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Área:  8 - GESTÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

Sub-Área: 8.4 - GESTÃO DE PROJETOS 
 

Resumo: NOS ÚLTIMOS TEMPOS, DIVERSAS EMPRESAS TÊM ADOTADO 

ESTRUTURAS CHAMADAS DE PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO), OU 

ESCRITÓRIOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, CONCEITO CADA VEZ MAIS 

DIFUNDIDO TANTO NO MEIO EMPRESARIAL QUANTO ACADÊMICO. O OBJETIVO 

DDESTE ESTUDO É ANALISAR AS PRÁTICAS DE ESCRITÓRIOS DE PROJETOS NO 

BRASIL E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A GESTÃO DE STAKEHOLDERS NAS 

ORGANIZAÇÕES. ADOTOU-SE A METODOLOGIA DE CARÁTER EXPLORATÓRIO, 

CUJA INVESTIGAÇÃO FOI CONDUZIDA ATRAVÉS DE QUESTIONÁRIO APLICADO 

NAS EMPRESAS QUE POSSUEM ESCRITÓRIO DE PROJETOS, OBTENDO-SE O 

RETORNO DE 42 QUESTIONÁRIOS. OS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

APLICADO DEMONSTRAM QUE OS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS NÃO UTILIZAM 

INTEGRALMENTE OS MODELOS PRECONIZADOS PELA LITERATURA CIENTÍFICA 

E PELOS MANUAIS DO PMI NOS PROCESSOS DE GESTÃO DE STAKEHOLDERS. 

OUTRO PONTO RELEVANTE É A CONSTATAÇÃO DA UTILIZAÇÃO MAJORITÁRIA 

DAS PRÁTICAS DIFUNDIDAS PELO PMI NAS ORGANIZAÇÕES, MESMO COM A 

EXISTÊNCIA DE OUTROS INSTITUTOS E ORGANIZAÇÕES QUE PRECONIZAM AS 

BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE PROJETOS. COMO RECOMENDAÇÃO PARA 

NOVOS ESTUDOS, SUGERE-SE A AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS E TÉCNICAS 

RELACIONADAS AO GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS, BEM COMO A 

AVALIAÇÃO DE SOLUÇÕES QUE POSSAM FOMENTAR A UTILIZAÇÃO DE BOAS 

PRÁTICAS NAS METODOLOGIAS ADOTADAS E UTILIZADAS PELAS 

ORGANIZAÇÕES, VIABILIZANDO UM EQUILÍBRIO ENTRE A GESTÃO DOS 

STAKEHOLDERS E AS DEMAIS ÁREAS DE CONHECIMENTO. 
 

Palavras-chaves: PALAVRAS-CHAVE: ESCRITÓRIO DE PROJETOS; 

GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS; GESTÃO DE PROJETOS. 
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ANALYSIS OF PROJECT OFFICE PRACTICES IN 

BRAZIL AND ITS CONTRIBUTION TO 

STAKEHOLDER MANAGEMENT IN 

ORGANIZATIONS 
 

Abstract: IN RECENT TIMES, SEVERAL COMPANIES HAVE ADOPTED 

STRUCTURES CALLED PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO), OR PROJECT 

MANAGEMENT OFFICES, AN INCREASINGLY WIDESPREAD CONCEPT BOTH IN 

BUSINESS AND IN ACADEMY. THE OBJECTIVE OF THIS STUDY IS TO ANALYZE  

THE PRACTICES OF PROJECT OFFICES IN BRAZIL AND THEIR CONTRIBUTION 

TO THE MANAGEMENT OF STAKEHOLDERS IN ORGANIZATIONS. WE ADOPTED 

THE EXPLORATORY METHODOLOGY, WHOSE INVESTIGATION WAS CONDUCTED 

THROUGH A QUESTIONNAIRE APPLIED IN COMPANIES THAT HAVE A PROJECT 

OFFICE, OBTAINING THE RETURN OF 42 QUESTIONNAIRES. THE RESULTS OF 

THE APPLIED QUESTIONNAIRE DEMONSTRATE THAT PROJECT OFFICES DO 

NOT USE THE MODELS RECOMMENDED BY THE SCIENTIFIC LITERATURE AND 

PMI MANUALS IN THE PROCESSES OF STAKEHOLDER MANAGEMENT. ANOTHER 

RELEVANT POINT IS THE REALIZATION OF THE MAJORITY USE OF PRACTICES 

DISSEMINATED BY PMI IN ORGANIZATIONS, EVEN WITH THE EXISTENCE OF 

OTHER INSTITUTES AND ORGANIZATIONS THAT ADVOCATE GOOD PROJECT 

MANAGEMENT PRACTICES. AS A RECOMMENDATION FOR NEW STUDIES, IT IS 

SUGGESTED THE EVALUATION OF PRACTICES AND TECHNIQUES RELATED TO 

THE MANAGEMENT OF STAKEHOLDERS, AS WELL AS THE EVALUATION OF 

SOLUTIONS THAT MAY ENCOURAGE THE USE OF GOOD PRACTICES IN THE 

METHODOLOGIES ADOPTED AND USED BY THE ORGANIZATIONS, MAKING 

POSSIBLE A BALANCE BETWEEN THE MANAGEMENT OF STAKEHOLDERS AND 

OTHER AREAS OF KNOWLEDGE. 

 

Keyword: KEYWORDS: PROJECT OFFICE; STAKEHOLDER MANAGEMENT; 

PROJECT MANAGEMENT. 
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1.  Introdução 

De acordo com o PMBOK (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2013, p. 297), 

“gerenciar as comunicações é o processo de criar, coletar, distribuir, armazenar, recuperar e 

de disposição final das informações do projeto de acordo com o plano de gerenciamento das 

comunicações. O principal benefício deste processo é possibilitar um fluxo de comunicação 

eficiente e eficaz entre as partes interessadas do projeto”.   

Em quase todos os projetos, a maior parte do planejamento do gerenciamento das 

comunicações é feito nas fases iniciais do projeto. No entanto, os resultados desse processo de 

planejamento são reexaminados regularmente durante todo o gerenciamento das 

comunicações do projeto e revisados conforme necessário para garantir que possam ser 

aplicados continuamente (DINSMORE; CAVALIERI, 2011).  

Alguns problemas podem decorrer do planejamento inadequado das comunicações, 

tais como o atraso na entrega de mensagens, a comunicação de informação para o público 

incorreto ou a comunicação insuficiente para as partes interessadas (stakeholders) e a má 

interpretação das mensagens comunicadas. O planejamento das comunicações frequentemente 

envolve a criação de entregas adicionais que, por sua vez, exigem mais tempo e esforço. 

Portanto, a estrutura analítica do projeto, o cronograma do projeto e o orçamento do projeto 

são atualizados de acordo com essas demandas.  

Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivo analisar as práticas de escritório 

de projetos no Brasil e sua contribuição para a gestão de stakeholders nas organizações, 

levando-se em conta aspectos de comunicação, custo e tempo na gestão dos projetos. 

Vargas (2003) define o Escritório de Projetos como o local central dos profissionais de 

projetos para conduzir, planejar, organizar, controlar e finalizar as atividades do projeto; é 

onde se pode ter uma visão ampla de todo o projeto. 

 

2. Escritórios de projeto 

O Project Management Office (PMO) ou escritório de projetos tem ganhado destaque 

nas organizações. Numa perspectiva orientada para resultado, o PMO apresenta-se “[...] com 

o objetivo básico orientar e dar suporte aos gerentes de projetos permitindo à empresa 

desenvolver seus projetos da forma mais eficiente e eficaz possível” (DINSMORE; 

ENGLUND; GRAHAM, 2003, p. 7). 

Para Verzuh (2003, p. 345), “como qualquer outra boa ideia, o conceito do Escritório 

de Projeto talvez seja implementado de várias maneiras. Os dois fatores que dirigem um 

Escritório de Projetos são a responsabilidades e a autoridade”. 

Segundo o PMBOK (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2013, p.11), um 

PMO “é uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados 

a projetos, e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas”.  

Vargas (2004) apresenta o PMO virtual como um novo modelo, onde não é necessária 

a presença física da equipe, mantendo-se os resultados integrados. Esse modelo requer forte 

infraestrutura de tecnologia. 

Conforme ressalta Valeriano (2001), a abrangência do PMO pode variar conforme seu 

nível de maturidade e necessidades da organização a que pertence. À medida que o PMO 

evolui, experiências são acumuladas e benefícios são percebidos.  

Com vistas a avaliar a maturidade de PMOs, Pinto, Cota e Levin (2010) criaram um 

modelo chamado PMO Maturity Cube, que prevê que o grau de maturidade de um PMO 

resulta do quanto ele é capaz de gerar valor para a organização. 

E considerando, então, que o PMO gera valor por meio das funções que exerce, as 

quais são traduzidas em serviços para seus clientes, a maturidade de um PMO pode ser 

resumida pelo grau de sofisticação com que ele provê cada serviço sobre a sua 
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responsabilidade.  

Segundo Valle (2010), o PMO precisa fomentar um processo de benchmarking, 

aprendendo com profissionais especializados na área de gerenciamento de projetos. Dessa 

forma aumenta-se o próprio conhecimento e desenvolvem-se habilidades de modo efetivo. O 

benchmarking permite o desenvolvimento da maturidade em gerenciamento de projetos.  

 

3. Método de pesquisa 

Adotou-se para este estudo a metodologia de caráter exploratório cuja investigação foi 

conduzida por meio de um survey, com o objetivo de obter dados ou informações sobre as 

características ou as opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como representante 

de uma população-alvo, utilizando um questionário como instrumento de pesquisa 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). A construção do questionário se fundamentou no 

relacionamento entre gerenciamento de stakeholders e Escritório de Projetos.  

Foram distribuidos 80 questionários, através de ferramenta online de pesquisa, para 

empresas que possuem escritório de projetos, obtendo-se o retorno de 42 questionários. 

 

 

4. Análise e discussão dos resultados 

4.1. Perfil dos respondentes e ambiente de gerenciamento de projetos da empresa 

Conforme a Figura 1, verificou-se que 31% dos respondentes ocupam cargos de 

gerente de escritório de projeto. 

 
FIGURA 1 - Cargo atual. 

A Figura 2 demonstra o tempo de experiência em projetos no cargo atual. Observou-se 

que 69% dos respondentes estão no cargo atual há mais de seis anos. Desta forma, tais 

profissionais conhecem a cultura organizacional da empresa e estão aptos para responder às 

perguntas referentes a este questionário. 
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FIGURA 2 - Tempo de experiência em projetos no cargo atual. 

Na Figura 3, destacam-se como os principais ramos de atuação das empresas 

participantes: Serviços (41,9%), Tecnologia da Informação (39,5%), Engenharia (34,5%) e 

Consultoria (34,9%). 

 

 
FIGURA 3 - Ramo de atividade da empresa. 

Além disso, do total das empresas participantes, constatou-se que 57% são privadas e 

nacionais (Figura 4).  

 
FIGURA 4 - Tipo de organização. 

No que tange ao ambiente das empresas respondentes, a Figura 5 demonstra que 
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53,5% das empresas possuem mais de 50% de seus projetos administrados pelos Escritórios 

de Projetos, sendo que 46,6% das empresas empreendem, em média, acima de 100 projetos no 

ano. Ressalta-se que somente 30,2% das empresas possuem Escritórios de Projetos com 

menos de dois anos em funcionamento.  

Pode-se ainda observar, na Figura 5, que 58,1% das empresas possuem mais de 1000 

funcionários e 51,2% dessas empresas possuem faturamento aproximado, em 2013, acima de 

500 milhões de reais e são consideradas de grande porte, segundo a classificação de porte de 

empresa adotada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 

aplicável a todos os setores. 
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FIGURA 5 - Classificação da empresa quanto à quantidade de Projetos e Porte 

Complementando o perfil das empresas respondentes, observa-se, na Figura 6, que a 

maioria das empresas possui nível de maturidade baixo e médio (32,6% e 39,5%, 

respectivamente).  

 

FIGURA 6 -  Nível de Maturidade em Gerenciamento de Projetos 

Destaca-se, ainda, na Figura 7, que a maioria dos Escritórios de Projetos está 

implementada em nível estratégico - diretoria ou gerência.  

 
FIGURA 7 - Nível organizacional em que o Escritório de Projetos foi implementado 

No subitem a seguir, foram apresentados os resultados relativos aos modelos e práticas 

de gerenciamento de projetos nas empresas. 

 

4.2. Modelos e práticas de gerenciamento de projetos aplicados nas empresas 

Na Figura 8, empresas que utilizam o PMBOK (PMI), como modelo base para sua 

metodologia de gerenciamento, destacam-se com 69,8%. Além disso, 11,6% das empresas 

possuem metodologia própria e 7% afirmam não haver uma metodologia definida, utilizada 

pelo Escritório de Projetos. Ainda nessa figura, estão as correlações entre frequência das 

Áreas de Conhecimento que fazem parte da metodologia de Gerenciamento de Projetos 

disseminada pelo Escritório de Projetos, sendo as mais citadas, Tempo (86%), Custo (83,7) e 

Escopo (81,4%). Apenas 55,8% dos respondentes afirmam contemplar o gerenciamento dos 

Stakeholders em sua metodologia. 
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FIGURA 8 - Base das Metodologias utilizadas pelos Escritórios de Projetos e o que está contemplado. 

Um fator relevante a ser analisado diz respeito aos Documentos e Práticas que fazem 

parte da metodologia de gerenciamento de projetos nas empresas. Isso porque a utilização dos 

mesmos pode contribuir ativamente para o sucesso dos projetos. Na Figura 9, verifica-se que 

os principais Documentos e Práticas utilizados pelas empresas em suas metodologias são: 

Cronograma (86%), Especificação do Escopo do Projeto (81,4%) e Orçamento (81,4%).  

Cabe destacar, ainda, que, apesar de a maioria das empresas possuir uma metodologia 

de gerenciamento de projetos, as práticas de gestão de stakeholders ainda não são priorizadas 

por muitas delas. Isto é constatado, ao se observar que apenas 46,5% das empresas 

respondentes possuem uma Matriz de Stakeholders como parte de sua 

metodologia.
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FIGURA 9 - Documentos e Práticas que fazem parte da Metodologia de Gerenciamento de Projetos disseminada 

pelos Escritórios de Projetos 

Ao abordar aspectos relacionados às comunicações ao longo do ciclo de vida do 

projeto, a Figura 10 aponta e-mails (86%), reuniões formais (76,7%) e relatórios (65,1%) 

como forma mais comum de monitoramento e controle. Vídeo conferência (20,9%), Intranet 

(18,6%) e Comunicados a impressa (9,3%) apresentam frequência menor. 

 
FIGURA 10 - Como o Monitoramento e Controle das informações é feito para assegurar que as necessidades de 

informação dos Stakeholders sejam atendidas. 

 

Na gestão dos stakeholders, observou-se que as abordagens mais utilizadas no 

gerenciamento de projetos, conforme a Figura 11, são:  

 Descritiva (39,5%) - Descreve características das organizações envolvidas: 

natureza das operações; forma de gestão; os interesses dos seus membros.  

 Instrumental (11,6%) – Estabelece um framework para as conexões entre a 

gestão dos stakeholders e o alcance das metas organizacionais. 

 Normativa (25,6%) – Pressupõe que os stakeholders possuam interesses 

legítimos nas atividades das organizações. Todos os interesses possuem valor intrínseco, 

todos os grupos merecem considerações por parte das organizações. 

 Amplamente Gerencial (34,9%) – Recomenda atitudes, estruturas e práticas que 

moldam a gestão dos stakeholders. 

Donaldson e Preston (1995, p. 67) indicam que trabalhar com essas abordagens, 

envolve a concordância com as ideias de que os stakeholders são pessoas ou grupos com 

interesses legítimos em requisitos ou aspectos substantivos das atividades corporativas, são 

identificados através de seus interesses na corporação, enquanto que a corporação tem algum 

interesse funcional correspondente neles e o interesse de todos os stakeholders possui valor 

intrínseco.  

Ainda, na Figura 11, percebe-se que 69,8% dos respondentes declaram não existir um 

Mapa Genérico de Classificação de Stakeholders. 
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FIGURA 11 - Abordagens consideradas na Gestão dos Stakeholders e Existência de Mapa de Classificação  dos 

Stakeholders. 

Nos resultados obtidos observa-se que a grande maioria dos gerentes de projetos das 

empresas, utiliza o PMBOK do PMI como principal fonte de inspiração para criação das 

metodologias de gerenciamento de projetos utilizadas pelo PMO. Ainda dentro deste 

contexto, as áreas de conhecimento de Tempo, Escopo e Custo foram citadas como as mais 

utilizadas nas metodologias. Já era esperado que as principais práticas e técnicas levadas em 

consideração na gestão dos projetos seriam cronograma, declaração do escopo e orçamento. 

Constatou-se a utilização mediana, próxima de 50%, do gerenciamento de 

stakeholders tanto no que tange a construção da metodologia, quanto no tocante às práticas e 

técnicas consideradas pelos gerentes de projetos nos respectivos escritórios de gerenciamento 

de projetos.  

Também já era esperada a grande utilização de e-mail como principal fonte de 

monitoramento e controle dos interesses dos stakeholders nos projetos, uma vez que esta 

ferramenta de comunicação tem sido amplamente difundida e utilizada nas organizações. 

Reuniões formais e relatórios foram outras ferramentas que se destacaram neste quesito.  

Fazendo-se um paralelo com a metodologia proposta por Donaldson e Preston (1995), 

destacam-se as abordagens Descritiva e Amplamente Gerencial, pois, pode-se observar que 

cerca de 40% dos gerentes de projetos utilizam a Descritiva, permitindo a identificação das 

características, natureza das operações, formas de gestão e dos interesses dos envolvidos, e 

que um quantitativo semelhante, cerca de 35% utilizam uma abordagem Amplamente 

Gerencial que recomenda atitudes, estruturas e práticas para gestão dos envolvidos. As outras 

abordagens descritas pelos autores foram apontadas com uma representatividade menor 

dentro da amostra estudada.  

Apesar do reconhecimento da relevância do tema gestão de stakeholders, cerca de 

70% dos respondentes apontaram a não existência de um mapa genérico de classificação de 

stakeholders o que demonstra o tratamento não estruturado deste tema, por parte dos gerentes 

de projeto.  

 

5.  Conclusões 

Os resultados do questionário aplicado demonstram que os Escritórios de Projetos não 
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utilizam integralmente os modelos preconizados pela literatura científica e pelos manuais do 

PMI nos processos de gestão de stakeholders. 

Outro ponto relevante é a constatação da utilização majoritária das práticas difundidas 

pelo PMI nas organizações, mesmo com a existência de outros institutos e organizações que 

preconizam as boas práticas de gestão de projetos. Neste sentido, abre-se uma lacuna para 

identificar se existem, ou não, outras práticas, ferramentas e técnicas de gerenciamento de 

projetos e de gestão de stakeholders mais aderentes e/ou avançadas que possam ser 

incorporadas na metodologia e utilizadas nas organizações.  

De forma geral, os Escritórios de Projetos estão mais ligados ao nível estratégico das 

organizações, facilitando o patrocínio e a disseminação de práticas e cultura na organização. 

A maioria dos Escritórios de Projetos já possui um tempo expressivo de 

implementação, assim como o tempo de experiência de seus profissionais, o que não é 

refletido pela maturidade dos Escritórios de Projetos apontada na pesquisa, a qual se mostrou 

de baixa para média. 

Como resultado da pesquisa de campo pode-se observar que a maioria dos escritórios 

de projetos dá ênfase na utilização das práticas voltadas para as áreas de conhecimento de 

tempo, escopo e custo, em suas metodologias, o que induz ao gerente de projetos na baixa ou 

não utilização de práticas de gestão de stakeholders.    

Embora se trate de um estudo exploratório, realizado sobre uma amostra não 

probabilística de respondentes, as limitações em termos de não representatividade da amostra 

e da pouca disponibilidade de uma literatura que aborde a temática de interesse no âmbito dos 

Escritórios de Projetos no Brasil não permitem generalizações mais amplas sobre os 

resultados obtidos, dificultando a avaliação das lacunas encontradas nas práticas e modelos de 

gestão de stakeholders. 

Como recomendações de novas pesquisas ou estudos relacionados ao tema, pode-se 

citar a avaliação de práticas e técnicas relacionadas ao gerenciamento de stakeholders, 

abordadas por outros institutos ou organizações que não o PMI, bem como, a avaliação de 

soluções que possam fomentar a utilização dessas boas práticas nas metodologias adotadas e 

utilizadas pelas organizações, viabilizando um equilíbrio entre a gestão dos stakeholders e as 

demais áreas de conhecimento.   

Foi observada uma lacuna no que tange às respostas relacionadas à importância do 

tema gerenciamento de stakeholders e sua utilização nas organizações, desta forma, pode-se 

também sugerir um estudo que avalie os motivos para esta discrepância e eventuais ações que 

possam ser tomadas gerando alternativas e soluções para o problema.  
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