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Ambientação em Gestão de Projetos 
Maria Lúcia Almeida 

 Gestão de áreas funcionais e gestão de projetos 

 Qualquer um pode ser gerente de projetos? 

 Qual a contribuição da gestão de projetos? 

 Gerenciamento de projetos traz benefícios para 
as empresas e organizações? 

 Como surgem os projetos? 

 Como se escolhe os projetos que serão 
realizados? E qual a prioridade entre eles? 

 A necessidade de alinhamento estratégico dos 
projetos 

Ambientação nos conceitos 
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O que é projeto? 

Similaridades 

Diferenças 

Operações Projetos 

 Realizados por Pessoas 

 Limitados aos Recursos Disponíveis 

 Planejados, Executados e Controlados 

Contínuas e 

Repetitivas 

Temporários e 

Únicos 

Manter o Negócio 

Alcançar o seu  

objetivo e, em  

seguida, terminar. 

Definidos e  

utilizados  

frequentemente 

De construção  

progressiva 

PMBOK 3ª. Edição, pg. 6 
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Projeto X Operação 

Operações 

Operações 

Ciclo de Vida do Projeto 

Fase 

Inicial 

Fase 

Final 

Fases 

Intermediárias 
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A maioria das organizações sustentam as suas operações, 
mas as mudanças são encaradas como um problema: 

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

OPERAÇÕES Manter o negócio 
Mudança como 

problema 

PROJETOS Evoluir o negócio 
Mudança como 

objetivo 

Projeto X Operação 
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 Liderança 

 Motivação 

 Metas 

 PDCA 

 Relatórios 

 BI 

 Treinamentos 

 ..... e Projetos 

Operações: Gerentes Funcionais 

Gerente Funcional é um Gerente de Projetos? 

Operações: Gerentes Funcionais 
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 Escopo Produção 

 Tempo Metas, prazos 

 Custo Orçamento, custos operacionais, investimentos 

 Qualidade Indicadores, SLAs, KPIs, procedimentos, PDCA 

 Riscos Segurança do trabalho, mercado financeiro 

 Equipe 
Recursos Humanos, motivação, liderança, cargos e 

salários, benefícios 

 Comunicação Relatórios, Gestão à vista, divulgação, feedback 

 Aquisição Fornecedores, pedidos, contratos 

 Integração Gestão 

 Partes Interessadas Clientes, departamentos, Governo 

Operações: Gerentes Funcionais 

Projetos:10 áreas de conhecimento 

 Escopo  o que será realmente entregue? 

 Tempo  quando vai ser entregue? 

 Custo  quanto custará as entregas? 

 Qualidade  qual a qualidade da entrega? 

 Riscos  haverão riscos para não se concretizar o projeto? 

 Equipe 
 quem participa?  

 qual a experiência destas pessoas? 

 Comunicação  como sei o que fazer, quando e onde? 

 Aquisição 
 preciso adquirir e contratar algum serviço?  

 qual a  experiência de quem estou contratando? 

 Integração  quem resolve os problemas? 

 Partes Interessadas  quem é impactado? 
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 Ferramentas/ 
técnicas diferentes 

 Foco no projeto 

 Foco nos objetivos 

do projeto 

 Ações para um 
determinado tempo 

 Nem todas as ações 

de gestão são 
aplicadas a projetos 

Qual a diferença? 

Projetos 

PR_DIO_DE_30_ANDARES_CONSTRU_DO_EM_APENAS_15_DIAS.mp4
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Definição de Projeto 

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

resultado EXCLUSIVO.” 
PMBOK 5ª. Edição, pg. 2 

Definição de Projeto 

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

resultado EXCLUSIVO.” 
PMBOK 5ª. Edição, pg. 2 

“.... criar um produto, serviço 

ou resultado EXCLUSIVO.” 
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Definição de Projeto 
“Um projeto pode criar: 

 Um produto que pode ser componente de outro item, um 
aprimoramento de outro item ou um item final; 

 Uma serviço ou a capacidade de realizar um serviço 
(p.ex.: uma função de negócios que dá suporte à produção ou à 
distribuição); 

 Uma melhoria nas linhas de produtos e serviços(por 
exemplo, um projeto Seis Sigma executado para reduzir falhas); 
ou 

 Um resultado como um produto ou documento (por 
exemplo, um projeto de pesquisa desenvolve um conhecimento 
que pode ser usado para determinar se uma tendência está 
presente ou se um novo processo beneficiará a sociedade)                                 

PMBOK 5ª. Edição, pg. 3” 

Características de um Projeto  
Feito por PESSOAS 
Tem INÍCIO e FIM 
Cria um RESULTADO ÚNICO 
Elaborado PROGRESSIVAMENTE 
Sofre RESTRIÇÕES de recursos limitados 
Possui um CUSTO 
Corre RISCOS para alcançar o sucesso 
Pode ADQUIRIR produtos ou CONTRATAR serviços 
 

PLANEJADO, EXECUTADO e CONTROLADO 
PMBOK 3ª. Edição, pg. 6 

 
Segue os procedimentos existentes da organização 
Empreendido por todos os níveis organizacionais 

PMBOK 4ª. Edição, pg. 11 

 
A maioria dos projetos é empreendida para criar um resultado duradouro 

PMBOK 5ª. Edição, pg. 3 
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Por que as empresas utilizam o 
Gerenciamento de Projetos? 

Empresas 
buscam 

Vantagem 
Competitiva 

Para isto, 
planejam 

suas 
Estratégias 

Projetos são 
instrumentos 
da execução 

de ações 
estratégicas 

Por que as empresas utilizam o 
Gerenciamento de Projetos? 
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QUEM APOIA A 

ORGANIZAÇÃO PARA NÃO 

PERDER O FOCO DOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS? 

 

 

“Em sua forma ideal, o Escritório de 
Projetos (PMO) deveria representar para 
uma organização o que os controladores de 
tráfego aéreo representam para os pilotos... 
Ele deveria ser o melhor amigo dos 
gerentes de projeto e dos executivos.” 

 
    Fonte: Rollins & Kendall, Advanced Project 

Portfolio Management and the PMO: Multiplying ROI at Warp Speed.  

 

PMO 
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 É o um grupo para conduzir, planejar, organizar e 
obter uma visão panorâmica de todos os projetos suportados pelo 

PMO 
 

 É um centro de informações de apoio a projetos, onde 

todo o suporte está disponível 
 

 Fornece conhecimento, ferramentas, metodologia de 

projetos, recursos técnicos e serviço de  planejamento, com intuito de 

melhorar o desempenho individual de cada projeto 
 

 Acompanha os projetos em execução para posicionamento 
ao Gestor de  Portfólio 
 

 Disponibiliza gestores de projetos para a execução de 
gerenciamento de projetos 

PMO 

INTERMEDIÁRIO 

 

Tipos de PMO 

ESTRATÉGICO 

OPERACIONAL 
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FUNCIONAL 
UNIDADE DE 
NEGÓCIO/DIRETORIA/ÁREA 

 

 

CORPORATIVO
TODA EMPRESA 

SUPORTE   
PROJETO 

Abrangência de PMO 

PMO nas Organizações 

Patrocinador do PMO constituído 

Tipo definido de PMO 

Abrangência definida do PMO 

Estrutura e serviços de PMO definidos 

Demanda de projetos identificada em um Portfolio 
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COMO COORDENAR TODOS 

OS PROJETOS PARA ATINGIR 

OS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS? 

 

Portfólio 
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Portfólio 

Portfólio 
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 Planejamento Estratégico 

 Orçamentação 

 Centros de custos 

 Priorização 

 Montagem de portfólio 

 Gráfico de Bolhas 

 Status Report 

 Performance através de índices 

Portfólio 

PROGRAMAS 

 

PROJETOS 

PMO – Grandes erros 
• Não ter um Patrocinador . 

 

• Criar PMO como moda: “se todos tem, então, minha organização 

também tem que ter”. 

 

• Fazer tudo de uma vez. 

 

• Achar que é fácil e que com apenas a implantação de um software, 

implanta-se um PMO. “Project não é PMO”. 

 

• Achar que a organização vai se moldar às boas práticas e que 

não será necessário adequar as boas práticas à cultura da organização. 

Fonte: Fonte: www.ricardo-vargas.com 
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PMO – Grandes acertos 

• Criar um ambiente de colaboração que os demais 

busquem/procurem o PMO e não o contrário. 

 

• Criar um modo de trabalho (metodologia) de forma suave 

• Aprimorar as ferramentas gradativamente. 

 

• Alinhar a atuação do PMO com os objetivos estratégicos. 

 

• Romper com o imediatismo de implantação de PMO: etapas, 
crescimento contínuo. 

Fonte: Fonte: www.ricardo-vargas.com 

PMO – Tendências 
• Metodologia flexível e adaptativa 

 

• Sair das fronteiras de TI e abraçar o negócio 

 

• Deixar de ser puramente uma entidade reguladora, 

mas de apoio 

 

• Definir os serviços em Catálogo de Serviços (SLAs) 
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PMO – Desafios 

• Deixar de ser a única entidade de execução da 

gestão de projetos e a gestão ser executada por 

GPs formados pelo PMO 

 

 

 

• Apresentar o retorno do investimento 
de um PMO conforme a percepção do negócio 

 

 

 

Obrigada!! 

mluciaalmeida@gmail.com 


