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Resumo  

 

 

Atualmente os projetos são fundamentais para transformar o planejamento estratégico 

das empresas em resultados e vantagem competitiva. Diversas organizações têm 

adotado os escritórios de Gerenciamento de Projetos (EGP) em suas estruturas. O 

escritório de projetos propicia suporte metodológico aos projetos, padronização de 

atuação, disseminação de melhores práticas, reportes gerenciais consolidados e 

auxiliam no aumento da taxa de sucesso dos projetos. Embora os benefícios do EGP 

sejam conhecidos, ainda há resistência na sua implementação e atuação que podem 

levar a um fracasso ou atuação abaixo do esperado. 

 

O presente estudo visa responder ao seguinte problema de pesquisa: Quais são os 

fatores críticos de sucesso para atuação de um escritório de projetos numa empresa 

de óleo e gás? 

 

Para responder a pesquisa, foi realizada uma análise qualitativa por meio de um 

estudo de caso numa empresa de óleo e gás com entrevistas presenciais com 

gerentes e consultores de projetos.  

 

A contribuição teórica esperada é que o levantamento do referencial bibliográfico 

embase a lista de fatores críticos de sucesso do EGP e que estas sejam validadas 

nas entrevistas, identificando os fatores críticos para que o escritório de projetos atue 

de forma efetiva e auxilie a melhoria nos processos do EGP objeto do estudo de caso. 

 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos, Escritório de Gerenciamento de 

Projetos, Fatores Críticos de Sucesso 

 

 

  



 

Abstract 

 

 

Currently the projects are fundamental to transform the strategic planning of 

companies into results and competitive advantage. Several organizations have 

adopted Project Management Offices (PMO) in their structures. The project office 

provides methodological support for projects, standardization, dissemination of best 

practices, consolidated management reports and help increase project success rate. 

Although the benefits of PMO are known, there is still resistance in its implementation 

and performance that can lead to failure or performance below expectations. 

 

The present study aims to answer the following research problem: What are the critical 

success factors for the performance in a PMO in an oil and gas company?  

 

To answer the research, a qualitative analysis will be carried out by means of a case 

study in an oil and gas company with face-to-face interviews with project managers 

and experts. 

 

The expected theoretical contribution is that the survey of the bibliographic references 

will list the critical success factors of the PMO and will be validated in the interviews, 

identifying the critical factors so that the project office acts effectively and assists the 

improvement in the PMO processes that are the subject of the case study. 

 

 

Keywords: Project Management, Project Offices, Critical Success Factors. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

As empresas estão em constante pressão do mercado para inovação para atender às 

necessidades dos clientes e criar ou manter vantagens competitivas. A implantação 

de projetos é o meio pelo qual as empresas traduzem suas estratégias empresariais 

em novos produtos, serviços e processos para manutenção ou ampliação de seu 

posicionamento no mercado.  

 

Meredith (2003) afirma que projetos são caracterizados por singularidade de objetivo, 

ciclo de vida definido, interdependências complexas, alguns ou todos elementos 

únicos, e um ambiente de conflito. 

 

O escritório de gestão de projetos (EGP) é a estrutura que permite à empresa integrar 

as informações de projetos e avaliar se os objetivos dos mesmos estão sendo 

atendidos e gerando os benefícios esperados no planejamento. 

 

Segundo PMI (2017), o escritório de gestão de projetos (EGP) é definido como uma 

estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a 

projetos e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e 

técnicas. 

 

A principal função de um EGP é apoiar os gerentes de projetos de diversas formas 

que podem incluir, mas não está limitada a: 

 

• Gerenciar recursos compartilhados em todos os projetos administrados pelo 

EGP; 
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• Identificar e desenvolver metodologia, práticas recomendadas e padrões de 

gerenciamento de projetos; 

• Orientar, aconselhar, treinar e supervisionar; 

• Monitoramento da conformidade com os padrões, políticas, procedimentos e 

modelos de gerenciamento de projetos por meio de auditorias; 

• Desenvolvimento e gerenciamento de políticas, procedimentos, modelos e 

outros documentos compartilhados do projeto (ativos de processos 

organizacionais); e 

• Coordenar as comunicações entre projetos. 

 

 

Embora os benefícios esperados do EGP sejam conhecidos, há dificuldade na 

mensuração destes ganhos, resistência na sua implementação que podem levar a um 

fracasso ou desempenho abaixo do esperado. 

 

Os objetivos do EGP podem ser considerados burocráticos, de controle excessivo ou 

ainda uma área que disputa poder com os gerentes de projetos, trazendo dificuldade 

em sua atuação.  

 

Esta pesquisa visa descobrir quais são os fatores críticos para que o escritório de 

gerenciamento de projetos seja considerado efetivo no cumprimento de seus objetivos 

definidos pela organização. O estudo pretendido será realizado através de uma 

fundamentação teórica e uma pesquisa de campo em uma organização da indústria 

de óleo e gás. 

 

Desta forma, a pergunta formulada da pesquisa é:  

 

Quais são os fatores críticos de sucesso para atuação de um escritório de 

projetos numa empresa de óleo e gás? 
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1.2 Objetivo Geral 

 

 

Identificar os fatores críticos para que o escritório de projetos atue de forma efetiva, 

cumprindo seus objetivos e entender como esses fatores contribuem para aumentar 

a probabilidade de sucesso na implantação e atuação do EGP. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

 

• Identificar uma base conceitual com os fatores críticos que contribuem para 

sucesso do EGP; 

• Avaliar os resultados da base conceitual sob ponto de vista dos gerentes e 

consultores de projetos;  

• Identificar fatores de dificuldade à atuação do escritório de projetos. 

 

 

1.4 Delimitação do Estudo 

 

 

Segundo Kahlmeyer-Mertens (2007), uma boa delimitação não só traz clareza quanto 

ao que pesquisamos, como também até onde podemos ir com os nossos 

desdobramentos. 

 

Este estudo busca identificar e analisar os fatores considerados fundamentais para 

que o escritório de projetos atue de forma a prover benefícios para a instituição em 

que está situado. Esta análise será realizada através da percepção dos gerentes e 

consultores de projetos de uma empresa de óleo e gás no Rio de Janeiro.  

 

O estudo não tem pretensão de definir fatores de sucesso para todos os tipos de 

escritórios de projetos.  
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1.5. Justificativa e Relevância do Estudo 

 

 

O desenvolvimento de projetos é cada vez mais o meio pelo qual as empresas 

desdobram seus planejamentos estratégicos, para que possam crescer ou se manter 

em seus mercados. O EGP se mostra como uma estrutura importante para que as 

empresas traduzam essas estratégias planejadas em realizações através da 

execução de projetos.  

 

Segundo Rego (2012) o escritório de projetos deve conhecer a estratégia pretendida 

da empresa e identificar os projetos decorrentes dessa estratégia. O EGP deve 

estabelecer um padrão de comunicação com cúpula e disponibilizar informação a 

respeito do alinhamento estratégico de cada projeto em andamento. 

 

Embora o gerenciamento de projetos seja uma realidade presente fortemente no 

mercado empresarial, ainda existe espaço para estudos acadêmicos e o presente 

estudo poderá se constituir como referencial teórico útil, colaborando para a discussão 

sobre o assunto. 

 

O estudo realizado por Padalkar e Gopinath (2016) indicou que a literatura de 

gerenciamento de projetos é caracterizada por uma rica tradição de múltiplos 

paradigmas, perspectivas, metodologias e fluxos de investigação e teorias fracas. Há 

muito poucos estudos que agregam as diversas linhas de pesquisa em temas 

significativos e informam sobre novas direções de pesquisa. 

 

Quanto a relevância para o mercado empresarial, o estudo poderá auxiliar às 

instituições e interessados na implantação de EGP a considerar os resultados 

encontrados no planejamento de implantação de seus próprios escritórios. 

 

Pode-se destacar também o interesse pessoal da pesquisadora, que trabalha em 

escritório de projetos e vislumbra na pesquisa a possibilidade de melhoria na atuação 

do EGP em questão.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Esta seção busca realizar um levantamento bibliográfico principalmente por meio de 

artigos e livros para fundamentação teórica do objetivo da pesquisa. Ela está dividida 

em cinco partes, nas quais são explorados os seguintes temas: Gerenciamento de 

Projetos, Escritório de Gestão de Projetos, Tipos de Escritório de Projetos, Desafios 

para Implantação e Fatores Críticos de Sucesso. 

 

 

2.1 Gerenciamento de Projetos 

 

 

A gestão de projetos passou a desempenhar um papel central na gestão de 

organizações em quase todos os domínios da atividade humana (AUBRY; MÜLLER; 

HOBBS; BLOMQUIST, 2010). 

 

Kerzner (2011) indica uma definição geral para gerenciamento de projetos associando 

a planejamento, organização, direção e controle de recursos para atingimento de um 

objetivo específico. 

 

Outra definição bastante difundida para gerenciamento de projeto é a do PMI (2017):  

 

[...] aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às 

atividades do projeto a fim de atender aos requisitos. O gerenciamento 

de projetos é realizado através da aplicação e integração apropriadas 

dos processos de gerenciamento de projetos identificados para o 

projeto. O gerenciamento de projetos permite que as organizações 

executem projetos de forma eficaz e eficiente. 
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O conceito de gerenciamento de projetos foi uma resposta à necessidade de 

coordenar gigantescos projetos militares da Segunda Grande Guerra. Essa influência 

foi disseminada para outros segmentos da economia (VIANNA JR, 2012). 

Barcaui (2012) complementa que a criação de instituições para organizar as melhores 

práticas de gestão de projetos propiciou o crescimento da adoção por empresas de 

diversos portes e setores de metodologias profissionais. Dentre estas instituições 

pode-se destacar: PMI (Project Management Institute), o IPMA (International Project 

Management Association) e o APM (Association of Project Managers). 

 

O projeto é desenvolvido por meio de um ciclo de vida, onde há fases pelas quais um 

projeto passa, do seu início à conclusão, segundo PMI (2017). Este ciclo fornece a 

estrutura básica para o gerenciamento do projeto. Esta estrutura básica se aplica 

independentemente do trabalho do projeto específico envolvido. As fases podem ser 

sequenciais, iterativas ou sobrepostas. A figura 1 apresenta o ciclo de vida genérico 

para projetos. 

 

Figura 1:Inter-relação dos componentes-chave do Guia PMBOK em projetos 
                 Fonte: PMI (2017) 
 
 



10 

 

Zwikael e Meredith (2018) descrevem o ciclo de vida do projeto composto por quatro 

estágios:  

 

• Primeiro, iniciação, fase de especificação do projeto quando o caso de negócio 

é desenvolvido e aprovado;  

• Segundo, planejamento, fase que o plano detalhado do projeto é desenvolvido 

e aprovado. Inclui, entre outros, cronograma, recursos e orçamento 

necessários;  

• Terceiro, execução, fase que as entregas do projeto são realizadas conforme 

planejamento, além de controladas, monitoradas e reportadas;  

• Quarta, benefícios da realização, quando as entregas desenvolvidas durante o 

projeto são confirmadas como rotinas pelos usuários. 

 

Meredith (2003) relata que com o gerenciamento de projetos a maioria das 

organizações que o usam verificam melhor controle e melhor relacionamento com os 

clientes. Uma proporção significativa de usuários também relata um tempo mais curto 

de desenvolvimento, custos mais baixos, qualidade e confiabilidade mais elevada e 

margens maiores de lucro. 

 

O gerenciamento de projetos proporciona inúmeras vantagens sobre as demais 

formas de gerenciamento, tendo se mostrado eficaz em conseguir os resultados 

desejados dentro do prazo e do orçamento definido pela organização (VARGAS, 

2009). 

 

Kerzner (2016) observa que talvez a característica mais significativa das empresas 

excelentes em gestão de projetos seja a sua cultura. O autor afirma que a gestão de 

projetos não se trata somente de políticas e procedimentos, ou seja, ela é uma cultura 

a ser desenvolvida pelas empresas. Por esta característica, nem sempre é possível 

reproduzir ou aplicar totalmente benchmark de uma cultura de gerenciamento de 

projetos. Destaca ainda que práticas podem funcionar bem em uma empresa e podem 

não reproduzir exatamente o mesmo resultado quando aplicadas em outra. 
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2.2 Escritório de Gestão de Projetos 

 

Ao longo dos anos 2000, muitas organizações implementaram um ou mais Escritórios 

de Gerenciamento de Projetos (EGPs) como parte da formação de uma estrutura de 

governança em Gerenciamento de Projetos. (AUBRY et al., 2010). 

 

Kerzner (2016) interpreta que, à medida que as empresas começaram a reconhecer 

o efeito favorável da gestão de projetos em sua lucratividade, houve o entendimento 

da importância de se atingir o profissionalismo na área e a implementação de escritório 

de projetos foi o meio para atingi-lo.  

 

Zwikael e Meredith (2018) descrevem o EGP como um grupo que tipicamente 

padroniza o processo de governança relacionado a projetos e suporta o gerente de 

projetos de um mesmo departamento, escritório ou unidade de negócio, com 

metodologia, ferramentas e técnicas. Os autores destacam que a função do EGP varia 

em função da necessidade de cada organização e que em algumas delas sua 

existência não se justifica sem projetos suficientes devido ao seu custo.  

 

Várias organizações adotam estruturas de Escritórios de Projetos em suas atividades 

de gerenciamento de projetos. Escritórios têm objetivo prioritário suportar os projetos, 

visando aumentar o nível de maturidade organizacional e, consequentemente, 

aumentar a taxa de sucesso desses projetos (VARGAS, 2009). 

 

Por sua vez, Sotille (2012) destaca a cadeia de valor de um escritório de 

gerenciamento de projetos para gerar o valor esperado pelas organizações, 

exemplificado pela figura 2. 
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Figura 2: Cadeia de Valor de um EGP
Fonte: Sotille (2012) 
 
 
Tsaturyan e Muller (2015) pontuam que o EGP auxilia no alinhamento entre projetos 

por meio do estabelecimento de mecanismos de governança. A natureza mais 

descentralizada das organizações baseadas em projetos, cria complicações para o 

alinhamento entre projetos, sistema de governança de projetos, departamentos 

funcionais e contexto organizacional.  

 

O EGP deve ser encarado como um provedor de serviços que facilite a atuação das 

partes interessadas, especialmente tomadores de decisão e gerentes de projetos. 

Entre esses serviços deve estar a oferta de serviços de capacitação interna ou externa 

(CARNEIRO, 2012). 

 

Takey e Carvalho (2015) destacam que para garantir a eficácia no gerenciamento de 

projetos, é estratégico gerenciar a competência individual e mapear trajetórias de 

construção de competências para o gerente de projeto e os membros da equipe.  

 

Em sua pesquisa, as autoras identificaram cinco categorias de competências a serem 

desenvolvidas: gerenciamento de projetos, processos pessoais, técnicos, de contexto 

e de negócios. 

 

O estudo propôs um método para gerar um mapa de competências em gerenciamento 

de projetos, com objetivo de avaliar e projetar trajetórias de evolução com base na 

experiência e nos desafios organizacionais. Destacado também que é importante o 
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estabelecimento dos perfis esperados, uma análise de lacunas e a associação entre 

experiência e desenvolvimento de competências desejados. 

 

Questões relacionadas a maturidade em gerenciamento de projetos e desempenho 

de gerenciamento de projetos são os mais fortes motivadores de mudanças para 

EGPs. Organizações vêem o EGP como uma alavanca para melhorar a prática de 

gerenciamento de projetos e o desempenho (AUBRY et al., 2010). 

 

Menezes (2012) destaca como benefício do escritório de projetos a criação e 

manutenção de históricos, especialmente quando se deseja melhorar a partir de 

algum projeto anterior. Outro elemento favorecido é a base de conhecimento, com 

metodologia para análise e resgaste de lições aprendidas dos projetos já trabalhados.  

 

Aubry (2015) relata que os escritórios de gestão de projetos estão sofrendo 

transformações. As mudanças na função de como um EGP pode desempenhar o 

controle e de coordenação de mecanismos de suporte podem alterar os resultados 

obtidos. Esses resultados incluem o desempenho do projeto, o desempenho dos 

negócios e a maturidade do gerenciamento de projetos.  

 

Kerzner (2016) complementa que na primeira década do século XXI, o EGP se tornou 

lugar-comum na hierarquia corporativa. Destaca que embora a maioria das atividades 

designadas do EGP não tenha sido alterada, havia uma nova missão clara: o EGP 

tinha a responsabilidade de manter toda a propriedade intelectual relacionada à 

gestão de projetos e de oferecer suporte ativo ao planejamento estratégico 

corporativo.  

 

 

2.3 Tipos de Escritórios de Projetos 

 

 

Os EGPs foram aceitos como uma solução eficaz para gestão de projetos em 

organizações orientadas para projetos no mundo. Como esses escritórios fazem parte 

do corpo da organização, suas características são afetadas por suas organizações e 
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eles afetá-las. Assim, espera-se que diferentes organizações tenham diferentes 

EGPs. (JALAL; KOOSHA, 2015) 

 

Nas organizações, existem vários tipos de EGP. Cada tipo varia em função do seu 

grau de controle e influência nos projetos da organização, como definido pelo PMI 

(2017): 

 

• De suporte. Os EGPs de suporte fornecem um papel consultivo nos 

projetos, fornecendo modelos, práticas recomendadas, treinamento, 

acesso às informações e lições aprendidas em outros projetos. Este 

tipo de EGP atua como repositório de projetos. O nível de controle 

fornecido pelo EGP é baixo. 
 

• De controle. Os EGPs de controle fornecem suporte e exigem a 

conformidade por vários meios. O nível de controle exercido pelo EGP 

é médio. A conformidade pode envolver: 

� Adoção de estruturas ou metodologias de 

gerenciamento de projetos; 

� Uso de ferramentas, formulários e modelos específicos; 

e 

� Conformidade com as estruturas de governança. 
 

• Diretivo. Os EGPs diretivos assumem o controle dos projetos pelo seu 

gerenciamento direto. Gerentes de projetos são designados pelo EGP, 

e são subordinados a ele. O nível de controle fornecido pelo EGP é 

alto. 

 

Outras definições ou funções do escritório de projetos que podem ser listadas foram 

apresentadas por Silveira (2012): 

 

• Negócios: suporta o corpo executivo na definição do planejamento estratégico 

e realiza a gestão de portfólio de forma centralizada; 

• Suporte: realiza suporte direto aos gerentes de projetos em relação a 

metodologia, qualidade, atividades administrativas. Além de acompanhar 

projetos, disseminar lições aprendidas e atuar em projetos críticos; 
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• Recursos Humanos: focado em gestão dos recursos por meio de alocação dos 

recursos adequados nos projetos, treinamentos, consultorias e planos de 

carreira; 

• Processos e Tecnologias: responsável pela metodologia de gerenciamento de 

projetos, ferramentas, definição de indicadores de desempenho e gestão do 

conhecimento; 

• Clientes: focado no relacionamento com os clientes para monitorar sua 

satisfação e proporcionar vantagens competitivas. 

 

Tsaturyan e Muller (2015), em seu estudo de caso sobre integração e governança 

entre múltiplos EGPs em grandes organizações, concluíram que juntamente com as 

dimensões estruturais e processuais, as dimensões relacionais e reguladoras se 

mostram críticas para esta integração.  

 

Neste estudo, realizado em um grande banco europeu, havia quatro escritórios de 

projetos que eram autônomos e não ligados verticalmente por hierarquia, mas 

subordinados ao mesmo nível superior máximo:  

 

• O Escritório de Projetos de Negócios: reporta aos executivos e responsável 

pelos processos, gestão de portfólio e acompanhamento dos projetos; 

• Escritório de Integração Estratégica e Gestão de Projetos: reporta aos 

executivos e responsável pelos projetos de tecnologia da informação (TI); 

• Escritório de Projetos Local de TI: reporta ao comitê de operação de TI; 

• Escritório de Projetos de Operação: reporta aos departamentos de operações 

e tecnologia e responsável pelos projetos de operações.  

 

Os autores destacam que as atividades de cada escritório eram altamente 

diferenciadas e em termos de funções eles não dependiam uns dos outros. No 

entanto, como trabalhavam quase no mesmo conjunto de projetos, havia a 

necessidade de definição clara dos processos de cada EGP. 

 

A comunicação foi elencada como fator fundamental para o bom relacionamento entre 

os escritórios. Cabe destacar, que tanto a comunicação formal, através de processos 
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definidos e relatórios, quanto a comunicação informal foram citados como fatores 

críticos para o bom funcionamento da governança e integração destes EGPs.  

 

Rego e Silva (2011) alertam, em seu estudo sobre os desafios enfrentados na 

implantação do EGP do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que o excesso de 

formalização na comunicação gera perda de tempo com burocracias e induz desvios 

em função da volatilidade da informação, que chegam desatualizadas à cúpula de 

gestão.  

 

Aubry, Hobbs e Thuillier (2007) levantam que o EGP tem muitas facetas e grande 

heterogeneidade entre eles. As escolhas são feitas entre várias configurações de 

estrutura. Quais funções? Onde na organização? Com que nível de autoridade? As 

fundações teóricas não trazem respostas a estas perguntas. 

 

Mansur (2009) conclui que independente do modelo adotado, a implantação inicial do 

escritório de projetos deve ser realizada através de uma definição formal, como uma 

estrutura organizacional ou missão bem definida. Esta definição mostra de forma 

transparente o que a empresa entende como o papel e atribuições do escritórios de 

projetos. 

 

O estudo realizado pela PMSurvey (2013) indicou as funções mais frequentes citadas 

pelas organizações para os EGP, conforme destacado no quadro 1: 

 

Quadro 1: Funções do EGP 
Fonte: Adaptado pela autora da PM Survey 2013 
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 Aubry e Lavoie-Tremblay (2018) realizaram estudo de caso com três EGPs da área 

da saúde no Canadá e relataram similaridades em algumas das funções 

desempenhadas, como as de apoio e gestão de portfólio nestes órgãos. No entanto, 

destacaram que as características e demais funções priorizadas eram diferentes,  

demonstrando uma diversidade que refletia também na estrutura organizacional 

destes EGPs.  

 

Alguns exemplos destacados pelas autoras foram orientação do perfil dos membros e 

desenvolvimento do conhecimento. O perfil dos membros do escritório eram ou 

orientados para gerenciamento de projetos ou para aspectos humanos. O outro 

exemplo, o desenvolvimento do conhecimento, em um escritório todo o conhecimento 

era desenvolvido dentro do próprio EGP e em outro este era gerado através de 

parcerias com outras unidades internas da instituição.  

 

As autoras relataram também que embora houvessem muitas similaridades entre as 

instituições, como mesmo setor de atuação, região geográfica e tipo de projetos 

desenvolvidos, o contexto e cultura pareciam ter uma função importante para as 

definições sobre as atribuições do EGP e sua estrutura. 

 

 

2.4 Desafios para Implantação 

 

 

Sotille (2012) destaca que vários obstáculos podem apresentar desafios para 

estabelecer o escritório de projetos. A falta de entendimento do papel do escritório de 

projetos na organização, de sua proposta de valor e do investimento necessário para 

que este esteja apto a desempenhar suas atividades pode levar sua implantação ao 

fracasso. 

 

Bredillet, Tywoniak e Tootoonchy (2018) indicam que os escritórios de gerenciamento 

de projetos são uma inovação iniciada para auxiliar melhor as organizações baseadas 

em projeto para gerenciar e coordenar portfólios de projetos. Contudo, é difícil 
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mensurar o valor criado pelos EGPs, que têm sido amplamente observados como 

instáveis, mudando ou fechando rapidamente. Alguns fatores gerais de influência 

foram identificadas, mas nenhum padrão estável foi encontrado.  

 

Tsaturyan e Muller (2015) relatam que em seus estudos que EGPs não tinham sua 

missão por escrito, embora todos eles parecessem entender seu objetivo como uma 

subunidade organizacional, que era garantir a qualidade das entregas do projeto. No 

entanto, eles também reconheciam que o resto da organização percebia o EGP como 

um órgão administrativo e de controle. As pessoas não abordavam os EGPs para 

consultoria ou ajuda pró-ativa, devido à extensa documentação e burocracia 

envolvida. Tendo reconhecido o problema, os EGPs fizeram esforços para mudar a 

situação. 

 

Outra dificuldade que pode ser apontada na atuação do EGP é em relação a 

disseminação de lições aprendidas. Rego e Silva (2013) indicam que há uma perda 

do histórico e aprendizagem de um projeto para o outro. Tal fato ocorre pois, embora 

exista preocupação com comunicação pelos gerentes de projeto, não ocorre a 

comunicação e registro  do aprendizado de cada projeto.  

 

Aubry, Hobbs e Thuillier (2008) destacam que as análises realizadas confirmam que 

as políticas em torno do EGP são responsáveis pelo desenvolvimento de tensões que 

levam a decisões relativas ao gerenciamento de Projetos. Mas curiosamente, a 

política é quase sempre retirada da literatura de gerenciamento de projetos. Poder e 

política são considerados na gestão de risco e na gestão das partes interessadas e 

são tratados de forma instrumental de abordagem. Uma compreensão sobre 

instabilidade dos EGPs devem incluir a dimensão política das organizações e de 

mudança organizacional. 

 

Kerzner (2016) observa que a maturidade e a excelência não ocorrem com o mero 

uso da gestão de projetos ao longo de um grande período, mas por meio do 

planejamento estratégico tanto para a gestão de projetos quanto para o EGP. O autor 

elabora que o planejamento estratégico determina onde a empresa deseja estar no 

futuro e, então, de como ela planeja chegar lá ́.  
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O autor destaca ainda que, para o planejamento estratégico do EGP, geralmente é 

mais simples decidir que atividades devem estar sob responsabilidade do EGP do que 

determinar como ou quando realizá-la. Conclui que para cada atividade colocada sob 

os cuidados do EGP, podem surgir movimentos de resistência que inicialmente 

entendem a remoção dessa atividade de sua área funcional como uma ameaça a seu 

poder e autoridade. 

 

Por sua vez, Audry (2010) relata que os responsáveis por estabelecer ou gerenciar os 

escritórios de projetos têm uma variedade de opção para escolher em relação a 

estrutura organizacional e funções e missão do EGP. No entanto, os mesmos são 

cobrados pelos executivos superiores por mostrar o valor que a estrutura agrega 

frente aos custos relacionados e ainda encontram dificuldades de quantificar tal valor.  

 

Tsaturyan e Muller (2015) complementam que existem indicativos de que a alta 

gerência não entende o papel do EGP. Apesar disso, eles apoiam o EGP e valorizam 

seu trabalho, como disse um dos gerentes: “existe falta de compreensão, muitas 

vezes sobre o papel em si ”. 

 

O estudo realizado por Rego e Silva (2011) aponta que dois desafios enfrentados na 

implantação de um EGP se destacaram: obtenção do envolvimento da alta 

administração e as mudanças de gestão que sofreu a estrutura institucional do Estado, 

evidenciando que a barreira da cultura organizacional pode impactar no modelo de 

gerenciamento de projetos. 

 

O estudo realizado pela PMSurvey (2013), mostrado na figura 3, aponta que 36% das 

organizações não percebem o valor gerado pelo escritório de gestão de projetos e 

30% percebe valor gerado somente em níveis hierárquicos intermediários (gerência 

média). 
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Figura 3: Percepção do Valor do EGP 
Fonte: PM Survey 2013 
 

Zwikael e Meredith (2018) estudaram inconsistência no uso de terminologia acerca de 

funções e responsabilidades no campo de gerenciamento de projetos. Os autores 

entendem que a falta de consenso de entendimento gera não somente confusão e 

problemas de comunicação, como também reduz accountability, gera divisão de 

responsabilidades nos problemas, ausência dos benefícios do gerenciamento e 

ineficiência no gerenciamento das partes interessadas.  

 

Outra perspectiva trazida por Kerzner (2016), é que a maioria dos EGPs é visto como 

mão de obra indireta e, desta forma, sujeita a reduções ou eliminações de pessoal e 

da estrutura quando uma empresa passa por instabilidade financeira. Para minimizar 

esse risco, o escritório deve implementar métricas tangíveis e intangíveis para mostrar 

que está́ gerando valor para a empresa, tais como satisfação do cliente, projetos em 

risco e identificação precoce de problemas.  

 

 

2.5 Fatores Críticos de Sucesso 

 

 

Cooke-Davies (2002) define os critérios de sucesso como as medidas pelas quais o 

sucesso ou o fracasso de um projeto serão julgados, enquanto os fatores de sucesso 
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são insumos em um projeto que precisam ser gerenciados, pois influenciam 

fortemente o sucesso de um projeto.  

 

Essa visão também é compartilhada pelos pesquisadores Lim e Mohammad (1999), 

que definem os critérios de sucesso como o conjunto de princípios pelos quais o 

sucesso do projeto é ou pode ser julgado, enquanto os fatores críticos de sucesso são 

definidos como o conjunto de fatores que influenciam o resultado de um projeto. 

 

Para Tsiga, Emes e Smith (2016)  os fatores críticos de sucesso (FCS) fornecem aos 

implementadores uma melhor compreensão de como melhorar os resultados do 

projeto. Além disso, novos entrantes e empresas menores podem usar esses fatores 

para melhorar o desempenho de seus projetos, utilizando seus recursos escassos em 

áreas que gerariam os maiores retornos. Desta forma, os FCS podem ser definidos 

como “as principais áreas de atividade em que resultados favoráveis são 

absolutamente necessários para um gerente alcançar seus objetivos”. 

 

Fazendo abrangência ao escritório de gerenciamento de projetos, os fatores críticos 

podem indicar as principais frentes que o EGP deve atuar para melhorar seu 

desempenho e influenciar o resultado de sua atuação. 

 

Belmiro (2012) destaca onze fatores críticos de sucesso a serem considerados na 

implantação de um EGP: 

 

• Patrocínio e comportamento da direção e da alta gerência; 

• Consideração quanto ao impacto da estrutura organizacional e às políticas 

internas associadas, para definição de papeis e autoridade; 

• Nível de maturidade em gerenciamento de projetos para criar uma estrutura de 

EGP aderente a necessidade da empresa; 

• Gerenciamento de mudanças, que envolverá alterações nos relacionamentos 

entre áreas e nas relações de poder; 

• Criação de uma linguagem comum, através de padrões, modelos e processos; 

• Comunicação clara e objetiva; 

• Criação de senso de urgência; 
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• Criação de ganhos de curto prazo; 

• Capacitação da lideração em gestão de projetos; 

• Ancorar o EGP na cultura da organização, mostrando-se como um viabilizador 

das inovações e não somente centro de controle burocrático; 

• Prover sistemas de gestão de portfólio e gestão do conhecimento. 

 

O estudo realizado pela PMSurvey (2013), apresentado na figura 4, mostra os 

principais motivos relatados de fracasso  na implantação do escritório de gestão de 

projetos em empresas brasileiras, onde destacam-se os três principais: Resistências 

e questões culturais, Falta de patrocínio da Alta Administração e Recursos 

insuficientes para operacionalizar o EGP. 

 

 
Figura 4: Motivos de fracasso na implantação do EGP 
Fonte: PMSurvey 2013 
 

A partir da revisão bibliográfica foi possível elencar dez fatores críticos de sucesso 

para que o escritório de projetos atue de forma efetiva cumprindo suas atribuições, 

alinhado com os objetivos desta pesquisa. Os FCS são sintetizados no quadro 2.    
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Quadro 2 - Fatores Críticos de Sucesso 
Fonte: elaborado pela autora 
 
 

Deste levantamento, espera-se entender como estes fatores críticos de sucesso 

contribuem para aumentar a probabilidade de sucesso na implantação e atuação do 

EGP. Para tal, foram realizadas entrevistas que serão discutidas a partir da próxima 

seção. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Nesta seção será apresentada a metodologia definida para a pesquisa, dividindo-se 

em tipo de pesquisa, universo e amostra, medidas, estratégia de coleta de dados e 

estratégia de tratamento dos dados. 

 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

 

O tipo de pesquisa escolhida é definido por Vergara (2016), com a metodologia quanto 

aos seus fins e meios. Quanto aos meios de investigação, a pesquisa foi bibliográfica 

e pesquisa de campo. Considerada bibliográfica porque através do referencial teórico 

foram definidas uma lista de fatores críticos de sucesso do EGP. E também pesquisa 

de campo, pois por meio de um estudo de caso, foram entrevistados profissionais que 

atuam em projetos. 

 

Quanto aos fins, a pesquisa foi descritiva e explicativa. Considerada descritiva, pois a 

partir das percepções dos entrevistados, que foram expostos ao levantamento teórico 

dos fatores críticos de sucesso do EGP, expor as características e estabelecer 

correlações. E também explicativa, pois visa esclarecer quais fatores contribuem, de 

alguma forma, para a ocorrência de determinado fenômeno.   

 

 

3.2 Universo e Amostra 

 

 

Definiu-se como universo da pesquisa os grandes projetos em desenvolvimento da 

produção de uma empresa de óleo e gás brasileira. A amostra é formada pelos 

gerentes e consultores de projetos responsáveis pelos projetos definidos no universo 

desta pesquisa.  
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3.3 Medidas  

 

 

As variáveis principais do estudo são os itens considerados críticos e fundamentais 

para atuação efetiva do escritório de gestão de projetos, levantados através da 

pesquisa bibliográfica.  

 

 

3.4 Estratégia de Coleta de Dados 

 

 

As ferramentas utilizadas para a coleta de dados foram a utilização de dados 

secundários, por meio de levantamento bibliográfico, e dados primários, com estudo 

de caso por meio de entrevista semiestruturada com perguntas abertas e diretas. 

 

O levantamento bibliográfico foi elaborado por meio de leitura de livros, teses e artigos 

ligados ao tema, com objetivo de gerar os fatores críticos de sucesso a serem 

analisados na pesquisa. 

 

Após o levantamento bibliográfico, foi elaborado o instrumento de coleta, que se 

encontra no Apêndice, com a consolidação das questões formuladas para as 

entrevistas e objetivo baseado na fundamentação do referencial teórico. 

 

Nesta pesquisa definiu-se pela utilização do modelo de entrevista semiestruturada. 

Este tipo de entrevista permite que o entrevistador desenvolva cada situação em 

qualquer direção que considere adequada, explorando mais amplamente uma 

questão, com perguntas abertas e que podem ser respondidas no contexto de uma 

conversação informal (MARCONI; LAKATOS, 2009). 

 

O roteiro foi pensado com poucas perguntas para servir de guia da conversa e evitar 

direcionamento dos entrevistados. As perguntas foram formuladas buscando 

responder os objetivos da pesquisa: identificar os fatores críticos para atuação do EGP 

e os dificuldades de atuação. 
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Após a elaboração do roteiro de perguntas, foi realizada uma entrevista piloto para 

validar o processo e opinar sobre possíveis ajustes. Depois desta, foram alteradas 

duas questões para melhorar o entendimento dos entrevistados quanto ao objetivo 

das perguntas. 

 

As entrevistas foram realizadas presencialmente com os gerentes e consultores de 

projetos, com duração aproximada de 30 minutos cada e gravadas para posterior 

transcrição da pesquisadora. Os entrevistados foram escolhidos pela experiência no 

tema relacionado à pesquisa e disponibilidade para participar do estudo. 

 

 

Quadro 3: Perfil dos Participantes da Pesquisa de Campo 
Fonte: elaborado pela autora 
 
 
Foram realizadas 8 entrevistas, considerando o conceito de saturação.  

 

A saturação designa o momento em que o acréscimo de dados e informações em uma 

pesquisa não altera a compreensão do fenômeno estudado. É um critério que permite 

estabelecer a validade de um conjunto de observações (THIRY-CHERQUES, 2009). 

 

A pesquisa do autor Thiry-Cherques (2009) constatou que: 

 

[...] No campo das Ciências da Gestão, considerando as 

recomendações de não realizar menos do que seis observações e de 

não estender além do limite de doze o número de observações, com 
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a prática de estreitar o foco depois da terceira observação, as 

categorias saturam quando o equivalente a 1/3 das observações já 

efetuadas não acrescenta novas propriedades. 

 

Desta forma, a amostra foi considerada adequada com oito entrevistas, quando 

nenhuma nova informação ou nenhum novo tema foi registrado. 

 

 

3.6 Estratégia de Análise de Dados 

 

 

O método para análise de dados a ser empregado é a análise de conteúdo. Collins 

(2005) afirma que a análise de conteúdo é uma maneira de converter 

sistematicamente texto em variáveis numéricas para a análise quantitativa de dados. 

 

Dellagnelo e Silva (2005) detalham que a análise de conteúdo é constituída pelas 

etapas de pré-análise, exploração ou análise e inferência e interpretação dos dados. 

 

O tratamento dos dados foi realizado por meio da análise das respostas das 

entrevistas, buscando a validação ou não dos fatores críticos de sucesso levantados 

durante o referencial teórico. Além disso, foi observada a frequência de ocorrência de 

citação dos itens para confirmação ou não dos fatores críticos levantados durante o 

estudo. Por último, buscou-se observar as principais atribuições do EGP sob olhar dos 

entrevistados e principais dificuldades encontradas para sua atuação. 

 

Dellagnelo e Silva (2005) definem a interpretação como um momento de reflexão com 

base nos materiais coletados buscando verificar as relações, contradições, ou seja, 

procurar gerar correlação ao objeto de estudo. 

 

O resumo da metodologia é apresentado por meio de um esquema na figura 5. 
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Figura 5: Resumo da metodologia adotada 
Fonte: elaboração pela autora 
 

 

3.7 Limitações do método 

 

 

A limitação do método escolhido para a pesquisa é em relação à coleta e ao 

tratamento de dados.  

 

A coleta dos dados realizada por meio de estudo de caso em somente uma empresa 

e através de entrevistas, que pode trazer um viés da própria instituição e não 

considerar outros aspectos relevantes que não ocorra nesta instituição. Além disso, 

pode existir um viés da autora, que trabalha na empresa objeto do estudo de caso. 
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4.0 DISCUSSÃO DAS REVELAÇÕES DO CAMPO 

 

 

Esta seção apresenta uma contextualização da empresa onde foi realizada a pesquisa 

de campo e os dados levantados por meio desta, colhidos a partir do instrumento de 

coleta de dados, disponível no Apêndice. 

 

 

4.1 Empresa da Pesquisa de Campo 

 

 

A pesquisa de campo foi realizada em uma empresa brasileira do setor de óleo e gás 

de capital aberto, cujo acionista majoritário é o Governo Federal.  

 

A companhia, uma das maiores do Brasil, apresentou lucro líquido de 25,8 bilhões de 

reais em 2018. Ela atua de forma integrada e especializada na indústria de óleo, gás 

natural e energia e está presente nos segmentos de exploração e produção, refino, 

comercialização, transporte, petroquímica, gás natural, energia elétrica, gás-química 

e biocombustíveis. 

 

O processo produtivo da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis se 

caracteriza por ser muito técnico e seguir padrões rigorosos para garantir atendimento 

às especificações dos produtos, procedimentos de segurança e conformidade legal. 

 

Para este setor, o desenvolvimento de projetos é fundamental para viabilizar as 

estratégias de negócio, pois para manter ou aumentar suas reservas e produção de 

petróleo é necessário realizar projetos de investimentos. 

 

A companhia caracteriza-se por possuir um amplo portfólio de projetos de 

investimentos, revisto anualmente em seu Plano de Negócios. Os investimentos 

previstos para o período de 2020-2024 são de 75,7 bilhões de dólares, com entrada 

em operação de 13 novos projetos de desenvolvimento da produção, sendo todos 

alocados em águas profundas e ultra profundas.    
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A empresa possui uma metodologia para planejar e controlar a implantação de 

projetos de investimentos corporativa, implementada em 1996, e uma específica para 

projetos de investimento do segmento de exploração e produção, implementada em 

2002. Esta metodologia considera o ciclo de vida do projeto, através de 

amadurecimento do escopo e de Portões de Decisão, ilustrado pela figura 6. 

 

 

Figura 6: Ciclo de vida de um projeto 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Nesta metodologia, entre cada fase existe um portão de decisão e entregáveis bem 

definidos, os quais o gerente de projetos tem que apresentar. Antes do portão, o 

projeto é avaliado sobre aspectos técnicos e econômicos, pelos chamados Grupos de 

Revisão, que indicam o grau de definição do escopo. Esta avaliação é utilizada para 

subsidiar a decisão de sua continuidade ou não. A responsabilidade por organizar e 

avaliar os projetos nos Grupos de Revisão é do EGP.   

 

Cada fase possui um objetivo, descrito a seguir: 

 

• Fase I – Avaliação da Oportunidade: definição do caso de negócio; 

• Fase II – Seleção da Alternativa: avaliar as alternativas tecnológicas, 

selecionando a mais adequada para a execução do projeto; 

• Fase III – Desenvolvimento da Alternativa: desenvolver a alternativa 

selecionada e obter autorização para executar o projeto conforme planejado; 

• Fase IV – Execução: mobilizar os recursos físicos e financeiros planejados para 

construir o ativo de produção; 

• Fase V – Operação: encerrar formalmente o projeto com a entrega e 

transferência das instalações construídas para o responsável por sua 

operação. 
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A companhia possui um elevado nível de maturidade em gerenciamento de projetos, 

com metodologia própria, padronização de documentos e estruturas organizacionais 

específicas de desenvolvimento de projetos. Além disso, cabe destacar que existem 

alguns escritórios de gerenciamento de projetos de suporte e de controle na 

instituição. 

 

O escritório de projetos objeto da pesquisa se caracteriza por ser um EGP de controle, 

sob a ótica do PMI (2017), por fornecer suporte e exigir a conformidade por vários 

meios. Entre as principais atribuições do EGP pode-se destacar:  

 

• Coordenação da elaboração do Plano de Negócios;  

• Gestão e controle integrado dos projetos, bem como monitoramento e controle 

do desempenho financeiro e operacional; 

• Definição e promoção da aplicação da governança de gestão de projetos de 

investimentos, de acordo com as melhores práticas, bem como desenvolver, 

disseminar e assegurar a utilização das práticas de gerenciamento de Projetos 

da Sistemática de Gerenciamento de Projetos; 

• Otimização e alocação dos recursos críticos, balanceando as demandas das 

áreas clientes e os recursos críticos disponíveis, com foco na aderência à curva 

de produção esperada no plano de negócios. 

 

Analisando as atribuições do EGP sob a ótica apresentada por Silveira (2012), o EGP 

em questão apresenta as funções principais de Negócios, Suporte e Processos e 

Tecnologia. A função Recursos Humanos é realizada parcialmente e a função Clientes 

não aparece nas atribuições.  

 

A função Negócio é exercida na elaboração do plano de negócio e gestão, bem como 

no monitoramento e controle do desempenho do portfólio de forma centralizada e 

gestão de recursos críticos, como sondas de perfuração e barcos. A função Suporte 

é realizada por meio de consultorias, orientações e disseminação de lições 

aprendidas. 
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A função Processos e Tecnologias é totalmente realizada pelo EGP. Ele é responsável 

pela metodologia de gerenciamento de projetos, ferramentas de gerenciamento de 

projetos, definição de indicadores de desempenho e gestão do conhecimento. 

 

A função Recursos Humanos é parcialmente realizada através de treinamentos e 

consultorias. O EGP não possui responsabilidade sobre os gerentes de projetos e 

suas equipes. Cabe destacar que o EGP não possui gerentes de projetos alocados 

diretamente em seus quadros. 

 

O EGP possui uma posição destacada na estrutura organizacional, subordinado 

diretamente a Diretoria responsável pelo desenvolvimento de Grandes Projetos, em 

geral investimentos maiores que 1 bilhão de dólares e uma carteira com mais de 20 

projetos. 

 

 

4.2 Análise das Entrevistas  

 

 

Os gerentes de projetos que participaram da pesquisa atuam na implantação dos 

projetos da empresa, coordenando equipes multidisciplinares que dominam e aplicam 

conhecimentos técnicos especializados para criar os ativos de produção da empresa 

em alinhamento com o seu plano de negócios. 

Os consultores entrevistados também atuam em gerenciamento de projetos e são 

considerados especialistas nas suas áreas de atuação, podendo ser gerenciamento 

de projetos, cronograma e riscos, análise econômica, entre outros. 

A participação destes profissionais para os resultados da pesquisa é relevante dada 

a experiência acumulada em gerenciamento de projetos. 

 

Esta sessão apresenta a análise das entrevistas realizadas em campo e foi dividida 

em dez itens para revelar os achados de cada um dos fatores críticos de sucessos 

considerados no levantamento bibliográfico.  
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4.2.1 Patrocínio da Alta Administração 

 

 

Nas entrevistas realizadas foi observado alinhamento de percepções quanto ao 

entendimento do patrocínio da Alta Administração como um fator crítico de sucesso 

para atuação do escritório de projetos. 

 

De acordo com os referidos respondentes, o patrocínio é fundamental não somente 

para atuação do EGP, como também para atuação dos gerentes de projetos e 

resultado dos projetos em si.  

 

Foi destacado, no entanto, que não basta somente o discurso do patrocínio. Este deve 

ser acompanhado de ações concretas de apoio e se houver dissonância entre o 

discurso e a prática, os resultados são impactados. Um apoio visível por parte da 

gerência é essencial para manter a cultura de gestão de projetos. Além de tudo, o 

apoio precisa ser contínuo, e não esporádico. 

 

O entrevistado 2 em suas palavras, afirma que “[...] sem o patrocínio, o escritório de 

projetos nem existe ou não consegue funcionar com propriedade”.  

 

O entrevistado 4 complementou que “[..] Não adianta ter contratos com empresas de 

benchmark, ter palestras eventuais sobre o valor do gerenciamento de projetos. O 

patrocínio tem que ser traduzir em ações concretas da Alta Administração, mostrando 

valorização dos processos de gerenciamento de projetos”.  

 

 

4.2.2 Valorização da Cultura de Gerenciamento de Projetos 

 

 

As Culturas corporativas podem levar tempo para serem criadas e fazerem parte 

natural do dia-a-dia da empresa. O Escritório de Gestão de Projetos pode auxiliar na 

disseminação da cultura de gerenciamento de projetos no restante da empresa.  
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Os entrevistados entendem que o gerenciamento de projetos como um valor 

reconhecido pela empresa, e que se este for disseminado como uma cultura, terá 

influência direta na atuação e sucesso não somente do escritório de projetos, como 

também para a implantação dos projetos.   

 

Foi destacado que esta cultura foi sendo construída ao longo dos anos, antes mesmo 

de se chamar os projetos de projetos, nas construções de refinarias e projetos de 

desenvolvimento da produção, como construção de plataformas de petróleo e 

perfuração de poços em alto-mar. 

 

Conforme o relato do entrevistado 2:   

 

“[..] A cultura não existia, foi criada com ajuda da implementação do primeiro 

escritório de gestão de projetos, com criação de padrões, procedimentos, 

implementação de boas práticas, cursos, oficinas e definição de quais 

indicadores deveriam ser observados nos projetos. A implantação com rapidez 

da cultura de gestão de projetos foi possível com a criação do EGP”. 

 

No que diz respeito à uniformidade da valorização da cultura da gestão de projetos, 

os entrevistados indicam que ainda não é totalmente disseminada. Destacam que 

existem áreas em que o valor é mais bem entendido que outras e que se há 

diferenças, ainda é preciso trabalhar para que todos percebam os benefícios e 

resultados alcançados com o gerenciamento de projetos. 

 

O entrevistado 1 destaca que existem outros valores mais fortes na empresa 

constantes no dia-a-dia dos empregados, como Saúde, Meio-ambiente e Segurança 

(SMS) e gestão de projetos não está ainda no mesmo patamar. 

 

Os entrevistados 3 e 7 indicam que ainda há necessidade de aumentar o nível de 

maturidade da valorização do gerenciamento de projetos e exemplificam quando 

ocorre pouco empoderamento do EGP ou quando este é “atropelado”. 

 

O enrevistado 4 declarou em suas palavras: 
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 “[..] ainda há uma lacuna entre entender o valor que os projetos têm para a 

organização e o valor dos processos de gerenciamento de projetos. O valor do 

gerenciamento de projetos não é homegêneo, tem diferença entre setores da 

companhia. Muitas vezes, o EGP ainda tem que nadar contra a maré. Nem todo 

mundo pode operar uma plataforma de petróleo, operar uma refinaria, mas todo 

mundo pode ser gerente de projetos. A cultura ainda não é homogênea na 

empresa, não está totalmente disseminada”. 

 

Complementado pelo entrevistado 3, que comparado com outras empresas, a 

maturidade e a cultura de gerenciamento de projetos é muito bem estruturada e 

disseminada, mas pelo volume e valor da carteira dos projetos a expectativa era que 

fosse mais elevado. 

 

Para alguns gerentes de projetos, o fato de a empresa possuir uma estrutura própria 

para implantação de projetos, Diretoria criada em 2016, com profissionais dedicados 

a realização de projetos, com retenção de conhecimento e continuidade, buscando a 

excelência em melhores práticas é uma grande indicação da valorização do 

gerenciamento de projetos e percepção de seus bons resultados. 

 

 

4.2.3 Papéis e Responsabilidades 

 

 

Ao longo das entrevistas, foi comum o retorno à questão dos papeis e 

responsabilidades do escritório de projetos. Foi consenso entre os participantes da 

pesquisa que é fundamental o EGP ter claro as suas atribuições definidas para uma 

atuação efetiva.  

 

Os entrevistados afirmam que ter a referência de quem procurar para determinado 

assunto facilita a gestão do projeto. Destacam que os projetos que lideram são de 

grande porte, com muitas áreas envolvidas e possuir uma matriz responsabilidade é 

essencial para a boa fluidez das atividades. 
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Este entendimento é também perceptível nas falas dos gerentes de projetos e 

consultores quando apontam que, quando as interfaces são definidas e comunicadas 

evitam retrabalhos e ruídos de comunicação no atendimento de demandas das áreas 

corporativas e da Alta Administração, conforme fala do entrevistado 6: “Definir as 

atribuições facilita, não há redudâncias entre áreas, fica sem retrabalho para ajudar 

nas demandas corporativas, para Alta Administração e também nas demandas 

laterais”. 

 

Além disso, durante as entrevistas quando outros fatores críticos estavam sendo 

analisados, havia menção que se as atribuições do EGP estavam bem definidas, 

podiam influenciar positivamente naquele determinado fator.  

 

 

4.2.4 Comunicação 

 

 

A comunicação clara e com as partes interessadas bem mapeadas também foi 

considerada essencial para atuação do EGP por todos os entrevistados. 

 

Os gerentes e consultores destacaram que uma das maiores dificuldades de um 

grande projeto numa grande organização justamente é a comunicação. Desta forma, 

o EGP deve se preocupar em comunicar as atualizações de práticas e padrões para 

toda a comunidade envolvida. 

 

Além disso, foi destacado que é fundamental comunicar às partes interessadas as 

atribuições e delimitações das interfaces, deixando claro, quem faz o quê para evitar 

os ruídos e retrabalhos. 

 

Os entrevistados 5 e 6 destacaram que os projetos não possuem todas as 

especializações que o EGP tem e que no suporte prestado às equipes de projetos 

tendo referência clara a quem procurar, facilita demais o trabalho do projeto. 
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4.2.5 Postura de Atuação do EGP 

 

 

A forma de atuação do EGP foi confirmada como um fator crítico de sucesso. Os 

entrevistados foram muito enfáticos em afirmar que escritórios que se apresentam 

mais próximos aos projetos, com uma postura mais proativa, de apoio e consultoria, 

são mais bem aceitos e conseguem atuar melhor e apresentar mais resultados. 

 

Para o entrevistado 6, a postura influencia diretamente na aceitação pelas equipes de 

projetos. Acredita que o EGP precisa ser próximo aos projetos, tendo uma postura 

mais proativa, colaborativa e visando auxiliar na resolução dos problemas do projeto. 

 

Foi complementado pelo entrevistado 8 que as pessoas tendem ter a percepção 

melhor de quem ajuda ao projeto do que quem audita. 

 

O entrevistado 5 salienta que o EGP deve ser consultivo e proativo. O escritório não 

deve esperar o projeto pedir ajuda. Deve estar mais próximo ao projeto, verificar o que 

está precisando.  

 

Entrevistado 4 reitera que o perfil influencia o sucesso da atuação do EGP:  

 

“[..] O escritório não pode ficar na função reativa, tem que ser proativo. Tem 

que oferecer as regras do jogo. Quando o EGP se faz presente ativamente, o 

cliente te percebe como parceiro e não alguém que vem apontar o que está 

errado. O EGP precisa ser visto como o primeiro apoio que ele vai procurar”. 

 

Por outro lado, foi ponderado pelos gerentes e consultores que esta postura mais 

próxima aos projetos não significa que o escritório não deva assumir suas funções por 

zelar pelas melhores práticas, de garantia da qualidade e dos padrões. 

 

Se entre suas atribuições estiver o papel também de auditor, o escritório deve fazê-lo 

e exigir o cumprimento dos padrões e governança previstos. No entanto, se forem 

percebidos problemas e difuldades, os processos devem ser ajustados para melhor 

representar a realidade da empresa.  
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Nas palavras do entrevistado 1: 

 

“[..] Os projetos são o reflexo do que o EGP cobra. O bom EGP as pessoas 

procuram por que acham necessário, acham que ajuda de fato, porque o 

escritório é uma referência em gerenciamento de projetos. Se o EGP suportar 

o projeto na construção das soluções, o controle não será mal visto pelo projeto. 

O EGP vai ajudar, o projeto vai ver valor, ligar e tirar dúvida”. 

 

O entrevistado 2 complementa afirmando que o EGP deve atuar para ajudar os 

projetos. Ele pode e deve apontar eventuais desvios aos padrões para evitar perda de 

tempo e dinheiro do projeto e consequentemente da companhia. 

 

 

4.2.6 Metodologia Padronizada 

 

 

Os gerentes de projetos e consultores participantes da pesquisa validaram o 

entendimento que o desenvolvimento de metodologia padronizada em gestão de 

projetos é fundamental para a atuação do escritório de projetos. 

 

Os entrevistados salientaram a importância de haver uma sistemática na empresa, 

que os gerentes de projetos saibam o que deve ser feito e esperado deles, baseado 

em melhores práticas e lições aprendidas de projetos anteriores.  

 

O entrevistado 4 discorreu sobre o assunto: 

 

“[..] quando o EGP está provendo orientações, provendo metodologia, está 

mostrando um caminho, está aliviando a dificuldade que as pessoas têm. 

Desdobrar em padrão, é gerar uma receita. Depois a pessoa seguindo uma 

receita fácil, mesmo sem saber direito, dá certo. Isso é a aplicação de 

conhecimento. Isso que o EGP tem que fazer. Prover orientação e diretrizes. 

Prover o método, a receita. Se o EGP souber fazer de maneira simples, não 

será visto como burocracia”.  
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Foi destacado que é importante ter uma uniformidade na carteira de projetos e que 

pela grande quantidade de projetos da empresa, se não houver modelos e padrões, 

cada gerente de projetos vai pensar e desenvolver maneiras diferentes de trabalho. 

 

O entrevistado 6, no entanto, lembrou que é necessário ter flexibilidade para não 

engessar os projetos. No mesmo sentido, o entrevistado 5 lembra que as 

características do projeto devem ser consideradas na definição dos padrões, pois as 

cobranças não podem ser exatamente as mesmas para um projeto de 1 bilhão de 

dólares e um projeto de 25 milhões de dólares, pois o peso desproporcional da gestão 

pode paralisar um projeto.  

 

Outra visão compartilhada pelos entrevistados é que os padrões tem que ser escritos 

dentro da realidade da empresa e dos projetos. Não podem ser padrões teóricos, não 

factíveis de serem cumpridos. O pensamento é exemplificado pela fala do entrevistado 

3: “[..] O EGP não pode estar distante dos projetos. Não pode alguém sem experiência, 

escrever padrões que são impossíveis de serem atendidos”. Outra fala do entrevistado 

3 complementa: “[..] os padrões tem que ajudar aos projetos a fazer melhor e dentro 

da conformidade”. 

 

Em relação ao controle e aderência aos padrões pelos projetos, o entrevistado 2 

entende que depende mais do patrocinador que do EGP. 

 

 

4.2.7 Gerenciamento das Relações de Poder 

 

 

A pergunta em que houve mais variação de opiniões na pesquisa foi a relacionada ao 

fator crítico gerenciamento das relações de poder. A maior parte dos entrevistados 

afirmaram que este não é um fator crítico de sucesso para a atuação do EGP. 

 

Houve entendimento dos participantes que estando bem definidas as atribuições do 

escritório de projetos, os processos mapeados e o EGP atuar fortemente como 
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suporte aos projetos e órgão de disseminação do conhecimento, não haverá 

problemas por disputa de poder. 

 

Neste caso, as experiências individuais de cada gerente podem explicar estas 

diferentes percepções. 

 

Em seu depoimento, o entrevistado 2 afirma que a existência de conflitos de poder  

depende das atribuições que o sponsor define para o EGP. Em suas palavras: “[..] 

Quando o EGP atua em suporte aos projetos, se ele ajuda a gerar os resultados do 

projeto, acredita que não haverá conflitos. Mas se o escritório é um órgão puramente 

de auditoria disfarçado de EGP pode gerar conflito”. 

 

O entrevistado 7 acredita que na empresa os gerentes de projetos tem mais poder 

que os escritórios de projetos e por este motivo tais conflitos não ocorrem e não são 

fatores críticos de sucesso do EGP. 

 

Segundo o entrevistado 4, a existência de um EGP gera conflitos, pois pode expor as 

fragilidades dos projetos e dos processos. Além disso, conflitos de poder são naturais 

das relações humanas, quando existem interfaces.  

 

Por outro lado, o entrevistado 1 entende que podem existir interpretações e desejos 

diferentes entre gerentes de projetos e EGP, mas que estes não geram conflitos de 

poder.  

 

Os gerentes de projetos e consultores entendem que o papel do EGP muitas vezes 

se oporá aos desejos dos projetos, mas que este é o papel deste órgão e que dentro 

de suas atribuições ele estará fazendo o melhor para os resultados dos próprios 

projetos. 

 

 

4.2.8 Gestão do Conhecimento 
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A gestão do conhecimento em projetos no entendimento dos entrevistados é um dos 

fatores críticos mais difíceis para o EGP conseguir atuar. Trata-se de um ativo 

intangível, que busca reunir os conhecimentos dos projetos sendo realizados ou 

terminados e gerar novos conhecimentos, para permitir melhoria contínua e contribuir 

com a aprendizagem organizacional. 

 

Na pesquisa de campo foi confirmado a gestão do conhecimento como um fator crítico 

de sucesso para a atuação do escritório de gestão de projetos. Para os pesquisados, 

o grande desafio do EGP é criar um ambiente em que as pessoas sejam motivadas a 

compartilhar seus conhecimentos e dediquem tempo a isso. 

 

Para o entrevistado 7, o EGP pode auxiliar a compartilhar o aprendizado e bons 

exemplos. Para ele, muitas vezes falta na equipe de projetos especialistas sobre 

diversos assuntos e o EGP pode fazer esse papel provendo informações e 

aprendizado de outros projetos. 

 

Não houve dúvida entre os respondentes que o processo é muito importante para o 

gerenciamento de projetos e que resultados positivos são alcançados a partir dele. No 

entanto, alguns respondentes afirmaram que o EGP não deveria ser o único 

responsável pela gestão do conhecimento e desta forma, não seria considerado um 

fator crítico de sucesso na sua atuação. 

 

Os entrevistados 6 e 8 concordam que precisa existir o processo de gestão de 

conhecimento, não somente em gerenciamento de projetos e sim gestão do 

conhecimento de toda a organização. Ponderam que este processo não deve ser 

necessariamente responsabilidade do EGP e sim de todos na empresa. 

 

  

4.2.9 Competência Técnica dos Membros do EGP 

 

 

Os entrevistados corroboraram que a competência técnica dos membros do EGP é 

essencial para sua atuação. Para os gerentes e consultores, o EGP deve ser um local 
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de concentração da competência em gerenciamento de projetos, zelando pelas 

melhores práticas e padrões e prestando serviços que não são corriqueiros ao projeto.  

Os gerentes exemplificaram que há disciplinas de projetos que não há necessidade 

cada projeto possuir um especialista e que o melhor local para este ficar é o escritório 

de projetos. No caso de uma análise quantitativa de riscos, o projeto pode solicitar o 

serviço ao EGP e este possuir um especialista no assunto que vai conduzir os eventos 

e realizar a análise para o projeto. Além de ser mais barato para a empresa, o 

conhecimento da técnica e riscos mapeados é replicado para outros projetos. 

 

Para o entrevistado 4,  “[...] a competência técnica é importante. O EGP não pode ter 

pessoas sem conhecimento. Deve ser uma equipe permanente, que não pertence a 

nenhum projeto. Que as competências fiquem concentradas e sejam de alto nível”. 

 

De acordo com o entrevistado 6, o EGP com capacidade adequada consegue prover 

um suporte mais apurado e adequado em projetos mais complexos. Destacado ainda 

que o EGP pode entender de diferentes áreas de conhecimento do projeto, provendo 

um suporte mais específico, com profissionais com maior expertise ajuda muito aos 

projetos.  

 

Entretanto, foi muito enfatizado pelos entrevistados, que além do conhecimento 

teórico, os membros do EGP precisam aliar experiência prática em projetos para que 

seja possível atuar como um real consultor, prestando um serviço e colaborando com 

os resultados do projeto. 

 

O depoimento do entrevistado 2 deixa claro este posicionamento:  

 

“[...] A competência é fundamental para o EGP. Não adianta montar um time 

com conhecimento teórico somente. Precisa ter o perfil para atuar como uma 

consultoria, experiência profissional em projetos aliada com a capacitação 

teórica. O papel do EGP é importante para nivelar o conhecimento entre os 

projetos”.  

 

Opinião esta compartilhada pelo entrevistado 5: “os membros do EGP devem ter 

competência técnica aliada com a experiência em projetos”. 
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Outro destaque realizado pelos participantes da pesquisa foi em relacionar a 

capacidade técnica e a capacidade do EGP saber se posicionar e seu 

empoderamento. 

 

Pode-se observar esta correlação na fala do entrevistado 1: 

 

“[...] O EGP não precisa ter todos os especialistas, mas possuir o mínimo de 

conhecimento técnico para conseguir participar das discussões. Os membros 

não precisam ser os melhores nem estar todos concentrados no EGP, mas 

precisam saber se posicionar”. 

 

Para alguns entrevistados, se o EGP não tiver competências adequadas não 

conseguirá desenvolver suas atividades e por consequencia, não será ouvido e 

tampouco uma referência na área de gerenciamento de projetos.  

 

 

4.2.10 Capacitação das Equipes 

 

 

A Capacitação das Equipes em Gerenciamento de Projetos foi avaliada pelos 

entrevistados como uma atribuição importante para o escritório de projetos. A gestão 

de projetos envolve inúmeras habilidades complexas e inter-relacionadas. 

 

Entretanto, a maior parte dos gerentes e consultores de projetos demonstraram 

entendimento que a responsabilidade pela capacitação dos gerentes e equipes de 

projetos não é do EGP em si e sim dos próprios funcionários e estruturas de recursos 

humanos da empresa. 

 

Os entrevistados apontam que o papel maior do EGP deve ser identificar os cursos 

adequados para os membros da equipe de projeto, de acordo com o perfil das 

atividades desempenhadas para que estes estejam capacitados a desempenhar suas 

funções.  
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As falas dos entrevistados 2 e 5 exemplificam o discurso:  

 

“Deve ter uma carteira e oferecer os cursos. Um cardápio adequado para cada 

membro da equipe”. (Entrevistado 2) 

 

“Acho salutar o EGP recomendar cursos. Mas não é responsabilidade do EGP 

capacitar. Acho válido o EGP recomendar cursos aplicáveis às equipes e aos 

Gerentes de Projetos”. (Entrevistado 5) 

 

O EGP pode ministrar cursos diretamente para as equipes ou indicar cursos a serem 

realizados, mas não fica limitado a esta função. No que diz respeito à capacitação, foi 

destacado ainda pelos entrevistados que o EGP deve levantar as lacunas existentes 

na organização e buscar promover o nivelamento do conhecimento entre os projetos. 

 

Por outro lado, foi indicada uma possível espiral positiva para a atuação do EGP 

relacionada à capacitação dos gerentes e equipes de projetos. Tal fato ocorreria pelo 

fato de que as pessoas capacitadas entenderiam melhor o papel do EGP, do valor do 

gerenciamento de projetos e elevariam o grau de cobranças na atuação do próprio 

EGP. 

 

Este aspecto foi abordado pelo entrevistado 1:  

 

“[...] quando o gerente de projetos está capacitado, conhece o que precisa ser 

realizado em termos de gestão de projetos, consegue rodar por si. Vai 

evoluindo, subindo o nível de cobrança dele sobre o EGP, de dúvidas. Quanto 

mais capacitado, melhor para o EGP, pois vai aumentando a maturidade em 

gerenciamento de projetos e demonstra que o escritório está dando certo”. 

 

 

4.3 Análise e Interpretação dos Resultados 

 

 

4.3.1 Consolidação dos Fatores Críticos de Sucesso 
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O quadro 4 resume o resultado das entrevistas realizada na pesquisa de campo com 

os gerentes e consultores de projetos. 

 

 
Quadro 4: Resumo Fatores Críticos de Sucesso 
Fonte: elaborado pela autora 
 

A cor verde indica que o entrevistado concordou que o item listado a esquerda era um 

fator crítico de sucesso para atuação de um EGP e a cor amarela indica que o 

entrevistado não concordou com a afirmação.  

 

Dos dez fatores críticos considerados após o levantamento bibliográfico, nove foram 

validados pelos entrevistados na pesquisa, são eles: Patrocínio, Valorização da 

Cultura, Papéis e Responsabilidades, Comunicação, Postura, Metodologia, 

Gestão do Conhecimento, Competência dos Membros e Capacitação. 

 

O único fator crítico não validado pela pesquisa foi o Gerenciamento das Relações 

de Poder. No que diz respeito a esta não validação, a maior parte dos entrevistados 

entendeu ser natural do trabalho do EGP existir uma natureza de eventuais conflitos, 

mas que não se configuram em disputas de poder na empresa.  
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Pode-se observar que seis fatores tiveram consenso na concordância de todos os 

participantes como fator crítico de sucesso do EGP. São eles: Patrocínio, 

Valorização da Cultura, Papéis e Responsabilidades, Comunicação, Postura e 

Metodologia. 

 

Outros três fatores, Gestão do Conhecimento, Competência dos Membros e 

Capacitação, foram validados na pesquisa, mas tiveram respondentes que não 

concordaram com a afirmação, realizando um contraponto aos fatores propostos 

inicialmente pela pesquisa.  

 

 

4.3.2 Principais Atribuições do EGP 

 

 

Durante as entrevistas da pesquisa de campo foi solicitado aos respondentes 

relacionar as três atribuições que o escritório de gestão de projetos realizava que eles 

julgavam ser mais importantes. A figura 7 apresenta o resultado em valores 

percentuais. 

 

 

 
Figura 7: Atribuições Mais Citadas 
Fonte: elaborado pela autora 
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As principais funções destacadas, ambas com 25% das citações, foram: Suporte aos 

Projetos e Padronização, seguido por Treinamento, com 17%. 

 

Os entrevistados destacaram muito a expectativa que o EGP realize o papel de 

suporte aos projetos, prestando serviços de forma colaborativa, visando contribuir 

para os melhores resultados dos projetos. O suporte está relacionado também a 

atuação como consultoria em assuntos que não são de domínio do projeto e na 

disseminação das melhoras práticas.    

 

A padronização e implementação de metodologia foi outra preocupação bastante 

mencionada pelos gerentes e consultores de projetos. Ficou visível que os 

entrevistados entendem o valor dos métodos e padrões para permitir uma 

uniformidade e até comparabilidade entre os projetos. Porém, cabe destacar que os 

mesmos sinalizam que os padrões devem ter flexibilidade para não virar burocracia e 

paralisar o projeto.   

 

Em relação a treinamentos, a pesquisa indicou o desejo que o EGP realize o 

mapeamento do perfil das equipes de projetos e recomende os treinamentos 

adequados para cada um destes perfis, de acordo com as atividades desenvolvidas. 

 

 

4.3.3 Principais Dificuldades do EGP 

 

 

Outras informações identificadas por meio das entrevistas da pesquisa de campo 

foram as principais dificuldades encontradas pelos escritórios de projetos para sua 

atuação na percepção dos entrevistados. A figura 8 sintetiza esta opinião, que destaca 

Falta de Patrocínio e Falta de Pessoas Capacitadas como as maiores dificuldades 

encontradas pelo EGP. 

 

Falta de Patrocínio, assim como foi considerado um fator crítico de sucesso, também 

foi destacado como uma das maiores dificuldades encontradas pelo EGP para sua 

atuação. 
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Nas entrevistas realizadas foi constante a menção às palavras patrocínio e 

empoderamento do EGP. Os entrevistados diversas vezes mencionaram que sem 

patrocínio e/ou empoderamento, a atuação e resultados do EGP ficavam 

comprometidos, pois os gerentes de projetos teriam força para não seguir às 

orientações, metodologia, sistemática e governança estabelecida pelo escritório.  

 

Outro fator de dificuldade destacado é a Falta de Pessoas Capacitadas e com 

Experiência para atuar no EGP. Os entrevistados destacaram que, muitas vezes, é 

difícil conseguir atrair pessoas com perfil adequado para trabalhar no EGP. As 

pessoas com mais experiência em projetos são disputadas para compor as equipes 

de projetos e incentivadas a atuar nestes. Cabe lembrar, que capacidade técnica dos 

membros do EGP foi validado como um fator crítico de sucesso na pesquisa. 

 

 

 
 
Figura 8: Dificuldades para Atuação do EGP 
Fonte: elaborado pela autora 
 

 

Outro fator mencionado foi a falta de valorização do gerenciamento de projetos. Os 

entrevistados relataram que quando ocorre baixa valorização do tema, o EGP fica 
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enfraquecido e não consegue atuar de forma efetiva. Nesta situação, a existência do 

escritório pode não ser totalmente compreendida ou até mesmo questionada. 

 

Os respondentes indicaram que quando um EGP precisa atender mais a pedidos e 

demandas da Alta Administração e se distancia dos projetos, ele encontra dificuldade 

para atuar nos seus objetivos principais e não consegue prestar os serviços de 

consultoria aos projetos. 

 

Outra dificuldade levantada é a resistência dos gerentes de projetos em buscar ou 

aceitar apoio do EGP, seguir as orientações e metodologias recomendadas pelo 

escritório de projetos. Essa resistência pode estar ligada aos demais fatores já 

mencionados: falta de patrocínio e falta de valorização do gerenciamento de projetos. 

 

 

4.3.4 Análise do Conteúdo 

 

 

Esta seção apresenta a análise de conteúdo das entrevistas realizadas em campo, a 

partir das quais foram identificados cinco códigos associados com maior frequência: 

Suporte, Conhecimento, Padrões, Processo e Competência, respectivamente. 

 

Os cinco códigos estão destacados na figura 9, na nuvem de palavras criada a partir 

da transcrição das entrevistas. Nesta nuvem, as palavras citadas com maior 

frequência aparecem com os maiores tamanhos de letra. Foram desconsiderados os 

termos EGP e Projetos como códigos, embora muito citados nas entrevistas. 
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Figura 9: Nuvem de Palavras das Entrevistas 
Fonte: elaborado pela autora 
 

 

Os códigos identificados estão diretamente relacionados a possíveis funções do 

escritório de projetos levantamentos no referencial teórico.  

Cabe observar que todos os códigos identificados estão relacionados aos fatores 

críticos de sucesso validados pela pesquisa de campo.  

 

A palavra Suporte foi citada vinte e duas vezes pelos entrevistados. O termo está 

relacionado a função de suporte aos projetos esperado pelos gerentes e consultores 

de projetos. 

 

Entre os participantes da pesquisa, o código suporte foi utilizado para se referenciar a 

auxílio com a metodologia e padrões, atuação como facilitador na resolução de 

dificuldades, condução de eventos previstos na sistemática e governança de projetos. 
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O termo Conhecimento foi citado quatorze vezes durante as entrevistas realizadas. 

Ele pode estar relacionado a conhecimento no sentido de capacitação, treinamento 

ou ainda gestão do conhecimento. 

 

Há uma expectativa dos gerentes e consultores de projetos que o EGP seja um centro 

de conhecimento que possa atuar como um consultor e auxiliar na capacitação e na 

gestão do conhecimento em gerenciamento de projetos. 

 

Os participantes da pesquisa indicaram que o EGP deveria atuar identificando lacunas 

de conhecimento e propondo treinamentos para superar tais falhas. 

 

A palavra Padrões apareceu nas respostas dos respondentes com a frequência de 

onze vezes. Os padrões estão relacionados a padronização na atuação e metodologia 

de gerenciamento de projetos. Os entrevistados entendem que as melhores práticas 

e metodologias indicam um caminho para o projeto seguir e alcançar seus objetivos 

com sucesso. 

 

Parece haver um relacionamento entre os termos mais citados e as maiores 

expectativas dos entrevistados quanto a atuação do escritório de projetos. Estas três 

palavras mais citadas pelos entrevistados estão coerentes com as indicações 

realizadas pelos mesmos entrevistados sobre as funções mais importantes 

desenvolvidas pelo EGP, já apresentadas no item 4.3.2: Suporte, Padronização e 

Treinamento. Além de todas também estarem relacionadas a fatores críticos de 

sucessos validados na pesquisa. 

 

Os demais termos mais citados foram Processo e Competência, nesta ordem. 

 

O termo Processo foi destacado como uma possível causa de dificuldade de atuação 

do EGP caso não estejam definidos processos, funções e atribuições das áreas 

envolvidas no desenvolvimento dos projetos. 

 

Vale lembrar que um dos fatores críticos de sucessos para atuação do EGP validados 

na pesquisa foi relacionado a definição de atribuições e funções. Os entrevistados 
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apontaram que processos não mapeados e atribuições mal definidas podem criar 

dificuldades na atuação do EGP e no desenvolvimento dos próprios projetos. 

 

A palavra Competência foi tema destacada pelos respondentes como essencial para 

os membros do EGP ter atuação efetiva. O conhecimento técnico precisa estar 

associado a experiência prática para atuar como consultor e facilitador em 

gerenciamento de projetos. 
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5.0 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS À LUZ DA TEORIA 

 

 

Esta seção tem por objetivo discutir os resultados obtidos na pesquisa de campo ao 

referencial teórico levantado na seção 2. A numeração dos itens citados no texto se 

refere aos fatores críticos de sucesso listados no Quadro 4. 

 

Dentre as funções principais do EGP levantadas por Zwikael e Meredith (2018) e 

Vargas (2009), padronização do processo de gerenciamento de projetos (item 6) e 

suporte aos gerentes de projetos (item 5), foram as mesmas destacadas também na 

pesquisa de campo como as mais importantes atribuições do escritório de projetos.  

 

Padronização do processo e suporte aos gerentes de projetos aparecem como 

funções básicas do escritório de gestão de projetos. A expectativa é que estas 

atribuições sejam realizadas para uniformização das práticas entre projetos e que 

estes possuam as mesmas orientações e ferramentas para obter os melhores 

resultados. 

 

Os achados da pesquisa de campo sobre funções e responsabilidades do EGP (itens 

3 e 4) foram ao encontro do estudo de Zwikael e Meredith (2018), que mostraram 

EGPs que não possuíam missões bem definidas geravam problemas de comunicação 

e responsabilização. Para gerentes e consultores de projetos uma matriz 

responsabilidade é essencial para a boa fluidez das atividades e evita retrabalhos e 

ruídos de comunicação. 

 

O EGP com indefinições em suas funções e atribuições gera dificuldade de atuação e 

até legitimidade para aceitação de suas propostas e orientações. Além disso, quando 

ocorre essa situação, pode levar ao enfraquecimento do EGP e questionamento da 

sua própria existência.  

 

As causas de problemas na implantação de EGPs levantados pela PMSurvey (2013) 

e os fatores indicados na pesquisa de campo como dificuldades encontradas pelo 

escritório de projetos foram os mesmos: Falta de patrocínio (item 1), Falta de pessoas 
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para operacionalizar o EGP (item 9) e Falta de valorização/ cultura em gerenciamento 

de projetos (item 2). Cabe destacar que os resultados da pesquisa de campo também 

foram alinhados com o estudo de Rego e Silva (2011) que indicaram obtenção do 

envolvimento da alta administração e as mudanças de gestão e cultura necessárias 

como maiores dificuldades encontradas na implantação de um EGP dentro do governo 

do Estado. 

 

A aderência dos problemas e dificuldades indicadas na pesquisa e levantamento 

bibliográfico demonstra que são percepções bastantes conhecidas no ambiente de 

gerenciamento de projetos e que precisam ser trabalhadas dentro das instituições 

para uma melhor atuação do EGP.  

 

Em relação ao gerenciamento de projetos como uma cultura e sua influência no 

sucesso do EGP (item 2), os entrevistados apresentaram opiniões semelhantes ao 

observado por Kerzner (2016). A gestão de projetos não se refere somente a padrões 

e governança e sim uma cultura que precisa ser desenvolvida e disseminada dentro 

das empresas. A ausência dessa cultura ou má disseminação prejudica a atuação e 

apoio ao escritório de projetos. 

 

O conhecimento em gerenciamento de projetos sozinho não consegue gerar as 

mudanças necessárias de gestão e cultura, sem ocorrer um claro entendimento dos 

seus benefícios, um forte patrocínio dos gestores em seus processos e um 

fortalecimento da cultura na organização.  

 

A pesquisa de campo mostrou o entendimento que a atuação do EGP não cria 

conflitos de poder entre as partes interessadas (item 7). Esta percepção contrapõe-se 

ao defendido por Aubry, Hobbs e Thillier (2008) de que políticas em torno do EGP 

geram tensões.  

 

Embora a percepção dos entrevistados seja que os conflitos não ocorrem, caso as 

atribuições do EGP estejam bem definidas, a percepção no desenvolvimento das 

atividades do EGP é que aceitação de interferências e recomendações para projeto 

pelo EGP podem ser recebidas com dificuldade ou reatividade.   
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Outro fato a destacar em relação aos achados das entrevistas foi o relacionamento do 

EGP e equipe de projetos em função da padronização, documentações e a chamada 

burocracia (item 6). Tsaturyan e Muller (2015) indicam que pessoas evitam procurar o 

EGP para consultoria e apoio com receio da burocracia, sob a percepção do EGP ser 

um órgão fortemente de controle.  

 

Os entrevistados reconheceram a importância da padronização e controle, mas que 

estas não podem ser inflexíveis a ponto de não gerar valor ao processo. Tal 

entendimento, corrobora com Rego e Silva (2011) que apontam excesso de 

formalização na comunicação pode gerar perda de tempo com burocracias e 

informações defasadas. 

 

Diante da complexidade de interfaces e ações necessárias para realização dos 

projetos, o EGP precisa acompanhar as necessidades geradas pelos gestores e pela 

organização de reavaliação e simplificação de processo, mas mantendo a 

conformidade e resguardando as práticas para melhores resultados dos projetos.    

 

As principais características e funções destacadas pelos gerentes e consultores de 

projetos são compatíveis com os escritórios de controle, definidos pelo PMI (2017): 

fornecem suporte por vários meios, gerando controle e garantindo conformidade. 

 

Pode-se entender dentre as funções do EGP, citadas na pesquisa de campo e a partir 

da definição de Silveira (2012), que as mais importantes são as relacionadas a 

Suporte, Recursos Humanos, Processos e Tecnologias. As funções Negócios e 

Clientes foram pouco mencionadas durante as entrevistas realizadas. 

 

A função Clientes não está entre as atribuições do EGP da pesquisa de campo e pode 

ser o motivo pela pouca frequência de citação. Já a função Negócios está relacionada 

ao suporte à Alta Administração, que está entre os motivos apontados de insucesso 

de um EGP, quando este suporte é maior que o suporte aos gerentes e equipes de 

projetos. O EGP precisa encontrar um equilíbrio entre o atendimento a suas diferentes 

funções para uma atuação de sucesso.   
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Outra questão apontada na pesquisa de campo foi o alinhamento de projetos realizado 

pelo escritório de projetos. Os entrevistados citam que projetos buscam seus objetivos 

individuais e de forma mais descentralizada e o EGP pode auxiliar no alinhamento por 

meio de mecanismo de governança, conforme defendido por Tsaturyan e Muller 

(2015). 

 

O EGP por meio de estrutura de uma governança de acompanhamento do 

planejamento, aprovação e execução dos projetos permite um alinhamento dos 

objetivos e comparação de performance entre os diferentes projetos de uma 

instituição.  

 

Dentre os benefícios apontados pela existência do EGP pelos entrevistados, gestão 

do conhecimento (item 8), manutenção de histórico e aprendizado de projetos 

anteriores foram mencionados, conforme previsto por Menezes (2012).  

 

A pesquisa de campo indicou que o EGP deve ser o responsável por criar um 

ambiente para as pessoas compartilhem seus conhecimentos e dediquem tempo a 

isso.  Rego e Silva (2013) indicam que há uma perda do histórico e aprendizagem de 

um projeto para o outro, justamente por não haver registro e comunicação do 

aprendizado de cada projeto pelos envolvidos. 

 

Em seus estudos, Tsaturyan e Muller (2015) indicam a comunicação formal e informal 

como fator fundamental para bom relacionamento da governança e integração entre 

vários EGPs dentro da mesma instituição. Os entrevistados não abordaram a questão 

da existência de vários EGPs, mas elencaram a comunicação como fator crítico de 

integração entre as áreas de projetos, áreas funcionais e EGP.  

 

Com relação à capacitação (item 10), Carneiro (2012) destaca que o EGP deve ser 

provedor deste serviço tanto interna quanto externamente. Opinião semelhante foi 

exposta na pesquisa, em que o EGP foi percebido como um local que deve mapear 

as necessidades, lacunas e atuar para prover treinamentos ou indicar uma trilha de 

desenvolvimento. 
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Por fim, Takey e Carvalho (2015) entendem que para garantir a eficácia em gestão de 

projetos, é estratégico gerenciar as competências e mapear as trilhas de capacitação, 

bem como considerar as lacunas existentes e experiências de cada profissional (itens 

9 e 10). Da mesma forma, a pesquisa de campo apontou a capacitação e treinamento 

como fatores críticos de sucesso do EGP. Na percepção dos entrevistados, o EGP 

precisa em seus quadros de pessoas com alta capacitação e experiência, que possam 

atuar como consultores e prover treinamentos e conhecimento em gestão de projetos. 

 

A capacitação e treinamento em gerenciamento de projetos é essencial para elevar a 

maturidade da organização em gestão de projetos, contribuindo para aumento do 

entendimento dos benefícios associados e implementação da cultura na empresa. A 

ampliação do entendimento do impacto das práticas gerenciamento de projetos nos 

resultados do projeto reforça a própria atuação e existência do escritório de gestão de 

projetos. 
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6.0 CONCLUSÕES 

 

 

O presente estudo teve como objetivo principal identificar os fatores críticos de 

sucesso para atuação de um escritório de gestão de projetos. Um objetivo secundário 

da pesquisa foi constatar fatores de dificuldade à atuação do escritório de projetos. 

 

Para identificar os fatores críticos considerados na pesquisa foi realizado um 

levantamento bibliográfico, principalmente por meio de livros e artigos. A coleta de 

dados foi realizada por meio de entrevistas com gerente e consultores de projetos que 

trabalham com gerenciamento de projetos em uma empresa nacional de óleo e gás.  

 

A análise dos dados foi por meio da análise do conteúdo das conversas realizadas e 

trouxe a percepção dos entrevistados sobre os assuntos abordados. Os resultados da 

pesquisa estão diretamente ligados à percepção e experiência dos entrevistados, o 

que pode ser considerado um limitador. Todavia, cabe destacar, que foi possível 

colher informações importantes e aderentes ao levantamento bibliográfico. 

 

A pesquisa em tela conseguiu atender aos objetivos propostos. Foram identificados 

dez fatores críticos de sucessos para atuação do EGP no levantamento bibliográfico:  

Patrocínio, Valorização da Cultura, Papéis e Responsabilidades, Comunicação, 

Postura, Metodologia, Gestão do Conhecimento, Competência dos Membros e 

Capacitação e Gerenciamento das Relações de Poder. 

 

Por meio da pesquisa de campo nove fatores críticos de sucesso foram validados. O 

único fator crítico não validado pela pesquisa foi o Gerenciamento das Relações de 

Poder. 

 

Além disso, foi possível identificar também fatores de dificuldade à atuação do 

escritório de projetos, dentre os quais pode-se destacar a falta de patrocínio da alta 

administração e a falta de pessoas capacitadas para trabalhar no EGP. 
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Espera-se que este trabalho tenha contribuído com a comunidade acadêmica ao 

estudar os Fatores Críticos de Sucesso para atuação do escritório de projetos e 

colaborado para a discussão sobre a disciplina gerenciamento de projetos. 

 

Sugere-se que estudos futuros explorem em outras empresas do setor de óleo e gás 

os fatores críticos de sucesso para atuação em seus escritórios de gerenciamento de 

projetos. Esses novos estudos podem verificar se existem substanciais diferenças 

entre as empresas, considerando a característica de economia mista da empresa em 

que foi realizada a pesquisa em questão, e auxiliar às instituições do setor na 

implantação de seus EGPs. 

 

Propõe-se também aplicar essa pesquisa em empresas de diferentes setores e 

estudar mais detalhadamente se há diferenças entre os fatores considerados críticos 

de sucesso para a atuação do EGP entre ramos distintos. 
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