análise, chegou-se à  conclusão que a estrutura é matricial fraca, fortemente 

centrada nos departamentos e especialidades técnicas. Além disso, segundo Sapienza (1995), 

a estrutura matricial é recomendada para instituições de pesquisa, uma vez que propicia um 

melhor balanceamento entre as solicitações dos clientes e a capacidade científica para 

respondê-las. 

Questão 4 -  Em sua opinião, qual a principal característica dos projetos de P&D que precisa 

de melhor monitoramento e atitudes para aumentar o grau de sucesso dos projetos? 

Na Tabela 5 estão apresentadas as principais características que precisam ser 

melhoradas, segundo os entrevistados: 

TABELA 5 - CARACTERÍSTICAS QUE PRECISAM MELHORAR, SEGUNDO OS ENTREVISTADOS.  

Características Gerentes Pesquisadores 
ESCOPO 40% 22% 
QUALIDADE 0% 61% 
CUSTO 40% 11% 
PRAZO 20% 6% 

 

Segundo Kerzner (2002), as equipes de projetos de P&D são formadas por técnicos 

altamente capacitados, que acreditam que custo e tempo não são importantes quando se 

consegue aperfeiçoar o estado da arte, o que fica evidente ao analisarmos as respostas dos 

Pesquisadores na Tabela 5.  
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Questão 5 - Como você avalia a integração entre os membros da equipe durante o ciclo de 

vida do projeto? 

Para 57% dos Pesquisadores entrevistados e para 60% dos Gerentes de Departamento 

entrevistados, a integração entre os membros das equipes é regular. Já para 24% dos 

pesquisadores entrevistados, a integração entre os membros das equipes é ruim ou péssima,  

sendo que este índice é de 20% entre os Gerentes de Departamento. 

Questão 6 - Como você avalia a comunicação entre os membros da equipe durante o ciclo de 

vida do projeto?   

Para 65% dos Pesquisadores entrevistados e para 60% dos Gerentes de Departamento 

entrevistados, a comunicação entre os membros das equipes é regular. Dentro dos projetos de 

P&D, complexos pela própria natureza, a matéria-prima mais importante é o capital 

intelectual. Assim sendo, tanto a comunicação quanto a integração entre os membros da 

equipe de projeto é fundamental para o sucesso.  

Questão 7 - As ferramentas de software atuais, utilizadas para o planejamento e controle dos 

projetos, atendem às necessidades?   

Para  a maioria dos entrevistados, as ferramentas de software utilizadas atualmente na 

gestão de projetos são ineficazes e não atendem às necessidades. Somente 14%  dos 

Pesquisadores entrevistados acreditam que as ferramentas de software, utilizadas atualmente 

no LACTEC, são úteis para o planejamento e controle dos projetos. As ferramentas não são 

integradas e não conseguem fornecer uma base de dados única. Assim sendo, não se 

conseguem fornecer dados históricos e nem lições apreendidas para projetos futuros. 
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Questão 8 - Você considera que a existência de uma metodologia-padrão e suportada por um 

escritório de projetos (PMO) ajudaria para que  projetos sejam entregues  dentro dos prazos, 

custos e qualidade esperados ? 

Somente 15% dos Pesquisadores e 20% dos Gerentes de Departamento entrevistados 

não acreditam que a existência de uma metodologia-padrão e suportada por um escritório de 

projetos (PMO) seria útil para o LACTEC.  

Durante as entrevistas foram feitas também questões abertas (descritas abaixo) aos 

entrevistados, e as principais respostas foram mapeadas e estão apresentadas no Quadro 4.  

1) Quais as principais dificuldades encontradas na execução de suas atribuições 

relacionadas aos projetos dentro do LACTEC ? 

2) Na sua opinião, quais seriam as características necessárias para melhorar o sistema de 

gestão de projetos no LACTEC ? 

3) Na sua opinião, quais os pontos fortes e fracos da gestão de projetos no LACTEC ? 

4) Como são feitas a seleção e a avaliação dos projetos no LACTEC ? 

QUADRO 4 - RESPOSTAS ÀS QUESTÕES ABERTAS REALIZADAS NA ENTREVISTA.  

Questão 1  - Falta de treinamento em gestão de projetos, independente da função. 
 - Problemas relacionados à motivação entre os membros das equipes. 
 - Descrição clara dos papéis dentro dos projetos. 
 - Burocracia administrativa. 
 - Falta de comprometimento entre os departamentos. 

Questão 2  - Ministrar cursos na área de gestão de projetos. 
 - Implantação de uma metodologia-padrão. 

Questão 3  - Pontos Fracos: 
Falta de uma metodologia e capacitação em gestão de projetos. 
Falta de uma definição clara de papéis.  
Falta de objetividade  no retorno da pesquisa.  
Falta agregar valor ao projeto. 
Falta de comprometimento entre os departamentos. 

 - Pontos Fortes: 
Corpo Técnico. 

 
Questão 4  - A  ampla maioria não entende que haja uma forma de seleção e avaliação 

para os projetos. 
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4.5 ANÁLISE DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO DO APÊNDICE II 

Este questionário apresenta 34 (trinta e quatro) atividades relacionadas aos 5 grupos de 

processos e 1 (uma) questão sobre a utilização de uma metodologia-padrão para gestão dos 

projetos. A Tabela 6 apresenta  uma relação entre as  atividades  do questionário e  os grupos 

de processos. 

TABELA 6 - RELAÇÃO ENTRE ATIVIDADES DO QUESTIONÁIRO E OS GRUPOS DE PROCESSOS.  

Processos Nº de processos no 
PMBOK 

Nº de questões no 
questionário. 

% de questões no 
questionário 

Iniciação 2 3  9 %  
Planejamento 21 22 65%  
Execução 7 2 6 %  
Controle 12 6 17 %  
Encerramento 2 1 3 %  

 
 
 É importante salientar que no LACTEC os projetos são executados por meio de 

contratos com as Concessionárias de Energia Elétrica após a aprovação do Programa de P&D 

pela  ANEEL. Segundo (ANAO, 2003) nas organizações em que os projetos operam sob 

contratos, as fases de planejamento e controle são as mais relevantes.  

4.5.1 Iniciação 

O processo de iniciação é responsável por, formalmente, iniciar o projeto ou fase do 

projeto, bem como estabelecer os requisitos ou as necessidades de negócios da organização. 

Esta fase é mais conceitual e inclui preliminarmente a avaliação de uma “idéia”. 

Na Tabela 7 está apresentado o mapeamento das respostas referentes a esse grupo de 

processos. 
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TABELA 7 - AVALIAÇÃO DO GRUPO DE PROCESSOS DE INICIAÇÃO. 

2.1-Definição dos objetivos e metas do projeto/ 2.3-Documento formal de aprovação do projeto 
2.30-Processo formal para seleção de projetos 

Gerentes 
 

Importância 

Questão 

Não 
Utilizado 

Esporadicamente Com Baixa 
eficiência 

Com Alta 
Eficiência Baixa Média Alta 

2.1 20% 0% 20% 60% 0% 0% 100% 
2.3 20%  0% 20% 60% 20% 20% 60% 
2.30 80% 20% 24% 0% 20% 20% 40% 

Pesquisadores 
 

Importância 

Questão 

Não 
Utilizado 

Esporadicamente Com Baixa 
eficiência 

Com Alta 
Eficiência Baixa Média Alta 

2.1 19% 0% 33% 48% 0% 0% 100% 
2.3 36% 5% 18% 41% 14% 23% 63% 
2.30 62% 14% 24% 0% 24% 24% 52% 

 

Segundo Kerzner (2002), o mais importante nesta fase é uma análise preliminar de  

riscos e seu impacto sobre o tempo, custo  e requerimentos, juntamente com o impacto sobre 

os recursos da empresa. Contudo, para uma análise de risco mais efetiva, é necessário que os 

objetivos e metas do projeto estejam claros. Com a pesquisa verificou-se que para 100% dos 

entrevistados esta atividade é de alta importância. Contudo, somente para 50% ela é executada 

com eficiência no LACTEC. 

A pesquisa mostra também que,  para 66% dos entrevistados, não existe um processo 

formal para seleção de projetos. Contudo, para 50% esta atividade é considerada de alta 

importância. A explicação é que no LACTEC os projetos de pesquisa são muito dependentes 

das agências reguladoras e órgãos de fomento, tais como ANEEL, FINEP, Fundos Setoriais 

etc. Assim sendo, o processo e seleção de projetos ocorrem externamente ao LACTEC, tendo 

como principal origem a ANEEL. Isto explica também o fato de que somente para  42% dos 

entrevistados a aprovação formal do projeto é executada com alta eficiência. Porém, é 

importante destacar que neste caso os entrevistados estão se referindo ao documento de 

aprovação do projeto pela entidade reguladora e não pelo LACTEC.  
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 O Quadro 5 apresenta os processos que foram propostos no framework, descritos no 

capítulo 5, para a fase iniciação de projetos e seus benefícios esperados. Os processos foram 

definidos a partir da análise dos questionários descritos no Apêndice I e no Apêndice II, e na 

revisão bibliográfica para esta fase. 

QUADRO 5 – QUESTÕES  TRATADAS  NO FRAMEWORK  PARA  FASE DE INICIAÇÃO E SEUS 
BENEFÍCIOS ESPERADOS.  

Iniciação Benefícios 
Descrever claramente os objetivos e metas do 
projeto.   

Fornece  os motivos para a realização do projeto,  
estabelecendo o direcionamento e auxiliando na tomada de 
decisão durante todo ciclo de vida. Além disso, apresenta as 
restrições e hipóteses gerais para o projeto. 

Definir a função de gerente de projeto.  Fornece autoridade ao gerente de projeto, aumentando o seu 
poder para tomada de decisão. Auxilia na disseminação da 
metodologia, pois o gerente de projetos deve ser 
responsável por assegurar a utilização dos processos. 

Descrever em alto nível as premissas e restrições 
do projeto  

Auxiliar o planejamento, fornecendo uma visão inicial 
sobre as principais questões que devem ser tratadas durante 
o planejamento. 
Auxilia na tomada de decisão.  

Fornecer um documento, interno, de aprovação 
formal do projeto. 

Possibilita responder rapidamente quais são os projetos que 
estão sendo executados pelo departamento, possibilitando 
uma rápida priorização de recursos. 
Auxilia o alinhamento com o planejamento estratégico. 
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4.5.2 Planejamento 

 O planejamento é o “coração” da gestão de projetos. O objetivo é deixar  claro 

os objetivos do projeto e como os mesmos serão alcançados. O planejamento é, na verdade, 

um conjunto de documentos que descrevem o escopo, o cronograma os riscos etc. e fornecem 

a base para tomada de decisão durante o ciclo de vida do projeto. Assim sendo, é neste grupo 

de processos que se desenvolve o plano de gerenciamento do projeto através da identificação, 

definição e amadurecimento do escopo do projeto. O custo do projeto é estimado e são 

agendadas  as atividades do projeto. Os riscos são identificados e um plano de resposta é 

desenvolvido. À medida que forem descobertas novas informações sobre o projeto, as 

dependências, os requisitos, os riscos, as oportunidades, as premissas e as restrições 

adicionais serão identificados ou resolvidos. Na Tabela 8 está apresentado o mapeamento das 

respostas referentes a este grupo de processos. 

TABELA 8 - AVALIAÇÃO DO GRUPOS DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO 

2.2 – Definição e apresentação das restrições e hipóteses sobre o 
projeto 
2.4 - Listagem das atividades a serem desenvolvidas 
2.5 - Detalhamento das atividades a serem desenvolvidas 
2.6 - Formalização do detalhamento do escopo   
2.7 - Análise do custo/ benefício 
2.8 - Verificação da relevância do projeto para atingir os 
objetivos estratégicos do LACTEC 
2.9 - Planejamento do projeto 
2.10 - Documentação do plano de ação  
2.11 - Estimativa de tempo necessário para execução de cada 
atividade 
2.12 - Desenvolvimento do cronograma  
2.13 - Estimativa de custo necessário para execução de cada 
atividade 
2.14 - Documento que identifique claramente as 
responsabilidades e funções de cada  profissional dentro do 
projeto  
 
 

2.15 - Levantamento dos recursos necessários para o projeto 
2.16 - Especificação dos recursos necessários para realização 
de cada atividade 
2.17 - Produção de diagrama de sequenciamento das 
atividades  
2.18 - Definição de metas e atributos de qualidade  
2.19 - Listagem dos fatores de risco que poderão afetar o 
projeto  
2.20 - Especificação de riscos de cada atividade 
2.21 - Definição de marcos críticos (atividades principais)  
2.23 - Definição de indicadores para avaliar o andamento do 
projeto 
2.24 - Especificação de indicadores para as atividades 
2.33 - Planejamento de respostas aos riscos identificados 

Gerentes 
 

Importância 

Questão 

Não 
Utilizado 

Esporadicamente Com Baixa 
Eficiência 

Com Alta 
Eficiência Baixa Média Alta 

2.2 0% 20% 80% 0% 0% 40% 60% 
2.4 20% 0% 80% 0% 0% 0% 100% 
2.5 20% 0% 80% 0% 0% 0% 100% 
2.6 20% 40% 40% 0%  0% 20% 80% 
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2.7 40% 0% 60% 0%  0% 0% 100% 
2.8 60% 40% 0% 0% 0% 20% 80% 
2.9 40% 20% 40% 0% 0% 60% 40% 
2.10 40% 40% 20% 0% 0% 60% 40% 
2.11 40% 20% 40% 0% 0% 20% 80% 
2.12 0% 20% 60% 20% 0% 0% 100% 
2.13 40% 0% 60% 0% 20% 0% 80% 
2.14 100% 0% 0% 0% 0% 40% 60% 
2.15 20% 0% 40% 40% 0% 0% 100% 
2.16 20% 0% 40% 40% 0% 0% 100% 
2.17 100% 0% 0% 25% 0% 60% 40% 
2.18 80% 20% 0% 0% 0% 0% 100% 
2.19 60% 0% 40% 0% 0% 40% 60% 
2.20 60% 40% 0% 0% 0% 40% 60% 
2.21 20% 40% 40% 0% 0% 0% 100% 
2.23 60% 20% 0% 20% 0% 100% 0% 
2.24 60% 20% 0% 20% 0% 40% 60% 
2.33 60% 20% 20% 0% 0% 20% 80% 

Pesquisadores 
 

Importância 

Questão 

Não 
Utilizado 

Esporadicamente Com Baixa 
Eficiência 

Com Alta 
Eficiência Baixa Média Alta 

2.2 24% 38% 19% 19% 0% 19% 81% 
2.4 10% 24% 24% 42% 0% 19% 81% 
2.5 24% 19% 28% 29% 10% 10% 80% 
2.6 29% 14% 19% 38% 5% 29% 66% 
2.7 14% 19% 48% 19%  0% 5% 95% 
2.8 62% 33% 5% 0% 0% 23% 77% 
2.9 57% 14% 29% 0% 0% 33% 67% 
2.10 62% 19% 14% 5% 0% 33% 67% 
2.11 24% 10% 47% 19% 0% 24% 76% 
2.12 5% 5% 47% 43% 0% 14% 86% 
2.13 5% 14% 52% 29% 0% 10% 90% 
2.14 61% 19% 10% 10% 10% 24% 66% 
2.15 10% 10% 42% 38% 0% 0% 100% 
2.16 10% 19% 47% 24% 0% 14% 86% 
2.17 52% 5% 14% 29% 0% 38% 62% 
2.18 61% 29% 5% 5% 0% 38% 62% 
2.19 19% 10% 57% 14% 5% 47% 48% 
2.20 33% 14% 48% 5% 10% 38% 52% 
2.21 14% 10% 47% 14% 0% 24% 76% 
2.23 52% 24% 24% 0% 14% 43% 43% 
2.24 52% 24% 24% 0% 0% 67% 33% 
2.33 62% 14% 24% 0% 0% 43% 57% 
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 Observando-se as respostas fornecidas pelos entrevistados para a fase de 

planejamento, verifica-se que, tanto para os Gerentes de Departamento como para os 

Pesquisadores entrevistados, a maioria das atividades é considerada de média ou alta 

importância. Contudo, poucas são utilizadas com eficiência. Isto indica que não há, ou não se 

consegue perceber que há, um planejamento nas atividades relacionadas aos projetos dentro 

do  LACTEC, corroborando o resultado da questão 1 apresentada no capítulo 4 deste 

documento. Desta forma, fica evidente que a maturidade em gestão de projeto no LACTEC 

ainda está em um estágio inicial. O Quadro 6 apresenta os processos que foram propostos no 

framework, descrito no capítulo 5, para a fase de planejamento de projetos e seus benefícios 

esperados. Os processos foram definidos a partir da análise dos questionários descritos no 

Apêndice I e no Apêndice II, e na revisão bibliográfica para esta fase. 

QUADRO 6 - QUESTÕES  TRATADAS  NO FRAMEWORK  PARA  FASE DE PLANEJAMENTO E SEUS 
BENEFÍCIOS ESPERADOS. 

Planejamento Benefícios 
Definição do Escopo  Entender o que o projeto contém e desenvolver um documento que 

auxilia na definição de como o trabalho pode ser executado para 
atingir o objetivo proposto. Permitir que os membros da equipe 
saibam onde seu trabalho se encaixa dentro do projeto como um 
todo. Facilita o controle, evitando que um trabalho não definido seja 
executado. 

Geração de um cronograma  Converter o trabalho definido no escopo, de forma a criar um 
documento que determine o curso de ação do projeto da melhor 
maneira possível. Permitir  um subseqüente monitoramento visando 
manter o projeto dentro das restrições de orçamento e tempo 
definido. Fornecer uma base adequada para a análise de custos 

Realização de uma estimativa de custo  Permitir uma análise de custo-benefício. 
Realizar uma estimativa de custos sobre os trabalhos definidos para 
o projeto, permitindo um posterior monitoramento e controle. 
Essencial para a realização de um estudo de viabilidade, caso 
necessário. 

Estabelecimento de critérios para 
qualidade 

Identificar os padrões relevantes de qualidade para o projeto e 
determinar como satisfazê-los. 

Definição de uma matriz de 
responsabilidade  

Deixar claro quais as funções de cada membro dentro da equipe do 
projeto, facilitando a integração e cooperação. 

Comunicação  Fornecer para os stakehoders a informação necessária no momento 
correto. Define quem precisa da informação disponível, quando ele 
precisa e como ela será fornecida. 

Avaliação dos Riscos  Realizar uma análise dos fatores que afetam a probabilidade de 
sucesso do projeto. Permite a realização de um planejamento para 
estes fatores identificados. 
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4.5.3 Execução 

Esta fase é responsável por executar o que foi definido no planejamento do projeto. A 

Tabela 9  mostra o mapeamento das respostas referentes a este grupo de processos. 

TABELA 9 - AVALIAÇÃO DO GRUPO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO.  

A2.28 - Documentação de mudanças no plano de ação (escopo, cronograma, custos) 
A2.31 - Treinamento para capacitar seus recursos em gestão de projetos 

Gerentes 
 

Importância 

Questão 

Não 
Utilizado 

Esporadicamente Com Baixa 
Eficiência 

Com Alta 
Eficiência Baixa Média Alta 

2.28 40% 20% 40% 0% 0% 0% 100% 
2.31 80% 20% 0% 0% 0% 0% 100% 

Pesquisadores 
 

Importância 

Questão 

Não 
Utilizado 

Esporadicamente Com Baixa 
Eficiência 

Com Alta 
Eficiência Baixa Média Alta 

2.28 10% 19% 33% 38% 0% 10% 90% 
2.31 61% 29% 10% 0% 5% 14% 81% 

 

  

Na fase de Execução, as atividades foram consideradas de alta importância pelos 

entrevistados. Para os Gerentes de Departamento, nenhuma das atividades é executada com 

eficiência. O Quadro 7 apresenta os processos que foram propostos no framework, descrito no 

capítulo 5, para a fase de execução de projetos e seus benefícios esperados. Os processos 

foram definidos a partir da análise dos questionários descritos no Apêndice I e no Apêndice 

II, e na revisão bibliográfica para esta fase. 

QUADRO 7  - QUESTÕES  TRATADAS  NO FRAMEWORK  PARA  FASE DE EXECUÇÃO E SEUS 
BENEFÍCIOS ESPERADOS.  

Execução Benefícios 
Aprovação do Plano pelos stakehoders. Melhor Integração e Comprometimento dos stakehoders. 

Documentação para mudanças no plano do projeto Permite avaliar os impactos e riscos associados às 
mudanças. 
 

Treinamento em gestão de projetos Auxilia na disseminação da nova cultura , favorecendo o 
aumento da maturidade em projetos. 
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4.5.4 Controle 

Esta fase é responsável por monitorar e gerar relatórios de progresso de execução do 

projeto. Na Tabela 10 está apresentado o mapeamento das respostas referentes a este grupo de 

processos. 

TABELA 10 - AVALIAÇÃO DO GRUPOS DE PROCESSOS DE CONTROLE.  

A2.22 - Avaliação do andamento das atividades 
principais 
A2.25 - Avaliação dos indicadores do projeto 
A2.26 – Avaliação dos indicadores das atividades 

A2.27 - Acompanhamento da execução do projeto, porcentagem de 
realização, recursos utilizados e custos envolvidos, tempo gasto. 
A2.34 - Avaliações (feedback) por parte do cliente durante o ciclo de vida. 
A2.35 - Gerenciamento dos requerimentos, influências e expectativas dos 
interessados no projeto durante a execução 

Gerentes 
 

Importância 

Questão 

Não 
Utilizado 

Esporadicamente Com Baixa 
eficiência 

Com Alta 
Eficiência Baixa Média Alta 

2.22 20% 0% 80% 0% 0% 0% 100% 
2.25 60% 20% 20% 0% 0% 60% 40% 
2.26 60% 20% 0% 20% 0% 60% 40% 
2.27 40% 40% 20% 0% 0% 20% 80% 
2.34 20% 40% 20% 20% 0% 40% 60% 
2.35 40% 20% 0% 20% 0% 20% 80% 

Pesquisadores 
 

Importância 

Questão 

Não 
Utilizado 

Esporadicamente Com Baixa 
eficiência 

Com Alta 
Eficiência Baixa Média Alta 

2.22 33% 19% 38% 10% 0% 15% 85% 
2.25 57% 19% 19% 5% 0% 52% 48% 
2.26 62% 14% 19% 5% 0% 67% 33% 
2.27 14% 14% 33% 39% 0% 19% 81% 
2.34 39% 14% 33% 14% 0% 10% 90% 
2.35 43% 33% 14% 10% 0% 19% 81% 

 
 

Assim como no planejamento, a pesquisa também identifica  que não há um processo 

formal para acompanhamento dos projetos. Os números mostram que  todas as atividades 

foram consideradas de média ou alta importância, mas poucos entrevistados entendem que as 

atividades de acompanhamento de projetos são executadas com alta eficiência dentro do 

LACTEC. O acompanhamento do projeto se restringe ao preenchimento quadrimestral de um 

relatório que é enviado à entidade reguladora ANEEL. O Quadro 8 apresenta os processos que 
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foram propostos no framework, descrito no capítulo 5, para a fase de controle de projetos e 

seus benefícios esperados. Os processos foram definidos a partir da análise dos questionários 

descritos no Apêndice I e no Apêndice II, e na revisão bibliográfica para esta fase. 

QUADRO 8- QUESTÕES  TRATADAS  NO FRAMEWORK  PARA  FASE DE CONTROLE E SEUS 
BENEFÍCIOS ESPERADOS. 

Controle Benefícios 
Acompanhamento do Escopo  Evitar que trabalho que não esteja definido na WBS seja 

executado. 
Acompanhamento do Cronograma Identificar possíveis atrasos e planejar e executar medidas 

para contorná-los. 
Acompanhamento dos Riscos Identificar e planejar respostas para novos riscos. 

Acompanhamento dos Custos Melhorar o controle financeiro. 

 

4.5.5 Encerramento 

Na Tabela 11 está apresentado o mapeamento das respostas referentes a este grupo de 

processos. 

TABELA 11- AVALIAÇÃO DO GRUPOS DE PROCESSOS DE ENCERRAMENTO.  

2.29 - Documentação das lições aprendidas para formar guia de melhores práticas 
 
Gerentes 

 
Importância 

Questão 

Não 
Utilizado 

Esporadicamente Com Baixa 
eficiência 

Com Alta 
Eficiência Baixa Média Alta 

2.29 80% 20% 0% 0% 0% 60% 40% 
Pesquisadores 

 
Importância 

Questão 

Não 
Utilizado 

Esporadicamente Com Baixa 
eficiência 

Com Alta 
Eficiência Baixa Média Alta 

2.29 81% 14% 5% 0% 0% 57% 43% 
 

A única atividade relacionada a este grupo de processo foi a documentação das lições 

aprendidas. Isto porque esta atividade tem grande importância para a fase de planejamento de 

projetos futuros. Para mais de 80% dos entrevistados, esta atividade não é executada, fazendo 

com que problemas similares possam ser resolvidos em duplicidade, gastando-se tempo e 

recursos. 
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5 FRAMEWORK PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PMO 

 
 O framework envolve o conjunto de processos que, alinhados a ferramentas 

necessárias, ao treinamento dos recursos humanos e à parte política, fornecem a base técnica 

proposta neste documento para implantação do PMO no LACTEC. A meta é solidificar e 

disseminar os conceitos e a prática de gerenciamento de projetos dentro do LACTEC. Este 

framework é importante, pois vem ao encontro da necessidade de se assegurar valor aos 

projetos de pesquisa e desenvolvimento. A proposta aqui apresentada está embasada no 

resultado da pesquisa descrita no capítulo 4. O monitoramento regular e a revisão deste 

framework devem ser efetuados com o objetivo de assegurar a sua relevância e efetividade. É 

importante ressaltar que os modelos propostos são exemplos e podem ser modificados de 

acordo com a necessidade do LACTEC. Além disso, além deste framework salientar a 

preocupação de se equilibrar a formalização necessária para cada projeto específico, evitando 

uma burocracia desnecessária, como pode ser verificado em vários pontos neste capítulo, tais 

como: a proposta da qualificação dos projetos entre simples, médio e complexo, a aquisição 

de um PMIS,  o envolvimento de todos os stakeholders etc. ainda assim conflitos desta ordem 

podem vir a acorrer. E neste sentido a sugestão  é que sejam utilizadas técnicas de resolução 

de conflitos baseadas na confrontação,  uma vez que esta é considerada a mais pró-ativa e 

propensa a reduzir conflitos interpessoais que se prolonguem, reduzindo a efetividade da 

gerência de projetos (SAPIENZA, 1995). 

5.1 TIPO DO PMO 

De acordo com os dados obtidos, foi proposta a implantação de um PMO do tipo PSO, 

descrito no item 2.11.1.2, evoluindo gradativamente para o centro de excelência, descrito no 

item 2.11.1.13, à medida que a maturidade em projetos avance.  
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5.1.1 Localização no Organograma do PMO 

 Como definido na limitação do estudo de caso, a pesquisa foi concentrada nos 

Departamentos que estão abaixo da  Diretoria de Operações Tecnológicas (DOT). A Figura 9 

apresenta a proposta da localização onde deve ser inicialmente implementado o PSO no 

LACTEC. Esta proposta foi baseada no modelo desenvolvido por Vargas (2003) e demonstra 

a esfera de atuação de um PMO de abrangência corporativa. Segundo este autor, neste 

cenário, o escritório de projetos assume uma posição de Planejamento Estratégico dos 

projetos da organização. Além disto, a localização proposta  estabelece as condições 

necessárias para que se avance para uma estrutura matricial forte. Neste aspecto, vale ressaltar 

que, segundo Sapienza (1995), a estrutura matricial é a mais recomendada para instituições de 

pesquisa. Corrobora o trabalho do Skrobot (2005), no qual o autor conclui que a melhor opção 

para os institutos por ele pesquisados (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São  

Paulo S.A e Instituto Nacional de Tecnologia Industrial)  para projetos de P&D é a matricial. 

 
 
 
 
FIGURA 9 – LOCALIZAÇÃO DO PMO NO ORGANOGRAMA. Fonte: (LACTEC, 2006). Elaborada pelo 
Autor. 

5.2 FASES PARA IMPLANTAÇÃO 

 Conforme Block (1998), implantar um PMO requer muito esforço, pois envolve uma 

mudança na forma de trabalhar da organização, englobando várias pessoas e necessitando de 

um planejamento cuidadoso para ser bem-sucedido. O presente trabalho sugere que o 

PMO 
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framework contemple as 4 fases apresentadas na Figura 10 para a implementação do PMO no 

LACTEC. 

FIGURA 10 – FASES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO  PMO NO LACTEC.  

5.2.1 Política 

 Essa fase é  o “alicerce” desta proposta, pois deve garantir o patrocínio e os recursos 

necessários para que o PMO possa ser implementado. Esta fase trata as questões referentes às 

políticas internas para a implementação de um PMO.  As principais funções desta fase na 

implantação do PMO são: 

I. conseguir o apoio do sponsor. No caso do LACTEC, o PMO deve ser apoiado pelo 

Diretor Superintendente e pelo Diretor de Operações Tecnológicas; 

II. equilibrar as expectativas organizacionais; 

III. deixar claro o papel do PMO para os colaboradores; e 

IV. garantir os recursos necessários para implantação do PMO. 

5.2.2 Processos 

 Os processos irão variar de acordo com a característica dos projetos e dos 

departamentos. Esta flexibilidade é importante, uma vez que no LACTEC existem diversos 

setores e tipos de projetos. O Quadro 9 mostra uma proposta inicial para manter esta 

flexibilidade, o que deve ser aprimorada à medida que os processos venham sofrendo 

modificações. Como descrito no capítulo 4, as principais fases para projetos que operam sob 

contrato são as de planejamento e controle. Deste modo, o gerente de projetos deve dar maior 

ProcessosPolítica Ferramentas R. Humanos
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atenção a estes processos. A Figura 11 apresenta o relacionamento entre os processos 

propostos no framework. 

QUADRO 9 - FLEXIBILIDADE PARA OS PROCESSOS CONFORME TIPO DO PROJETO.  

Fase Projeto Simples: 
Baixo risco, 
oportunidade e 
impacto. 

Projeto Médio:  
Moderado risco 
oportunidade e impacto. 

Projeto Complexo: 
Substancial risco, 
oportunidade e impacto. 

Iniciação Project Charter – 
Justificativa e Descrição 
pouco detalhada. 

Project Charter - 
Justificativa e Descrição 
pouco detalhada. 

Project Charter -
Justificativa e Descrição 
bem detalhada. 

Planejamento Plano do Projeto 
Reduzido. O único 
documento formal 
requisitado é o 
cronograma para que se 
possa executar um 
acompanhamento do 
projeto. Os riscos, escopo 
já estão descritos no 
Project Charter. 

Plano de Projeto Médio. 
Sugere-se a elaboração da 
WBS, Cronograma e 
Riscos. 

Plano de Projeto 
Completo. 
 

Execução Execução de acordo com 
o plano. Aprovação do 
Plano e reuniões 
informais. 

Execução de acordo com 
o plano. Aprovação do 
Plano e reuniões 
informais. 

Execução de acordo com 
o plano. Aprovação do 
plano e reuniões 
periódicas e formais. 

Controle  Informal durante o ciclo 
de vida, verificando 
apenas os principais 
milestones. 

Relatório formal de 
progresso no qual além 
dos principais milestones 
os riscos devem ser 
monitorados. 
 

Regular revisão do plano 
do projeto, dos custos e 
dos riscos.  

Encerramento Pequena revisão do 
projeto e armazenado, se 
houverem , as lições 
apreendidas.  

Moderada revisão, na qual 
os principais aspectos do 
projeto devem ser revistos 
e armazenamento das 
lições apreendidas.  

Revisão completa, coleta 
das lições apreendidas e 
verificação do custo- 
benefício do projeto.  
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FIGURA 11 – RELACIONAMENTO ENTRE OS PROCESSOS PROPOSTOS NO FRAMEWORK.   

5.2.2.1 Processo para o Início de Projetos - (PINC) 

A função deste processo é descrever de forma clara os objetivos e as metas do projeto, 

confirmar ou selecionar o gerente de projetos, descrever, em alto nível, as premissas e 

restrições do projeto, bem como fornecer um documento formal, interno, de aprovação do 

projeto. É a fase em que perguntas e brainstorms são necessários e levarão a uma maior 

coesão do time (CAVALCANTI, 2007). O Quadro 5 descreve as questões apresentadas neste 

framework e os benefícios esperados. A principal ferramenta proposta para esta fase é o 

Project Charter. O Quadro 10 fornece o modelo proposto para o Project Charter.  Contudo, é 

necessário que ele seja validado pela equipe do PMO, quando o mesmo for estabelecido. O 

modelo do Project Charter deve ser realizado para todos os projetos, uma vez que será a 

ligação para todos os demais modelos descritos na proposta do framework. Além de endereçar 

 
 
 

Iniciação - PINC 

Define Objetivos / Metas 

 
 
 

Planejamento - PPLAN 

Desenvolve o Plano 

 
 
 

Execução - PEXEC 

Executa conforme Plano 

Revisa o Plano 

Revisa / Reafirma os Objetivos 

 
 
 

Encerramento - PENC

Lições Apreendidas 

 
 
 
 
 
 

Controle - PMC

Direciona Ações 

Monitora o Progresso 
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as questões identificadas na pesquisa realizada, o modelo automatizado poder vir a se tornar 

uma fonte de informações estatísticas que auxiliará nas tomadas de decisão, bem como no 

planejamento para projetos futuros. No nível de PMO proposto neste trabalho, não será 

possível fornecer um mecanismo para seleção e priorização de projetos. Este  mecanismo está 

vinculado ao amadurecimento da gestão de projetos no LACTEC. 

QUADRO 10 - MODELO PARA O  PROJECT CHARTER . Fonte: (MULCAHY, 2005). Adaptado pelo Autor. 

 
 

Project Charter 
 
Project Charter nº 
Data 
 

Título do Projeto: 
 
Departamento: 
 
Categoria da Pesquisa: 

 Pesquisa Básica Dirigida  Pesquisa Aplicada  Desenvolvimento Experimental 
Tema da Pesquisa: 

 Eficiência Energética  Energia Renovável  Geração  Transmissão  Distribuição 
 Meio Ambiente   Qualidade do Produto  Supervisão, Controle e Proteção  Medição 
 Transmissão de Dados via Rede Elétrica  Pesquisa Estratégica 

 
Classificação:  Simples  Médio  Complexo 
 
Gerente do Projeto: 

Justificativa: 
 

Objetivos 

Principais stakeholders 

Premissas 

Restrições 

 
 
Assinatura Sponsor __________________________________     Data: _______________ 
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5.2.2.2 Processo para o Planejamento dos Projetos - (PPLAN) 

O desenvolvimento de um projeto de P&D é um conjunto de atividades muito 

complexas que envolvem um alto grau de incertezas quanto às suas perspectivas e aos 

múltiplos fatores que influenciam estas incertezas. Segundo Cavalcanti (2007), estas 

incertezas devem ser vistas como uma razão a mais para um planejamento cuidadoso e não 

uma desculpa para evitá-lo. Ao planejar um projeto de pesquisa, busca-se gerenciar estas 

incertezas, evitando-se que o projeto seja gerenciado por elas no futuro. Assim sendo, a 

finalidade desta fase de planejamento do projeto é levantar estas incertezas, desenvolver as 

atividades que visam a sua eliminação e planejar as etapas futuras do desenvolvimento. Trata-

se, portanto, de um processo extremamente interativo, no qual as decisões sobre o seu 

andamento são permanentes, ou seja, o planejamento deve ser um esforço contínuo durante 

todo o ciclo de vida do projeto. Segundo Kerzner (2002), o planejamento dentro do ambiente 

de projetos descreve e estabelece um pré-determinado curso de ação para uma estimativa. A 

proposta é que a quantidade de planejamento seja elaborada de acordo com o escopo do 

projeto e com a utilidade da informação envolvida. O planejamento será responsável por gerar 

e manter um plano de projeto executável, visando atingir os objetivos e metas do projeto. O 

processo proposto para o planejamento considerou 8 (oito) das 9 (nove) áreas do 

conhecimento propostas no PMBOK. O Quadro 6 apresenta as questões tratadas neste 

framework e os benefícios esperados.  

5.2.2.2.1 Escopo 

A maior preocupação é identificar o que está e o que não está incluído no projeto. 

Segundo Mulcahy (2005), um gerente de projeto experiente sabe que é não é viável controlar, 

organizar e gerenciar um projeto sem dividi-lo em etapas. Segundo inúmeros autores, entre 

eles Kerzner (2002), Mulcahy (2005) e Vargas (2003), a WBS é uma técnica fundamental no 
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planejamento de um projeto, uma vez que ela quebra o projeto em pedaços menores e mais 

gerenciáveis e serve de base para a definição do cronograma, da matriz de responsabilidades, 

da avaliação dos riscos e outros processos no gerenciamento do projeto.  O importante é que a 

WBS, especialmente para os projetos de P&D, seja focada nas entregas (work packages) e 

não nas atividades. Work Packages é o resultado de um esforço top-down de decomposição do 

projeto em pedaços menores. Com o objetivo de atender a diferentes tipos de projetos, foi 

proposto um modelo genérico (Figura 12) para a WBS. A decomposição dos work packages 

deve ser executada até o nível em que possa ser gerenciado, levando-se em consideração que 

todas as entregas devem estar na WBS, pois o que não estiver não faz parte do projeto. Uma 

vez que a WBS esteja desenvolvida, especificamente, para um determinado projeto ou área do 

conhecimento, os projetos similares podem tomá-la como base. Os benefícios são: prover um 

melhor entendimento de todo o projeto, melhorar o controle sobre as mudanças no escopo, 

bem como prevenir a realização de trabalho extra. Contudo, Cavalcanti (2007) comenta que, 

em projetos de pesquisa, se o resultado do projeto fugir do escopo contratado, não 

necessariamente o resultado é ruim. Existem inúmeros exemplos de medicamentos de grande 

sucesso no mercado cujo efeito diferiu da expectativa inicial estabelecida no escopo do 

projeto. Isto indica que o gerente de projeto deve avaliar cuidadosamente resultados e 

produtos, intermediários e finais, que mesmo fora do escopo original possam oferecer 

aplicações relevantes. 
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FIGURA 12 - WBS MODELO. Fonte: (MULCAHY, 2005). Adaptada pelo Autor. 

 

5.2.2.2.2 Cronograma 

O objetivo de um cronograma é  o de permitir o acompanhamento das atividades com 

relação ao que foi planejado. Normalmente, os projetos possuem uma data fixa para término. 

Contudo, neste framework, a proposta é de que para os projetos de P&D a duração seja 

fornecida através de um range e não em uma data fixa. Isto é plenamente justificável, uma vez 

que os projetos de P&D possuem várias incertezas, que devem estar mapeadas no 

planejamento de riscos, que irão sendo minimizadas na medida em que o projeto avança. Para 

elaborar o cronograma, o primeiro passo é gerar a lista das atividades do projeto e, para isto, 

devem-se quebrar os work-packages, definidos na WBS, até o nível de atividades. 

 Segundo Mulcahy  (2005), estas atividades devem ter uma duração que possa ser 

estimada, agendada, monitorada e gerenciada. Para projetos pequenos, a WBS pode ser 

quebrada em work packages, nos quais o tempo de duração seja menor ou igual a 40 horas. 

Nestes casos, não há necessidade de se quebrar em atividades. Outro ponto importante para 

Nome do Projeto / Nº Project Charter

1 2 

1.1 1.2 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 

2.1 2.2 

2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 

               Nível 1 - Ciclo de Vida do Projeto  
 
               Nível 2  -  Decomposição em  pedaços menores 
 
             Nível 3  -  Work Packages 
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projetos de P&D é que muitas vezes a decomposição em atividades pode não ser possível para 

um determinado work packages, devido a algumas incertezas que serão minimizadas no 

decorrer do projeto. A partir do momento que as incertezas foram minimizadas, a 

decomposição deve ser realizada. Esta técnica tem o nome de rolling wave ou elaboração 

progressiva.  

O segundo passo é verificar as dependências entre as atividades ou work packages. 

Elas podem ser mandatárias, arbitrárias e externas. As mandatárias compreendem a natureza 

do projeto. Por exemplo, deve-se analisar antes de desenvolver. As arbitrárias são baseadas na 

experiência, desejos ou preferências. As externas são baseadas nos requerimentos das partes 

externas ao projeto. Por exemplo, fornecedores. O terceiro passo é estimar a duração, que 

deve ser prevista com o auxílio dos pesquisadores que irão desenvolver as atividades e não 

pelo gerente de projetos. Segundo Mulcahy (2005), as estimativas podem ser realizadas 

utilizando-se suposições, informações históricas ou benchmarks.  

A suposição deve ser utilizada principalmente para atividades pequenas, pois estimar a 

duração neste caso por meio da suposição é bem mais preciso do que para grandes atividades. 

O quarto e último passo é o desenvolvimento do cronograma.  

Projetos de P&D geralmente possuem alto grau de incerteza, que faz do detalhamento 

do cronograma um grande desafio. Contudo, existem muitas tarefas, como, por exemplo, 

coleta de amostras, análise de laboratórios, que podem ser estimadas com certa precisão. 

Além disto, como o cronograma é baseado nas atividades e entregas identificadas na WBS, 

ele pode endereçar qualquer nível da WBS, levando-se em consideração a técnica rolling 

wave ou elaboração progressiva. Elaboração progressiva significa desenvolver em etapas e 

continuar por incrementos. Por exemplo, o escopo do projeto será descrito de maneira geral 

no início do projeto e se tornará mais explícito e detalhado conforme a equipe do projeto 
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desenvolve um entendimento mais completo dos objetivos e das entregas. A elaboração 

progressiva não deve ser confundida com aumento do escopo (PMBOK, 2004).  

5.2.2.2.3 Custos 

 Identificar os custos para projetos de P&D é particularmente difícil devido à 

diversidade dos ambientes onde os projetos estão inseridos. Contudo, esta etapa é importante 

e necessária para auxiliar o gerente de projetos em: 

I. determinar se o retorno sobre o investimento justifica o projeto; 

II. definir o preço que será cobrado para as partes externas;  

III. justificar, na organização, o direito à propriedade intelectual; e  

IV. monitorar os custos do projeto. 

O (PMBOK, 2004) define vários métodos que podem ser utilizados, tais como: 

análoga, custos dos recursos, “bottom-up”, paramétrica, software de gerenciamento de 

projetos, análise da proposta do fornecedor, análise das reservas e custo da qualidade. A 

proposta é que seja utilizado o método “bottom-up”, baseado na WBS, para projetos de 

tamanho médio e complexo, e a análoga para os projetos simples. O método “bottom-up” 

envolve a estimativa dos custos de work packages individuais ou de atividades do cronograma 

individuais. Estes custos são, então, sumarizados, ou seja, os detalhes são armazenados, 

restando apenas os níveis mais altos para fins de distribuição de informações e 

acompanhamento. O custo e a exatidão da estimativa de custos "bottom-up" normalmente são 

motivados pelo tamanho e pela complexidade da atividade do cronograma ou do pacote de 

trabalho individual. Fazer uma estimativa de custos análoga significa usar o custo real dos 

projetos anteriores semelhantes como base para estimar os custos do projeto atual. Este tipo 

de estimativa é conhecido como expert judgment.  A análise de custo de cada work package 

ou atividade deve ser calculado levando-se em conta a análise de riscos e estabelecendo uma 
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estimativa de contingência. O Quadro 11 mostra o modelo sugerido para a planilha final de 

custos do projeto.  

5.2.2.2.4 Qualidade 

 A definição de qualidade no (PMBOK, 2004) é: conformidade com os requisitos e 

adequação para o uso. É importante notar que qualidade não é fornecer ao cliente mais do que 

foi definido no escopo de trabalho. Essa prática, denominada Gold Plating, não é 

recomendada pelo PMI, e a justificativa é simples: considerando que somente 34% de todos 

os projetos alcançam o sucesso, o melhor é despender o tempo com o que foi acordado e 

definido no escopo do projeto (MULCAHY, 2005). Assim sendo, para efeitos do projeto, a 

qualidade é realizar aquilo que foi acordado e definido no escopo do projeto.  

 O planejamento da qualidade descreve como a equipe do projeto irá trabalhar para 

assegurar que o projeto seja entregue de acordo com os objetivos e expectativas estabelecidos.  

A proposta é que seja estabelecido e informado para toda equipe o padrão de qualidade 

sob o qual o projeto estará sendo avaliado. Além disto, devem ser realizadas revisões 

regulares, agendadas no cronograma, com os pares e supervisores, e revisão dos relatórios 

antes que sejam enviados para o cliente ou publicados. Também é sugerido que seja definido 

um checklist de verificação, no qual o conteúdo irá variar de acordo com o tamanho e tipo do 

projeto. 

QUADRO 11 - MODELO PARA PLANILHA DE CUSTOS DO PROJETO.  

 
 
 

Planilha de Custos 
Número do Project Charter: 
Data: 
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RECURSOS COMPROMETIDOS 

MÃO-DE-OBRA  (HOMENS-HORA) 
DISCRIMINAÇÃO H-H 

 
 
 
 

 
 
 

TOTAL  
OUTROS RECURSOS NECESSÁRIOS (CONTRATOS, VIAGENS, ETC) 

 
CUSTOS * 

DISCRIMINAÇÃO 
 

R$ US$ 

MATERIAL DE CONSUMO 
 
MATERIAL PERMANENTE 
 
DIÁRIAS E PASSAGENS 
 
SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 
EQUIPAMENTOS 
 
OBRAS / INSTALAÇÕES: 
 

 

  

CONTINGÊNCIA 
 

RISCOS* 

* MÊS DE REFERÊNCIA                                                                 TOTAIS   
 

5.2.2.2.5 Matriz de Responsabilidades 

O gerenciamento de recursos humanos do projeto inclui os processos que organizam e 

gerenciam a equipe do projeto. A equipe do projeto é composta de pessoas com funções e 

responsabilidades atribuídas até o término do projeto (PMBOK, 2004). Esta atividade 

compreende a definição dos recursos. Uma vez que os recursos estejam definidos a matriz de 

responsabilidade deve ser criada. Um modelo para a matriz de responsabilidade está mostrado 

no Quadro 12, tomando como base o modelo de WBS mostrado na Figura 12. Quanto à 

autoridade do gerente de projetos, segundo Mulcahy (2005), existem os seguintes tipos: 

formal, recompensa, punição, expertise e referência, sendo considerada a  melhor autoridade 

aquela adquirida através da expertise e a pior, através punição. Diferente de outros tipos, em 

projetos de P&D é de fundamental importância que o gerente de projetos seja um especialista 

no assunto que irá gerenciar (KERZNER, 2002). Resolvida a questão de autoridade, os 

esforços dentro do LACTEC devem ser dirigidos para treinar os gerentes de projetos nas 
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seguintes habilidades: direção, facilitador, treinador e suporte.  Estudos diferem sobre onde 

esses diferentes estilos devem ser utilizados durante o projeto. Entretanto, é consenso geral 

que o gerente de projetos deve prover mais direção no início do projeto (iniciação e 

planejamento) e durante a execução deve atuar mais como facilitador, treinador e suporte 

(MULCAHY, 2005). 

QUADRO 12 - MODELO PARA MATRIZ DE RESPONSABILIDADE.  

 
 
 

Matriz de Responsabilidades 
 

Project Charter nº. 
Data 
 

Equipe do Projeto Work-package ou 
Atividade 

Pesquisador A Pesquisador B Pesquisador C 

1.1.1 P  S 
1.1.2  P  
2.1.1  S P 
2.1.2 S  P 

 
Legenda: P - Responsabilidade Principal                                                     S - Responsabilidade Secundária 
 
 

5.2.2.2.6 Comunicação 

  Define que informação deve ser coletada e quando, bem como quem irá receber a 

informação. Além disto, deve ser descrito o glossário do projeto. O glossário define os termos 

que representam a linguagem do projeto. O uso de uma terminologia consistente dentro da 

WBS, do cronograma e do relatório de progresso, bem como dentro dos documentos técnicos, 

facilita o gerenciamento do projeto. Assim como a integração entre os colaboradores. O 

modelo para o relatório de progresso do projeto está mostrado no Quadro 13.  
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QUADRO 13 - MODELO PARA RELATÓRIO DE PROGRESSO DO PROJETO.  

 
 
 

Relatório de Progresso 
 

Project Charter nº. 
Data 

Preparado por  

Nº. Work 
Package 

 

Atividade / 
Assunto 

 

Atrasos  
 

Realizações   
 

Próximos 
Passos 

 
 

  

Além do modelo para o relatório de progresso do projeto, podem ser definidos 

modelos para apresentar o status do projeto, as tendências do projeto, a previsão sobre a 

performance, entre outros, sempre levando em consideração quem deve receber a informação, 

quando e como. 

5.2.2.2.7 Riscos 

O risco é uma ocorrência discreta que pode afetar o projeto de maneira positiva ou 

negativa (PMBOK, 2004). Projetos de P&D se beneficiam muito, se não mais que outros 

tipos de projeto, de um estruturado planejamento de riscos. Contudo, pesquisas indicam que 

ele é um dos processos menos implementados e utilizados (IBBS; KWAK, 2000).  
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 Em projetos de pesquisa que utilizam intensivamente o capital humano, a gerência 

qualitativa dos riscos será suficiente, em geral (CAVALCANTI, 2007). A análise qualitativa 

analisa a probabilidade e o impacto para cada risco identificado.   

As fases propostas para  o processo de análise de riscos no presente trabalho são: 

I. identificar os riscos; 

II. análise dos riscos;  

III. plano de resposta; e  

IV. acompanhamento e controle dos riscos identificados durante o projeto.  

A identificação dos riscos consiste em determinar quais riscos podem afetar o projeto 

e documentar suas características. Todos os stakeholders devem estar envolvidos na 

identificação dos riscos. Deve-se identificá-los por meio das categorias do risco, descritas no 

Quadro 14, das premissas, das restrições, do cronograma do projeto, de projetos similares 

anteriores para cada work package definido na WBS. 

 A análise dos riscos é a conversão dos dados dos riscos em informações para tomada 

de decisões, fornecendo dados para corretamente priorizar os riscos a serem gerenciados. 

Nesta etapa, os riscos identificados são avaliados para determinar-se a probabilidade de 

ocorrência e o impacto. Com estes dois dados, obtêm-se a classificação geral dos riscos e 

determina-se para quais deles deve ser despendida mais atenção. A probabilidade de 

ocorrência de um risco é graduada conforme a Tabela 12, que foi baseada em diversos 

documentos, sendo que o principal foi o PMBOK. O  impacto  (efeitos negativos como prazo 

não cumprido, custo acima do planejado etc.) de um risco é graduado conforme a tabela 13, 

sendo que sua montagem foi baseada no PMBOK.  
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QUADRO 14 – PROPOSTA DE CATEGORIA DOS RISCOS. Fonte: (ANAO, 2003). Adaptado pelo Autor. 

Comercial Existem riscos relacionados à parte comercial ou relacionados à 
propriedade intelectual? 

Gerenciamento do 
projeto 

O plano é factível? 

Tecnológico A tecnologia necessária para o projeto é nova ou arriscada? 
Recursos Físicos Os recursos físicos e equipamentos necessários estão disponíveis? 
Recursos Humanos As pessoas certas estão alocadas para as atividades durante o tempo 

necessário? 

TABELA 12 - PROBABILIDADE DOS RISCOS. Fonte (PMBOK, 2004). Adaptada pelo Autor. 

 

TABELA 13 - IMPACTO DOS RISCOS Fonte (PMBOK, 2004). Adaptada pelo Autor. 

  
 

Classificação Geral: Os riscos são classificados em três classes: Tolerável (A), Crítico (B) e 

Catastrófico (C). A Figura 13 ilustra a classificação dos riscos proposta. 

  Impacto 
 
 
 

Alto B C C 
Médio B B C 
Pequeno A A B 
 Pequena Média Alta 

 
               Probabilidade  
 
FIGURA 13 - CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS RISCOS. Fonte (PMBOK, 2004). Adaptada pelo Autor. 

 

Probabilidade Referência 

Pequena 1 a 30%  de ocorrência do risco 

Média 31 a 60% de ocorrência do risco 

Alta >60% de ocorrência do risco 

Impacto Referência 

Pequeno Desvio de custo ou prazo  <= 5%  

Médio Desvio de custo ou prazo > 5% <= 10%. Considerar o prazo, caso o mesmo seja 
um requisito crítico 

Alto Desvio de custo ou prazo > 10% 
Considerar o prazo, caso o mesmo  seja um requisito crítico   
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O Plano de Resposta é realizado com as informações obtidas na análise dos riscos, que 

são transformadas em decisões ou ações. Estas ações são imediatamente colocadas em prática 

quando da ocorrência de um evento pré-estabelecido, como, por exemplo, o atraso superior a 

2 dias para um determinado work package ou atividade. Esse evento pré-estabelecido tem o 

nome técnico de trigger (gatilho). O planejamento para um risco pode resultar em várias 

ações para evitar, mitigar, aceitar ou transferir. Evitar significa tomar as medidas para 

eliminar a probabilidade, sendo que para isto é necessário eliminar a causa. Mitigar significa 

tomar medidas para diminuir a probabilidade ou o impacto. Aceitar um risco significa assumir 

as conseqüências na ocorrência. Transferir um risco significa repassar para um terceiro a 

responsabilidade. Por exemplo, contratação de um seguro. O Quadro 15 apresenta o modelo 

sugerido para o tratamento dos riscos.  

QUADRO 15–  MODELO PARA TRATAMENTO DE RISCOS. Fonte: Autor. 

 
 

Identificação, Avaliação e Plano de Respostas aos 
Riscos 

 
Project Charter nº 
Data Criação: 
Data Atualização: 

Risco 1 – Descrição: 
 
 
 
Probabilidade:   Alta,     Média      Baixa 
Impacto          :   Alto,     Médio     Baixo 
Ação (Estratégia de Resposta) :   Evitar   Mitigar    Aceitar   Transferir 
Plano de Resposta: 
 
 
 
Gatilho: 

Risco 2 – Descrição: 
 
 
 
Probabilidade:   Alta,     Média      Baixa 
Impacto          :   Alto,     Médio     Baixo 
Ação (Estratégia de Resposta) :   Evitar   Mitigar    Aceitar  
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5.2.2.2.8 Aquisições 

Não foi proposto um procedimento para esta fase, pois o gerente de projetos dentro do 

LACTEC não fica responsável por controlar os contratos. Cabe ao gerente de projetos 

somente identificar os recursos necessários, o que é realizado na definição do escopo.  

5.2.2.3 Processo para a Execução dos Projetos - (PEXEC) 

Envolve realizar a execução do projeto conforme o plano. O Quadro 7 apresenta as 

questões que serão tratadas neste framework e os benefícios esperados. Os procedimentos 

propostos para essa fase são: uma reunião com os stakehoders, para validação do plano do 

projeto, definição do procedimento de requisição de mudanças e workshops sobre 

gerenciamento de projetos, caso necessário. A reunião para revisão do plano do projeto tem o 

objetivo de validar o planejamento do projeto como um todo e, caso nenhuma alteração seja 

necessária, o projeto poderá ser executado. Dentro desta proposta de trabalho, este 

procedimento é obrigatório somente para os projetos médios ou complexos. Na fase da 

execução, o projeto deve ser monitorado e controlado conforme descrito no item 5.2.2.4. O 

Quadro 16 apresenta o modelo para documentação desta validação.  

Plano de Resposta: 
 
 
 
Gatilho:   
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QUADRO 16 - MODELO PARA REVISÃO DO PLANO DO PROJETO.  

 
 

Reunião Revisão do Plano 
Project Charter nº 
Data Criação: 
 

Revisão 1 - Participantes: 
 
 
 
Plano do Projeto (Escopo, Tempo, Custo, Qualidade, Riscos). 
 
Aprovado:  Não Aprovado:  (Nesse caso as alterações devem ser descritas indicando uma data e o 
responsável pela realização) 
 
Ação 1 
Responsável - Data: 
Ação 2 
Responsável - Data: 
 

Assinatura do Gerente de Projetos: _____________________________________________ 
 
 

 

O procedimento de requisição de mudanças determina qual é a mudança necessária no 

projeto, deixando claro o motivo, o impacto no custo, o impacto no tempo e uma análise de 

risco associada. Toda solicitação de mudança deve ser aprovada pelo gerente de projetos e 

comunicada a todos os stakeholders. Considera-se mudança tudo que está fora do escopo do 

projeto, ou seja, o que não está mapeado na WBS. O Quadro 17 apresenta o modelo para 

requisição de mudanças.  
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QUADRO 17 - MODELO PARA REQUISIÇÃO DE MUDANÇAS  

 
 
 

Requisição de Mudanças 
 
Project Charter nº 
Data Criação: 
 

Mudança 1 – Descrição: 
 
 
Motivo: 
 
Impacto no custo:  
 
Impacto na duração:  

Análise de Risco: 
 

Aprovada:  Sim   Não – Motivo: ()  
 
Gerente do projeto: ______________________________________________ 

 
 
 

5.2.2.4 Processo para o Monitoramento e Controle dos Projetos - (PMC) 

 No Quadro 8 estão apresentadas as questões que serão tratadas neste 

framework e os benefícios esperados. A proposta é que esse monitoramento seja executado 

com a realização de reuniões periódicas com a equipe de projeto. A periodicidade irá 

depender da complexidade (simples, médio, complexo) do projeto, podendo ser semanal ou 

mensal. O importante é que na reunião de acompanhamento sejam verificados os aspectos 

relacionados ao escopo, à duração do projeto e aos custos, além de uma reavaliação dos 

riscos. Caso algum problema seja identificado, medidas devem ser tomadas para trazer o 

projeto de volta ao plano original. Estas medidas devem ser definidas como pontos de ação, 

um responsável deve ser identificado e uma data limite estipulada para sua execução. Toda 
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decisão que afete o projeto em nível de escopo, prazo ou custo, deve ser informada aos 

stakeholders. O Quadro 13 apresenta o modelo para o relatório de progresso do projeto e o 

quadro 18 apresenta o modelo para a ata da reunião de acompanhamento do projeto. Ambos 

servem como ferramenta para comunicação com os stakeholders.  

QUADRO 18 - MODELO PARA ATA DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 

 
 
 

Reunião de Acompanhamento de Projeto. 
 
Project Charter nº. 
Data: 
 

Participantes: 
 
Agenda: 
 
Definições: 
 
Ponto de Ação 1: 
Responsável: 
Data limite para execução: 
Ponto de Ação 2: 
Responsável: 
Data limite para execução:  

 

5.2.2.5 Processo para o Encerramento dos Projetos - (PENC) 

O principal ponto é o de documentar as lições aprendidas. A documentação das lições 

aprendidas é muito importante para garantir que problemas semelhantes não ocorram 

novamente. O Quadro 19 mostra o modelo sugerido para registrá-las. Em projetos complexos, 

sugere-se também uma análise de custo-benefício do projeto, focando nos resultados 

atingidos. 
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QUADRO 19 - MODELO PARA REGISTRO DAS LIÇÕES APREENDIDAS. 

 
 
 

Relatório de Lições Aprendidas 
 
Project Charter nº. 
Data: 
 

1. 
Categoria: 
   Escopo,  Prazo,  Custo,  Qualidade  Outra: __________________________________ 
 
 
Descrição do problema: 
 
 
Solução: 
 
 

  
2. 
Categoria: 
   Escopo,  Prazo,  Custo,  Qualidade  Outra: __________________________________ 
 
 
Descrição do problema: 
 
 
 
Solução: 
 
 
 

 
 

 

5.2.3 Ferramentas 

O PMIS – Project Management Information System é constituído por diversas 

ferramentas de softwares, responsáveis por facilitar o processo de integração e comunicação 

entre os membros dos projetos. Esta(s) ferramenta(s), de gerenciamento de projeto, ajuda(m) a 

alinhar os processos, a identificar rapidamente os problemas e a tomar medidas corretivas. 

Além disso, os membros da equipe atualizam facilmente as informações, colaboram e 
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permanecem informados. Essas características, correlacionadas ao fato de que para nenhum 

dos Gerentes de Departamento entrevistados e para somente 14 % dos Pesquisadores 

entrevistados as ferramentas atuais atendem às necessidades dos projetos no LACTEC e 

também pelo fato de que tanto a comunicação como a integração entre os membros das 

equipes de projeto, foram classificadas como regular para a maioria dos entrevistados 

(questões 5 e 6  do item 4.4 deste documento), justificam o fato de ter sido definido um 

processo no framework específico para este tema. 

 Assim sendo, a seleção e definição de um PMIS, irá permitir um gerenciamento 

melhor de todos os projetos e recursos e também uma melhor integração e uma melhor 

comunicação entre os participantes do projeto. Entretanto, não faz parte deste trabalho avaliar 

os diversos fornecedores de ferramentas para gerenciamento de projetos, deixando isto sob 

responsabilidade dos integrantes do PMO. Contudo, foram descritas quais as características 

necessárias para atender à solução proposta neste trabalho e o Apêndice III apresenta alguns 

software que podem vir a ser utilizados.  

Neste sentido, algumas considerações são apresentadas. A ferramenta deve possuir um 

banco de dados único para todos os projetos, permitir a definição de processos, ser flexível 

com relação à interface, permitindo que os relatórios e documentos aqui propostos possam ser 

utilizados, e fornecer segurança para o armazenamento e controle das diferentes versões dos 

documentos relacionados aos projetos. Isto irá facilitar o planejamento e o controle do projeto, 

bem como a disponibilização de informação entre os stakeholders, minimizando o tempo 

dispensado com a elaboração de documentos e relatórios. 

 Os principais benefícios de uma infra-estrutura adequada são: 

I.  base de dados comum para todos os projetos;  

II. auxiliar a prover um processo comum para o gerenciamento de projetos que pode ser 

adaptado a diferentes tipos de projetos; e 
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III. consistente controle e acompanhamento do status do projeto. 

 A Figura 14 apresenta o diagrama proposto para auxiliar o PMO na seleção de uma 

ferramenta de gestão de projetos.  

 
FIGURA 14 - DIAGRAMA DA FERRAMENTA PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS.  

 

5.2.4 Recursos Humanos 

Segundo Coutinho (2003), as pessoas são, e sempre serão os senhores da ação.  Assim, 

o envolvimento das pessoas é fundamental para o sucesso do PMO, pois elas estarão 

envolvidas no processo de mudança. O elemento-chave para a aplicação efetiva deste plano é 

a mudança de comportamento dos indivíduos na organização, que leva a uma mudança 

cultural. Novas pessoas, incentivos, controles e estruturas organizacionais podem motivar 

mudanças comportamentais e na cultura da organização (HREBINIAK, 2005). 

O planejamento de projetos para proposta envolve a realização de workshops 

englobando toda a liderança e com apoio do RH da empresa. Nestes workshops deve-se 

discutir com profundidade os motivos, os benefícios e o papel do PMO, enfatizando sua 

função de referência em gestão de projetos dentro da empresa. O escritório de projetos agora 

tem responsabilidade de manter toda a propriedade intelectual relacionada ao gerenciamento 

de projetos e suportar ativamente o planejamento estratégico da organização (KERZNER, 

2005b). 

Base de Dados Única 

  Aplicativo SW 

WBS Plano Riscos Outros

Relatórios  
Gráficos 
Dados 
Históricos 
Cronograma  
E-mail ..... 
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 Contudo, é importante perceber no início que, quando se atua com energia somente no 

desenvolvimento das pessoas e no seu fortalecimento e não se atua nas questões que 

envolvem a mudança das estruturas (processo, infra-estrutura), a mudança se torna 

temporária, pois não adianta ter as pessoas motivadas e cheias de criatividade se ao chegarem 

ao trabalho na empresa encontram uma “muralha” que as coíbe de realizar mudanças. A 

recíproca também é verdadeira quando se atua com energia somente nas questões das 

estruturas (processos e infra-estrutura), ou seja, mudam-se os processos, os sistemas, mas as 

pessoas são colocadas em segundo plano ou têm pouca participação no processo, e a 

tendência é criarem-se grandes resistências (COUTINHO, 2003). Isto justifica o fato da 

proposta sugerir ações para estas três fases e, no caso do LACTEC,  foi sugerida também a 

questão política, devida aos fatores já mencionados no capítulo 4. Após a implementação do 

PMO, este deve se tornar responsável pela realização de um programa de capacitação em 

gerenciamento de projetos. Para isto, deve-se adotar uma estratégia flexível e gradual, 

oferecendo diferentes níveis de treinamento dependendo da função dentro do projeto.   

5.3 APLICAÇÃO DOS PROCESSOS 

Uma vez implantado, devem-se tomar ações para assegurar que os processos e as práticas 

sejam aplicados, pois, quando um plano de ação é montado, mas não é executado, o resultado 

não aparece. Trabalhar com processos de transformação exige das pessoas muita paciência, 

diligência, perseverança e, acima de tudo, vontade e crença naquilo que se dispôs a fazer. A 

sugestão proposta é utilizar as seguintes estratégias: 

 
I. realizar auditorias ad hoc com ênfase no controle da qualidade e a busca de 

aperfeiçoamento; e 
 

II. estabelecer medidas de performance para o gerente de projetos associadas ao 
seguimento dos processos; 
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Com relação às auditorias, Skrobot (2005) comenta que a grande quantidade de 

citações na literatura comprova sua importância, sua necessidade nos projetos de pesquisa e 

desenvolvimento. Por fim, este mesmo autor conclui que estas auditorias poderiam ser 

elementos constituintes na estruturação de qualquer comitê em institutos de pesquisa.  
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7 CONCLUSÃO 

Pelo exposto, os Institutos de Pesquisas Tecnológicas, em especial os brasileiros, estão 

sujeitos a maiores desafios para sobreviverem no mercado, conseqüência da abertura de 

mercado, da globalização e da concorrência cada vez maior, o que exige uma nova postura, 

principalmente com relação à metodologia utilizada na gestão de projetos. Assim sendo, a 

questão atual, para muitas organizações, incluindo as instituições de P&D, não é mais se é 

viável implantar um sistema de gestão de projetos na organização, mas sim como implantar 

ou aperfeiçoar o processo de gerenciamento de seus projetos, de uma forma segura e 

confiável, que proporcione a sua sobrevivência e a sua competitividade.  

A forma considerada adequada para definir, difundir e consolidar uma metodologia de 

gerenciamento de projetos, para o LACTEC, de acordo com os dados obtidos, é a definição de 

um framework para implantação de um PMO, cuja implementação no LACTEC poderá 

prover uma assistência inestimável à disseminação da cultura do gerenciamento de projetos, 

aumentando a curva de aprendizado.  

De acordo com a pesquisa realizada junto a Pesquisadores e Gerentes de 

Departamento, ficou explícito que não existe, dentro do LACTEC, uma metodologia de 

gerenciamento de projetos padronizada. O que existe são várias formas de se coordenar o 

projeto, que varia de acordo com o coordenador do projeto, ou seja, a maturidade em 

gerenciamento de projetos ainda está na fase embrionária. Assim sendo, optou-se pela 

proposta de um Project Support Office (PSO), evoluindo gradativamente à medida que a 

maturidade em gestão de projetos aumente no LACTEC. Devido ao fato de que a maturidade 

em gestão de projetos dentro do LACTEC está no estado embrionário, não foi possível gerar 

uma metodologia para seleção e priorização de projetos. O importante, no entanto, é que a 

implementação seja gradual, iniciando-se de uma forma simples, flexível e focada nas 
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necessidades imediatas, pois uma vez que envolve uma mudança cultural, deverá enfrentar 

resistências durante sua implementação.  

A sua posição no organograma, apresentada na Figura 9,  visa o estabelecimento de 

uma estrutura matricial forte ou projetizada, ao invés da matricial fraca utilizada atualmente. 

O objetivo é fornecer mais autonomia ao gerente de projetos, na tomada de decisão e no 

controle dos recursos. Além disso, visa também enfatizar o papel do gerente de projetos no 

LACTEC, pois não há uma descrição clara das suas funções, sendo que para 45% dos 

entrevistados esta função simplesmente não existe dentro do LACTEC. 

As fases para a implementação fornecem um mapa que orienta a definição e 

implementação do PMO no LACTEC, sendo que para o sucesso da implementação, todas as 4 

(quatro) fases, apresentadas na Figura 9, devem ser estabelecidas. 

 A fase Política é a base para o sucesso, pois o apoio formal do Superintendente e do 

Diretor de Operações Tecnológicas é fundamental, pois, como descrito no Quadro 3 deste 

documento, o apoio da diretoria é um fator crítico de sucesso para implantação do PMO. 

 Na fase de Processos foram estabelecidos os modelos e os procedimentos para todas 

as etapas do ciclo de vida: iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Além 

disto, ela  considerou 8 das nove áreas do conhecimento descritas no (PMBOK, 2004). A 

única área do conhecimento que não foi avaliada  foi a de aquisições.  O motivo é que na 

maioria das empresas há a um setor responsável por essas atividades, o que é o caso no 

LACTEC. Contudo, não significa que os processos de compras estejam sendo executados 

com eficiência dentro do LACTEC; significa apenas que não foram analisados neste trabalho. 

 Na fase de ferramentas foi proposto um diagrama, mostrado na Figura 13, para 

orientar na seleção da escolha das ferramentas que serão o suporte para os processos. Não há, 

dentro do LACTEC,  ferramentas que permitam a colaboração entre os Pesquisadores, 

Departamentos e que suportem efetivamente a gestão de projetos. Isto dificulta a avaliação e 
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busca de informações sobre projetos anteriores, a integração entre os membros do projeto, a 

comunicação entre os membros do projeto, bem como não permite a avaliação precisa sobre o 

status do projeto de forma rápida. Assim sendo, muitas ações para contornar os problemas são 

reativas, gerando atrasos e desgaste entre os stakehoders. É importante salientar que, sem as 

ferramentas adequadas, a implantação do PMO tende a sofrer mais resistências, pois irá exigir 

mais atividades dos membros do projeto. Portanto, é  importante que essas atividades possam 

ser definidas de forma simples e organizada, facilitando a utilização e recuperação das 

informações, permitindo demonstrar os benefícios do novo processo. 

 Na fase referente a Recursos Humanos foi demonstrada a importância crucial, para o 

sucesso na implantação do PMO, do envolvimento de todos do departamento ou setor. O foco 

deve ser no treinamento em gestão de projetos para  todos os colaboradores. 

Quanto à questão de implementar ou não o PMO, isto depende do posicionamento  

que a Instituição deseje no futuro, ou seja, depende do seu alinhamento com o Planejamento 

Estratégico. No entanto, é importante considerar que, embora tenha sido descrita (item 2.3 

deste documento) a  importância do alinhamento estratégico com as metas estabelecidas nos 

projetos, o LACTEC ainda não realiza este “alinhamento”.  Esta conclusão fica evidente ao 

analisar-se a questão 2.8 apresentada na Tabela 8, na qual para 61% dos entrevistados a 

relevância do projeto para o atendimento do Planejamento Estratégico não é executada e para 

35%, dos entrevistados, é executada apenas esporadicamente. 

Com os resultados desta pesquisa e a proposta do framework, espera-se que o 

LACTEC avance para uma gestão de projetos apoiada em uma metodologia padronizada com 

processos eficazes e eficientes. Portanto, estes foram os principais aspectos identificados e 

analisados neste trabalho, demonstrando como a implementação de um  PMO no LACTEC 

pode ser uma ferramenta útil na melhoria do desempenho de suas operações.  
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Finalmente, é importante salientar que os problemas e dificuldades detectados no 

LACTEC, também foram detectados por Scrobot (2005) ao analisar dois grandes outros 

centros de Pesquisas, o Instituto Nacional de Tecnologia Industrial e o Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo, demonstrando que ainda há um caminho a percorrer 

para que os Institutos de Pesquisa no Brasil alcancem uma maturidade na gestão de projetos 

tecnológicos. 
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8 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
Sugere-se a realização de trabalho complementar com foco na determinação de uma 

medida de investimento, baseada em um conjunto de critérios mensuráveis, capaz de 

determinar os benefícios reais da implantação do framework proposto com o objetivo de 

permitir a avaliação do retorno do investimento que um escritório de projetos poderá 

proporcionar para a organização. 
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APÊNDICE I - Aspectos Gerais de Gerenciamento de Projetos no LACTEC 

Nome:  
Empresa/Departamento:  
Função:  
 
Apêndice-1 – Questões objetivas com o objetivo de identificar alguns aspectos 
relacionados ao gerenciamento de projetos dentro do LACTEC. 

 
1) A empresa estabelece e utiliza processos de gerenciamento de projetos uniformes 

baseados em documentação padronizada, sejam para aqueles considerados essenciais 
ou complementares, para todas as fases do ciclo de vida de cada projeto?  

a) Para todos os projetos. 
b) Para mais de 50% dos projetos. 
c) Para menos de 50% dos projetos 
d) Para nenhum projeto 
 

2) A empresa estabelece o papel do gerente de projetos para todos os projetos?  
a) Para todos os projetos 
b) Para mais de 50% dos projetos 
c) Para menos de 50% dos projetos. 
d) Para nenhum projeto 
 

3) Uma vez que a Estrutura Organizacional tem influência sobre os projetos e 
considerando-se os conceitos abaixo relacionados, em qual dessas estruturas o 
LACTEC melhor se enquadra?  

a) Matricial Fraca – Possui gerente funcional e gerente de projetos, porém quem 
efetivamente toma as decisões sobre o projeto é o gerente funcional. 

b) Matricial Forte – Possui gerente funcional e gerente de projetos, porém quem 
efetivamente toma as decisões sobre o projeto é o gerente de projetos 

c) Matricial Balanceada – Possui gerente funcional e gerente de projetos e as 
decisões são tomadas em consenso. 

d) Funcional – Apesar de ter a figura do  gerente de projetos, esse possui pouco 
ou nenhum poder de decisão  

 
4) Em sua opinião, qual a principal característica dos projetos de P&D que precisa de 

melhor monitoramento e atitudes para aumentar o grau de sucesso dos projetos? Obs: 
Na seleção da opção “Outra”, por favor,descrever qual característica . 

a) Escopo 
b) Prazo 
c) Custo 
d) Qualidade e Satisfação do Cliente. 
e) Outra – Descrever:______________________________________________  
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5) Como você avalia a integração entre os membros da equipe durante o ciclo de vida do 

projeto?  
a) Ótimo 
b) Regular 
c) Ruim 
d) Péssimo 

 
6) Como você avalia a comunicação entre os membros da equipe durante o ciclo de vida 

do projeto?  
a) Ótimo 
b) Regular 
c) Ruim 
d) Péssimo 

 
7) As ferramentas de software atuais, utilizadas para o planejamento e controle dos 

projetos, atendem às necessidades?   
a) Para todos os projetos 
b) Para mais de 50% dos projetos 
c) Para menos de 50% dos projetos 
d) Para nenhum projeto 
 
 

8) Você considera que a existência de uma metodologia-padrão e suportada por um 
escritório de projetos (PMO) ajudaria para que  projetos sejam entregues  dentro dos 
prazos, custos e qualidade esperados ?  

 
a) Para todos os projetos 
b) Para mais de 50% dos projetos 
c) Para menos de 50% dos projetos 
d) Para nenhum projeto 
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APÊNDICE II – Atividades de Projetos em Relação ao Grupo de Processos  

 
Nome:  
Empresa/Departamento:  
Função:  
 
Apêndice-2 -Esse questionário tem por objetivo analisar quais atividades de  
gerenciamento de projetos são desenvolvidas dentro do LACTEC, bem como quais não 
são, e dessa maneira, identificar: 
  

1) Quais atividades utilizadas não precisam ser melhoradas. 
2) Quais atividades  utilizadas devem ser melhoradas. 
3) Quais atividades não são utilizadas, mas deveriam ser. 
4) Quais atividades  são utilizadas, mas não se consegue visualizar seu benefício. 

 
Os critérios de avaliação que devem ser utilizados são: 
 
A-O que é realizado atualmente, com que freqüência e grau de satisfação: 
 
1-Não é utilizado 
2-Utilizado esporadicamente 
3-Utilizado com baixa eficiência 
4-Utilizado com alta eficiência 
 
B-Qual a importância da realização de cada um dos seguintes itens? 
1-Baixa 
2-Média 
3-Alta 
 
 

A B Atividades 
1 2 3 4 1 2 3 

1-Definição dos objetivos e metas do projeto        
2-Definição e apresentação das restrições e hipóteses sobre o projeto        
3-Documento formal de aprovação do projeto         
4-Listagem das atividades a serem desenvolvidas        
5-Detalhamento das atividades a serem desenvolvidas (escopo)        
6-Formalização do detalhamento do escopo        
7-Análise do custo/ benefício        
8-Verificação da relevância do projeto para atingir os objetivos estratégicos 
do LACTEC 

       

9-Planejamento do projeto - (WorkPlan – plano de ação)        
10-Documentação do plano de ação        
11-Estimativa de tempo necessário para execução de cada atividade        
12-Desenvolvimento do cronograma        
13-Estimativa de custo necessário para execução de cada atividade        
14-Documento que identifique claramente as responsabilidades e funções de 
cada profissional dentro do projeto 

       

15-Levantamento dos recursos necessários para o projeto        
16-Especificação dos recursos necessários para realização de cada 
atividade 
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17-Produção de diagrama de sequenciamento das atividades        
18-Definição de metas e atributos de qualidade        
19-Listagem dos fatores de risco que poderão afetar o projeto        
20-Especificação de riscos de cada atividade        
21-Definição de marcos críticos (atividades principais)        
22-Avaliação do andamento das atividades principais        
23-Definição de indicadores para avaliar o andamento do projeto        
24-Especificação de indicadores para as atividades        
25-Avaliação dos indicadores do projeto        
26-Avaliação dos indicadores das atividades        
27-Acompanhamento da execução do projeto, porcentagem de realização, 
recursos utilizados e custos envolvidos, tempo gasto. 

       

28-Documentação de mudanças no plano de ação (escopo, cronograma, 
custos) 

       

29-Documentação das lições aprendidas para formar guia de melhores 
práticas 

       

30-Processo formal para seleção de projetos        
31-Treinamento para capacitar seus recursos em gestão de projetos        
32-Utilização de uma metodologia(framework) padrão para gestão dos 
projetos 

       

33-Planejamento de respostas aos riscos identificados        
34-Avaliações (feedback) por parte do cliente durante o ciclo de vida.        
35-Gerenciamento dos requerimentos, influências e expectativas dos 
interessados no projeto durante a execução 

       

Fonte: (LIMA, 2003). Adaptado pelo Autor. 
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APÊNDICE III – Exemplos de Ferramentas para Gerenciamento de Projetos 

A lista abaixo tem como único objetivo apresentar alguns dentre as centenas de softwares de 
gerenciamento de projetos disponíveis, sem avaliar, criticar ou sugerir algum software 
específico. Nenhum critério específico foi adotado para seleção a não ser o fato de apresentar 
opções pagas e gratuitas. 
 

 
 
Além das ferramentas apresentadas acima, mais ferramentas para gerenciamento de projetos 
podem ser encontradas em: http://www.project-management-software.org.  
 
 
 
 

Produto Categoria Características 
 

NetOffice Freeware  Gerenciador completo de projetos multi-usuários com 
interface em português. 
Mais informações: 
http://sourceforge.net/projects/netoffice/ 

Dot Project Freeware Ferramenta de gerenciamento de projetos específica 
para projetos de software. 
Mais informações: 
http://www.dotproject.net/ 

Project Net  Shareware Gerenciador completo de projetos multi-usuários. 
Mais informações: 
http://www.project.net/ 

Net Project Pago Permite o acesso compartilhado de toda a equipe aos 
projetos em andamento na empresa, independente da 
localização. 
Mais informações: http://www.netproject.com.br/ 

Primavera Pago Conjunto de ferramentas para gerenciamento de 
portfólios. 
http://www.primavera.com/ 

Microsoft 
Office Project 
2003 

Pago Ferramentas de gerenciamento de portfólio baseadas na 
Web. 
Mais informações 
http://www.microsoft.com/brasil/office/project/epm.asp
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APÊNDICE IV – Glossário 

 
Atividade : Para as finalidades do Processo de Gerenciamento de Projetos, uma atividade é a 
unidade menor do trabalho identificada no projeto Workplan.  
 
Ciclo de Vida : Este termo se refere ao processo usado para construir e dar suporte aos 
deliverables produzidos pelo projeto (desde que um projeto tenha uma data do começo e a 
data da conclusão, a sustentação em longo prazo de uma solução é executada geralmente 
depois que o projeto é finalizado.). 
 
Cliente : As pessoas ou o grupo que são os beneficiários diretos de um projeto ou serviço. 
São as pessoas para quem o projeto está sendo empreendido.  
 
Deliverable : (Tradução: Resultado Esperado) É o resultado, ou artigo medido, tangível, que 
verifica o que deve ser produzido para completar um projeto ou uma parte de um projeto. 
Usam-se freqüentemente mais especificamente na referência a uma entrega externa, e que esta 
entrega esteja sujeita à aprovação pelo patrocinador do projeto (sponsor) ou pelo cliente do 
projeto. 
 
Escopo : O escopo é a maneira que nós descrevemos os limites do projeto. Define o que o 
projeto entregará e o que não entregará. Para projetos maiores, pode incluir as organizações 
afetadas, as transações afetadas, os tipos de dados incluídos etc. 
 
Estrutura Organizacional : A estrutura da organização executora geralmente limita a 
disponibilidade de recursos em um espectro de uma estrutura funcional a uma estrutura por 
projeto, com diversas estruturas matriciais intermediárias.  
 
Fase do Projeto : Agrupar lógica principal do trabalho em um projeto. Uma fase representa 
também a conclusão de um deliverable principal ou grupo de deliverables relacionados.  
 
Feedback : (Tradução: Retro-alimentação) Processo de comunicação que reage a uma 
informação. Elemento fundamental na comunicação humana e especialmente para trabalho 
em equipe. 
 
Framework : Estrutura base utilizada para solucionar problemas complexos. Um conjunto de 
idéias, princípios, regras, templates. 
 
Gerente de Programa : É a pessoa com autoridade para gerenciar e manejar um programa. 
(um programa é uma estrutura ou organização guarda-chuva que proporciona a direção geral 
para um conjunto de projetos relacionados.) O Gerente de Programa pode também ser 
responsável por um ou mais dos projetos dentro do programa. Poderia ser o Gerente de 
Projeto nesse projeto, assim como o Gerente encarregado do programa total. O Gerente do 
Programa dirige e conduz a planificação e a gerência geral de programa. Todos os Gerentes 
de Projeto dentro do programa reportam ao Gerente encarregado do programa. 
 
Gerente de Projeto : É a pessoa com a responsabilidade e autoridade total para gerenciar e 
manejar um projeto. Inclui liderança, planificação e desenrolo de todos os deliverables 
(resultados esperados) do projeto (Gerente de Projeto é responsável por manejar o orçamento, 
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o plano de trabalho e os procedimentos gerências, tais como: manejo de escopo, gerência de 
problemas, risco etc.).  
 
Gerente Funcional : O gerente funcional é a pessoa a quem você se relata dentro de uma 
organização funcional. Tipicamente, é a pessoa que faz a revisão de desempenho. Seu gerente 
de projeto pode também ser seu gerente funcional, mas não necessariamente.  
 
Hipóteses: Pode haver circunstâncias ou eventos externos que devem ocorrer para que o 
projeto seja bem-sucedido. Se você acreditar que um evento é provável que aconteça, a seguir 
seria uma suposição (contraste com a definição de um risco.) Se um evento estiver dentro do 
controle da equipe de projeto, tal como testada completamente uma determinada data, então 
ela não é uma suposição. Se um evento tiver uma possibilidade de 100% de ocorrer, então ele 
não é uma suposição, desde que não haja “uma probabilidade” ou um risco envolvido. Os 
exemplos das suposições poderão ser que “os orçamentos” e os recursos estarão disponíveis 
quando necessário...”ou” a “liberação de novo software estará disponível para o uso no 
momento em que a fase da construção começa”. 
 
Metodologia: Uma metodologia de gerenciamento de projetos define um conjunto de grupos 
de processos de gerenciamento de projetos, seus processos relacionados e as   funções de 
controle relacionadas, que são consolidados e combinados para formar um todo unificado 
funcional. Uma metodologia de gerenciamento de projetos pode ser ou não uma elaboração de 
uma norma de gerenciamento de projetos. Uma metodologia de gerenciamento de projetos 
pode ser um processo maduro formal ou uma técnica informal que auxilia uma equipe de 
gerenciamento de projetos no desenvolvimento eficaz de um termo de abertura do projeto. 
 
Padrão : Uma aproximação requerida para conduzir uma atividade ou uma tarefa, utilizando 
um produto, etc. Muitas vezes, um padrão é uma prática que deve ser seguida para se ter uma 
possibilidade melhor do sucesso total. 
 
Restrições do projeto. Lista e descreve as restrições específicas do projeto associadas ao 
escopo do projeto que limitam as opções da equipe. Por exemplo, são incluídos um orçamento 
predefinido ou datas impostas (marcos do cronograma) divulgadas pelo cliente ou pela 
organização executora. Quando um projeto for realizado sob contrato, em geral as cláusulas 
contratuais se constituirão em restrições. As restrições listadas na declaração do escopo 
detalhada do projeto são normalmente mais numerosas e mais detalhadas do que as listadas no 
termo de abertura do projeto. 
 
Sponsor : (Tradução: Patrocinador) É a pessoa que tem a última palavra, ou seja, a máxima 
autoridade sobre o projeto. O Patrocinador - Executivo proporciona os fundos para financiar o 
projeto, resolver “problemas” e mudanças de escopo, aprova os deliverables (resultado 
esperados) importantes e proporciona a direção a um alto nível. Também “defende” o projeto 
dentro da organização. Dependendo do projeto, e do nível dentro da organização do 
Patrocinador Executivo, este pode delegar a operação dia-a-dia, ou seja, em nível tático a um 
Patrocinador de Projeto. Se há um designado, o Patrocinador do Projeto representa o 
Patrocinador Executivo nas atividades cotidianas, e toma a maioria das decisões que requeira 
a aprovação do Patrocinador Executivo. Se a decisão for de envergadura, o Patrocinador do 
Projeto buscará o apoio, o consenso e levará a decisão ao Patrocinador Executivo. 
 
Stakeholder : (Tradução: Interessados) Estas são as pessoas ou grupos específicos que têm 
uma quota de influência no resultado do projeto. Normalmente, são pessoas ou grupos dentro 



 96
 

 

da companhia, e poderia incluir clientes, gerentes, empregados, administradores internos. Um 
projeto pode também ter envolvido externo, incluindo provedores, investidores e grupos da 
comunidade e organizações  governamentais. 
 
Status : (Tradução: Situação ou Andamento) Refere-se à posição em que se encontra 
determinada situação em relação ao planejado. Como exemplo, temos a expressão “Relatório 
de andamento (Status) do Projeto”, que relata o momento em que se encontra o projeto, se 
comparado ao planejado. 
 
WBS – Work Breakdown Structure : (Tradução:Estrutura Analítica do Trabalho). Segundo o 
PMBOK, trata-se de "um agrupamento de elementos do projeto, orientados para resultados, 
que organiza e define o completo escopo do projeto. Cada nível descendente representa uma 
definição cada vez mais detalhada do trabalho do projeto." Com o WBS, o projeto é 
subdividido, através da técnica de decomposição, em seus principais componentes. Estes são 
"quebrados" em seus produtos e subproduto, até que chegue ao nível de pacote de trabalho, ou 
seja, até a menor unidade de um componente. A partir do "pacote de trabalho", são definidos 
as atividades e os recursos necessários. 
 
WorkPlan: (Tradução: Plano de Trabalho) É o produto final da fase de planejamento. Trata-se 
de uma coletânea de documentos que deve estar perfeitamente integrada, de forma a garantir 
que os vários elementos do projeto estejam adequadamente coordenados entre si. Ele deve 
servir como base documental para decisões futuras do projeto. Por isso, deve conter 
informações consistentes e realistas. A elaboração do Plano de Projeto é uma das principais 
tarefas do Gerente de Projeto. Este documento deve ser formalmente aprovado pela 
organização responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 


