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(Mário Prata, Uma tese é uma tese, O Estado de São Paulo, 7-10-1998, apud Maria Ester de 
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RESUMO 

 

 

 Escritórios de Projetos (EP) são entidades organizacionais a quem são atribuídas 

diversas responsabilidades relacionadas ao gerenciamento de projetos da organização. Em 

virtude da  aceleração dos investimentos em tecnologia de informação (TI) e do aumento da 

importância estratégica destes investimentos, a criação destas entidades começou a se 

intensificar na década de 90 fora do contexto das empresas orientadas a projetos. Muito 

embora grandes empresas tenham criado um EP em sua área de TI (EP-TI), outras optaram 

por não fazer isso, o que sugere a seguinte questão de pesquisa: quais são as condições 

organizacionais que justificam e que não justificam a criação de EP-TI ? O método de 

pesquisa usado para abordar esta questão consistiu em desenvolver e testar um modelo 

conceitual dos direcionadores da decisão de criação de EP-TI. O modelo foi desenvolvido 

indutivamente a partir dos motivadores para criar ou não criar EP relatados na literatura e 

encontrados em quatro estudos de casos de grandes empresas brasileiras, privadas, não 

orientadas a projetos. Este modelo foi então testado empiricamente aplicando-se análise 

discriminante a dados coletados em 40 grandes empresas brasileiras. Constatou-se que apenas 

dois dos quatro direcionadores previstos no modelo inicial são estatisticamente significantes, 

a saber, a satisfação com o controle do portfolio de projetos de TI e a opinião favorável da 

direção da empresa sobre EP em geral. O modelo reduzido, representado pela função 

discriminante, resultou estatisticamente significante, com uma taxa de acerto na classificação 

de novas observações bastante satisfatória. 

Este estudo contribui para o desenvolvimento da teoria de gerenciamento de projetos 

através do aumento da compreensão do contexto que leva as empresas o tomar a decisão de 

criar ou não criar um EP-TI. Para a prática, a regra derivada da função discriminante pode ser 

um elemento muito útil para executivos que estão considerando se devem ou não criar um EP-

TI em suas empresas, ajudando-os a tomar decisões mais eficazes. 

 

Palavras-chave: Escritório de Projetos, Project Management Office, PMO, Gerenciamento de 

Projetos, Organização de TI, Administração de TI. 
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ABSTRACT 

 

 

Projects Management Offices (PMOs) are organizational entities charged with various 

responsibilities concerned with the management of the organization’s projects. Because of 

accelerated investment in information technology (IT) and the increased strategic importance 

of those investments, creation of such entities became more intense in the 1990s outside the 

context of project-oriented firms. Although some large companies did create PMOs in their IT 

areas (IT-PMO), others chose not to, which suggests the following research question: what are 

the organizational conditions that justify and do not justify the creation of IT-PMO ? The 

research design used to address this question consisted in developing and testing a conceptual 

model of the drivers of the decision to create an IT-PMO. The model was inductively 

developed from incentives to create or not create PMOs as reported in the literature and found 

in four case studies with large privately-owned, non-project oriented Brazilian companies. 

This model was then tested empirically through the application of discriminant analysis to 

data collected from 40 large Brazilian companies. It was found that only two among the four 

drivers present in the initial model are statiscally significant, namely the satisfaction with IT 

project portfolio control and the management’s favorable opinion on PMOs. The reduced 

model, represented by the the discriminant function,  resulted statiscally significant, with a 

very satisfactory rate of correct classifications of new observations.  

This study contributes to the development of project management theory by improving 

the understanding of the context that makes companies take the decision to create or not to 

create an IT-PMO. To practioners, the rule derived from the discriminant function may be a 

very helpful element for executives considering whether or not to create an IT-PMO at their 

companies, assisting them in making more effective decisions. 

 

Keywords: Project Management Office, PMO, Project Management, Project Management, IT 

Organization, IT Management. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

       

 O tema Gerenciamento de Projetos vem despertando crescente interesse tanto no meio 

acadêmico como no empresarial. Podemos apresentar três evidências a esse respeito. A 

primeira é o aumento expressivo nas últimas décadas de artigos sobre o assunto. Após ampla 

busca tanto em periódicos acadêmicos como profissionais, Kloppenborg e Opfer (2002, p. 12) 

encontraram 3.554 artigos publicados sobre gerenciamento de projetos desde 1960, estando 

60% deles concentrados na década de 90, 29% na década de 80 e o restante nas décadas de 70 

e 60. Os autores constataram ainda que os setores de Tecnologia de Informação (TI) e 

Construção foram os mais citados nos artigos, cada setor recebendo 21% das citações, ao 

passo que o setor na terceira colocação recebeu apenas 8% das citações. Esse resultado é 

importante para essa pesquisa, pois nela enfocamos a área de Tecnologia de Informação. A 

segunda evidência é o aumento vertiginoso no número de associados, tanto no Brasil como no 

exterior, ao Project Management Institute (PMI), a mais conhecida associação profissional 

com abrangência internacional dedicada à consolidação e desenvolvimento das técnicas de 

gerenciamento de projetos (RODRIGUES, 2005, slide 7). Finalmente, a terceira evidência é o 

aumento das oportunidades no mercado de trabalho para os profissionais do gerenciamento de 

projetos (ALVES, 2003; CAMPOS, 2002). 

 Quatro fatores podem explicar este crescente interesse. Primeiro, o significativo 

aumento da realização de projetos em diferentes setores e indústrias (WINTER et. al.; 2006, 

p. 638). Segundo, projetos são cada vez mais importantes dentro da execução da estratégia 

competitiva das empresas, pois “a estratégia é implementada através de projetos. A 

organização atual é a soma dos projetos passados.” (ENGLUND; GRAHAM; DINSMORE, 

2003, p. 43). Especificamente para a área de TI, o terceiro fator são relatórios mostrando que 

os projetos de TI não são completados dentro do prazo nem do custo em 83.8% das vezes 

(STANDISH GROUP INC, 1994). Finalmente, ainda na área de TI, o quarto fator é que o 

número de projetos de TI vem crescendo constantemente nos últimos anos, à medida em que 

as empresas gastam proporcionalmente cada vez mais recursos em TI. No Brasil, por 

exemplo, a razão [(Gastos com TI + Investimentos em TI)/(Faturamento Líquido)] para 

empresas de médio e grande porte cresceu de menos de 2% em 1991 para 4,9% em 2003 

(MEIRELLES, 2004, p. 122).  



 19 

 Em um cenário de investimentos crescentes e freqüentemente estratégicos em TI, mas 

resultados insatisfatórios no referente ao gerenciamento dos projetos de TI, não surpreende 

que desde meados da década de 90 um novo fenômeno tenha evoluído nas áreas de TI do 

mundo corporativo visando mudar esta situação: a criação de Escritórios de Projetos (EP), ou 

Project Management Offices (PMO), nome esse bastante popularizado no Brasil.  

EP são entidades organizacionais a quem são “...atribuídas diversas responsabilidades 

relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio.” 

(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2004a, p. 369, tradução nossa). Outros autores 

destacam a função do EP de desenvolver sistematicamente a capacidade das organizações em 

gerenciamento de projetos (ENGLUND; GRAHAM; DINSMORE, 2003, p. 35).  

O conceito de ter um grupo de pessoas dedicado à gestão de projetos começou a emergir 

em organizações fora dos setores de engenharia e construção no final dos anos 80 e início dos 

anos 90 (ENGLUND; GRAHAN; DINSMORE, 2003, p. 9). O movimento em direção ao 

estabelecimento de EP ganhou força em 1994 e as empresas de TI ou as áreas de TI das 

empresas foram proeminentes neste movimento (DAI; WELLS, 2004, p. 526). No meio 

acadêmico, existe o reconhecimento de que gerenciamento de projetos é uma competência 

importante para a competitividade (JUGDEV, 2004, p. 161; KERZNER, 2002, p. XI). No 

meio empresarial, há estatísticas demonstrando que empresas de diversos setores estão 

interessadas em melhorar sua competência em gerenciamento de projetos. No Brasil, por 

exemplo, em 2004, 49% das empresas entrevistadas não tinham um EP e 30% não tinham 

planos de estabelecê-lo. Já em 2005 somente 9% não tinham planos de criar um EP, ao passo 

que em 2006 o número de empresas sem EP era de 40%, contra os 49% de 2004 (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE – Seção Rio de Janeiro, 2004, 2005, 2006).  

Por ser um fenômeno relativamente recente, vários dos aspectos relacionados a EP 

ainda não foram investigados profundamente por pesquisadores. Um desses aspectos refere-se 

tanto ao contexto que motiva as empresas a criarem EP como ao contexto que leva empresas a 

julgar que não precisam criar essa entidade. De fato, embora muitos EP estejam sendo 

criados, se verá nos estudos de caso que ainda hoje se observam empresas de grande porte, 

com elevados investimentos em TI, que optam por não criar Escritórios de Projetos em suas 

áreas de TI.  A literatura não apresenta dados empíricos que permitam uma comparação do 

contexto de empresas que criaram EP com o contexto de empresas que acreditam não 

necessitar de um EP, de modo a entender os porquês dessas decisões. Este estudo é relevante, 

pois uma compreensão aprofundada das razões para a criação de EP é crucial para examinar 
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os benefícios efetivamente proporcionados por EP. Afinal, EP devem indubitavelmente 

apresentar, em primeiro lugar, resultados nos aspectos que motivaram a criação da entidade.  

Assim, tendo em vista a importância das atividades de gerenciamento de projetos dentro 

da Administração de TI e considerando “as vantagens de desenvolver teorias com escopo 

restrito” (SAUER; REICH, 2007, p. 2), propõe-se a seguinte questão de pesquisa: Quais são 

as condições organizacionais que justificam e as que não justificam a criação de Escritórios 

de Projetos nas áreas de TI (EP-TI) ?  

O método de pesquisa usado para abordar essa questão consiste em desenvolver e testar 

um modelo conceitual dos direcionadores da decisão de criação de EP-TI. Baseando-se na 

literatura e em quatro estudos de caso, desenvolve-se um modelo conceitual contendo quatro 

direcionadores para a decisão de criação de EP-TI: 1) satisfação com as entregas dos projetos 

de TI, 2) satisfação com o controle  do portfolio de projetos de TI, 3) importância estratégica 

do portfolio de projetos de TI, e 4) opinião favorável sobre EP em geral. Em seguida, através 

de um levantamento quantitativo com 40 empresas, testa-se o modelo conceitual e 

desenvolve-se uma regra discriminante para diferenciar empresas que decidem criar um EP-TI 

das empresas que acreditam não precisar da entidade. Visando ter maior controle sobre as 

variáveis que influem na decisão, delimita-se o universo das empresas examinadas 

selecionando-se para este estudo somente grandes empresas nacionais, privadas e não 

orientadas a projetos. 

 Os resultados desta pesquisa são relevantes tanto para a academia como para a prática. 

Para a academia, o modelo contribui com o desenvolvimento teórico do campo de pesquisa 

em gerenciamento de projetos. Para a prática, a  regra discriminante será uma referência útil 

para as empresas que estão considerando se devem ou não criar um EP-TI, ajudando-as a 

tomar decisões mais acertadas. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

 Esta pesquisa tem dois objetivos principais. O primeiro é propor um modelo conceitual 

dos direcionadores da decisão de criação de Escritórios de Projetos nas áreas de Tecnologia 

de Informação (EP-TI). O segundo objetivo é validar esse modelo e propor uma regra que 

permita distinguir as empresas que têm características para o estabelecimento de um EP-TI 

das empresas que não tem estas características. Para este estudo, a população de interesse é 

formada por grandes empresas brasileiras, privadas e não orientadas a projetos.  

Para atingir os objetivos principais acima, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

secundários: 

a) Obter na literatura os fatores que estimulam e os que desencorajam as empresas a 

criarem EP; 

b) Enriquecer e ampliar a lista obtida no item anterior através de estudos de caso  de 

empresas que decidiram criar EP-TI e de empresas que decidiram não fazer isso; 

c) Elaborar um modelo de mensuração do modelo conceitual; 

d) Obter dados de uma amostra probabilística da população de interesse; 

e) Aplicar análise discriminante aos dados coletados, visando testar estatisticamente o 

modelo conceitual, bem como formular uma regra discriminante para classificação 

de empresas sem EP-TI entre uma de duas opções: as que têm contexto para a 

criação de um EP-TI ou as que não têm esse contexto. 

Se considerarmos que uma pesquisa é um exemplo de projeto, podemos aplicar o 

referencial proposto por Baccarini (1999, p. 26) para relacionar os diferentes níveis de 

objetivos que existem dentro de um projeto. Este referencial propõe quatro níveis hierárquicos 

de objetivos em um projeto, denominados metas, propósitos, entregáveis e atividades, 

expostos em ordem decrescente de nível hierárquico. A lógica de relacionamento entre 

objetivos de níveis consecutivos é a seguinte: o objetivo do nível mais alto explica a razão por 

que deve ser buscado o objetivo de nível mais baixo, ao passo que o objetivo de nível mais 

baixo explica como será atingido o objetivo de nível mais alto. 

Logo, com base nesse referencial, os objetivos principais descritos acima são as metas 

deste estudo. Os objetivos secundários expostos nos itens a) e b) são propósitos do primeiro 
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objetivo principal, ao passo que os objetivos secundários expostos nos itens de c), d) e e) são 

propósitos do segundo objetivo principal. Portanto, a) e b) explicam como o primeiro objetivo 

principal será atingido, ao passo que c), d) e e) explicam como o segundo será alcançado. 

Os entregáveis e atividades, que são os objetivos de nível mais baixo na hierarquia, 

serão abordados nos capítulos que tratam dos métodos de pesquisa (Capítulos 6 e 8). 
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3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES 

 

 

A fim de justificar a realização desta pesquisa, apresentam-se a seguir quais são as 

necessidades atuais que ela vai atender tanto no campo da pesquisa como no da prática de 

gerenciamento de projetos de TI. Ademais, expõem-se as contribuições concretas que a 

pesquisa oferece no tema Escritórios de Projetos tanto para a academia como para a prática.   

 

 

3.1 Justificativa 

 

 

O tema EP-TI situa-se na interseção de vários temas dentro da Administração de 

Tecnologia de Informação. Conforme sugerido por Aubry, Hobbs e Thuillier (2007, p. 328), 

“...o EP é parte de uma rede complexa de relacionamentos que liga estratégia, projetos e 

estruturas...”. Além da evidente intersecção com o tema Gerenciamento de Projetos de TI, 

pode-se enxergar ainda intersecções com os temas Gestão do Portfolio de TI,  Estrutura 

Organizacional de TI e Governança de TI.  Na revisão de literatura, será aprofundada a 

descrição destas intersecções e se verá que a literatura acadêmica sobre o tema EP é bastante 

recente e enfoca características de EP, tais como nomes, funções, estrutura organizacional, e 

outros aspectos tais como fatores críticos de sucesso e resultados. Por outro lado, a literatura 

sobre EP dirigida a executivos e profissionais é mais antiga e também mais volumosa. 

“Muitos artigos e livros foram publicados recentemente, com a vasta maioria da literatura 

produzida por profissionais e consultores promovendo a implementação de EP” (HOBBS; 

AUBRY, 2007, p. 74, tradução nossa). Esta grande produção de literatura dirigida aos 

profissionais do gerenciamento de projetos está voltada, sobretudo, a dar conselhos para uma 

implementação bem-sucedida de EP. Isto pode ser explicado pelo fato de que o fenômeno de 

criação de EP também é bastante recente, pois começou a ganhar força a partir de meados dos 

anos 90 (DAI; WELLS, 2004, p. 526).  

O modismo gerado em torno do assunto EP (DINSMORE, 2002) produziu uma 

tendência de criação de EP nas empresas, mas há evidências de que em muitos casos decisões 

erradas estão sendo tomadas pelas empresas. Hobbs e Aubry (2007, p. 79) afirmam que EP 
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estão sendo fechados ou radicalmente reestruturados quase com a mesma velocidade com que 

são criados. É lícito supor que os executivos que decidem fechar um EP algum tempo depois 

de sua criação preferiam nem sequer tê-lo criado, visto que eventos como estes perturbam a 

organização e podem ter um impacto negativo na carreira dos funcionários alocados 

exclusivamente ao EP.  

Ao tomar a decisão de criação ou não de um EP-TI, executivos ainda não podem contar 

com fundamentação teórica sobre o assunto fornecida por estudos científicos. De fato, a 

literatura não apresenta dados empíricos que permitam fazer uma comparação do contexto de 

empresas que criaram EP com o contexto de empresas que acreditam não necessitar de um 

EP. Dai e Wells (2004, p. 527) apresentam dados empíricos descritivos para as motivações 

para a criação de um EP, porém os autores não se aprofundam sobre este aspecto do tema EP, 

pois não esse era o foco da pesquisa, nem discutem porque muitas empresas julgam não 

precisar de um EP-TI. Logo, existe uma lacuna no conhecimento  (WEBSTER; WATSON, 

2002, p. xix ; KNOPF, 2006, p. 130) sobre os  fatores contextuais que direcionam a decisão 

de criar um EP-TI. Esta pesquisa pretende preencher esta lacuna, trazendo contribuições que 

são apresentadas a seguir.  

 

 

3.2 Contribuições 

 

 

Embora seja lícito afirmar que o gerenciamento de projetos é importante e antigo na 

sociedade, o campo de pesquisa em gerenciamento de projetos é recente e sofre tanto de 

escassa base teórica como de falta de conceitos (SHENHAR, 2001; p. 394;  SHENHAR; 

DVIR, 2004, p. 63; AUBRY; HOBBS; THUILLIER, 2007, p. 328). Corroborando esta visão, 

Sauer e Reich (2007, p. 1) afirmam que o desenvolvimento dos fundamentos de uma teoria de 

gerenciamento de projetos é um desafio extremamente importante para a comunidade de 

pesquisadores. Com um enfoque diferente, Winter et al (2006, p. 239) afirmam que o campo 

de pesquisa em gerenciamento de projetos precisa ser enriquecido e conectado mais 

intimamente com o mundo da prática.  

Pretende-se com esta pesquisa contribuir para o desenvolvimento da teoria de 

gerenciamento de projetos através da proposição de um modelo testado empiricamente que 

explique de que modo as diferenças contextuais das empresas conduzem a diferentes decisões 
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no referente à criação de EP-TI. Usando o referencial sugerido por Whetten (1989, p. 72) para 

avaliação de artigos teóricos, pode-se afirmar que essa contribuição é importante por duas 

razões. Primeiro, porque o modelo é novo dentro do campo de pesquisa em gerenciamento de 

projetos, oferecendo uma explicação para o fenômeno organizacional de criação de EP. 

Segundo, porque a ampliação e refinamento do modelo representam interessantes 

oportunidades de pesquisa futura para o campo. Cabe destacar ainda que estudos contextuais  

em gerenciamento de projetos como o proposto por esta pesquisa têm recebido atenção dos 

pesquisadores, que consideram que a abordagem tradicional no campo, denominada “one-

size-fits-all”, não é adequada à realidade da prática de gerenciamento de projetos 

(SHENHAR, 2001, p. 397; LIU; YETTON, 2007, p. 796).  

 Esta pesquisa também oferece importantes contribuições para a prática de 

gerenciamento de projetos nas empresas. Acredita-se que o modelo proposto poderá 

minimizar a possibilidade de que uma decisão errada seja tomada pelos executivos que 

decidem se devem ou não criar um EP-TI. Ilustrando como isto se dará, caso a aplicação do 

modelo indique que as características da empresa estão mais associadas com empresas que 

não têm um EP-TI, então o executivo deveria ser muito exigente com aqueles que estiverem 

apresentando a justificativa de negócio para a criação desta entidade. Por outro lado, caso a 

aplicação do modelo discriminante indique que as características da empresa estão mais 

associadas com empresas que têm um EP-TI, então o executivo deveria avaliar a idéia de 

criação do EP-TI rapidamente, pois ela possivelmente é uma atraente oportunidade para 

ganhos de eficiência, eficácia e qualidade no gerenciamento de projetos da empresa. Em 

síntese, acredita-se que executivos poderão tomar decisões mais acertadas sobre a criação ou 

não de um EP-TI caso usem durante o processo decisório o modelo proposto nesta pesquisa. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 Todas as partes de uma tese apresentam desafios, mas há algumas razões que tornam a 

revisão de literatura bastante problemática. Primeiro, há o risco de que o pesquisador  

empenhe muito tempo escrevendo sobre a literatura, e pouco escrevendo sobre a sua pesquisa. 

Segundo, a literatura acadêmica é vasta; o pesquisador pode ser dominado por ela e perder o 

foco do seu projeto de pesquisa. Terceiro, há o risco de basear uma grande parte da revisão, 

ou mesmo toda ela, em fontes secundárias. Quarto, a revisão é ao mesmo tempo um processo 

e um texto. O pesquisador deve ser capaz de fazer esta distinção, de modo que o texto não 

seja um relatório do processo (McMenamin, 2007, p. 133).  

 Neste trabalho, adotaram-se alguns princípios para evitar os riscos acima. Estes 

princípios são apresentados na primeira seção. O texto da revisão sobre o tema de pesquisa 

vem em seguida, em cinco seções adicionais. Na segunda seção, apresenta-se o tema EP-TI 

em perspectiva. Através da conceituação de Projeto, Gerenciamento de Projetos, 

Administração de TI, e Administração de Empresas, mostra-se o contexto mais amplo em que 

o tema EP-TI se insere. Na terceira, conceitua-se EP e expõem-se os resultados de pesquisas 

recentes sobre as características gerais desta entidade organizacional.  Na quarta, mostram-se 

as razões usadas para justificar a implementação de EP. Na quinta, como contraponto, 

indicam-se as razões para recusar a idéia de implementação de EP. Finalmente, na sexta 

subseção faz-se uma síntese da literatura e expõe-se a contribuição que esta pesquisa trará ao 

corpo de conhecimentos sobre EP. 

 

 

4.1 Princípios adotados na realização da revisão de literatura 

 

 

 Segundo McMenamin (2007, p. 133), uma boa revisão de literatura é um argumento 

sobre a literatura para justificar a seleção da questão de pesquisa e possíveis respostas. 

Conforme, o autor, a revisão de literatura em uma tese não é um fim em si mesmo, mas é um 

meio para um fim, que consiste, repete o autor, em justificar a questão de pesquisa.  

Corroborando esse ponto de vista, Knopf (2007, p. 130) destaca que a revisão de literatura 
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deve estabelecer a contribuição da pesquisa para o conhecimento, oferecendo uma visão geral 

do conhecimento acadêmico sobre um assunto e explicando como a pesquisa vai alterar ou 

aumentar o corpo de conhecimentos existente.  

 McMenamin (2007, p. 133) apresenta um processo em três etapas para a realização da 

revisão de literatura. Descrevem-se a seguir cada um destes processos, as recomendações do 

autor em cada um deles e, finalmente, onde pertinente, como estes processos foram 

executados nesta revisão de literatura.  

 A primeira etapa consiste em selecionar os textos. O autor sugere começar 

convencionalmente, e continuar com imaginação, buscando textos não diretamente 

relacionados com o tema de interesse. Nesta pesquisa, opta-se por restringir a busca a uma 

seleção convencional dos textos, usando as três linhas abaixo: 

a) Periódicos acadêmicos. Em uma base de dados digital, busca-se as palavras 

Project Management no resumo de artigos publicados nos periódicos 

acadêmicos internacionais mais influentes na área de Gestão de Sistemas de 

Informações, conforme lista proposta por Dubè e Parè (2003, p. 600): Journal 

of Management Information Systems; Management of Information Systems 

Quarterly; Information Systems Research; Information & Management; 

European Journal of Information Systems; Information and Organization; 

Information, Technology and People;  

b) Periódicos especializados em gerenciamento de projetos. Em uma base de 

dados digital, busca-se as palavras Project Management Office e PMO1 no 

resumo dos periódicos International Journal of Project Management e Project 

Management Journal; 

c) Livros escritos por consultores para aconselhamento de empresas interessadas 

em implementar EP. 

 A segunda etapa consiste em ler os textos. O autor sugere que apenas os textos que 

podem dar uma contribuição para o cumprimento do papel da revisão de literatura na tese, que 

é justificar a questão de pesquisa, sejam alvo de leitura aprofundada. O autor refere-se a esta 

etapa como “lendo instrumentalmente” (MCMENAMIN, 2007, p. 135, tradução nossa). 

 Finalmente, a terceira etapa consiste em redigir o texto. O autor recomenda desenvolver 

o texto da revisão em múltiplas versões. As primeiras talvez sejam resumos, mas a versão 

final deve ser focada no papel previsto para a tese. Ela deve “estabelecer a geografia 
                                                 
1 Escritórios de Projetos (EP) é uma tradução genérica recomendada pelo Project Management Institute para o 
termo Project Management Office, abrangendo diferentes possíveis modalidades de existência  da entidade 
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intelectual da tese, e localizar o projeto da tese dentro dela”. (MCMENAMIN, 2007, p. 135, 

tradução nossa). Cada texto não deve apenas ser resumido, mas deve ser criticado à luz da 

questão de pesquisa. Ao final, em lugar de uma longa lista de tudo o que foi lido, tem-se um 

argumento construído para justificar a pesquisa.  

 Para Knopf (2007, p. 127, tradução nossa), a revisão de literatura possui duas etapas 

cruciais. A primeira consiste em resumir as descobertas e afirmações das pesquisas anteriores. 

A segunda, consiste em chegar a uma conclusão sobre “...quão completo e preciso é esse 

conhecimento: o que está certo, o que está errado, o que não é conclusivo, e o que está 

faltando.”. 

 Nessa segunda etapa, Knopf (2007, p. 129-130) recomenda identificar os seguintes 

elementos: 1-áreas de consenso ou quase consenso; 2-áreas de debate; 3-áreas em que existem 

lacunas; 4-estado geral do conhecimento sobre o assunto, isto é, quais são as premissas, quais 

as teorias, quais os dados, quais os métodos. O autor conclui afirmando que é possível dar 

uma contribuição válida para o conhecimento de várias formas: 1-nas áreas de consenso, 

expondo razões para duvidar do consenso geral; 2-nas áreas de debate, apresentando os 

méritos de cada ponto de vista, apresentando uma síntese, ou reforçando um ponto de vista, 3-

onde existir lacunas, investigando questões inéditas ou usando uma abordagem de 

investigação inédita. Nesse trabalho, a contribuição ao conhecimento se dá através desta 

última forma, pois se mostra que a literatura não abordou de forma aprofundada os 

direcionadores da decisão de criação de EP, de modo a explicar porque algumas grandes 

empresas decidem criar um EP, enquanto outras preferem não fazer isso.  

 Um último princípio importante a ser discutido diz respeito à delimitação dos temas 

tratados na revisão de literatura. Knopf (2007, p. 129-130) recomenda pensar em camadas ou 

círculos quando existir pouca literatura sobre o tema de pesquisa. O círculo interno contém 

estudos que tratam diretamente do assunto de interesse. Se existir pouca literatura no círculo 

interno, então inclua na revisão de literatura estudos do círculo externo, que não são 

diretamente relacionados com o assunto de interesse, mas que são relevantes, ou possuem 

interfaces com o assunto de interesse. Nesse caso, é válido ainda buscar teorias ou métodos 

usados em outros assuntos que poderiam ser úteis na sua pesquisa. Por outro lado, se existe 

um corpo significativo de literatura sobre o tema de pesquisa no círculo interno, então isso é 

tudo que deve ser discutido. “Quando a literatura é vasta, não é preciso que a revisão seja 

abrangente. A revisão deve enfocar apenas as partes da literatura relacionadas com o interesse 

da pesquisa e que ajudam a pesquisa a avançar; desconsidere o resto.” (KNOPF, 2007, p.131, 

tradução nossa). Durante a revisão de literatura desta pesquisa encontrou-se um volume 
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considerável de estudos sobre EP, muito embora nenhum deles aborde diretamente a questão 

de pesquisa deste estudo. Portanto, nos restringimos na revisão aos trabalhos que tratam de 

EP. Cabe ressaltar, todavia, que o tema EP ainda não é “maduro” no sentido sugerido por 

Webster e Watson (2002, p. xiv, tradução nossa), pois ainda há muitos aspectos não tratados 

por pesquisa acadêmica. No capítulo 11, Sugestões para Pesquisa Futura, relacionam-se estes 

aspectos. 

A Figura 1 exibe, para fins do estabelecimento da “geografia intelectual da tese” citada 

por McMenamin (2007, p. 135, tradução nossa), o relacionamento do tema estudado com 

temas mais amplos dentro da Administração de Informática. Posicionou-se o tema EP dentro 

do tema mais amplo relacionado à Administração de Tecnologia de Informação, com 

interfaces sobre os temas Gerenciamento de Projetos de TI, Organização de TI, Governança 

de TI e Gestão de Portfolio de Projetos de TI. Cabe notar que o círculo EP foi posicionado 

fora dos limites da Administração de TI porque o tema EP também interessa a outras áreas da 

empresa – por exemplo, no desenvolvimento de projetos nas áreas de Marketing, Novos 

Produtos, Manufatura, Engenharia, etc. – estando inserido, portanto, dentro do contexto mais 

amplo da Administração de Empresas. Cabe notar ainda um aspecto não evidenciado 

claramente pela figura: a intersecção do tema EP é muito maior com o tema Gerenciamento 

de Projetos de TI do que com os outros temas. É lícito afirmar, ainda, que o tema Organização 

de TI é o que tem a menor interseção com o tema EP. Representou-se este aspecto na figura 

deslocando-se  a caixa do tema EP para a direita. 

 

 

 

 

                              Figura 1: Relação do tema de pesquisa com temas mais amplos 

                          

Observa-se na Figura 1 que o tema EP-TI situa-se na interseção de vários temas dentro 

da Administração de Tecnologia de Informação. Conforme sugerido por Aubry, Hobbs e 
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Thuillier (2007, p. 328), “ ...o EP é parte de uma rede complexa de relacionamentos que liga 

estratégia, projetos e estruturas...”. Além da evidente intersecção com o tema Gerenciamento 

de Projetos de TI, há ainda intersecções com os temas Gestão do Portfolio de TI,  Estrutura 

Organizacional de TI e Governança de TI. Dentro do tema Gerenciamento de Projetos, 

estudos sobre o sucesso em gerenciamento de projetos (WIT, 1988; DELONE; MCLEAN, 

1992; MUNNS; BJEIRNI, 1996; SHENHAR;  LEVY, 1997; BACCARINI, 1999; COOKE-

DAVIES, 2002; JUDGEV; MÜLLER, 2005) são relevantes para o estudo de EP-TI, visto que 

um dos objetivos frequentemente buscado ao criar um EP é aperfeiçoar o gerenciamento de 

projetos e reduzir o número de projetos problemáticos. Em especial, são relevantes estudos 

que pretendem avaliar o impacto do uso de processos padronizados e formais sobre o sucesso 

no gerenciamento dos projetos (JIANG; KLEIN; PICK, 2003; MILOSEVIC; PATANAKUL, 

2005), uma vez que EP atuam no desenvolvimento de metodologias de gerenciamento de 

projetos. Ainda dentro do tema Gerenciamento de Projetos, são relevantes estudos que tratam 

a questão da maturidade da organização em gerenciamento de projetos (CRAWFORD, 2006; 

MULLALY, 2006; COOKE-DAVIES, 2004). Por sua vez, o tema Gestão de Portfolio 

(MELLONE; WHARTON, 1984; ELONEM; ARTTO, 2003; BLOMQUIST; MÜLLER, 

2006) também é relevante para a pesquisa sobre EP-TI, visto que um EP pode dar apoio ao 

gerenciamento estratégico de TI e gerenciar múltiplos projetos. Já no tema Estrutura 

Organizacional de TI, estudos relacionando a estrutura da área de TI com sua efetividade 

(BLANTON; WATSON; MOODY, 1992; CASH; MCFARLAN; MCKENNEY, 1992) 

também são relevantes para o estudo de EP-TI, pois um EP altera a estrutura da área de TI e 

pode aumentar sua efetividade na entrega de projetos. Finalmente, dentro do tema 

Governança de TI também existe uma intersecção com o tema EP, uma vez que os padrões de 

autoridade de decisões situadas na esfera de atividades relacionadas ao gerenciamento de 

projetos (SAMBAMURTHY; ZMUD, 1999; WEILL; ROSS, 2004) podem ser alteradas por 

um EP. A exposição acima não tem a intenção de ser uma revisão completa dos temas 

mencionados, mas apenas de relacionar evidências da importância do tema EP-TI dentro da 

Administração de TI.  

Webster e Watson (2002, pg. xvi, tradução nossa) recomendam que a revisão de 

literatura seja “centrada em conceitos”. Nesta pesquisa, estrutura-se a revisão do tema EP em 

três blocos conceituais, apresentados nas seções 4.3 a 4.5. No primeiro bloco, trata-se da  

conceituação e das características de EP. Na segundo, abordam-se as razões para implementar 

um EP, ao passo que as razões para não implementar são cobertas no terceiro bloco. Antes de 

abordar estes temas, porém, o tema EP será examinado em perspectiva. 
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4.2 Escritórios de Projetos em perspectiva 

 

O contexto mais amplo em que o tema Escritórios de Projetos está inserido será 

evidenciado através da apresentação dos conceitos de Projeto e Gerenciamento de Projetos, 

bem como por meio do estabelecimento da conexão entre Gerenciamento de Projetos de TI e 

Administração de TI. Cabe ressaltar que não se objetiva fazer uma revisão de literatura destes 

conceitos e temas, mas apenas contextualizar Escritórios de Projetos na área de TI.  

 

 

4.2.1 Conceituação de projeto e de gerenciamento de projetos 

 

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

resultado exclusivo” (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2004b, p. 374). Cabe 

destacar nesta definição duas características essenciais de todo projeto, que o diferenciam das 

operações rotineiras da organização. A primeira, um projeto produz algo que é exclusivo, isto 

é, único, nunca produzido anteriormente. Em conseqüência, planejar as atividades de um 

projeto é um grande desafio. Ao contrário do que ocorre em operações, em que as atividades 

são rotineiras e repetitivas, em projetos falta um conhecimento prévio completo e perfeito das 

atividades que devem ser executadas. Este desafio será tão maior quanto mais inovador e 

inédito for aquilo que será produzido. A segunda característica é que um projeto é temporário, 

isto é, tem prazo para terminar.  A temporariedade resulta do fato de que uma vez produzido 

aquele algo que é o objetivo do projeto, pode cessar o esforço, terminando, portanto, o 

projeto.  

Mantel et al. (2001) acrescentam uma terceira característica importante de projetos: 

geralmente eles são multidisciplinares, exigindo a participação de diferentes especialistas e, 

freqüentemente, diferentes organizações. Isso resulta em complexidade e conflito, visto que 

os projetos “..[são] compostos por muitos elementos interconectados e requerem input de 

grupos externos ao projeto”. (p. 2, tradução nossa).  

O gerenciamento de projetos é a tomada de decisões e a realização de ações de 

planejamento, organização, execução e controle que possibilitem o desenvolvimento do 

projeto desde seu início até o fim (MAXIMIANO, 1997, p.37). O Project Management 

Institute (2004a, p. 368, tradução nossa), por sua vez, define gerenciamento de projetos como 
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a “aplicação de conhecimentos, técnicas, ferramentas e habilidades nas atividades dos projetos 

para atingir os requisitos do projeto”.  

Mantel et al. (2001, p. 4) afirmam que o gerenciamento de projetos difere amplamente 

do gerenciamento em geral. O Quadro 1 apresenta uma síntese das diferenças apontadas pelos 

autores. 

 

Gerenciamento de Projetos Gerência em Geral 

Não há rotina, por isso todas as atividades 
devem ser gerenciadas 

Atividades são rotineiras, permitindo o 
gerenciamento por exceção 

Falta de rotina provoca alto nível de 
conflito, o que torna a habilidade de 
gestão de conflitos muito importante 

Devido à rotina, há baixo nível de conflito 

O sucesso depende criticamente de bom 
planejamento 

Sucesso é menos dependente de 
planejamento. Orçamento futuro é geralmente 
uma alteração de orçamento passado 

O trabalho necessariamente deve ser 
realizado cruzando fronteiras 
organizacionais, em função da 
multidisciplinaridade exigida pelos 
projetos 

A maior parte do trabalho rotineiro é realizada 
dentro de setores e departamentos. Interação 
com outros setores existe, mas não é 
substancial 

Geralmente, o gerente do projeto tem 
pouca autoridade sobre a equipe de 
projeto e não há relação de subordinação 
entre o gerente e sua equipe 

Relações de subordinação bem definidas, com 
autoridade clara do gerente sobre sua equipe. 

Quadro 1: Diferenças entre gerenciamento de projetos e gerenciamento em geral 

Fonte: elaborado a partir de Mantel et al. (2001, p. 4) 
 

O cenário descrito acima apresenta múltiplos desafios para o gerenciamento de projetos, 

o que sugere a necessidade de um profissional habilitado para a tarefa de gerenciar projetos. 

Paul Gaddis (1959) escreveu um artigo seminal sobre esse novo personagem da arena 

gerencial: o gerente de projetos. Tendo a corrida armamentista como pano de fundo, o autor 

analisa o papel do gerente de projetos em indústrias de alta tecnologia, bem como o tipo de 

pessoa que ele deveria ser e que tipo de treinamento deveria ter para ser bem sucedido. 

Foge aos propósitos deste trabalho abordar o desenvolvimento da disciplina de 

gerenciamento de projetos, apresentar as técnicas de gerenciamento de projetos, ou discorrer 

sobre o perfil de competências requerido por um gerente de projetos. Entretanto, considera-se 

oportuno observar que embora tenha se desenvolvido bastante desde suas origens nas décadas 

de 40 e 50, a disciplina de gerenciamento de projetos “...ainda não estabeleceu seu papel  
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entre as disciplinas acadêmicas mais tradicionais, que incluem, marketing, finanças e 

operações. “Talvez...uma das razões para isso é que gerenciamento de projetos carece de 

bases teóricas robustas e um conjunto de conceitos norteadores.”  (SHENHAR; DVIR, 2004, 

p. 63, tradução nossa). Conforme já exposto no Capítulo 3, acredita-se essa pesquisa vem a 

contribuir para alterar positivamente esta situação.  

 

 

4.2.2 Conexão entre gerenciamento de projetos de TI e Administração de TI 

 

 

Para posicionar o gerenciamento de projetos dentro da Administração de Tecnologia de 

Informação, faz-se uso a seguir do referencial de processos do COBIT (Control Objectives for 

Information and Related Technologies), conforme indicado na Figura 2.  

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Referencial de processos para a Administração de TI 
Fonte: IT Governance Institute (2005, p. 25, traduzido e adaptado pelo autor) 
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 O COBIT é um referencial para a Administração de TI proposto pelo IT Governance 

Institute (2005). Segundo Albertin (2005, p. 97) este referencial está sendo utilizado pelas 

organizações que desejam garantir a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela área de 

TI, bem como aumentar as chances de retorno dos seus investimentos em TI. 

Este referencial propõe que a TI seja estruturada não somente para atender os objetivos 

de negócio da organização, mas também para influenciar estes objetivos, por exemplo, 

mediante a proposição de uso inovador de TI. Através do uso de seus recursos (pessoas, 

sistemas, tecnologia, instalações e dados), cabe à TI oferecer informação à organização de 

modo a atender a sete requisitos (eficácia, eficiência, confidencialidade, integridade, 

disponibilidade, conformidade, confiabilidade). O referencial subdivide a TI em 34 processos 

agrupados em 4 domínios, a saber, Planejamento e Organização, Aquisição e Implementação, 

Entrega e Suporte, e, finalmente, Monitoração. Para cada um dos 34 processos, o referencial 

oferece um conjunto de objetivos de controle – que visam assegurar que os objetivos de 

negócio serão atingidos e eventos indesejáveis evitados –, metas, métricas, fatores críticos de 

sucesso e uma escala de maturidade. 

Dentre os 10 processos agrupados em torno do domínio Planejamento e Organização, 

encontra-se o processo “Gerenciar Projetos” (IT Governance Institute, 2005, p. 29, tradução 

nossa). Foge ao escopo deste trabalho apresentar as recomendações do referencial COBIT 

para este processo. É imperativo destacar, entretanto, que a escala de maturidade para o 

processo Gerenciar Projetos faz referência a Escritórios de Projetos no estágio 5, Otimizado, 

que é o mais avançado na escala. Dada a relevância para o tema da pesquisa, reproduzimos 

abaixo a íntegra da descrição desse estágio:  

 
 
5-Otimizado 
Uma metodologia completa, testada e cobrindo todo o ciclo de vida de projetos e 
programas está implementada, é respeitada e está integrada na cultura da 
organização. Foi implementada e está em andamento uma iniciativa para 
identificar e institucionalizar melhores práticas de gerenciamento de projetos. 
Uma estratégia de TI para terceirizar projetos de desenvolvimento e operacionais 
está definida e implementada. Um Escritório de Projetos integrado é responsável 
por projetos e programas da concepção à pós-implementação. Planejamento 
organizacional de programas e projetos garante que usuários e recursos de TI são 
utilizados da melhor maneira para dar suporte a iniciativas estratégicas. (IT 
Governance Institute, 2004, p.72, tradução nossa, grifo nosso). 
 
 

Em síntese, gerenciamento de projetos é um processo dentro da Administração de TI. A 

existência de Escritórios de Projetos na área de TI indica que a empresa está atenta às 
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melhores práticas apontadas pelo mercado, bem como que a empresa provavelmente tem ou 

está se esforçando para ter um elevado nível de maturidade em seus processos de 

gerenciamento de projetos. Naturalmente, a importância do processo será tanto maior quanto 

maiores forem os investimentos da organização em TI. 

 

 

4.3 Escritórios de Projetos: Conceituação e características 

 

 

Escritórios de Projetos (EP) são entidades organizacionais a quem são atribuídas 

diversas responsabilidades em um contínuo relacionadas a “...centralizar e coordenar o 

gerenciamento de projetos sob seu domínio...” (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 

2004a, p. 369, tradução nossa).  Muito embora Desouza e Evaristo (2006, p. 415) afirmem 

não ser possível chegar a uma definição universal de EP, a definição acima está se 

consolidando e vem sendo usada por pesquisadores que estudam o tema EP (HOBBS; 

AUBRY, 2007, p. 74; AUBRY; HOBBS; THUILLIER, 2007, p. 331).  

Outros autores apresentam definições diferentes, mas em comum com a definição acima 

enfatizam  a função de centralização exercida pelo EP no referente ao gerenciamento de 

projetos dentro das empresas. Rad (2001, p. PM.07.1) afirma que um EP provê “ um ponto 

focal para atividades de gerenciamento de projetos organizacionais”. Bernstein (2000, p. 4) 

sustenta que um EP é “uma camada formal e centralizada de controle entre a alta direção e a 

gestão de projetos”.  

 O conceito de ter um grupo de pessoas dedicadas à gestão de projetos começou a 

emergir em organizações fora dos setores de engenharia e construção no final dos anos 80 e 

início dos anos 90 (ENGLUND; GRAHAN; DINSMORE, 2003, p. 9). O movimento em 

direção ao estabelecimento de EP ganhou força em 1994 e as empresas de TI ou as áreas de 

TI das empresas foram proeminentes neste movimento (DAI; WELLS, 2004, p. 526).  

 A literatura não acadêmica tradicionalmente caracteriza os EP em três diferentes níveis 

de acordo com seu posicionamento dentro da estrutura organizacional (ENGLUND; 

GRAHAN; DINSMORE, 2003, p. 9; CRAWFORD, 2002, p.56). Esses níveis, seus nomes e 

características são apresentados a seguir: 

a) Nível 1 – Nível de projeto, isto é, o EP tem sob seu domínio apenas um 

projeto; 
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b) Nível 2 – Nível funcional ou departamental, isto é, o EP tem sob seu domínio 

todos os projetos de uma unidade funcional, por exemplo, a área de TI da 

empresa; 

c) Nível 3 – Nível corporativo ou estratégico, isto é, o EP tem sob seu domínio 

todos os projetos de uma unidade de negócios, ou de todas as unidades de 

negócio de uma corporação. 

Esta literatura enfatiza que maiores benefícios podem ser obtidos para EP nível 3 e sugerem 

que as organizações evoluem do nível 1 para o nível 3.  

Esta categorização de EP em três níveis foi criticada por Hobbs e Aubry (2007) por 

reduzir radicalmente as complexidades da realidade organizacional. Estes autores conduziram 

a mais abrangente pesquisa sobre EP encontrada na revisão de literatura. Com base em um 

levantamento exploratório e descritivo de EP de mais de 500 empresas localizadas 

predominantemente no Canadá (43%) e Estados Unidos (26%), os autores investigaram as 

características desta entidade no referente a nomes adotados, funções desempenhadas, idade, 

número dentro da organização, número de funcionários, autoridade de tomada de decisão, 

alocação de projetos e de gerentes de projetos. Os autores concluíram que essas características 

variam significativamente na população, o que segundo eles contraria a literatura existente, 

que descreve os EP através de um número restrito de categorias relacionadas ao 

posicionamento dentro da hierarquia.  

Acredita-se, entretanto, que a classificação dos EP conforme seu nível hierárquico 

dentro da organização é bastante útil para ordenar a realidade. Nesta pesquisa, enfocam-se os 

EP estabelecidos dentro da área de TI. Portanto, trata-se de EP nível 2, ou 

departamental/funcional. Cabe ressaltar que a grande variação observada nos resultados da 

pesquisa conduzida por Hobbs e Aubry (2007) pode resultar de uma grande heterogeneidade 

da população, pois é razoável supor que EP atuando em diferentes níveis hierárquicos, em 

empresas de naturezas muito diferentes, tanto em termos de porte como de setor econômico, 

inevitavelmente terão características muito distintas. Os autores não indicaram as 

características das 500 empresas estudadas, portanto, não é possível avaliar o grau de 

heterogeneidade da amostra. Acreditando que uma maneira adequada de lidar com essa 

variedade consiste em estratificar a população, nesta pesquisa foram selecionados para o 

estudo apenas grandes empresas privadas nacionais, não orientadas a projetos.  

 Com relação a nomes adotados para a entidade organizacional, existe uma grande 

variedade, com pelo menos 20 possibilidades (ENGLUND; GRAHAN; DINSMORE, 2003, 

p. 83). Segundo esses autores, existe uma correlação entre as funções desempenhadas pela 
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entidade e o nome adotado para ela. Hobbs e Aubry (2007, p. 79) concluíram que no Canadá e 

EUA, 59% das empresas dão o nome Project Management Office à entidade, ao passo que 

12% dão o nome Program Management Office. Embora semelhantes na aparência, entidades 

com estes nomes possivelmente possuem distintos níveis de autoridades e abrangência em 

suas organizações. No Brasil, a tradução para o português do termo PMO é Escritórios de 

Projetos (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2004b, p. 349), mas o uso do nome 

Project Management Office (PMO) parece ter-se consagrado entre os profissionais da área 

(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - Seção Rio de Janeiro, 2004/05/06). Neste 

trabalho adota-se a tradução para o português do nome Project Management Office proposta 

pelo Project Management Institute, isto é, Escritório de Projetos (EP). 

Com relação às funções desempenhadas pelo EP, Hobbs e Aubry (2007, p. 81-84) 

deram uma importante contribuição teórica ao campo ao reduzirem através de análise fatorial 

as enormes listas de funções de EP normalmente encontradas na literatura a cinco grupos de 

funções e três funções adicionais de importância média decrescente, conforme abaixo 

(tradução nossa):  

a) Monitorar e controlar o desempenho dos projetos;  

b) Desenvolver competências e metodologias de gerenciamento de projetos; 

c) Gerenciamento de múltiplos projetos; 

d) Gerenciamento estratégico; 

e) Aprendizado organizacional.  

As funções adicionais são: 

f) Executar tarefas especializadas para gerentes de projetos (p.ex., preparar 

cronogramas); 

g) Gerenciar interfaces com os clientes; 

h) Recrutar, selecionar, avaliar e determinar salários para gerentes de projetos. 

O anexo A (quadro na pergunta 3) apresenta um esclarecedor detalhamento das funções de a) 

a e) acima, conforme proposto pelos autores.  

DeSouza e Evaristo (2006, p. 422, tradução nossa) consideram que “o principal 

propósito de um EP é centralizar informação a fim de criar um repositório de conhecimentos”. 

Esse propósito é semelhante ao do grupo de funções indicado em e) acima. Esses autores 

enfatizam a função dos EP como gestores de conhecimento e propõem um modelo com quatro 

arquétipos para classificação de EP nesta dimensão. 
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Sabbag (em fase de elaboração)2 apresenta uma lista com sete diferentes tipos de EP, 

conforme as funções desempenhadas. O Quadro 2 apresenta os nomes adotados jocosamente 

para diferenciar esses EP, bem como as características das funções desempenhadas. 

Esta classificação está alinhada com o conceito proposto pelo PMI (2004a, p.17, 

tradução nossa), no qual EP “podem operar em um contínuo que vai desde o fornecimento de 

funções de suporte ao gerenciamento de projetos, tais como treinamento, software, políticas e 

procedimentos padronizados, até efetivamente gerenciar e responsabilizar-se pela consecução 

dos objetivos dos projetos.”.  

 

Tipo Características 
Estudioso É guardião do método, coleciona literatura, compara 

sistemas informatizados, técnicas e define métodos 
 

Corpo de Bombeiros Socorre gerenciadores de projeto em momentos críticos ou 
quando solicitado por eles, mas evita cometer ingerências 
 

Aviso aos Navegantes Padroniza documentos, define e solicita relatórios. 
Periodicamente emite avisos, visando uniformizar a gestão 
 

Boletim metereológico Produz relatórios para dirigentes e comitês: serve para eles 
monitorarem e controlarem o conjunto de projetos 
 

Torre de Controle  Determina quais, quando e por quem os projetos serão 
realizados, mas não acomete ingerências na execução 
 

Coordenador de Pool Determina a alocação de pessoal nos projetos, solucionando 
as sobrecargas de trabalho, pessoal especializado e terceiros 
 

Chief Project Officer Dirige, comanda e controla todos os projetos 
 

Quadro 2: Tipos de Escritórios de Projetos  

Fonte: Sabbag (em fase de elaboração) 2 

 

Com relação à idade, número dentro da organização, número de funcionários, 

autoridade de tomada de decisão, e alocação de projetos e gerentes de projetos nos EP, Hobbs 

e Aubry (2007) concluíram o seguinte:  

a) EP geralmente são muito jovens. Na amostra, 54% tinha sido criada nos 

últimos dois anos. Esse resultado era esperado, pois, conforme já exposto, a 

criação de EP é um fenômeno recente; 

                                                 
2 Gestão de Projetos e Empreendedorismo, de autoria de Paulo Yazigi Sabbag, a ser editado pela Saraiva, 2009 

BRANDO 

 

Apóia 
 

Colabora 
 

Sistematiza 
 

Relata 
 

Controla 
 

Comanda 
 

DURO 
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b) Muitas organizações (47%) têm mais de um EP. Isto não surpreende, tendo em 

vista que os 3 diferentes níveis para posicionamento de EP previstos na 

literatura não acadêmica não são mutuamente excludentes; 

c) EP são entidades com pequeno número de funcionários. Na amostra, cerca de 

50% têm 3 ou menos funcionários, excluindo-se os gerentes de projetos, mas 

incluindo-se o responsável pelo EP. Os autores enfatizam que isto pode ser 

explicado pela relutância de muitas organizações em criar custos fixos 

indiretos, que é o caso dos EP; 

d) A distribuição amostral da autoridade de tomada de decisão dos EP é 

aproximadamente normal, mas tem grande variância. Em uma escala de 5 

pontos, que vai desde nenhuma autoridade até autoridade muito significativa, a 

mediana da distribuição é alguma autoridade (cerca de 32% da amostra); 

e) A distribuição amostral do percentual de gerentes de projetos e projetos sob 

responsabilidade do EP tem mais organizações nos extremos da distribuição do 

que no meio termo. Em uma escala de 5 pontos, que vai de menos de 20% até 

mais de 80% de gerentes de projetos e projetos sob responsabilidade do EP, 

cerca de 60% da amostra declara-se em um desses 2 extremos.  

Um último mas muito importante aspecto sobre EP que tem sido objeto de pesquisas é a 

relação entre a existência da entidade e o sucesso no gerenciamento de projetos da 

organização (DAI; WELLS, 2004; LIU; YETTON, 2007; MARTIN; PEARSON; FURUMO, 

2007). As pesquisas até o momento têm apresentado evidências contraditórias sobre esta 

relação. Este ponto será discutido novamente na seção 11.2 ao tratar as  sugestões para 

pesquisa futura. 

 

 

4.4 Escritórios de Projetos: Razões para implementar 

 

 

 Conforme já exposto, assistimos na última década ao aumento do interesse tanto da 

academia como de organizações empresariais pelas técnicas de gerenciamento de projetos. A 

existência de projetos em organizações e a necessidade de gerenciá-los certamente não é 

nova. Nas últimas décadas, porém, devido à aceleração no ritmo das mudanças nos negócios,  

houve um enorme aumento da quantidade de projetos em execução nas organizações, bem 
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como das expectativas de conclusão destes projetos em prazos mais curtos e com custos 

menores, mas sem prejuízo da qualidade. Conforme  se verá a seguir, vários autores afirmam 

que a criação do EP vem ao encontro desta demanda por maior excelência na execução de 

projetos.  

Englund, Grahan e Dinsmore (2003, p.19, tradução nossa)  consideram um grande 

fracasso em um projeto como um forte motivador para a idéia de criação do EP. “...no futuro 

quando as pessoas perguntarem a você: -- Por que criamos um EP ? -- relembre a elas que foi 

para evitar fracassos em grandes projetos.”.  Crawford (2002, p. 10) afirma que um EP cria 

uma estrutura de processos que soluciona os problemas relacionados com fracassos em 

projetos. Maximiano e Anselmo (2006, p. 399), expondo um estudo de caso de criação de 

escritórios de projetos em uma empresa multinacional com subsidiária no Brasil, relatam que 

a implantação do EP surgiu como resposta a uma demanda por uma metodologia padronizada 

de gerenciamento de projetos, que se supõe visava desenvolver as competências da empresa 

em gerenciamento de projetos. Bernstein (2000, p. 6) dá exemplos de problemas em 

gerenciamento de projetos que EP podem ajudar a identificar, reduzir e eliminar. Rad (2001, 

p. 1) afirma que uma organização é uma boa candidata ao estabelecimento de um EP quando 

o número de projetos críticos com desempenho insatisfatório estiver acima de um limite, ou 

quando os custos de projetos fora de controle são maiores do que a organização está disposta 

a suportar. Cleland e Ireland (2007, p. 201) apresentam algumas justificativas para a criação 

de um EP, a saber, criar um ponto focal em ambiente de múltiplos projetos, evitar problemas 

nos projetos, comunicar a situação dos projetos às partes interessadas e estabelecer melhores 

práticas.  Desouza e Evaristo (2006, p. 414-415)  afirmam que uma das principais causas de 

fracassos em projetos é uma pobre gestão de conhecimento em gerenciamento de projetos. 

Segundo os autores, o estabelecimento de EP é uma estratégia para resolver os problemas 

provocados por essa situação. Os autores afirmam ainda que a maioria dos EP recebe a 

responsabilidade de contribuir para o sucesso do gerenciamento de projetos da organização. 

Corroborando esses autores, Bernstein (2000, p. 4) afirma que EP facilitam a transferência de 

conhecimento na organização. O referencial COBIT proposto pelo IT Governance Institute 

(2005), discutido na seção 4.2.2,  sugere que no estágio mais avançado do processo de 

gerenciamento de projetos de TI a organização estabelece um EP. Portanto, pode-se supor que 

organizações atentas às tendências de mercado sentem-se incentivadas a adotar as práticas de 

gerenciamento de projetos consideradas como as melhores de mercado.  

Do exposto no parágrafo anterior, conclui-se que há grande suporte na literatura à noção 

de que EP melhoraram o sucesso no gerenciamento dos projetos. Poucos autores, entretanto, 
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apresentam dados empíricos para sustentar suas afirmações. Contudo, Dai e Wells (2004, p. 

527) apresentam dados empíricos sobre os motivos para a criação de EP que substancialmente 

corroboram a visão dos autores acima. Exibem-se estes dados na Tabela 1. A opinião sobre o 

tema foi obtida de dois diferentes grupos de profissionais do gerenciamento de projetos. O 

primeiro grupo, chamado de aleatório, era formado por 113 associados do PMI, que 

responderam a um questionário enviado a 1.000 associados selecionados aleatoriamente. O 

segundo grupo, chamado de escolhido, era formado por 94 representantes de EP de empresas 

que tinham a entidade em operação no momento da pesquisa.  

 

Tabela 1: Motivações freqüentes para o estabelecimento de EP 

Fonte: Dai e Wells (2004, p. 527, tradução nossa) 

Motivação Grupo 
aleatório 
(113) 

Grupo 
escolhido 
(96) 

1-Aperfeiçoar todos os elementos do gerenciamento de projetos – 
incluindo desempenho, lições aprendidas, e apoio aos gerentes de 
projetos – para reduzir o número de projetos com problemas 

31,86% 61,46% 

2-Alcançar uma abordagem comum de gerenciamento de projetos, 
incluindo metodologias, padrões, autoridade e responsabilidade 

22,12% 26,04% 

3-Alcançar um uso mais eficiente de recursos humanos e de 
outros tipos em ambiente de múltiplos projetos 

14,6% 13,54% 

4-Garantir mais consistência no treinamento, competência e 
desempenho em gerenciamento de projetos 

0% 10,42% 

5-Melhorar a qualidade e satisfação do cliente 11,5% 10,42% 

6-Incorporar gerenciamento de projetos nas metas estratégicas e 
desenvolver vantagens competitivas 

8,85% 8,33% 

7-Direcionamento de um cliente externo, CEO ou outro executivo 
da alta administração (p.ex., CIO) devido a atitude ou experiência 
positiva com gerenciamento de projetos 

7,08% 0% 

8-Mudança para organização matricial e a complexidade de 
ambiente de múltiplos projetos 

3,54% 0% 

 

A razão mais importante, motivo 1, é justamente aperfeiçoar o gerenciamento de 

projetos e reduzir o número de projetos problemáticos, conforme sugerido pelos autores 

citados anteriormente. O motivo 2 tem grande similaridade com o motivo 1, uma vez que se 

pode supor que a definição de uma abordagem comum e padronizada para o gerenciamento de 
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projetos deve resultar, caso bem efetuada, no aperfeiçoamento do gerenciamento de projetos 

dentro da organização. O motivo 3 tem foco na eficiência do uso dos recursos em ambientes 

de múltiplos projetos. O motivo 4 tem grande similaridade com o motivo 2, logo também com 

o motivo 1. O motivo 5 enfoca a melhoria da qualidade e satisfação dos clientes, que 

provavelmente tem correlação significativa com o motivo 1, mas em muitos aspectos é um 

motivador independente. O motivo 6 introduz um componente estratégico. É lícito supor que 

o gerenciamento de projetos é importante para a estratégia quando há projetos estratégicos a 

implementar. Esta noção é sustentada tanto por Bernstein (2000 , p. 4), quando afirma que EP 

são frequentemente usados quando há projetos críticos para o negócio, como por Block e 

Frame (1998, p. 7), quando afirmam que a necessidade de EP surge quando há um grande 

esforço organizacional dirigido à implementação de projetos. O motivo 7 não parece um 

motivador, mas na verdade a indicação do autor da idéia de criação do EP. Finalmente, o 

motivo 8 tem forte superposição com o motivo 3.  

O Quadro 3 resume a discussão acima, expondo os motivadores encontrados na revisão 

da literatura para criar um EP, bem como seus respectivos autores.  

 

Motivador Autores 

Aperfeiçoar o gerenciamento de projetos e 

reduzir o número de projetos problemáticos 

- Bernstein (2000) 

- Cleland e Ireland (2007) 

- Crawford (2002) 

- Dai e Wells (2004) 

- Desouza e Evaristo (2006)  

- Englund, Grahan e Dinsmore (2003)           

- Liu e Yetton (2007) 

- Maximiano e Anselmo (2006) 

- Rad (2001)                                              

Usar recursos de modo mais eficiente em 

ambiente de múltiplos projetos 

- Cleland e Ireland (2007) 

- Dai e Wells (2004) 

Melhorar a qualidade e satisfação do cliente Dai e Wells (2004) 

Há necessidade de implementar projetos 

estratégicos  

- Bernstein (2000) 

- Block e Frame (1998) 

- Dai e Wells (2004) 
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Motivador Autores 

Facilitar a transferência de conhecimento sobre 

gerenciamento de projetos na organização 

- Bernstein (2000) 

- Desouza e Evaristo (2006) 

Atenção às práticas de gerenciamento de projetos 

consideradas como as melhores pelo mercado 

- IT Governance Institute (2005) 

Melhorar o controle e a comunicação sobre a 

situação dos projetos 

- Cleland e Ireland (2007) 

- Rad (2001) 

Quadro 3: Resumo dos motivadores para estabelecer um EP 

 

 

4.5 Escritórios de Projetos: Razões para não implementar 

 

 

Embora pareça óbvio que a criação de uma entidade destinada a promover o sucesso do 

gerenciamento de projetos na organização resulte em uma melhoria na taxa de sucesso dos 

projetos, as pesquisas sobre o tema apresentam resultados contraditórios e não dão 

sustentação inquestionável a essa premissa.  

Dai e Wells (2004, p. 531) concluíram que organizações com EP não mostram melhor 

desempenho nos projetos do que organizações sem EP. Contudo, os autores afirmam que as 

organizações com EP fazem mais do que as sem EP em termos de promover alguns fatores 

críticos que são correlacionados positivamente a um melhor desempenho nos projetos, tais 

como padrões e métodos de gerenciamento de projetos, arquivos com histórico de projetos, 

treinamento e aconselhamento de gerentes de projetos. Comentando estes resultados,  

Englund, Grahan e Dinsmore (2003, p. 51) sustentam que as organizações deveriam enfocar a 

promoção desses fatores críticos de sucesso, devendo estabelecer um EP somente quando 

experimentassem dificuldade em promover estes fatores sem uma entidade organizacional 

dedicada a esta promoção.  

Milosevic e Patanakul (2005, p. 188) estudaram o impacto de diversas variáveis sobre o 

grau de sucesso dos projetos e concluíram que o uso de processos padronizados de 

gerenciamento de projetos está correlacionado positivamente com um maior sucesso nos 

projetos. Entretanto, a variável mais diretamente relacionada com EP (Organização) não 
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apresentou correlação estatisticamente significativa com o sucesso dos projetos, o que o 

confirma os resultados obtidos por Dai e Wells (2004, p. 531) citados anteriormente.  

Jiang, Klein e Pick (2003, p. 218) estudaram o impacto do ambiente organizacional 

sobre a performance de equipes de projetos. Os autores definiram a variável formalização 

como o grau com que a organização confia em regras e procedimentos formais. É lícito 

afirmar que esta variável está correlacionada positivamente com a existência de EP, pois EP 

usualmente atuam no desenvolvimento de metodologias de gerenciamento de projetos 

(HOBBS; AUBRY, 2007, p.81-84), o que leva a um maior grau de formalização dentro da 

organização. Entretanto, a pesquisa não encontrou evidências de correlação positiva entre a 

variável formalização e o sucesso em projetos.  

Englund, Grahan e Dinsmore (2003, p. 50, tradução nossa) relatam que em um 

seminário sobre EP para profissionais do gerenciamento de projetos foram relacionadas 13 

razões para não implementar um EP, conforme abaixo:  

a) Não há provas concretas de que aprimora o sucesso dos projetos;  

b) Concentra poder em partes da organização; 

c) Dificulta as iniciativas dos gerentes de projeto; 

d) Aumenta o custo fixo, portanto pode não justificar o investimento;  

e) Estimula a burocracia; 

f) Torna a responsabilidade de gerentes de projetos mais difusa; 

g) Diluí a habilidade dos gerentes de projetos de dirigir as atividades; 

h) Desvia bons funcionários do gerenciamento de projetos; 

i) Pode multiplicar os erros; 

j) Pode desviar a atenção da entrega dos projetos; 

k) Tende a ser dirigido por processos, não por projetos; 

l) Cria ressentimento entre os gerentes de projetos; 

m) Estimula lutas de poder dentro da organização. 

Os autores apresentam ainda um argumento de que há situações em que é melhor não insistir 

com a criação de EP: 

...é importante verificar que um EP é viável e faz sentido. Um EP não é a cura 
universal para todos os males organizacionais e pode  não ser aplicável de forma 
alguma em certas situações. Se, por exemplo, as pessoas estão treinadas e 
motivadas, existem metodologias, e ferramentas, software e hardware estão 
disponíveis – e uma atmosfera saudável, sinérgica e produtiva existir –,  então 
pode não haver necessidade de um EP. Ou, se a empresa for prioritariamente 
orientada a processos e opere em um ambiente estável e sem mudanças, um EP 
seria um luxo desnecessário (ENGLUND, GRAHAN, DINSMORE, 2003, p.59, 
tradução nossa). 
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 Confirmando o item e) da lista acima, Bernstein (2000, p. 4) sustenta que quando “as 

pessoas pensam em implementar um EP, usualmente elas pensam em burocracia, papelada e 

custos mais altos”.  

 Portanto, a literatura apresenta boas razões para desestimular uma organização a pensar 

em criar um EP. Encontram-se fortes evidências de que não há provas de que o EP de fato 

melhora o desempenho dos projetos (item a da lista acima e outros autores). Viu-se que o EP 

introduz novos custos fixos nas organizações, gerando dúvidas se efetivamente isso vale a 

pena (item d da lista acima). Viu-se ainda que há inúmeros efeitos indesejáveis provocados 

pela criação de EP, tais como: o aumento da burocracia e problemas associados (itens e, i, j, k 

da lista acima), a criação de conflitos entre setores da organização (itens b e m da lista acima), 

o surgimento de conflitos com os gerentes de projetos (itens c, f, g, l da lista acima), e a perda 

de talentos para o gerenciamento de projetos (item h da lista acima). Finalmente, mencionou-

se que há condições organizacionais em que o EP simplesmente não faz sentido, pois a 

empresa não passa por mudanças e as práticas, métodos e resultados em gerenciamento de 

projetos são satisfatórios. 

O Quadro 4 resume a discussão acima, expondo os motivadores encontrados na revisão 

da literatura para não criar o EP, bem como seus respectivos autores. 

 

Motivador Autores 

Não há provas de que melhora o desempenho 

dos projetos 

- Dai e Wells (2004)                                            

- Milosevic e Patanakul (2005)                        

- Jiang, Klein e Pick (2003)                             

- Englund, Grahan e Dinsmore (2003)           

Aumenta o custo fixo e pode não proporcionar 

benefícios que justificam este aumento 

- Bernstein (2000) 

- Englund, Grahan e Dinsmore (2003) 

Aumenta a burocracia - Englund, Grahan e Dinsmore (2003)                                   

- Bernstein (2000) 

Cria conflitos entre setores da organização Englund, Grahan e Dinsmore (2003)                                       

Surgem conflitos e ressentimentos com os 

gerentes de projetos 

Englund, Grahan e Dinsmore (2003)                   
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Motivador Autores 

Perda de talentos para o gerenciamento de 

projetos 

Englund, Grahan e Dinsmore (2003)                                       

O ambiente é estável, sem importantes projetos 

a implementar 

Englund, Grahan e Dinsmore (2003) 

Os métodos de gerenciamento de projetos e os 

resultados obtidos são satisfatórios 

Englund, Grahan e Dinsmore (2003) 

Quadro 4: Resumo dos motivadores para não estabelecer um EP 

 

 

4.6 Síntese da literatura 

 

   
A Figura 3 apresenta uma síntese das razões encontradas na literatura para criar e para 

não criar Escritórios de Projetos (EP). Conforme indicado, o enfoque da revisão está situado 

no interior do tema mais abrangente relacionado à criação de EP, que por sua vez situa-se 

dentro do tema ainda mais amplo relacionado a EP. A extensa lista de razões tanto para criar 

como para não criar a entidade mostra o quanto a criação de um EP pode ser controversa e 

gerar dúvidas na direção da empresa. Nota-se que para cada razão encontrada na literatura 

para a criação de EP, exceto uma delas, foi encontrada uma razão em contrário. Para 

facilidade de comparação, esses argumentos opostos encontram-se lado a lado na figura. Por 

exemplo, contra a idéia de que EP aperfeiçoa o gerenciamento de projetos e reduz o número 

de projetos problemáticos, encontrou-se a idéia de que não há provas de que um EP melhora o 

desempenho dos projetos. Da mesma forma, contra a idéia de que EP promove o uso de 

recursos de modo mais eficiente em ambiente de múltiplos projetos, encontrou-se a idéia de 

que um EP aumenta a burocracia e o custo fixo sem dar benefícios compatíveis, portanto, 

contrariando a noção de que EP promove o aumento da eficiência.  De modo geral, entretanto, 

cabe ressaltar que há apoio mais numeroso de autores para criar do que para não criar EP, o 

que pode ser comprovado pelo maior número de referências no Quadro 3 (Resumo dos 

motivadores para estabelecer um EP, 20 referências ao todo) do que no Quadro 4 (Resumo 

dos motivadores para não estabelecer um EP, 13 referências ao todo). Cabe destacar, porém, 

que a maioria destas razões não têm sustentação empírica, pois encontrou-se apenas uma 
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única pesquisa empírica sobre as razões para a criação de EP (DAI; WELLS, 2004, p. 527). 

Contudo, os autores não fazem nenhuma referência às razões para não criar EP. Em resumo, 

nota-se que a literatura  carece de um estudo empírico consolidando as razões para criar e não 

criar EP em uma visão única e integrada, que explique as circunstâncias em que a criação de 

um EP é mais indicada e, por outro lado, aquelas em que essa criação é menos indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Síntese da literatura 

 

Diante desta situação, é evidente que executivos confrontados com uma proposta de 

criação de EP-TI em suas empresas não terão um apoio na literatura para tomar uma decisão 
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bem fundamentada quanto a criar ou não criar um EP-TI. Isso pode ajudar a explicar a 

descoberta de Hobbs e Aubry (2007, p. 79) de que EP estão sendo fechados com a mesma 

velocidade com que são criados. Por outro lado, pesquisadores interessados no assunto podem 

se fazer dois questionamentos. Primeiro, se EP são tão benéficos, então por  que tantas 

empresas ainda não tomaram a iniciativa de criar um EP ? Segundo, se EP não apresentam 

resultados que justifiquem sua existência, então por que existe uma tendência de criação de 

EP nas empresas ? 

O fato de que os mesmos autores que oferecem razões para criar o EP oferecem também 

razões para não criar sugere um caminho para ampliar o conhecimento sobre este assunto. É 

lícito supor que há condições organizacionais em que a criação de um EP se justifica 

claramente e, por outro lado, condições em que a criação do EP é difícil de ser justificada. O 

desafio, então, consiste em entender e sistematizar quais são estas condições, o que permitiria 

responder aos questionamentos acima, bem como facilitaria o processo decisório do executivo 

que deve decidir se criar ou não um EP-TI.  Esta pesquisa enfrenta este desafio propondo um 

modelo parcimonioso e validado empiricamente dos fatores contextuais que influem na 

decisão de criação de EP-TI, seja ela  no sentido de criar ou no sentido de não criar a entidade. 

No próximo capítulo, descreve-se o projeto de pesquisa definido para esta empreitada.   

Além das considerações capitais acima, pode-se fazer mais duas observações sobre a 

literatura que são relevantes para esta pesquisa. Primeiro, as pesquisas realizadas sobre EP até 

hoje não enfocaram nem um tipo específico de organização, nem uma área em particular das 

organizações. Neste trabalho, enfoca-se a área de TI de grandes empresas privadas, 

brasileiras, não orientadas a projetos. As razões destas escolhas serão explicadas no próximo 

capítulo. Segundo, observa-se que as evidências sobre o impacto da criação de EP sobre o 

sucesso dos projetos são contraditórias. Se por um lado foram encontradas evidências de que a 

existência do EP não está correlacionada positivamente a maior sucesso em projetos, por 

outro lado viu-se também que o EP promove fatores que estão correlacionados positivamente, 

como a padronização de processos. Este ponto será retomado na seção 11.2, ao tratar das 

sugestões de pesquisa futura. 
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5 PROJETO DE PESQUISA 

 

 

 A questão de pesquisa é a seguinte: Quais são as condições organizacionais que 

justificam e as condições que não justificam a criação de EP nas áreas de TI de grandes 

empresas nacionais, privadas, não orientadas a projetos ? Portanto, o nível de análise são 

unidades organizacionais dentro da área de TI.  

 O projeto de pesquisa proposto para tratar desta questão compreende duas fases. A 

primeira consiste de uma revisão de literatura acompanhada de quatro estudos de casos 

exploratórios. O objetivo nesta fase é desenvolver um modelo conceitual das razões que 

levam as empresas a criar um EP-TI. Este modelo está baseado tanto em teoria existente como 

em evidências encontradas durante a realização dos estudos de caso. A segunda fase do 

projeto consiste em uma pesquisa quantitativa cujo objetivo é testar a validade do modelo 

conceitual desenvolvido na primeira fase, bem como elaborar uma regra discriminante para 

diferenciar as empresas que têm características para criar um EP-TI das empresas que não têm 

estas características. A   Figura 4 apresenta uma síntese desse projeto da pesquisa. 

 

    

 

 

 

 

 

 

                 Figura 4: Métodos de pesquisa adotados e produtos obtidos 

 

Cabe destacar que o conceito de modelo que adotamos nesta pesquisa é o proposto por 

Hair et al. (1998, p. 581, tradução nossa). Segundo esses autores, modelo é “... um conjunto 

específico de relações de dependência que podem ser testadas empiricamente”. Conforme os 

autores, um modelo operacionaliza uma teoria e seu objetivo é “representar de forma 

abrangente e concisa as relações examinadas”. Nessa pesquisa, a teoria que será testada 

empiricamente é a explicação proposta para os direcionadores da decisão de criação do EP-TI. 
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Essa teoria expressa as relações de dependência entre o contexto organizacional e a decisão de 

criação do EP-TI. 

Antes de passar à descrição detalhada dos métodos de pesquisa, cabe explicar o 

enfoque nas áreas de TI de grandes empresas nacionais, privadas, não orientadas a projetos. O 

enfoque em TI deve-se à percepção de que há muito interesse para a prática de um estudo 

específico sobre EP para a área de TI, devido à importância dos projetos de TI na 

implementação de estratégias de negócio de grandes empresas. O enfoque em grandes 

empresas se explica pela premissa de que o percentual de empresas com EP-TI é  

substancialmente maior em grandes empresas do que em pequenas e médias empresas, 

tornando mais interessante o estudo do fenômeno naquele segmento. De fato, é lícito supor 

que à medida que cresce o porte da empresa, cresce também o número de projetos que são 

executados pela área de TI, crescendo, portanto, a probabilidade de que seja criado um EP-TI 

O enfoque em empresas nacionais e privadas se explica por uma razão substantiva e uma 

metodológica. A razão substantiva consiste no interesse em pesquisar apenas o pensamento do 

empresariado brasileiro sobre o tema EP-TI. A razão metodológica consiste em evitar a 

introdução de variabilidade excessiva na população alvo da pesquisa. De fato, a inclusão de 

empresas multinacionais introduziria a variável da influência da matriz sobre o pensamento e 

práticas administrativas da filial brasileira, ao passo que a inclusão de empresas públicas 

introduziria variáveis ligadas à própria natureza da Administração Pública, que é distinta da 

Administração de Empresas. Neste ponto, concorda-se com pesquisadores que argumentam 

que “a vantagem de desenvolver teorias com escopo restrito é que elas não são confundidas e 

embaralhadas por terem de lidar com uma miríade de variáveis. Simplesmente, é mais fácil 

estudar fenômenos e testar teorias em domínios restritos” (SAUER; REICH, 2007, p. 2, 

tradução nossa). Desta forma, espera-se evitar a extrema variabilidade encontrada nos 

resultados de algumas pesquisas sobre EP - por exemplo, Hobbs e Aubry (2007, p. 74) -, que 

dificultam a interpretação dos resultados. Finalmente, o enfoque em empresas não orientadas 

a projetos deve-se ao pressuposto de que a criação de um EP em empresas orientadas a 

projetos é uma decisão lógica e pouco questionável, uma vez que as receitas da empresa, ou a 

maior parte dela, advém de projetos. Portanto, não é interessante estudar este segmento de 

empresas.  

Cabe notar que a seleção das empresas que fazem parte deste estudo a partir de um 

conjunto de características equivale a adotar uma estratégia de controle no projeto de 

pesquisa. Esse controle visa isolar variáveis independentes não identificadas que poderiam se 

misturar com as variáveis independentes identificadas na produção de efeitos sobre a variável 
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dependente (PEDHAZUR; SCHMELKIN, 1991, p. 213). Embora conveniente no sentido de 

evitar essa mistura, o controle por isolamento acaba restringindo a validade externa dos 

resultados obtidos. Ou seja, o modelo que será obtido com essa pesquisa será válido apenas 

para grandes empresas privadas, nacionais, não orientadas a projetos.  
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6 MÉTODOS DE PESQUISA: FASE 1 - ESTUDOS DE CASO  

 

 

O objetivo da Fase 1 desta pesquisa é a construção por indução de um modelo 

conceitual que explique a decisão das empresas no referente ao estabelecimento de EP em 

suas áreas de TI. A partir dos motivadores dessa decisão encontrados na literatura  e nos 

estudos de caso, serão geradas hipóteses generalizadoras explicativas dessa decisão.  

O método de estudo de caso é amplamente utilizado para “exploração e geração de 

hipóteses” (DUBÈ; PARRÈ, 2003, p. 598, tradução nossa). Portanto, foi considerado 

apropriado para a primeira fase desta pesquisa. Na aplicação do método, seguiram-se os 

processos recomendados por Eisenhardt (1989) para o desenvolvimento de teoria 

indutivamente através de estudos de casos. Para garantir uma aplicação rigorosa da 

metodologia de estudos de casos, adotaram-se as recomendações sugeridas por Dubé e Parrè 

(2003).  

 Os casos foram selecionados entre empresas que atendiam aos seguintes critérios: 

a) Privadas e  controladas por brasileiros; 

a) Grandes e com operações internacionais; 

b) Admiradas no Brasil por serem bem sucedidas e bem administradas. 

O propósito foi identificar o pensamento de gestores de TI brasileiros com relação ao EP-TI. 

Foram excluídas da população empresas que são orientadas a projetos, tais como empresas de 

engenharia e consultoria. Ademais, havia interesse em incluir tanto empresas que têm um EP-

TI como empresas que não têm. Então, selecionaram-se seis empresas que atendiam aos 

requisitos acima e nas quais seria provável conseguir ter acesso aos gestores de TI. Após 

sucessivos contatos com os administradores dessas empresas, conseguiu-se entrevistar 

executivos de quatro empresas, três das quais tinham um EP TI (Organizações A, B e D) e 

uma que não tinha (Organização C).  

Ao tratar da questão do número de casos necessário para gerar teoria, Eisenhardt (1989, 

p. 545) menciona o conceito de saturação teórica (ponto em que a adição de novos casos não 

acrescenta elementos novos no entendimento do pesquisador sobre o fenômeno estudado), e 

afirma que de 4 a 10 casos usualmente são suficientes. Nesta pesquisa, houve 3 casos de 

empresas que têm EP-TI, e apenas um de empresa que não tem EP-TI. Portanto, não é 

possível afirmar que se atingiu o estágio de saturação teórica, sobretudo para as empresas que 
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não tem EP-TI. Esta limitação do estudo é mitigada pela revisão de literatura, que trata tanto 

das razões para criar como para não criar EP. 

 O método de coleta de dados utilizado foi a condução de entrevistas com pessoas que 

atuam no EP-TI ou são gerentes funcionais do departamento de TI. Entrevistou-se mais de 

uma pessoa em cada organização com o intuito de obter triangulação na coleta de dados. Ao 

final, ao longo do 1º. semestre de 2007 foram entrevistadas 10 pessoas, conforme indicado na 

Tabela 2. Nas empresas com EP-TI, além de entrevistar um funcionário que atua no EP-TI, 

logrou-se entrevistar também pelo menos um executivo. Todos os entrevistados possuem 

curso superior, garantindo boa homogeneidade na amostra.  

 
  Tabela 2: Pessoas entrevistadas em cada organização na fase 1 da pesquisa 

 Atuam no EP-TI Gerente de Apoio 

(Staff) em TI 

Gerentes Funcionais  

em TI 

Organização A 1 1 - 

Organização B 1 1 - 

Organização C - 1 2 

Organização D 1 - 2 

              
 

 Um protocolo de entrevistas foi preparado e enviado aos entrevistados previamente. 

Este protocolo encontra-se nos ANEXO A (empresas com EP-TI) e B (empresas sem EP-TI) 

Algumas das questões eram abertas, outras eram no formato de múltipla escolha. Tinha-se 

dois propósitos com as questões. Primeiro, obter um quadro claro do contexto tanto do 

departamento de TI como do EP-TI. Segundo, entender as motivações para o estabelecimento 

do EP-TI caso ele existisse, ou as motivações para a decisão de não criar um EP-TI caso ele 

não existisse. Todas as entrevistas foram gravadas, transcritas, sintetizadas e enviadas aos 

entrevistados para validação. 

 Após validação, as transcrições das entrevistas foram analisadas usando técnicas de 

análise de conteúdo, conforme orientação oferecida por Trochim e Donnelly (2007, p. 151). 

Basicamente, foram procurados ao longo do texto os trechos em que os entrevistados 

explicam os motivos para a decisão sobre a criação do EP, bem como o que se esperava como 

resultado desta decisão. Posteriormente, estes trechos foram categorizados e relacionados com 
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as hipóteses geradas na literatura. Finalmente, buscou-se uma síntese entre a literatura e as 

descobertas dos estudos de caso. Esta síntese será representada pelo modelo conceitual que é 

o objetivo desta fase da pesquisa. 

 Em estudos de casos visando a construção de teorias, a análise dos dados 

freqüentemente é realizada simultaneamente com a coleta dos dados (EISENHARDT, 1989, 

p. 538). Isto ocorreu com esta pesquisa. Visto que o propósito principal desta primeira fase da 

pesquisa era obter construtos e um modelo conceitual, foram tomadas notas durante a coleta 

de dados para gravar os insights obtidos. Posteriormente, ajustava-se a descrição dos 

construtos e o modelo conceitual existente naquele momento, visando ter mais clareza sobre o 

fenômeno em estudo. A versão final do modelo conceitual, naturalmente, somente foi definida 

ao final do processo de análise de conteúdo descrito acima. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO: FASE 1 – ESTUDOS DE CASO 

 

 

 Este capítulo contém seis seções. Na primeira, apresenta-se um sumário das 

características das organizações estudadas. Da segunda até a quinta seções, expõe-se um 

resumo das informações obtidas em cada uma quatro organizações com relação ao contexto 

do EP-TI e às práticas de gerenciamento de projetos da organização. Finalmente, na sexta 

seção discutem-se os resultados e apresenta-se o modelo conceitual obtido. 

A apresentação das informações de cada organização está organizada em quatro 

subseções. Na primeira, é dada uma visão geral da área de TI. Na segunda subseção, 

mostram-se as características da cultura da empresa no referente a gerenciamento de projetos. 

Para as organizações que têm EP-TI, na terceira subseção revelam-se as características e 

funções do EP-TI. Para a organização que não tem EP-TI, nesta subseção descreve-se como 

os projetos são monitorados e controlados e as competências em gerenciamento de projetos 

são desenvolvidas na organização. Finalmente, na quarta subseção, apresentam-se as razões 

que motivaram a decisão destas empresas no referente ao estabelecimento de um EP-TI. 

 

 

7.1 Descrição das Organizações  

 

 

 A Tabela 3 apresenta um sumário das características das organizações estudadas. Todas 

são grandes empresas nacionais, privadas, não orientadas a projetos e com operações 

internacionais. Três delas atuam no setor industrial e uma no setor de serviços financeiros. Há 

uma grande variação em seus tamanhos, pois uma delas é uma das maiores corporações 

brasileiras.  

 A Organização C tem o maior número de projetos de TI em andamento, com enorme 

distância das demais. Isto não é uma surpresa, pois TI tem um papel crítico no setor de 

serviços financeiros, uma vez que os produtos e serviços deste setor são mediados por TI. 

Contudo, é importante destacar que não é possível comparar diretamente os números de 

projetos, pois cada organização usa diferentes critérios para determinar o que é considerado 

um projeto. Por exemplo, para a Organização A, somente iniciativas com um orçamento 
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maior do que US$ 50 mil são considerados projetos, ao passo que na Organização C 

iniciativas com um esforço maior do que 80 horas são considerados projetos.  

 A Organização B tem a maior taxa de sucesso em projetos e, talvez por coincidência, é a 

organização com o mais antigo EP-TI em operação. A Organização C não tem EP-TI e não 

controla esta métrica. Foram omitidos dados que pudessem revelar a identidade das 

organizações (indicados na Tabela 3 com “***”). 

  

Tabela 3: Sumário das características das organizações estudadas 

 Organização 
A 

Organização   
B 

Organização  
C 

Organização    
D 

Setor Indústria 
(bens de 

consumo) 

*** Serviços 
Financeiros 

Indústria 
(transportes) 

Número de funcionários  Cerca de 
5.000  

Cerca de 
38.000  

*** Cerca de 
19.000  

Faturamento Bruto US$ 1,8 Bi US$ 16,9 Bi *** US$ 4,4 Bi 

Número médio de 
projetos de TI em 

andamento 

35 250 Cerca de 1.500 22 

Percentual de projetos 
concluídos dentro do 
prazo, custo e com 

satisfação dos clientes 

50% 73% Não disponível 67% 

Há EP-TI Sim Sim Não Sim 

Ano de estabelecimento 
do EP-TI 

2006 2002 Não se aplica 2007 

 

 

7.2 Organização A 

 

 

A seguir apresenta-se a área de TI da Organização A e seu EP-TI. A decisão de criação 

do EP-TI foi tomada durante uma reestruturação organizacional em TI visando criar uma 

estrutura mais enxuta e voltada ao negócio. Será comentado  que era baixa a satisfação dentro 

da Organização com a capacidade de entrega de projetos de TI e que havia projetos 
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estratégicos no portfolio de TI. Assim, o EP-TI foi criado para aumentar essa capacidade e dar 

sustentação à estratégia de crescimento da Organização. 

 

 

7.2.1 Visão geral da área de TI 

 

 

 A Figura 5 apresenta o organograma da área de TI da Organização A. O nome do EP-TI 

é PMO. Tentou-se adotar o nome EGP (Escritório de Gerenciamento de Projetos), mas o 

nome PMO teve maior adesão pelos funcionários da Organização.  

O PMO faz parte de uma entidade mais ampla chamada Gestão de Conhecimento e 

Controle, que se reporta ao CIO. Este último, por sua vez, no momento da entrevista 

reportava-se para o VP de Finanças. Foi destacado, porém, que em breve a estrutura seria 

alterada devido à admissão de um VP para a área de TI, que se reportaria ao CEO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Organograma da área de TI da Organização A 
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 A área de Conhecimento e Controle possui ainda um setor de Processos TI, cuja 

responsabilidade é monitorar continuamente a qualidade dos processos de TI, estejam eles  

relacionados a operações ou a projetos. Embora não seja responsável pelos processos, a área 

monitora a qualidade dos processos e ajuda a remodelá-los quando necessário. No caso de 

projetos, ela não é responsável por desenhar, nem executar, nem medir os resultados, mas 

simplesmente monitorar a qualidade dos processos em si.  

Os gerentes de processos atuam como analistas de negócios. Conhecem os processos, 

procedimentos e sistemas de informação da empresa. Recebem e atendem as demandas para a 

área de TI que vêm das demais áreas da empresa. Devem gerenciar projetos que resultam do 

atendimento dessas demandas, mas também devem mapear processos e propor melhorias 

através do uso de TI. Em função da terceirização dos serviços de TI, não gerenciam 

diretamente as atividades dos projetos de TI, pois isso é responsabilidade dos gerentes de 

projeto das empresas de consultoria contratadas. Mas dentro da Organização A, são vistos 

como os responsáveis pelos projetos. Ainda se envolvem com incidentes e problemas do dia-

a-dia de TI, pois a terceirização é recente.  

Embora o responsável pelo PMO considere que seria mais adequado uma separação das 

atividades de operações das atividades de projetos, essa idéia ainda não é aceita pela direção 

da empresa. 

Listam-se a seguir as principais características do portfolio de projetos de TI: 

a) Número de projetos em andamento simultaneamente: 30 a 40; 

b) Número de projetos planejados/concluídos por ano: 100; 

c) Duração típica dos projetos: pequeno, até 2 meses; médio, 2 a 6 meses; grande, 

entre 6 meses e 1 ano (se passar de 1 ano, o projeto é dividido em subprojetos); 

d) Orçamento típico dos projetos: pequeno, entre R$ 100 mil e R$ 500 mil (menor 

do que R$ 100 mil não é considerado projeto); médio, de R$ 500 mil a R$ 1 

milhão; grande, acima de R$ 1 milhão; 

e) Percentual de projetos concluídos no prazo, dentro do orçamento e com o nível 

de qualidade esperado pelos clientes: no prazo, 50%; no orçamento, 60%; com 

qualidade, 60%. O problema principal é o não atendimento de prazos; 

f) Outras características relevantes: 70% são projetos de desenvolvimento e 30% 

de infra-estrutura. 

Como será visto mais à frente, o número de projetos em andamento simultaneamente na 

Organização A  é baixo em relação às Organizações B e C. Nota-se que a Organização 
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monitora métricas de desempenho no gerenciamento de projetos, o que indica uma 

preocupação da Organização em aprimorar suas competências organizacionais nesse campo. 

 

 

7.2.2 Características da cultura com relação a gerenciamento de projetos 

 

 

A alta e média gerência de TI dá considerável importância ao gerenciamento de 

projetos e ao planejamento, mas o nível de estruturação dos processos para gestão dos 

projetos e do portfolio de projetos era considerado pequeno. O esforço para estruturação 

destes processos havia sido iniciado com a criação do PMO. O planejamento estratégico da 

área de TI para 2006 teve um objetivo relacionado à área de gerenciamento de projetos, mas 

em 2007 isso não se repetiu.  

A alta e média gerência de TI também dá considerável importância à adoção das 

melhores práticas de negócios existentes no mercado, mas a empresa adota somente boas 

práticas que fazem sentido para o negócio. Em gerenciamento de projetos, no momento o foco 

é promover a absorção de procedimentos e técnicas básicas de gerenciamento de projetos pela 

cultura da empresa.  

No momento das entrevistas, não existiam cargos e carreira na função de 

gerenciamento de projetos. Isso não era considerado importante, pois a empresa não é 

orientada a projetos, sendo TI um meio, não a atividade fim da empresa. No entanto, 28 

profissionais gerenciavam projetos com alocação em tempo parcial, com 1 a 2 projetos 

simultâneos alocados em média a cada gerente de projetos.  

 

 

7.2.3 Características e papéis do EP-TI 

 

 

No momento da entrevista, o PMO dispunha de 2 funcionários alocados em tempo 

integral, com previsão de aumento em mais um funcionário para breve.  

O PMO tinha pequena autoridade de tomada de decisão. Seu papel consistia em 

monitorar os projetos através de auditorias e alertar os executivos quando houvesse 
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problemas, sugerindo medidas corretivas e preventivas. Porém, não tinha autoridade para 

tomar decisões sobre a administração dos projetos. Como era de se esperar em tal situação, o 

PMO não tinha responsabilidade sobre a execução dos projetos - a não ser projetos 

específicos de interesse do próprio PMO - , nem tinha funcionários alocados ao EP-TI 

atuando como gerente de projetos. 

Duas métricas foram adotadas para avaliar os resultados de negócios que se espera do 

PMO. A primeira é a quantidade de projetos implementados no ano. A segunda métrica é o 

percentual de projetos concluídos no prazo e no custo previstos, com mais importância para 

cumprir prazos do que estar aderente a orçamentos.  

A Tabela 4 apresenta as funções exercidas pelo PMO conforme sugerido por Hobbs e 

Aubry (2007, p. 82-84), bem como o grau de eficácia obtido na consecução de objetivos 

esperados. A escala de importância varia de (1) = nenhuma a (5) = muita, passando por pouca, 

razoável, e considerável. A mesma escala foi usada para a eficácia. Quando a importância era 

menor do que 2, a eficácia não era avaliada (NA). 

Observa-se que somente dois dos papéis foram considerados com nenhuma ou pouca 

importância, ao passo que quatro dos papéis foram considerados de considerável a muita 

importância. Por ser recente, os entrevistados acreditam que o PMO ainda pode agregar mais 

valor à Organização. Portanto, a eficácia dos papéis foi sistematicamente classificada em 

nível mais baixo do que a importância. 

 

Tabela 4: Funções desempenhadas pelo EP-TI na Organização A 

Função Importância Eficácia 

Monitorar e controlar o desempenho dos projetos  5 4 

Desenvolver competências e metodologias de 
gerenciamento de projetos 

4,5 3 

Gerenciamento de múltiplos projetos  1,5 N/A 

Gerenciamento estratégico em TI 4,5 4 

Aprendizado organizacional 4,5 4 

Executar tarefas especializadas para os Gerentes de 
Projetos (p.ex., preparar cronogramas) 

3 2 

Gerenciar as interfaces com os clientes 4 3 

Recrutar, selecionar, avaliar e determinar salários de 
Gerentes de Projetos 

1 N/A 
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Pode-se concluir que o EP-TI na Organização A tem características de alguns dos tipos 

de EP apresentados no Quadro 2, a saber, os tipos Estudioso, Aviso aos Navegantes e Boletim 

Metereológico. 

 

 

7.2.4 Razões para a criação do EP-TI 

 

 

Foram entrevistadas duas pessoas na Organização A, a saber, o responsável pela 

Gerência de Conhecimento e Controle e o responsável pelo PMO. Relata-se abaixo a visão em 

separado desses executivos sobre as razões que levaram a empresa a decidir pela criação de 

um EP-TI. 

 

Na visão do responsável pela área de Conhecimento e Controle 

 

No final de 2005 a Organização A realizou o planejamento estratégico anual com ajuda 

de uma empresa de consultoria internacional. Desse trabalho, resultou uma nova estrutura 

para a área de TI, dentro da qual foi definida a criação de um EP-TI. A Organização não fez 

nenhum estudo de mercado ou benchmarking a respeito, pois acreditou que a empresa de 

consultoria estava aportando as melhores práticas de mercado.  

A criação do PMO ocorreu efetivamente em Mar/2006 com a contratação do 

responsável pelo PMO. As razões que justificaram essa decisão foram as seguintes:  

a) A empresa vai passar por uma fase de crescimento, devido à adoção de uma 

estratégia voltada à expansão, sobretudo internacional. Isso demandará uma 

evolução importante na área de TI, pois o ambiente de TI da empresa precisará 

ser reformulado, demandando fortes investimentos nos próximos anos e, 

portanto, execução de projetos; 

b) A entrega dos projetos era menor do que o planejado, com desvios 

sistemáticos em prazo, custo e qualidade. Era razoável o grau de satisfação de 

usuários e clientes sobre a performance de TI no atendimento às demandas em 

termos de qualidade e prazo. Todavia, era pequeno o grau de satisfação de 

executivos tanto em relação ao andamento dos projetos dentro do custo e 
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prazo, como em relação ao controle sobre o portfolio de projetos. Como a 

empresa atua em um mercado em expansão, existem perdas de oportunidades 

quando os projetos não são implementados conforme planejado.  

Em conseqüência, o EP-TI foi criado com a missão de suportar a estratégia de 

crescimento da empresa através do monitoramento dos projetos que implementariam essa 

estratégia e, ainda, de melhorar a capacidade de entrega de projetos da empresa. Cabe notar 

que a metodologia de gestão de projetos existente na época era avaliada de modo pouco 

satisfatório. Muito embora já houvesse antes da criação do PMO um esforço da Organização 

em capacitação dos funcionários de TI em Gestão de Projetos, havia a percepção que sem o 

PMO o conhecimento ficava disperso e não havia uniformidade nos processos de gestão de 

projetos. 

Finalmente, o entrevistado destacou que nem a relevância nem a existência do EP-TI 

chegou a ser questionada seriamente, pois a entidade é recente. Ademais, o presidente da 

empresa é o patrocinador da iniciativa de melhoria da capacitação da empresa em gestão de 

projetos através da criação do EP. Cabe notar que além do EP-TI foram criados ainda EP em 

outras áreas funcionais da empresa. 

 

 

Na visão do responsável pelo PMO (EP-TI) 

 

No final de 2005 a Organização realizou o planejamento estratégico anual com ajuda de 

uma empresa de consultoria internacional. Desse trabalho, resultou um plano de ação com 

duas fases. Na Fase 1, foi promovida uma reestruturação organizacional em TI visando criar 

uma estrutura mais enxuta e voltada ao negócio. Dentro dessa nova estrutura, foi definida a 

criação de um EP-TI. Na Fase 2, foram terceirizados os serviços de TI (service desk, 

desenvolvimento e operação da infra-estrutura), uma vez que TI não é a atividade fim da 

empresa.  

As razões que justificaram essa reestruturação organizacional em TI foram as seguintes:  

a) A área de TI era um gargalo na execução de planos estratégicos e ia a reboque 

das demais áreas da empresa. Era preciso melhorar a capacidade de TI de 

atender as demandas das áreas de negócio;  

b) A estrutura de TI era obsoleta, muito hierarquizada e organizada por sistemas; 

c) Era baixa a satisfação dos usuários e clientes com relação à performance de TI 

no atendimento às suas demandas; 
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d) Era baixa também a satisfação de executivos no referente aos aspectos de 

conclusão dos projetos dentro do custo e prazo, bem como em relação aos 

aspectos relacionados ao controle do portfolio de projetos de TI. 

A terceirização contribuiu para reforçar a necessidade do EP-TI, pois aumentava a 

necessidade de controle dos investimentos em TI. Porém, segundo o entrevistado, o EP-TI 

teria sido criado mesmo sem que a terceirização tivesse ocorrido, pois o portfolio de projetos 

de TI era grande, continha projetos estratégicos e a evolução da empresa dependia do suporte 

adequado de seus sistemas de informação. Ademais, havia deficiências na metodologia de 

gestão de projetos da empresa.  

Confirmando a visão do gerente da área de conhecimento e controle, o responsável pelo 

EP-TI afirmou que nem a relevância nem a existência do EP-TI já foi questionada seriamente, 

uma vez que o EP-TI é recente. Mas, como se espera que a área traga resultados nos próximos 

anos em termos de aumentar a capacidade da empresa de entregar projetos, questiona-se quais 

exatamente serão estes resultados. 

Podemos sintetizar as razões expostas pelos dois entrevistados com os três motivadores 

abaixo: 

a) Pouca satisfação com a capacidade de entrega de projetos de TI; 

b) Pouca satisfação com as práticas e métodos de gestão de projetos e gestão do 

conhecimento a respeito; 

c) Necessidade de sustentar a estratégia de crescimento da Organização. 

Através da análise de conteúdo, foram identificadas as passagens das entrevistas que 

evidenciam a presença destes motivadores. O Quadro 5 exibe os resultados 

 

Motivador Passagem na entrevista 

Pouca satisfação com 
a capacidade de 
entrega de projetos de 
TI 

Pesquisador: “O percentual de projetos concluídos no prazo, 
dentro do orçamento e com o nível de qualidade esperado pelos 
clientes ?” 

Resp. PMO: “Isso aí é um grande trabalho a ser feito, é por isso 
que eu estou aqui...” 
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Motivador Passagem na entrevista 

Pouca satisfação com 
as práticas e métodos 
de gestão de projetos 
e gestão do 
conhecimento a 
respeito 

Pesquisador: “Em termos de ausência ou deficiência da 
metodologia na execução de projetos, isso foi considerado um fator 
importante na época da criação do PMO? 

Resp. Conhecimento e Controle: “Foi, foi considerado, embora a 
gente já tivesse... no final de 2004, começo de 2005, a gente já 
havia empreendido esforços em treinamento, práticas de gestão de 
projetos, mas sem ter um escritório de treinamento ele era muito 
dissipado, e o conhecimento, ele não era canalizado para o processo 
de gestão, então o conhecimento estava na cabeça de cada um e não 
tinha uma uniformidade de processos de gestão de projetos.” 

 

Pesquisador: “O nível de estruturação dos processos para  a gestão 
dos projetos e da carteira de projetos, como você está hoje, está 
bem estruturado...?” 

Resp. PMO: “...pouco, pouquíssimo, essa é uma das minhas 
missões, não só processos como a metodologia, tudo isso ainda é 
muito pobre.” 

 

 

 

 

 

Necessidade de 
sustentar a estratégia 
de crescimento da 
Organização 

 

Pouca satisfação com 
a capacidade de 
entrega de projetos de 
TI 

 

Pesquisador: “O que eu gostaria de saber, quais foram as razões 
que justificaram a criação do escritório de projetos. Eu gostaria que 
você me contasse um pouco da história, em que momento, que 
contexto organizacional a ... estava passando no momento da 
criação...?” 

Resp. Conhecimento e Controle:  “... a empresa vai passar agora 
por um momento de crescimento, a estratégia da empresa está 
voltada à expansão, principalmente a expansão internacional, ... o 
ambiente de sistemas da operação Brasil, ele precisa ser totalmente 
reestruturado, reformulado, e isso vai demandar fortes 
investimentos em TI nos próximos anos. .... e isso também junta-se 
com o fator de que historicamente não tínhamos uma efetividade 
em realização de projetos, a entrega de projetos era menor do que o 
planejado, com desvios de prazo, com desvios de custo, com 
desvios de qualidade, então o escritório de projetos, ele, além de 
atender à essa estratégia de crescimento, ele vem com uma missão 
forte aí de melhorar a efetividade, de qualidade na entrega dos 
produtos.” 

 

Quadro 5: Motivadores para a criação do EP-TI na Organização A  
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7.3 Organização B 

 

 

A seguir, apresenta-se a área de TI da Organização B e seus dois EP-TI. Será visto que a 

criação do primeiro EP-TI está relacionada com a criação de uma gerência de projetos 

visando melhorar a satisfação de clientes e da direção com o cumprimento de prazos em 

projetos. Este EP-TI foi criado tempos depois da gerência de projetos com o objetivo de 

desenvolver e manter a metodologia de gestão de projetos da empresa. O segundo EP-TI foi 

criado com o objetivo de proporcionar ao CIO um controle mais preciso de programas, 

projetos e ações estratégicas. 

 

 

7.3.1 Visão geral da área de TI 

 

 

A Figura 6 apresenta o organograma da área de TI da Organização B. Como se pode 

observar, há duas entidades organizacionais que desempenham o papel de EP: o PMO 

(Project Management Office) e o PO (Project Office). O PO reporta-se ao Gerente Geral de 

Projetos, que por sua vez reporta-se ao CIO. O PMO reporta-se a um gerente funcional 

responsável pelo orçamento e desempenho de TI, por sua vez também se reportando ao CIO. 

A área de Atendimento a Clientes é a interface da área de TI com a área de negócios. 

Ela levanta as necessidades das áreas de negócio em matéria de TI, prioriza estas necessidades 

e elabora um plano do portfolio de projetos de TI dessas áreas. Esse levantamento é em alto 

nível. O levantamento detalhado de requisitos é feito posteriormente pela Gerência de 

Projetos. A área de Atendimento a Clientes é interface entre as áreas de negócios e de TI 

também para informações sobre o andamento de projetos de interesse das áreas de negócio, 

assim como para problemas do dia-a-dia dessas áreas, tais como compra de um note-book, 

troca de teclado, atualização de máquinas, compra de máquinas novas, etc. Ao todo, cerca de 

23 pessoas  atuam nesta área. 

A área de Produção administra a operação da infra-estrutura de TI, seja ela própria ou 

operada por terceiros. A área de Arquitetura define padrões para a infra-estrutura e faz estudos 

de aplicabilidade de novas tecnologias no negócio. Finalmente, a área de Projetos é 

responsável pela execução dos projetos de TI. Nela estão alocados os gerentes de projetos, 
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que formam suas equipes obtendo recursos das outras áreas de TI e das áreas de negócios. 

Portanto, na área de TI, a Organização B adota uma estrutura matricial forte (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, 2004a, p. 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Organograma da área de TI da Organização B 

 

Cabe notar que o orçamento para investimentos em TI era apresentado pelo CIO à 

direção executiva da empresa e uma vez aprovado era controlado e administrado pela área de 

TI. Recentemente, houve uma mudança, e o orçamento em projetos de TI passou a ser 

apresentado pela área de negócios à diretoria executiva para aprovação, mas continua a ser 

administrado ao longo do ano pela área de TI. 
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Relacionam-se a seguir as principais características do portfolio de projetos de TI da 

Organização: 

a) Número de projetos em andamento simultaneamente: cerca de 250 (excluindo 

projetos pequenos, tais como fiação); 

b) Número de projetos planejados/concluídos por ano: 120 (dado de 2006); 

c) Duração típica dos projetos: pequeno, até 6 meses; médio, de 6 meses a 1 ano; 

grande, maior do que 1 ano;  

d) Orçamento típico dos projetos: pequeno, até R$ 200 mil; médio, de R$ 200 mil 

a R$ 500 mil; grande, acima de R$ 500 mil; 

e) Percentual de projetos concluídos no prazo, dentro do orçamento e com o nível 

de qualidade esperado pelos clientes: portfolio estratégico, 95% no prazo e 

100% no custo (dados de 2006); todos os projetos, 73% no prazo e 97% no 

custo (dados de 2006); 

f) Outras características relevantes: a maior parte dos projetos de TI é voltada a 

atender às áreas de negócios, em especial Logística. 

A Organização B tem o segundo maior número de projetos em andamento 

simultaneamente, atrás apenas da Organização C. É a Organização que possuí o PMO mais 

antigo em atividade e também a que apresenta as melhores métricas no desempenho em 

gerenciamento de projetos. O número de projetos concluídos ao ano é cerca metade do total 

em andamento, ao passo que na Organização A este número é três vezes maior. Isto pode ser 

explicado pela opção da Organização A em dividir projetos com duração maior do que 1 ano 

em subprojetos. Desta forma, a Organização A concluí projetos mais rapidamente do que a 

Organização C. 

 

 

7.3.2 Características da cultura com relação a gerenciamento de projetos 

 

 

A direção da empresa dá muita importância ao gerenciamento de projetos e ao 

planejamento, e dá considerável importância à adoção das melhores práticas de negócios 

existentes no mercado.  

Existem cargos e carreira na função de gerenciamento de projetos e cerca de 25% dos 

gerentes de projetos são certificados pelo PMI em gerenciamento de projetos. O número de 
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profissionais que exercem cargo de gerência de projetos em TI em tempo integral é de cerca 

70. O número médio de projetos simultâneos alocados a cada gerente é de 3 a 4. Não há 

gerentes de projetos com atuação em tempo parcial. 

O nível de estruturação dos processos para gestão dos projetos e da carteira de projetos 

é considerado muito alto. 

 

 

7.3.3 Características e papéis do EP-TI 

 

 

Conforme visto, a Organização possui duas entidades atuando como EP-TI. Existe 

alguma similaridade entre as funções do PMO e do PO, mas não há sobreposição.  

A função do PO é dar apoio ao gerente geral de projetos e às equipes da gerência de 

projetos. As atribuições do PO são: 1-definição e evolução da metodologia de gerenciamento 

de projetos; 2- administração de ferramenta de gestão de projetos, executando funções tais 

como configurar o sistema, dar suporte ao seu uso e fazer  extrações de informações em batch 

para gerar relatórios consolidados; 3- executar auditorias de garantia de qualidade da 

metodologia de gestão de projetos e dar apoio na resolução de problemas dos gerentes de 

projetos; 4-gerar relatórios gerenciais sobre o portfolio de projetos. A metodologia é adaptada 

conforme a natureza do projeto. Por exemplo, para projetos de desenvolvimento de sistemas, 

aplica-se a metodologia completa; para projetos de instalação de pacotes, uma versão 

simplificada; para projetos de infra-estrutura, uma versão ainda mais simplificada. Os projetos 

pequenos de infra-estrutura (fiação), não passam por auditorias, nem precisam ser gerenciados 

com a metodologia de gerenciamento de projetos. 

O PMO tem funções diferentes. Ele não atua na evolução da metodologia, mas pode dar 

sugestões de melhoria. O PMO atua como apoio ao CIO. O objetivo ao criar o PMO foi o de 

dar ao CIO uma visão externa à área de Gerência de Projetos sobre o andamento de uma 

carteira de projetos estratégicos, chamada carteira executiva, que é composta por cerca de 30 

ações (ação é um termo genérico que engloba programas, projetos e estudos; estudos são 

realizados pelas gerências gerais, mas não são tratados como projetos, nem são executados 

com metodologia definida pelo PO). Essa visão é criada com uma metodologia apropriada 

para prestar informações em alto nível, consolidadas, visuais, sobre o andamento da carteira a 

um comitê de TI (p.ex., acompanhamento do cronograma com gráficos de marcos, custo 
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orçado x realizado, riscos principais enfrentados pelos projetos, seus impactos esperados em 

custo/prazo/qualidade e respectivos planos de resposta aos riscos, problemas ocorridos e 

ações tomadas, etc.). Esse comitê se reúne semanalmente, sendo integrado pelo CIO, gerentes 

gerais,  gerentes de área e líder do PMO 

A atividade do PMO, então, consiste em receber informações sobre as ações, analisar e 

avaliar sua situação, manter contato com os responsáveis (gerentes de projetos ou não), 

solicitando mais informações e esclarecimentos, colaborar com os responsáveis, transferindo 

lições aprendidas de outras ações, e aportar uma visão externa sobre andamento das ações, 

que é valiosa graças ao acesso mais amplo do PMO às diversas áreas da Organização. 

Portanto, o PMO não influencia diretamente a execução das ações, mas relata sua situação à 

direção, tendo assim influência indireta sobre seu andamento. 

O PMO conta com 2 funcionários em tempo integral e 2 em tempo parcial, mais o 

responsável pelo setor (PMO, Desempenho e Orçamento). Já a equipe do PO tem 1 líder, 2 

funcionários, e mais 2 estagiários. O PO foi criado em 2002, ao passo que o PMO em 2005. A 

autoridade de tomada de decisão tanto do PO como do PMO sobre o andamento dos projetos 

é pequena. Não há nem projetos nem gerentes de projetos alocados nessas entidades. 

As métricas adotadas para avaliar PO e PMO são as seguintes: para o PO, percentual 

dos projetos com aderência aos prazos e custos; para o PMO, percentual de ações estratégicas 

concluídas com aderência aos prazos e custos, bem como nível de maturidade medido através 

de avaliação interna. Com a melhoria na gestão das ações, espera-se contribuir para a 

obtenção dos benefícios esperados.  

A Tabela 5 apresenta as funções exercidas pelo EP conforme sugerido por Hobbs e 

Aubry (2007, p.82-84), bem como o grau de eficácia obtido na consecução de objetivos 

esperados. A escala de importância varia de (1) = nenhuma a (5) = muita, passando por pouca, 

razoável, e considerável. A mesma escala foi usada para a eficácia. Quando a importância era 

menor do que 2, a eficácia não era avaliada (NA).  

Tabela 5: Funções desempenhadas pelo EP-TI na Organização B 

Importância Eficácia Função 

PO PMO PO  PMO 

Monitorar e controlar o desempenho dos projetos  5 4 4,5 5 

Desenvolver competências e metodologias de 
gerenciamento de projetos 

5 1 5 NA 

Gerenciamento de múltiplos projetos  3 2,8 2,4 1,4 
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Importância Eficácia Função 

PO PMO PO  PMO 

Gerenciamento estratégico em TI 2 2 NA NA 

Aprendizado organizacional 4,8 4,6 4,2 3,8 

Executar tarefas especializadas para os Gerentes de 
Projetos (p.ex., preparar cronogramas) 

1 1 NA NA 

Gerenciar as interfaces com os clientes 1 1 NA NA 

Recrutar, selecionar, avaliar e determinar salários de 
Gerentes de Projetos 

1 1 NA NA 

 

Nota-se que PO e PMO estão bastante alinhados na importância das funções 

desempenhadas, exceto na definição da metodologia. Vê-se que para o PO três das funções 

foram consideradas de muita ou quase muita importância, ao passo que para o PMO duas 

funções foram consideradas de considerável a muita importância. As funções de maior 

importância tiveram sua eficácia avaliada entre considerável a muita, mas existe a percepção 

de que há oportunidades de melhorias em algumas funções. Por exemplo, para o PO, em 

monitorar e controlar o desempenho dos projetos, acredita-se que terceiros deveriam utilizar o 

sistema corporativo de gerenciamento de projetos; já em aprendizado organizacional, 

acredita-se que falte um sistema de informações de apoio à função, bem como falta uma 

metodologia apropriada.  

Pode-se concluir que o PO da Organização B tem características de 3 dos tipos de EP 

apresentados no Quadro 2, a saber, os tipos de Estudioso a Aviso aos Navegantes. Já o PMO 

tem atuação mais semelhante ao tipo Boletim Metereológico. 

 

 

7.3.4 Razões para a criação do EP-TI 

 

A Organização B foi vendida para um grupo de investidores em 1998. Nesse ano, foi 

contratado um novo CIO, que iniciou um processo de reorganização em TI, com apoio de uma 

grande consultoria. Naquela época, a  quantidade de projetos desenvolvidos era grande, mas 

não havia uma área definida de gerenciamento de projetos e os projetos eram executados 

pelas mesmas pessoas que acompanhavam a produção. Entre outras mudanças (por exemplo, 

foi feita a terceirização de TI e foi montada a gerência de produção, para controle dos serviços 
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terceirizados), criou-se uma gerência de projetos, separando-se as atividades ligadas à 

produção das ligadas a projetos. Acreditava-se que as pessoas que acompanham a produção 

precisam de habilidades diferentes das que acompanham projetos. Ademais, acreditava-se que 

para o sucesso dos projetos era preciso ter pessoas focadas neles. As pessoas envolvidas com 

produção compreensivelmente priorizam os problemas de produção aos problemas de 

projetos, resultando em atrasos nos projetos.  

Uma vez criada a área de projetos, o CIO sentiu a necessidade de profissionalizar a 

gestão de projetos em TI. Assim, em 2000-2001, iniciou-se um movimento para treinamento 

nas melhores práticas de gerenciamento de projetos, conforme o modelo definido pelo PMI 

(2004a), incentivando-se sua aplicação nos projetos da empresa. Funcionários de todas as 

áreas de TI participaram desse treinamento. Um grupo foi designado, então, para definir a 

metodologia de gestão de projetos em TI, com apoio de uma consultoria externa. O contato 

com as melhores práticas de mercado criou a percepção na área de TI de que era preciso um 

setor para dar suporte à manutenção e evolução da metodologia e ferramentas utilizadas na 

gestão de projetos. Assim, o grupo criado para definir a metodologia deu origem 

posteriormente ao PO, que foi formalmente criado em 2002.   

Em 2005, promoveu-se uma nova reestruturação em TI visando dar mais agilidade à 

área, de modo que ela pudesse suportar mais eficazmente  a estratégia de crescimento que a 

empresa adotara. Nesse momento, foi criada  à área de PMO, Desempenho e Orçamento. Essa 

área tornou-se responsável por preparar indicadores de desempenho de TI para o CIO, fazer 

benchmarking interno e externo, realizar o planejamento estratégico de TI e executar o 

controle orçamentário da área de TI. O PMO tornou-se responsável pelo acompanhamento e 

relato para a direção de TI da situação de um portfolio de projetos estratégicos. A definição de 

papéis, responsabilidades, metodologia de atuação e indicadores de controle usados pelo PMO 

foi apoiada por uma consultoria nacional (entre outubro de 2005 a fevereiro de 2006). 

 A Tabela 6 resume dados sobre a satisfação de clientes e direção com o gerenciamento 

de projetos na empresa. A escala usada na Tabela 5 para avaliar importância foi usada aqui 

para avaliar essa satisfação. Nota-se que no momento de criação do PO a satisfação de 

usuários e clientes com a performance de TI no atendimento a demandas era pouca no 

referente a prazo, e razoável no referente à qualidade dos entregáveis. Mais tarde, no 

momento de criação do PMO, esse grau de satisfação já havia melhorado, sendo então 

razoável para prazo e considerável para qualidade. 
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Tabela 6: Satisfação com aspectos do gerenciamento de projetos na Organização B 

 Criação PO (2002) Criação PMO (2005) 

Satisfação de usuários e clientes com a 

performance de TI no atendimento a 

demandas 

Prazo – pouca 

Qualidade – razoável 

Prazo – razoável 

Qualidade – considerável 

Satisfação de executivos com relação 

ao andamento dos projetos e controle 

do portfolio 

Prazo – pouca 

Qualidade – razoável 

Custo – não avaliado 

Prazo – considerável 

Qualidade – muita 

Custo – razoável 

 

Olhando agora a satisfação de executivos com relação ao andamento dos projetos e 

controle do portfolio, no momento de criação do PO havia pouca satisfação com relação a 

prazo, e razoável satisfação com relação à qualidade dos entregáveis. Mais tarde, no momento 

de criação do PMO, essa satisfação também já havia melhorado, sendo então considerável 

para prazo, muita para qualidade e razoável para custo. 

Cabe destacar dois pontos. Primeiro, custo não era importante para os clientes porque o 

orçamento era responsabilidade da área de TI. Segundo, a satisfação dos usuários é muito 

variável em função dos destinos de seus projetos. A empresa passou por momentos de 

crescimento acelerado, e muitas mudanças ocorreram. Frequentemente, projetos eram adiados 

ou cancelados pela alta direção, em função de redirecionamento estratégico, provocando a 

insatisfação das áreas de negócio. Ademais, a satisfação de usuários e clientes às vezes é 

prejudicada porque as soluções solicitadas por uma área muitas vezes demoram a ser 

atendidas, pois se procura  desenvolver soluções mais abrangentes, que possam atender a 

diversas áreas de negócios, e que sejam integradas com soluções existentes, conforme exigido 

pelas políticas corporativas.  

 A Tabela 7 resume dados sobre a satisfação da direção com a metodologia de gerência 

de projetos existente na Organização B em dois momentos: na criação do PO e na criação do 

PMO. A escala usada na Tabela 5 para avaliar importância também foi usada aqui para avaliar 

essa satisfação Foram examinados dois processos, conforme abaixo:  

a) Gestão do portfolio completo de projetos (responsabilidade do PO) e estudos  

(responsabilidade das áreas); 

b) Gestão do portfolio de ações estratégicas (responsabilidade do PMO). 
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   Tabela 7: Satisfação com a metodologia de gerenciamento de projetos na Organização B 

 Gestão do Portfolio de Projetos  Gestão do Portfolio Estratégico 

PO (2002) Pouca Nenhuma (inexistente) 

PMO (2005) Razoável Nenhuma (inexistente) 

 

Nota-se que havia pouca satisfação com o processo de gestão do portfolio de projetos  

no momento de criação do PO, e insatisfação com o processo de gestão do portfolio 

estratégico no momento de criação do PMO. Portanto, a necessidade de melhorar o controle 

sobre o portfolio estratégico foi um importante motivador para a criação do PMO. 

Cabe destacar que a existência do PO nunca foi questionada dentro da empresa, pois se 

entende que ele é necessário, para manter a metodologia e ferramentas, e criar uma visão 

consolidada dos projetos. Quanto à existência do PMO, este é um questionamento que a 

própria área se faz constantemente, até mesmo porque é uma área nova. Por exemplo, 

questiona-se se as pessoas que atuam no PMO agregariam mais valor se estivessem 

gerenciando projetos. Em outras palavras, questiona-se o que agrega mais valor: cumprir o 

papel atribuído ao PMO ou gerenciar projetos ?  

Na visão do líder do PMO, a atuação no PMO agrega mais valor, pois a existência de 

uma outra área (além do PO e áreas responsáveis pelas ações) que avalie e acompanhe de 

perto o andamento de projetos e ações  força as outras áreas a se desenvolver e cria 

transparência, pois uma área independente da área que conduz o projeto emite um parecer 

sobre o projeto. Naturalmente, existe confiança do CIO no PO e nas  áreas que conduzem 

projetos e ações, mas a avaliação das iniciativas feita por uma área independente é saudável 

do ponto de vista do CIO, que pode assim saber antecipadamente de problemas, antes que seja 

tarde demais para que ações corretivas eficazes possam ser tomadas. Reconhece-se que os 

executores de projetos têm a tendência de não revelar situações críticas em projetos na 

esperança de que possam remediá-las. Ademais, o PMO cria uma visão mais agregada dos 

projetos. Naturalmente, se a carteira de projetos estratégicos fosse pequena, e o CIO pudesse 

fazer o acompanhamento pessoalmente, então o PMO não seria necessário.  

Podemos sintetizar as razões expostas pelos dois entrevistados com os três motivadores 

abaixo: 

a) Pouca satisfação com a metodologia e práticas de gerenciamento de projetos 

(criação do PO); 

b) Pouca satisfação com o cumprimento de prazos (criação do PO); 

c) Contato com as melhores práticas de mercado (criação do PO); 
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d) Pouca satisfação com a controle do portfolio estratégico de TI (criação do 

PMO). 

Através da análise de conteúdo, foram identificadas as passagens das entrevistas que 

evidenciam a presença destes motivadores. O Quadro 6 exibe os resultados. 

 

Motivador Passagem na entrevista 

Pouca satisfação com 
a metodologia e 
práticas de 
gerenciamento de 
projetos (na criação 
do PO) 

Pesquisador: “...eu queria que [você] falasse um pouquinho do 
contexto organizacional...discorresse um pouco sobre essas razões 
que justificaram a criação...” 

Responsável PMO: “ ...A gente tem uma área de projetos grande, 
tocamos simultaneamente 250 projetos por ano...a gente sentiu a 
necessidade de profissionalizar mais esta área, então começamos a 
entrar em contato com o PMI, com o PMBOK, vamos tentar 
entender, tentar trazer essas práticas, houve um movimento de 
treinamento grande das pessoas nessas práticas ...tinha muita gente 
com experiência, mas eles não tinham formação, porque fazer um 
projeto é uma coisa que você fazia normal, é uma necessidade, mas 
não tinha o conhecimento do que era tocar um projeto, qual o 
“skill” que você deveria ter...” 

 

Pouca satisfação com 
o cumprimento de 
prazos (na criação do 
PO) 

Pesquisador: “Pensando no momento da criação, tanto do P.O. 
como do PMO, aqui se você quiser fazer separado, a avaliação em 
separado, o grau de satisfação entre os usuários e clientes sobre 
performance de TI no atendimento a demandas, em termos de 
qualidade e prazo. Como você avaliaria na criação do P.O. e na 
criação do PMO, qual [era] o grau de satisfação...” 

Funcionário PMO: “Eu acho que qualidade alguma... prazo eu 
acredito que pouca, isso no P.O...” 
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Motivador Passagem na entrevista 

Contato com 
melhores práticas de 
mercado (na criação 
do PO) 

Pesquisador: “...eu queria que [você] falasse um pouquinho do 
contexto organizacional...discorresse um pouco sobre essas razões 
que justificaram a criação...” 

Responsável PMO: “...agora para realmente fazer o treinamento de 
PMI, estruturar o PO não, isso aí foi uma coisa que o próprio 
contato com o PMI, e aí já foi um conceito que existiu, esse PO...  
foi surgindo dentro da equipe essa idéia, então começou com uma 
pessoa, foi evoluindo, hoje está com uma área maior, são 3 pessoas 
alocadas hoje, mudamos, hoje temos um Primavera, enfim, esse 
negócio foi evoluindo...” 

 

Pesquisador: “...Importância dada ao alinhamento...com melhores 
práticas de mercado, ou seja, isso foi considerado importante no 
momento em que você criou, tanto o P.O. como o PMO ? ” 

Responsável PMO: “Sim” 

Pesquisador: “Como você classifica, alguma, considerável ou 
muita [importância] ? 

Responsável PMO: “Muita” 
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Motivador Passagem na entrevista 

Pouca satisfação com 
a controle do 
portfolio estratégico 
de TI (na criação do 
PMO) 

Pesquisador: “...eu queria que [você] falasse um pouquinho do 
contexto organizacional...discorresse um pouco sobre essas razões 
que justificaram a criação...” 

Responsável PMO: “  ...Por que este PMO, já que tinha um 
Escritório de Projetos [PO], já que ele funciona é forte e tudo ? 
Principalmente por [três] motivos... 

...primeiro...nem tudo cai na categoria do que a gente chama projeto 
na [Organização B], tem coisas às vezes até grandes, iniciativas  
que são grandes... elas não são consideradas como projetos [por 
isso não são seguidas pelo PO]... na verdade a gente chama de um 
estudo, de uma iniciativa estratégica..  

...o segundo ponto é que tem uma visão mais agrupada de algumas 
coisas, então começava a pensar na divisão de programas...algo 
mais agrupado que eu não tenho aqui [no PO]... 

...o terceiro que eu coloco é você ter...alguns projetos são tão 
importantes e não dá para [o CIO] acompanhar tudo isso com 
detalhes, é obvio que tem uma estrutura formal de 
acompanhamento...mas para alguns a gente acha que são tão 
importantes que vale a pena ter um acompanhamento adicional de 
alguém que não está dentro do projeto ...” 

 

 

Pesquisador: “...falávamos das razões que justificaram a criação do 
escritório de projetos...” 

Responsável PMO: “...É muita coisa [projetos estratégicos 
voltados ao crescimento], é muito grande, [o CIO] não conseguia 
acompanhar, então eu vou separar alguns que a gente não pode 
falhar, nesses eu vou ter um acompanhamento mais de perto...o PO 
porque houve o momento [de reestruturação], o PMO foi mais 
pensando nesse momento de crescimento, é muito mais 
investimento que estava sendo feito, está crescendo muito a 
demanda com mais projetos, então tinha que ter uma estrutura para 
ajudar a ter o acompanhamento desse controle.” 

 

 

Quadro 6: Motivadores para a criação do EP-TI na Organização B  
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7.4 Organização C 

 

 

A seguir discorre-se sobre a área de TI da Organização C e suas práticas em 

gerenciamento de projetos. Muito embora essa Organização seja uma das maiores 

corporações brasileiras e invista pesadamente em TI, pois atua no segmento financeiro, ela 

não possui EP-TI. Como se verá, a principal justificativa para essa situação é que a direção da 

empresa está satisfeita com seu desempenho em gerenciamento de projetos. Ademais, 

argumenta que um EP pode trazer alguns problemas para a Organização e pode não trazer os 

benefícios esperados. Portanto, pensa que não vale a pena criar um EP-TI. 

 

 

7.4.1 Visão geral da área de TI 

 

A Figura 7 apresenta o organograma da área de TI da Organização C. A estrutura foi  

simplificada, pois é bastante complexa. Não existe uma única área centralizando todas as 

áreas de TI, mas existe uma área que reúne as  principais áreas de  TI. Esta área  é comandada 

por um executivo que também é responsável pelas operações da Organização. Portanto, o 

Chief Information Officer (CIO) também é Chief Operations Officer (COO). As áreas de TI 

que não reportam ao CIO/COO estão ligadas a áreas de negócios e desenvolvem sistemas para 

entrada de dados nos principais sistemas da Organização.  

Ao todo, a Organização possui dezenove superintendências de desenvolvimento de 

sistemas, sendo 10 ligadas ao CIO, e 9 ligadas a áreas de negócios. Quase todas as áreas 

ligadas à infra-estrutura e suporte de TI estão ligadas ao CIO. A exceção é a existência de 

uma área não ligada ao CIO que é responsável pela infra-estrutura de filiais e internet.  

A parte da área de TI da empresa sob o comando do CIO conta com cerca de  3.000  

funcionários em tempo integral, sendo cerca de 2.000 voltados ao desenvolvimento de 

sistemas e 1.000 ligados à infra-estrutura. A análise enfocou essas áreas centrais de TI, que 

incluem a infra-estrutura principal de TI e o desenvolvimento dos sistemas centrais para o 

negócio. Esta parte da estrutura de TI não tem um EP-TI. 
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Figura 7: Organograma das áreas de TI da Organização C 

 

Listam-se a seguir as principais características do portfolio de projetos de TI dessa 

Organização: 

a) Número de projetos em andamento simultaneamente: cerca de 1.500 (só em 

desenvolvimento de sistemas) estão planejados; 

b) Número de projetos planejados/concluídos por ano: estatística  não disponível; 

pode ser obtida, mas ela não é monitorada; 

c) Duração típica dos projetos: estatística  não disponível; pode ser obtida, mas 

ela não é monitorada; 

d) Orçamento típico dos projetos: estatística  não disponível; pode ser obtida, mas 

ela não é monitorada; 
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e) Percentual de projetos concluídos no prazo, dentro do orçamento e com o nível 

de qualidade esperado pelos clientes: estatística  não disponível; pode ser 

obtida, mas ela não é monitorada; 

f) Outras características relevantes: as áreas afetadas pelos projetos fazem o 

acompanhamento das estatísticas dos projetos, mas não há um 

acompanhamento central por TI; em nível de controle de orçamento, 

acompanham-se as horas gastas em desenvolvimento de sistemas por área. 

Embora o número de projetos em andamento na Organização C seja muitas vezes maior 

do que nas demais empresas estudadas,  esta empresa não faz acompanhamento rotineiro de 

algumas estatísticas usuais sobre o desempenho no gerenciamento de projetos. Será 

comentado mais adiante que há satisfação com esse desempenho e que a Organização 

privilegia a flexibilidade e a ação à formalização, o que ajuda a explicar essa situação. 

 

 

7.4.2 Características da cultura com relação a gerenciamento de projetos 

 

 

A administração da Organização faz uso intenso de comitês para a tomada de decisões 

executivas de alto nível. As decisões relacionadas a TI e o acompanhamento em nível 

executivo dos projetos de TI também são feitos em  comitês. O acompanhamento dos 

principais projetos de TI é feito pelo Comitê Executivo Operacional, do qual participa o 

presidente da empresa. Os projetos são então implementados pelas áreas de TI responsáveis, 

que reportam periodicamente aos comitês a situação do andamento destes projetos 

Existe um número muito grande de comitês, cada um voltado a diversos assuntos de TI 

(Informática, Segurança da Informação, etc.) e segmentos de negócio da Organização. Os 

projetos de TI nascem por demanda de negócios e são acompanhados nos comitês de cada 

segmento de negócio. Através dos comitês, todas as áreas de negócios com algum interesse no 

projeto se reúnem e recebem dos gerentes dos projetos relatos da situação dos projetos.  

Não há uma metodologia padronizada para gerenciar projetos de TI. Embora 

planejamento e gerenciamento de projetos tenham considerável importância para a direção de 

TI, ter um método padrão para gerenciar projetos é considerado pouco importante e cada área 

é livre para gerenciar seus projetos da forma que achar mais conveniente. No entanto, prazo, 
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custo e qualidade nos projetos são cada vez mais cobrados, sendo o cumprimento de prazos 

cada vez mais importante.  

Há consciência de que sem um gerenciamento efetivo pode ocorrer de se descobrir tarde 

demais a existência de problemas de qualidade e atrasos nos projetos. Acima de tudo, porém, 

busca-se resultado, e não planejamento como um fim em si mesmo. As melhores práticas, por 

exemplo, são adotadas somente se houver percepção de que trarão resultados, mas não como 

um fim em si mesmo. 

Existe alguma estruturação nos processos para gestão dos projetos e da carteira de 

projetos. As diversas áreas de TI têm os seus processos de controle, mas não existe padrão de 

uma área para outra (por exemplo, status report) e há pouco formalismo. Entretanto, não se 

sente falta de mais padrão e mais formalização e considera-se que todos os projetos são 

controlados adequadamente (custo atual, custo no final, prazo de conclusão, atas de reunião, 

planos de ação).  

A empresa é muito bem sucedida, as equipes são muito antigas, a rotatividade em nível 

executivo é muito baixa. Todos sabem exatamente o que fazer e como fazer, porque vêm 

fazendo o mesmo trabalho há bastante tempo. A memória da Organização está nas pessoas e é 

muito forte. Isso diminuí a percepção de que há necessidade de formalização de métodos de 

trabalho. Na visão dos executivos, seria melhor que os métodos estivessem documentados, 

mas o resultado poderia ser uma documentação imensa, que talvez não fosse  lida e 

consultada. Percebe-se que a Organização privilegia a flexibilidade e a ação à formalização. 

Cabe ressaltar, porém, que não se consegue juntar as informações sobre todos os 

projetos facilmente. Em nível de diretoria, não existe controle estruturado. O CIO não tem 

uma visão única de todos os projetos em andamento, nem existem métricas de 

acompanhamento da carteira, mas ele recebe relatórios do andamento dos projetos, ainda que 

em diferentes formatos. Como não existe um setor que crie uma visão consolidada da situação 

da carteira de projetos da empresa, essa visão pode ser obtida através da soma de informações 

de cada diretoria, mas não haveria um padrão único para apresentação dessa visão. Por 

exemplo, não existem relatórios periódicos sobre a quantidade de projetos em andamento e 

sua situação em termos de aderência a prazos e custos. Acha-se que isto é importante, e deve-

se caminhar para isso, mas não é crítico, ou seja, não ter esta visão consolidada não causa 

problemas. O CIO não sente falta desse relatório consolidado, pois ele interage diariamente 

com os diretores e é informado dos problemas nos projetos. Ademais, os investimentos são 

aprovados pelo CIO, o que lhe permite acompanhar mais de perto a situação dos projetos. 

Essa situação é satisfatória, e ele não sente necessidade de mudança.  
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Não existem cargos ou carreira na função de gerenciamento de projetos, nem há 

profissionais que exercem informalmente a função de gerentes de projetos. Os gerentes 

funcionais e líderes conduzem os projetos juntamente com outras atribuições. Existe a prática 

de contratar empresas de consultoria para gerenciar projetos críticos quando terceiros são 

contratados para a execução dos projetos. O número médio de projetos simultâneos alocados a 

cada gerente ou líder não é conhecido, pois a métrica não é monitorada. 

 

 

7.4.3 Desenvolvimento da competência em gerenciamento de projetos  

 

 

Conforme visto, não existe um padrão organizacional para a condução de projetos, nem  

existe uma metodologia usada uniformemente por todas as áreas de TI da empresa. Cada área 

e equipe têm autonomia para decidir a forma de conduzir os projetos. Por exemplo, uma das 

áreas de TI (suporte a desenvolvimento de sistemas) elaborou  uma metodologia para 

desenvolvimento de sistemas que contempla também um método para o gerenciamento de 

projetos baseado no PMI (2004a). 

Existe, entretanto, um esforço de treinamento para  toda a estrutura de TI nas técnicas e 

melhores práticas de gerenciamento de projetos, também conforme o modelo sugerido pelo 

PMI-(2004a). Este esforço é facilitado pela área de Governança de TI, que é staff do 

CIO/COO. Esta área  estuda as melhores práticas e modelos de referência para TI existentes 

no mercado. Estuda ainda as práticas e processos adotados nas áreas de TI, para então discutir 

com as áreas sugestões de melhoria em seus controles e processos internos. 

Os processos de desenvolvimento de sistemas e gerenciamento de projetos também são 

objeto deste esforço da área de Governança de TI. Há um grupo dentro de Governança de TI 

que vêm  se dedicando à melhoria dos processos de gestão de projetos, tanto  para TI como  

também para áreas de negócios, por exemplo, marketing.  

Este grupo fez uma avaliação dos processos de gerenciamento de projetos usados tanto 

nas áreas de desenvolvimento de sistemas como nas áreas de infra-estrutura. A conclusão é 

que na maioria das áreas existem oportunidades de melhoria, pois não existem padrões 

formalizados para a execução e monitoramento dos processos de gerenciamento de projetos. 

Os processos conseguem ser repetidos por cada área, mas cada área tem seus próprios 

processos. Após análise dos processos de gerenciamento de projetos de cada área, melhorias 
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são sugeridas, novos processos são definidos, documentados, publicados e implementados em 

um sistema corporativo de apoio ao gerenciamento de projetos. 

Cada uma das áreas de TI está sendo analisada com esta finalidade e existia um plano 

definindo as áreas que seriam avaliadas em 2007. Algumas áreas da empresa olham este 

esforço de forma positiva, achando isto muito importante, enquanto outras olham com 

ceticismo. Existem dúvidas se a criação de etapas, documentos de controle, atividades 

padronizadas, etc., realmente conduza a melhores resultados. Teme-se que a criação de 

metodologia crie burocracia sem trazer resultados. 

 Algumas  áreas de  desenvolvimento de sistemas escolheram atuar na melhoria das suas  

competências em gerenciamento de projetos, enquanto outras escolheram outros temas como 

mais prioritários, por exemplo, levantamento de requisitos ou realização de testes em 

sistemas. As áreas têm autonomia para tomar esta decisão.  

Portanto, a área de Governança desempenha uma função típica de EP, pois desenvolve 

as competências da empresa em gerenciamento de projetos. Inclusive, pode dar apoio à 

criação de EP dentro das áreas, caso elas tenham interesse nisso. Porém, o responsável pela 

área de Governança não se considera um EP-TI, pois não acompanha projetos das áreas, 

restringindo-se apenas a dar suporte em adequações eventualmente necessárias na 

metodologia de gerenciamento adotada. Cabe notar que essa percepção é consistente com a 

definição de EP adotada neste trabalho (ver subseção 8.2.1). Como a área não coordena nem 

monitora o gerenciamento dos projetos de TI, ela não pode ser considerada um EP-TI. 

Embora não exista EP-TI nas áreas analisadas, está sendo considerada a possibilidade 

de criar um EP dentro da diretoria de infra-estrutura. Se existisse, se esperaria uma melhoria 

nos resultados dos projetos, com mais aderência a custos e prazos. Cabe ressaltar, porém, que 

existe um EP dentro da área de TI de uma das áreas de negócio. Esse EP é responsável por 

acompanhar o andamento dos projetos da área, reunir as informações sobre sua situação e 

apresentá-las nos comitês. 

A Tabela 8 apresenta as áreas da Organização que desempenham funções exercidas por 

um EP - conforme sugerido por Hobbs e Aubry (2007, p. 82-84) -, bem como o grau de 

eficácia obtido na consecução de objetivos esperados. A escala de importância varia de (1) = 

nenhuma a (5) = muita, passando por pouca, razoável, e considerável. A mesma escala foi 

usada para a eficácia. Nota-se que somente duas funções foram consideradas com muita 

importância, ao passo que as demais foram consideradas de importância razoável a 

considerável. A satisfação com a eficácia é considerada de razoável a muita para todas as 
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funções. Portanto, fica evidenciada uma satisfação com o arranjo atual para desempenho de 

funções tipicamente exercidas por um EP. 

 

Tabela 8: Avaliação na Organização C das funções desempenhadas por um EP 

Funções Impor-
tância 

Eficá-
cia 

Área que desempenha o papel 

Monitorar e controlar o 
desempenho dos projetos  

4,3 4 - Monitoramento é feito pelos 
comitês para os projetos mais 
importantes  e pelas áreas de 
negócios que demandam os projetos  

- Relato da situação dos projetos é 
feito pelos Gerentes Funcionais e 
Diretores, mas sem adotar um 
padrão. 

Desenvolver competências e 
metodologias de 
gerenciamento de projetos 

3,3 3 Governança de TI cumpre este 

papel, mas não é algo crítico. 

Gerenciamento de múltiplos 
projetos  

5 4 Comitês e áreas demandantes 

Gerenciamento estratégico 
em TI 

5 5 Alta direção 

Aprendizado organizacional 2,7 4 Gerentes funcionais e diretores 

Executar tarefas 
especializadas para os 
Gerentes de Projetos (p.ex., 
preparar cronogramas) 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica , pois não há EP-TI 

Gerenciar as interfaces com 
os clientes 

Não 
avaliado 

Não 
avaliado 

Não avaliado 

Recrutar, selecionar, avaliar 
e determinar salários de 
Gerentes de Projetos 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica, pois não há EP-TI 

 

 

7.4.4 Razões para não criar um EP-TI 

 

 

A Tabela 9 apresenta as razões da Organização C para a decisão de não criar um EP-TI. 

Adotou-se como referência a lista de razões sugerida por Englund, Grahan e Dinsmore (2003, 
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p. 50). Em uma escala de importância que vai de (1) = Nenhuma a (5) = Muita, passando por 

pouca, razoável e considerável, vemos que há duas razões com importância considerável -- o 

EP estimula a burocracia e o EP aumenta o custo fixo, e pode não valer a pena – e duas com 

importância razoável – o EP não apresenta evidências concretas de que aumenta o sucesso dos 

projetos e o EP pode desviar a atenção da entrega dos projetos. Cabe notar que entre as  

demais razões listadas (9), a maioria (7) foi considerada de nenhuma importância.  

 

Tabela 9: Razões para a decisão de não criar um EP-TI na Organização C 

Razão Importância 
da razão 

Observações dos entrevistados 

Não há evidências concretas de que 
aumenta o sucesso dos projetos    

3,3 Não está claro o quanto vai ficar 
melhor e entregar mais por conta 
desta estrutura  

Concentra o poder em partes da 
organização 

2,3 Pode criar um filtro, em algumas 
empresas 

Atrapalha a iniciativa dos gerentes 
de projeto 

1,3  

Aumenta o custo fixo, e pode não 
valer a pena 

3,7 Há mais gente gerenciando do que 
entregando projeto 

Estimula a burocracia 4,3  

Torna a responsabilidade dos 
gerentes de projetos mais difusa 

1  

Diluí a capacidade dos gerentes de 
projetos de dirigir atividades 

1  

Afasta bons profissionais do 
gerenciamento de projetos  

1  

Pode multiplicar erros se não estiver 
na direção certa 

1  

Pode desviar a atenção da entrega de 
projetos 

3 A forma passa a ser mais importante 
do que o conteúdo 

Tende a ser dirigido por processos, e 
não por projetos 

1,3  

Cria ressentimento entre os gerentes 
de projeto 

1  

Estimula lutas de poderes dentro da 
organização 

2 Alguém passa a dar palpite para uma 
área que pode não querer palpites 
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Os dados acima podem ser mais bem compreendidos se interpretados juntamente com a 

opinião da direção sobre o desempenho atual do gerenciamento de projetos na empresa. O 

grau de satisfação de executivos sobre o andamento dos projetos (custo e prazo) e o controle 

da carteira é considerável, muito embora as expectativas da direção sejam cada vez maiores, e 

muito embora tenham existido no passado contextos organizacionais em que completar 

projetos com sucesso foi muito importante. Por exemplo, houve períodos de transformação 

organizacional, de crescimento, ou de reestruturação, em que empresas concorrentes foram 

adquiridas e integradas à Organização, novas áreas de negócio e novos produtos foram 

lançados, etc. Acredita-se que as áreas da Organização são muito competentes e grandes 

desafios podem ser vencidos graças a isso. Não existe nenhuma queixa no grupo executivo 

com relação tanto a resultados de projetos (custo, prazo e qualidade) como ao processo de 

controle do portfolio, exceto o reconhecimento de que atualmente a obtenção de informações 

sobre a situação de projetos depende muitas vezes de relacionamento pessoal, não existindo 

uma forma mais automática e impessoal de obter estas informações. 

Similarmente, a satisfação com as práticas de gerenciamento de projetos da empresa 

também é considerável, apesar de não existir metodologia padronizada para gerenciar os 

projetos, pois cada área gerencia seus projetos conforme julga mais adequado. Como vimos, 

não existe uma metodologia padrão, mas dentro da metodologia de desenvolvimento de 

sistemas há uma referência a gerenciamento de projetos. O trabalho sendo executado pela área 

de Governança de TI para aprimoramento de competências organizacionais em gerenciamento 

de projetos e controle dos projetos visa um desejável aprimoramento dessas competências, 

mas não é visto como crítico para a implementação de planos estratégicos. Acredita-se que a 

satisfação com as práticas de gerenciamento de projetos da empresa aumentará quando o 

trabalho executado por Governança de TI tiver permeado toda a área de TI. Cabe ressaltar que 

a direção de TI não elimina a possibilidade de criação de um EP-TI no futuro. No momento, 

porém, não existem planos de fazer isso a curto prazo. 

Sintetizam-se as razões expostas pelos 3 entrevistados com os 3 motivadores abaixo: 

a) Satisfação com o desempenho em gerenciamento de projetos e o controle do 

portfolio; 

b) Um EP estimula a burocracia, aumenta o custo fixo e pode desviar a atenção da 

entrega dos projetos; 

c) Não há evidências concretas de que aumenta o sucesso dos projetos3.  

                                                 
3 Cabe notar que houve divergências entre os executivos: 2 acreditam que não aumenta, e 1 acredita que 
aumenta. Isso está evidenciado no Quadro 7. 
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Através da análise de conteúdo, identificaram-se as passagens das entrevistas que 

evidenciam a presença destes motivadores. O Quadro 7 exibe os resultados. 

 

Motivador Passagem na entrevista 

Satisfação com o 
desempenho em 
gerenciamento de 
projetos e o controle 
do portfolio 

Pesquisador: “A idéia do PMO, ela já foi considerada ? Se já foi 
considerada, que razões justificaram a não criação?” 

Responsável Governança de TI: “ ...[a Organização C] ao longo 
do tempo foi criando equipes bastante capacitadas para atuar nas 
áreas, nas diversas áreas, entre desenvolvimento de sistemas, 
tecnologia, e [a Organização C] tem sido muito bem sucedida ao 
longo do tempo, nas iniciativas dela, então isso também cria uma 
certa resistência a você estar introduzindo mudanças, as mudanças 
tem que ser bem incrementais.” 

 

Pesquisador: “Qual o grau de satisfação de executivos sobre o 
andamento dos projetos em termos de custo e prazo e o controle da 
carteira ?” 

Responsável Governança de TI: “Eu acho que o pessoal anda 
satisfeito, não existe...”  

 

Pesquisador: “É considerável ou muita satisfação?” 

Responsável Governança de TI: “Considerável não, diria que é 
muita...” 

 

Pesquisador: “...a grande missão do escritório de projetos 
seria...melhorar a entrega dos projetos......se a empresa, ela está 
tendo problemas com essas entregas, se os projetos estão indo mal, 
isso vai ser um motivador, agora, se vocês estão felizes...” 

Responsável Desenv. Sistemas: “...é considerável o grau de 
satisfação com o andamento dos projetos, é considerável...nós não 
estamos sendo pressionados por uma área de negócios, ‘vocês 
precisam melhorar !’, nós não estamos sendo cobrados assim.” 

 

Pesquisador: “Qual a satisfação dos executivos da empresa sobre o 
andamento dos projetos, no que diz respeito a custo e prazo e sobre 
o controle da carteira, que é essa visibilidade do que está 
acontecendo, vocês acham que ...” 

Responsável Infraestrutura: “O controle da carteira é 
considerável hoje, eu diria só que a satisfação, o que a gente fazia 
bem ontem, não é o suficiente hoje, então é sempre demandante, a 
satisfação sempre é...Quanto a prazo, o grupo executivo, ninguém 
está se ressentindo disso, de ter esse acompanhamento.” 
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Motivador Passagem na entrevista 

Um EP aumenta a 
burocracia, aumenta 
o custo fixo e pode 
desviar a atenção da 
entrega dos projetos 

Pesquisador: “Essa informalidade [na metodologia], vocês 
consideram como positivo porque dá flexibilidade, agilidade, não se 
perde tempo com burocracia ? ” 

Responsável Governança de TI: “...quando você começa a 
criar...muitos documentos, muito formalismo, você aumenta muito 
a burocracia e existe muita dúvida de quanto vale a pena... o que 
você tem de benefício com isso?... se você consegue ganhar alguma 
coisa no final da linha, não é muito claro...” 

 

  

Pesquisador: “ [concordam que um PMO] aumenta o custo fixo, 
pode não valer a pena, estimula a burocracia, [distrair da entrega 
dos projetos]...?” 

Responsável Desenv. Sistemas: “Esse começa a ser perigoso, tem 
mais gente gerenciando do que fazendo gol...pode distrair da 
entrega de projetos, eu acho que isso também é um risco, porque 
você começa a olhar tanto o meio, é tão mais importante a forma do 
que o conteúdo.” 

Responsável Infraestrutura: “ Acho que aqui pode sim, aí pode 
ser...” 

 

 

Pesquisador: “ ...projetos críticos ou estratégicos... entende-se que 
o PMO pode ajudar dando visibilidade, enfim, alertando essa 
carteira...” 

Responsável Desenv. Sistemas: “O acompanhamento do PMO [de 
empresa adquirida]... o que o pessoal tem feito lá, os PMOs que 
eram [da empresa adquirida] e estão fazendo com a gente, super 
ajuda, é uma ajuda, é fantástico, a pergunta é assim, aquele custo 
vale para todo o tamanho? É a estória do molho ficar mais caro do 
que o frango.” 

Responsável Infraestrutura: “Exatamente...tem o pessoal do 
PMO que gerencia o gerente...” 

 

 

Pesquisador: “[O PMO] estimula a burocracia ?” 

Responsável Infraestrutura:” ...isso é verdade, isso eu acho...” 

Responsável Desenv. Sistemas: “ Também estimula.” 

 



 88 

Motivador Passagem na entrevista 

Não há evidências 
concretas de que 
aumenta o sucesso 
dos projetos 

 

Pesquisador: “ A idéia do PMO, ela já foi considerada ? Se já foi 
considerada, que razões justificaram a não criação ? ” 

Responsável Governança de TI: “...No fundo aqui eu acho que é 
assim, as principais coisas aqui não é muito claro o quanto você vai 
ficar melhor e vai entregar mais por conta de ter essa estrutura...” 

 

Pesquisador: “[O PMO] agrega mais valor do que custo, essa é a 
pergunta.” 

Responsável Desenv. Sistemas: “ É verdade, mas na verdade, eu 
acho que está equilibrando, no caso da [empresa adquirida]...tinha 
muito PMO e ele fazia muito mais o papel de compliance do que o 
papel realmente...realmente, de delivery, de entrega ... então ... 
quando a gente comparava com a nossa Organização [Organização 
C, sem PMO], aqui era muito mais efetiva.” 

 

Pesquisador: “...razões que justificam a não criação de um 
escritório de projetos...” 

Responsável Infraestrutura: “Não há evidências concretas para o 
aumento do sucesso do projeto [lendo]... eu acho que aumenta o 
sucesso dos projetos, é o que eu vejo, talvez eu não entendi...” 

 

Quadro 7: Motivadores para a decisão de não criar um EP-TI na Organização C  

 

 

7.5 Organização D 

 

 

A seguir descreve-se a área de TI da Organização D e seu EP-TI. Será comentado que 

esta Organização vem experimentando diferentes abordagens para aperfeiçoar suas 

competências em gerenciamento de projetos na área de TI. A principal razão por trás destas 

iniciativas é o  baixo nível de satisfação tanto entre os clientes internos como na direção da 

empresa com a capacidade da área de TI de entregar projetos dentro do prazo, dentro do custo 

e com a satisfação dos clientes. 
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7.5.1 Visão geral da área de TI 

 
 

A Figura 8 apresenta o organograma de TI da Organização D. Esta estrutura foi adotada 

em fevereiro/2007, pouco antes da realização das entrevistas. No contexto do gerenciamento 

de projetos, ela é uma evolução da estrutura adotada em outubro/2005, que já contava com 

uma Gerência de Projetos onde atuavam um líder e nove gerentes de projetos. Nessa antiga 

estrutura, não existia um EP-TI formalmente estabelecido; porém a líder dessa área considera 

que desempenhava as funções típicas desta entidade, afirmação essa que nos parece correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Organograma da área de TI da Organização D 

 

 Na nova estrutura, o líder do EP-TI (PMO) reporta-se ao diretor de Projetos e 

Processos, que por sua vez reporta-se a um executivo responsável tanto pela área de TI como 

pela área financeira. Nessa estrutura, a Diretoria de TI mais a Diretoria de Processos e 
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Projetos contam com cerca de 220 pessoas. Há previsão de fusão entre essas duas diretorias 

no futuro.  

Toda a demanda das áreas de negócios será recebida por TI através das áreas de 

Processos e PMO. Caberá à área de Processos, que contará com 20 funcionários, entender os 

requisitos de negócio e as razões de negócio (business case) dos projetos. Caberá ao PMO 

avaliar as demandas formalizadas por Processos, validá-las e entregá-las à Gerência de 

Projetos apenas quando tiverem um grau suficiente de detalhamento e clareza. Caberá à 

Gerência de Projetos, que continuará contando com os 9 Gerentes de Projetos da estrutura 

anterior, a execução dos projetos. Portanto, seu foco será cumprir o prazo, custo e escopo dos 

projetos. 

Na Organização D, historicamente os projetos são solicitados para TI com o escopo 

muito mal definido. Por isso, é grande a importância de áreas que visem detalhar o escopo dos 

projetos antes de sua execução pela Gerência de Projetos. Assim, espera-se que a entrega de 

uma demanda à área de projetos significará que a demanda está clara e as razões de negócio 

do projeto foram validadas, não existindo em teoria mais necessidade dos gerentes de projetos 

detalharem o escopo dos projetos, nem de priorizá-los, tarefa que na estrutura anterior cabia 

aos gerentes de projetos 

Na seqüência do processo de atendimento às demandas das áreas de negócios, seguindo 

a lógica de uma estrutura matricial, os gerentes de projetos solicitarão recursos à Diretoria de 

TI para a execução dos projetos. 

Apresentamos a seguir as principais características do portfolio de projetos de TI da 

Organização D: 

a) Número de projetos em andamento simultaneamente: de 20 a 25 (em média 

22);  

b) Número de projetos planejados/concluídos por ano: 36 a 40, incluindo desde 

projetos grandes (implementação ERP) até pequenas melhorias de 200h de 

esforço; 

c) Duração típica dos projetos: 4 meses (mediana); 

d) Orçamento típico dos projetos: Não disponível; 

e) Percentual de projetos concluídos no prazo, dentro do orçamento e com o nível 

de qualidade esperado pelos clientes: 30% em Out./2005, 67% em Fev./2007 (a 

meta era 70%); 

f) Outras características relevantes: 90% são projetos de desenvolvimento; 
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O número de projetos em andamento simultaneamente nesta Organização é o menor, 

mas bastante próximo ao da Organização A. Isto pode ser explicado pela diferença de porte 

entre as Organizações A e D e as Organizações B e C (ver  Tabela 3). Nota-se que as métricas 

de desempenho em gerenciamento de projetos melhoraram substancialmente nos últimos 

anos. Será visto que esta melhoria pode ser atribuída a dois fatores principais. Primeiro, à 

criação do papel de gerente de projetos com atuação em tempo integral. Segundo, à criação de 

uma metodologia de gerenciamento de projetos pelos próprios gerentes de projetos.  

 

 

7.5.2 Características da cultura com relação a gerenciamento de projetos 

 

 

Em uma escala de importância que vai de (1) = Nenhuma a (5) = Muita, passando por 

pouca, razoável e considerável, pouca importância era dada ao gerenciamento de projetos e ao 

planejamento pela direção em 2005, mas considerável importância é dada em 2007, graças 

aos resultados obtidos de 2005 a 2007. Nas discussões sobre a nova estrutura, não é mais 

questionado porque é preciso ter um grupo dedicado ao gerenciamento de projetos. Todavia, 

em 2005 isso acontecia (“Um pessoal só para liderar projetos??!!”). 

Em 2005, havia pouca estruturação nos processos tanto para gestão dos projetos como 

para a gestão do portfolio de projetos. Já em 2007, na criação do PMO, considera-se que há 

considerável estruturação nos processos para a gestão dos projetos e razoável estruturação na 

gestão do portfolio.  

  A importância dada à adoção das melhores práticas de negócios existentes no mercado 

pela direção é considerável, pois o uso de melhores práticas naturalmente é estimulado. O 

pessoal de TI sempre foi incentivado a participar de eventos  visando, entre outros motivos, 

trocar informações com outros profissionais da área e se atualizar sobre boas práticas de 

mercado.  

 Apesar de a empresa ter 9 funcionários atuando exclusivamente no gerenciamento de 

projetos desde 2005, não existem ainda cargos e carreira na função de gerenciamento de 

projetos. Esses funcionários formalmente são classificados como analistas de TI e em média  

2 a 3 projetos simultâneos são alocados a cada gerente de projetos. Entretanto, está sendo 

examinada pelo RH a criação de carreira para gerentes de projeto.  
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7.5.3 Características e papéis do EP-TI 

 

 

Como se verá em detalhes na próxima subseção, a criação formal do EP-TI é fruto de 

um processo que durou anos e teve alguns estágios, que apresentamos brevemente a seguir. 

Em 2000, a Organização D fez uma tentativa de criar um EP-TI, mas sem sucesso. Em 2003, 

foi formalmente atribuído a alguns analistas de sistemas o papel de gerentes de projetos. Em 

2005, uma área foi criada dentro da estrutura de TI para dedicação exclusiva a gerenciamento 

de projetos, e gerentes de projetos foram alocados nela. Ainda nesse ano, um EP nível 1 

(dedicado a um único projeto) foi criado para dar suporte ao planejamento e controle de um 

projeto grande e estratégico de TI. Finalmente, em 2007, o EP-TI, chamado de PMO, foi 

criado. 

Diante dessa evolução longa e complexa, na qual foram criadas diferentes entidades 

relacionadas com o conceito de EP-TI, surge a dúvida sobre quais dessas entidades examinar 

no momento de relatar as características do EP-TI. Não há dúvidas sobre o enfoque no PMO 

criado em 2007. Não há dúvidas ainda que devemos desconsiderar o EP nível 1, pois nesta 

pesquisa estamos enfocando EP nível 2. A dúvida está se devemos considerar a área de 

Gerência de Projetos criada em 2005. Muito embora essa área não tivesse um nome 

formalmente atribuído que remetesse ao conceito de EP-TI, ela atende a definição de EP-TI 

usada nesta pesquisa, que será apresentada na subseção 8.2.1. Portanto, decidimos incluir essa 

área em nossa análise sobre motivadores para criação de EP-TI.  

A seguir descrevem-se as características do PMO da Organização D. Ele não terá 

nenhuma autoridade de tomada de decisão sobre o andamento dos projetos, mas acompanhará 

a execução dos projetos e será co-responsável pelos resultados. Se o PMO perceber que o 

projeto tem problemas, caberá a ele sinalizar a existência desses problemas para a direção de 

TI. Portanto, nem projetos, nem gerentes de projetos estarão alocados no PMO, que contará 

porém com seis funcionários, sendo 5 efetivos e 1 estagiário As métricas adotadas para avaliar 

o PMO estão relacionadas com a melhoria na taxa de sucesso dos projetos, isto é, conclusão 

dos projetos no prazo, custo e com a satisfação dos clientes 

Conforme exposto em 7.5.1, a principal função do PMO será validar as demandas das 

áreas de negócios recebidas da área de Processos. Ele terá ainda as seguintes funções: dar 

aconselhamento aos gerentes de projetos, dar visibilidade à carteira de projetos TI da empresa 

de uma forma padronizada, avaliar carga e capacidade de execução de projetos em TI e 

aplicar critérios de priorização de projetos. 
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A Tabela 10 apresenta as funções exercidas pelo PMO e pela área de gerenciamento de 

projetos criada em 2005, conforme sugerido por Hobbs e Aubry (2007, p.82-84), bem como o 

grau de eficácia obtido na consecução de objetivos esperados. A escala de importância varia 

de (1) = nenhuma a (5) = muita, passando por pouca, razoável, e considerável. A mesma 

escala foi usada para a eficácia. Quando a importância era menor do que 2, a eficácia não era 

avaliada (NA). Cabe explicar que não avaliamos a eficácia das funções desempenhadas pelo 

PMO, pois no momento em que realizamos as entrevistas ele acabara de ser criado. Portanto, 

considerou-se que não é apropriado fazer essa avaliação, pois ainda não houve tempo 

suficiente para substanciá-la.  

 

Tabela 10: Funções desempenhadas pelo EP-TI na Organização D 

Importância Eficácia Função 

Ger. Proj 
(2005) 

PMO 
(2007) 

Ger. Proj 
(2005) 

Monitorar e controlar o desempenho dos projetos  5 5 4 

Desenvolver competências e metodologias de 
gerenciamento de projetos 

5 5 4 

Gerenciamento de múltiplos projetos  1 4 NA 

Gerenciamento estratégico em TI 1 1 NA 

Aprendizado organizacional 4 4 2 

Executar tarefas especializadas para os Gerentes de 
Projetos (p.ex., preparar cronogramas) 

2 2 NA 

Gerenciar as interfaces com os clientes 3 3 3 

Recrutar, selecionar, avaliar e determinar salários 
de Gerentes de Projetos 

4 2 4 

 
 

Nota-se que Ger. Proj. (2005) e PMO (2007) têm grande alinhamento de funções, 

exceto em duas funções. A primeira é o gerenciamento de múltiplos projetos. Isto se deve ao 

fato que em 2005 as áreas de negócios eram responsáveis pelo gerenciamento do portfolio, 

mas em 2007 isto será responsabilidade do PMO. A segunda função em que há dissonância é 

a relacionada à gestão administrativa dos gerentes de projetos. Isto se deve ao fato de que em 

2005 a líder da área de gerenciamento de projetos tinha ascendência hierárquica sobre os 

gerentes de projeto, ao passo que o PMO não terá. 
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Nota-se ainda que três das funções típicas do PMO foram consideradas de nenhuma ou 

pouca importância, ao passo que quatro das funções foram avaliadas de considerável a muita 

importância. Cabe observar ademais que a eficácia na função aprendizado organizacional é 

avaliada como pouca, muito embora a importância da função seja considerável. Isso indica a 

existência de uma oportunidade de melhoria relevante. 

Pode-se concluir que o PMO na Organização D tem características de alguns dos tipos 

de EP apresentados no Quadro 2, a saber, os tipos de Estudioso  a Boletim Metereológico. Por 

sua vez, a área de Gerenciamento de Projetos (2005) desempenhava funções atribuídas a 

alguns dos tipos de PMO apresentados no Quadro 2. O gerente da área desempenhava funções 

com características semelhantes aos tipos que vão de CPO (no referente à alocação de 

gerentes de projetos aos projetos) a Boletim Metereológico, ao passo que o conjunto dos 

gerentes de projetos desempenhava funções com características semelhantes aos tipos 

Estudioso, Corpo de Bombeiros e Aviso aos Navegantes. Esses aspectos serão mais 

detalhados na próxima subseção. 

 

 

7.5.4 Razões para a criação do EP-TI 

 

 

Inicialmente será exposto o histórico do desenvolvimento das competências em 

gerenciamento de projetos nesta empresa, pois esse contexto ajuda a iluminar as motivações 

da criação de EP-TI. Em seguida, abordam-se diretamente as razões para a criação. 

 

Histórico  

 

Em 2000 houve uma primeira iniciativa de criação do EP-TI, mas foi abandonada em 

2001, porque não deu bons resultados. A causa do fracasso é que não havia gerentes de 

projetos. Eram os analistas, com responsabilidades na produção e suporte, que gerenciavam os 

projetos. 

Em 2003 foram retomados os esforços para desenvolver as competências 

organizacionais da área de TI em gerenciamento de projetos. Dentro da área de Sistemas e 

Aplicativos, começou a ser definido um profissional para gerenciar projetos. Esse profissional 

tinha dois papéis: o de gerente de projetos e o do analista de sistemas. Em função da 
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percepção de que o papel do gerente de projetos ficava em segundo plano toda a vez que o 

analista de sistemas era chamado a dar suporte aos sistemas operacionais do dia-a-dia, em 

Out./2005 foi montada uma estrutura dedicada ao gerenciamento de projetos. Criou-se uma 

Gerência de Projetos e 9 funcionários foram alocados à área para atuarem exclusivamente 

como Gerentes de Projetos. Procurou-se desenvolver de forma mais consistente e intensa as 

competências em gerenciamento de projetos desses funcionários, criando métricas para medir 

a efetividade da área de gerenciamento de projetos e adotando ferramentas para uma melhor 

gestão dos projetos. Enquanto em 2003 a gestão de projetos enfocava escopo e prazo, em 

2005 passou-se a considerar também custo, risco e comunicação, isto é, foram mais 

disciplinas do modelo PMI (2004a) para gestão de projetos. Embora a área não fosse chamada 

de EP, na visão da responsável pela área eram desempenhados papéis normalmente atribuídos 

a um EP. Por exemplo, desenvolver uma metodologia padronizada para a gestão de projetos, 

bem como estabelecer métricas para acompanhar a efetividade da gestão de projetos de TI na 

empresa.  

O foco do trabalho realizado nesta época foi ganhar qualidade na gestão dos projetos e 

melhorar a efetividade das entregas dos projetos, com pouca ênfase em dar visibilidade para a 

carteira de projetos da empresa. Houve, então, um importante aumento na taxa de projetos 

concluídos no prazo e no custo (de 30% em 2005 para 67% em 2007). Uma das razões para 

isso está no fato de que até 2005 os gerentes de projetos não estavam dedicados 

exclusivamente a gerenciar projetos4. Outra razão importante é que a metodologia de gestão 

de projetos usada pela empresa foi definida pelos próprios gerentes de projetos. Houve um 

forte investimento da Diretoria de TI neste sentido. Durante 10 meses, todas as sextas-feiras 

foram reservadas a reuniões em que os gerentes de projeto discutiam propostas elaboradas por 

eles próprios sobre os padrões e a metodologia de gestão de projetos a ser adotada. 

Naturalmente, os gerentes de projeto sentem-se mais inclinados a utilizar uma metodologia 

que eles ajudaram a construir.  

Essa melhora na entrega dos projetos serviu para mostrar à Direção de TI que o 

caminho estava certo, isso é, que gestão de projetos agrega valor. Porém, era preciso ter 

pessoas dedicadas a gerenciar projetos; e também uma estrutura voltada a aprimorar a gestão 

de projetos na empresa.  

                                                 
4 Cabe destacar que a formação do profissional de gerenciamento de projetos dentro de TI foi lenta. 
Progressivamente, os antigos analistas de sistemas foram perdendo suas antigas responsabilidades em análise de 
sistemas e suporte a sistemas de produção, e foram passando a exercer exclusivamente as funções de gerente de 
projetos. 
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Cabe notar que em 2005 foi criada uma entidade de suporte dentro de um projeto ERP 

(Enterprise Resources Planning - Sistema de Gestão Empresarial) que apresentava problemas. 

Nessa implantação, houve apoio do fabricante do ERP; portanto, é lícito supor que houve 

também alguma influência do fabricante para que  isso fosse feito de modo a reduzir os 

problemas do projeto. Essa entidade foi chamada de PMO, mas ela desempenhava apenas um 

papel de apoio ao planejamento e controle de um projeto estratégico que apresentava 

problemas. O foco deste PMO era exclusivamente este projeto e ele, naturalmente, foi extinto 

com a conclusão do projeto. Conforme vimos na seção 4.3, esse EP pode ser classificado 

como nível 1. Segundo o CIO, a experiência com o EP nível 1 serviu para reforçar a 

determinação de criar um EP nível 2, em cujo domínio encontram-se todos os projetos de TI. 

 

Razões 

 

 Segundo a gerente da área de projetos (na estrutura de 2005), a criação do PMO em 

2007 é mais um estágio em um processo de valorização do gerenciamento de projetos em TI. 

Antigamente, a área de TI se perdia no escopo, no prazo e no custo, e tinha que se explicar 

com as áreas de negócios, quase que se desculpar. No momento das entrevistas isso já havia 

mudado, existindo fatos registrados sobre a condução do projeto, e sabendo-se explicar muito 

bem tanto o sucesso como o insucesso. Portanto, a maior razão é agregar valor garantindo a 

entrega dos projetos de TI.  

Segundo o diretor da área Dir. TI (por simplicidade referido como CIO doravante), 

muito embora exista um contexto de transformação organizacional no momento da criação do 

PMO, não é este contexto que está motivando sua criação. A idéia de criar o PMO teve início 

em 2005, com a criação da entidade mencionada anteriormente que se dedicava 

exclusivamente ao projeto ERP. Naquele momento, pensou-se em estender sua aplicação para 

todos os projetos de TI. A nova estrutura adotada concretizou este plano. Cabe destacar que 

essa criação foi bastante questionada pela alta direção da empresa, que argumentava se havia  

necessidade de criar uma área de planejamento em TI, uma vez que já existia uma área de 

planejamento em nível corporativo. A justificativa do CIO para a criação da área é que ela iria 

permitir rastrear a situação de cada projeto, aumentando as chances de que projetos  fossem 

concluídos no prazo, custo e escopo previstos. Cabe destacar que a relevância ou mesmo a 

existência da área de Gerência de Projetos na estrutura de 2005 nunca foi questionada, tendo 

sempre sido reafirmada sua importância.  



 97 

 O Quadro 8 resume dados sobre a satisfação de usuários, clientes e da direção com o 

gerenciamento de projetos na empresa. A escala de satisfação varia de nenhuma a muita, 

passando por pouca, razoável e considerável. Vemos que em 2005 usuários e clientes tinham  

pouca satisfação no referente à performance de TI no atendimento a demandas (prazo e 

qualidade). Por sua vez,  a direção de TI não estava satisfeita com aspectos da metodologia de 

gerenciamento de projetos adotada, nem com o andamento dos projetos e controle do 

portfolio. Na criação do PMO em 2007, a avaliação de usuários, clientes e executivos havia 

melhorado em todos os aspectos para o líder da área de Gerência de Projetos na estrutura de 

2005, mas não para o CIO.  

 

 Criação da Gerência  

de Projetos (2005) 

Criação do PMO                 

(2007) 

Grau de satisfação de 

usuários e clientes com 

relação à performance de 

TI no atendimento a 

demandas 

Líder – pouca 

CIO – há percepção de que 

prazos e custos não são 

cumpridos 

Líder – considerável  

CIO – há percepção de que 

prazos e custos não são 

cumpridos 

Grau de satisfação de 

executivos com relação ao 

andamento dos projetos e 

controle do portfolio 

Líder – nenhuma 

CIO – há percepção de que 

prazos e custos não são 

cumpridos, mas não há 

queixas com relação à 

controle da carteira 

Líder – razoável (há reunião 

semanal com os executivos da 

empresa  para levar a situação 

dos projetos) 

CIO – há percepção de que 

prazos e custos não são 

cumpridos, mas não há 

queixas com relação à 

controle da carteira 

Grau de satisfação da 

direção de TI com a 

metodologia de gerência de 

projetos existente 

Líder – nenhuma 

CIO – nenhuma no 

estabelecimento de requisitos 

Líder – considerável 

CIO – nenhuma no 

estabelecimento de requisitos 

Quadro 8: Satisfação com aspectos do gerenciamento de projetos na Organização D 
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Percebe-se que a avaliação do CIO é mais negativa do que a da líder com relação à 

situação em 2007, o que, talvez, possa ser explicado pelo fato de que a líder da área de 

Gerência de Projetos estava avaliando o próprio trabalho. No referente ao controle da carteira, 

entretanto, a situação se inverte, e o CIO afirma que TI “...tem o melhor nível de visibilidade 

da empresa, a gente tem tudo bem estruturado...”, ao passo que a líder da área de Gerência de 

Projetos considera que há apenas satisfação razoável com o controle. Tendo em vista que a 

líder de projetos não declarou que o nível de satisfação com o controle foi um motivador para 

a criação do PMO, esta diferença de opiniões não afeta este estudo. Portanto, não será 

incluída a insatisfação com a visibilidade como um motivador. 

Pode-se sintetizar as razões expostas acima pelos dois entrevistados com os dois 

motivadores abaixo: 

a) Insatisfação com a metodologia de gerenciamento de projetos em geral e no 

referente ao estabelecimento de requisitos; 

b) Insatisfação com a capacidade de TI de entregar projetos dentro do prazo, custo 

e com a qualidade esperada 

Através da análise de conteúdo, identificaram-se as passagens das entrevistas que 

evidenciam a presença destes motivadores. O Quadro 9 exibe os resultados 

 

Motivador Passagem na entrevista 

Insatisfação com a 
metodologia de 
gerenciamento de 
projetos em geral 
(Gerência de Projetos 
- 2005) e no referente 
ao estabelecimento de 
requisitos (PMO - 
2007) 

Pesquisador: “ vamos passar para a avaliação da metodologia de 
gerência de projetos existentes na época, aí a gente pode dizer de 
2005 e de 2007, como você estava ? 

Líder Gerência de Projetos: “Antes [2005] era insatisfatória, cada 
um conduzia como podia, eu acho que a metodologia hoje 
[2007]...ela é bastante satisfatória, o que falta ainda é experiência...  
o problema ainda está antes, ainda chega muito ruim a demanda. Eu 
não sei se é possível ela chegar melhor, essa é uma dúvida... se tem 
uma coisa que o PMO pode ajudar muito o gerente de projeto é não 
fazer a pergunta para o gerente de projeto, é fazer para o analista de 
negócios [área de Processos, que define demanda com clientes]...” 

 

Pesquisador: “Como você avalia a metodologia que você tinha em 
2005 e a que você tem já hoje, enfim, você espera que o seu PMO 
trabalhe forte em cima disso... 

CIO: “O grande ganho que a gente vai ter é no estabelecimento dos 
requisitos, é na disciplina de estabelecer os requisitos, de conseguir 
conscientizar a área usuária da importância disso.”  
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Motivador Passagem na entrevista 

Insatisfação com a 
capacidade de TI de 
entregar projetos 
dentro do prazo, 
custo e com a 
qualidade esperada 
(Gerência de Projetos 
- 2005 e PMO-2007) 

Pesquisador: “O que eu queria passar com você é esse ponto, 
razões que justificaram a criação do escritório de projetos...” 

Líder Gerência de Projetos: “...porque a gente se perdia no 
escopo, no prazo e no custo e a gente explicava, mas não 
justificava, aliás a gente se desculpava o tempo todo junto ao 
usuário... antes [2005] a gente se perdia, a gente não sabia se o 
problema tinha sido de infra, se tinha sido... estava na cabeça das 
pessoas, ... mas não existia um processo onde aquilo ficava claro...o 
mais importante [era] agregar valor e entregar, garantir a entrega.” 

 

 

Pesquisador: “no momento em que você estava criando esse PMO, 
tem dois momentos ... vamos nesses dois momentos, 2005 e 2007, 
qual é o grau de satisfação dos seus usuários, dos seus clientes 
sobre performance de TI no atendimento à demandas, qualidade e 
prazo? 

CIO: “...existe uma percepção de que os prazos não são cumpridos 
e os custos também não, ainda existia em 2005 e ainda existe hoje.”  

Pesquisador: “E com relação aos executivos, a percepção deles 
com relação também a esse atendimento ? ”  

CIO: “Também, também, isso eu quero mudar, é custo, na TI é 
custo e é complexo, não cumpre os prazos.” 

 

 

Pesquisador: “O que você sente como mais importante para você, 
enfim, quando te perguntarem, isso aí [PMO-2007] realmente vai 
gerar custo fixo para você, e aí a sua liderança vai dizer, mais custo 
fixo? Como é que você vai defender [o PMO-2007] ?”  

CIO: “ Como eu defendo isso, eu consigo rastrear e garantir, ter 
melhor garantia de que o projeto vai ser cumprido no prazo, no 
escopo e no custo...” 

 

Quadro 9: Motivadores para a criação do EP-TI na Organização D  
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7.6 Discussão 

 

 

A discussão está organizada em duas seções. Na primeira, discutem-se os insights 

obtidos a partir da análise comparativa de informações coletadas nas organizações estudadas. 

Na segunda seção, constrói-se o modelo conceitual da decisão de criação de EP-TI, bem como 

se examinam suas relações lógicas. A obtenção deste modelo é o principal objetivo da Fase 1 

desta pesquisa. 

 

 

7.6.1 Análise comparativa dos casos 

 
 

Os estudos de caso apresentam evidências de que empresas de consultoria podem 

representar um papel importante na tomada de decisão de criação do EP-TI. O PMO da 

Organização A, por exemplo, foi criado durante uma reestruturação em TI realizada com 

apoio de uma consultoria. No caso da Organização D, a criação do PO dentro do projeto de 

implantação do ERP foi em alguma medida influenciada pelo fabricante do ERP. Conforme  

visto, por ter dados bons resultados, essa experiência reforçou a determinação da direção de 

TI para criar o PMO posteriormente. A Organização B, entretanto, mostra que as empresas 

podem tomar esta decisão sem um aconselhamento externo formal. Nesta Organização, a 

decisão de criar o PO foi influenciada pelo contato da equipe e direção de TI com as melhores 

práticas de gerenciamento de projetos divulgadas no mercado. Empresas de consultoria, 

entretanto, apoiaram o PO na definição da metodologia de gerenciamento de projetos  de TI, o 

que no entanto não ocorreu no casos das Organizações A e D. Ou seja, nos casos estudados, 

as empresas de consultoria tiveram um papel relevante no estabelecimento do EP-TI, seja 

estimulando a decisão de criar o EP-TI, seja apoiando o EP-TI em um de seus papéis mais 

importantes, a saber, a definição de uma metodologia de gerenciamento de projetos.  

Uma vez criado o EP-TI, em nenhuma das Organizações sua existência foi questionada 

posteriormente. Todavia, cabe notar que o EP-TI é uma entidade bastante recente nas 

Organizações A e D. Portanto, é lícito supor que ainda é cedo para o surgimento de pressões 

para o fechamento do EP-TI. Dada a grande resistência encontrada pela direção de TI da 

Organização D para a aprovação da criação do EP-TI, podemos supor é mais provável que 
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surjam questionamentos mais fortes na Organização D do que na A, onde a criação do EP-TI 

teve o patrocínio do presidente da empresa. No caso da Organização B, esse questionamento 

já poderia ter surgido, pois ela possuí o EP-TI mais antigo em atividade, dispõe de duas 

entidades desempenhando papéis de EP-TI. A não existência de questionamentos é forte 

evidência de que a direção da Organização B está satisfeita com seus EP-TI.  

No referente à estrutura organizacional, nota-se que as Organizações A e C possuem 

estrutura entre funcional e matricial fraca, ao passo que as Organizações B e D possuem 

estrutura entre matricial balanceada e matricial forte (Project Management Institute, 2004a, p. 

28). Cabe ressaltar, entretanto, que o responsável pelo EP-TI da Organização A tentava influir 

na direção da empresa visando criar o papel de gerente de projetos em tempo integral, o que 

aproximaria a Organização A de uma estrutura matricial balanceada. Portanto, isto parece ser 

uma evidência de que EP-TI são mais prováveis em organizações com estrutura matricial do 

que em organizações com a clássica estrutura funcional. 

Com relação ao portfolio de projetos de TI, a análise comparativa dos dados obtidos 

mostrou que o número de projetos no portfolio não parece ser um direcionador relevante, pois 

a empresa com o maior número de projetos no portfolio (Organização C) não tem EP-TI.  

Cumpre notar que o tamanho da carteira é sem dúvida um fator importante, o que pode ser 

demonstrado se considerarmos que empresas sem projetos ou com poucos projetos em TI não 

verão nenhum sentido em criar um EP-TI. Contudo, como nesse estudo enfocamos grandes 

empresas, a variável tamanho do portfolio foi controlada por eliminação (PEDHAZUR; 

SCHEMELKIN, 1991, p. 213), isto é, foi convertida em uma constante, pois é lícito supor que 

grandes empresas tenham um portfolio expressivo de projetos em TI. Dadas empresas com 

tamanhos de portfolio de projetos em TI aproximadamente equivalentes, o que parece ser um 

diferenciador entre empresas que têm e que não tem EP-TI é a importância estratégica dos 

projetos no portfolio. Este aspecto será aprofundado na próxima seção.  

 Com relação às funções desempenhadas pelo EP-TI, nas três organizações em que a 

entidade existe foram consideradas de considerável a muita importância tanto a função 

monitorar e controlar o desempenho dos projetos como a função desenvolver metodologias e 

competências em gerenciamento de projetos. Este resultado corrobora as descobertas da 

pesquisa de Hobbs e Aubry (2007, p. 81-84) sobre as funções desempenhadas pelos EP.  

Finalmente, cabe notar que não foram observadas diferenças significativas entre os 

entrevistados no nível de conhecimento do tema tratado, talvez porque todos possuem  um 

nível educacional equivalente (graduados e pós-graduados) e grande experiência em 

gerenciamento de projetos. 
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7.6.2 Modelo conceitual 

 

 

O Quadro 10 consolida os motivadores para criar um EP que foram encontrados na 

literatura e nos estudos de caso.  

 

  Motivadores para criar um EP 

Literatura 
(Quadro 3) 

1. Aperfeiçoar o gerenciamento de projetos e reduzir o número de projetos 
problemáticos 

2. Usar recursos de modo mais eficiente em ambiente de múltiplos projetos 

3. Melhorar a qualidade e satisfação do cliente 

4. Há necessidade de implementar projetos estratégicos  

5. Facilitar a transferência de conhecimento sobre gerenciamento de 
projetos na organização 

6. Atenção às práticas de gerenciamento de projetos consideradas como as 
melhores pelo mercado 

7. Melhorar o controle e a comunicação sobre a situação dos projetos 

Estudos de 
caso 

Organização A (Quadro 5): 

8. Pouca satisfação com a capacidade de entrega de projetos de TI  

9. Pouca satisfação com as práticas e métodos de gestão de projetos e 
gestão do conhecimento a respeito 

10. Necessidade de sustentar a estratégia de crescimento da organização 

Organização B(Quadro 6): 

11. Pouca satisfação com a metodologia e práticas de gestão de projetos. 

12. Pouca satisfação com o cumprimento de prazos  

13. Contato com as melhores práticas de mercado 

14. Pouca satisfação com o controle do portfolio estratégico de TI 

Organização D (Quadro 9): 

15. Insatisfação com a metodologia de gerenciamento de projetos em geral e 
no referente ao estabelecimento de requisitos 

16. Insatisfação com a capacidade de TI de entregar projetos dentro do prazo, 
custo e com a qualidade esperada 

Quadro 10: Síntese dos motivadores para criar um EP 
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A análise do Quadro 10 mostra uma grande similaridade entre os motivadores para 

criação de EP-TI encontrados na literatura e nos estudos de casos. Por exemplo, o motivador 1 

encontra correspondência com os motivadores 8, 9, 11, 12, 15 e 16. O motivador 3, com os 

motivadores 8, 12 e 16. O motivador 4, com o motivador 10. O motivador 5, com o motivador 

9. O motivador 6, com o motivador 13. O motivador 7 com o motivador 14. Dos motivadores 

encontrados na literatura, apenas o motivador 2 não foi confirmado pelos estudos de caso. Na 

relação inversa, todos os motivadores encontrados nos estudos de caso são mencionados na 

literatura. Assim, os estudos de caso serviram para confirmar e ampliar o entendimento dos 

motivadores para criar um EP relatados pela literatura. 

O Quadro 11, por sua vez, consolida os motivadores para não criar um EP que foram 

encontrados na literatura e nos estudos de caso. 

 

 Motivadores para não criar um EP   

Literatura 

(Quadro 4) 

17. Não há provas de que melhora o desempenho dos projetos 

18. Aumenta o custo fixo e pode não proporcionar benefícios que justificam 

este aumento 

19. Aumenta a burocracia 

20. Cria conflitos entre setores da organização 

21. Surgem conflitos e ressentimentos com os gerentes de projetos  

22. Perda de talentos para o gerenciamento de projetos 

23. O ambiente é estável, sem importantes projetos a implementar 

24. Os métodos de gerenciamento de projetos e os resultados obtidos são 

satisfatórios 

Estudo de 

caso  

Organização C (Quadro 7) 

25. Satisfação com o desempenho em gerenciamento de projetos e o controle 

do portfolio 

26. Um EP aumenta a burocracia, aumenta o custo fixo e pode desviar a 

atenção da entrega dos projetos  

27. Não há evidências concretas de que aumenta o sucesso dos projetos 

Quadro 11: Síntese dos motivadores para não criar um EP 
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A análise do Quadro 11 também mostra uma grande similaridade entre os motivadores 

para não criar um EP-TI encontrados na literatura e nos estudos de casos. Por exemplo, o 

motivador 17 encontra correspondência com o motivador 27. Os motivadores 18 e 19, com o 

motivador 26. O motivador 24, com o motivador 25. Dos motivadores encontrados na 

literatura, os motivadores 20, 21, 22 e 23 não foram confirmados pelos estudos de caso. Na 

relação inversa, todos motivadores encontrados nos estudos de caso foram mencionados na 

literatura. Assim, o único estudo de caso de empresas que não tem EP-TI serviu para 

confirmar alguns dos motivadores para criar um EP relatados pela literatura.  

O próximo passo é criar um modelo conceitual para a decisão de criação de um EP-TI. 

Para tanto, é preciso “explicar quais conceitos e argumentos causais são adotados a partir das 

fontes citadas, e como eles são vinculados à teoria que está sendo desenvolvida” (SUTTON; 

STAW, 1995, p. 373, tradução nossa). Deseja-se que este modelo seja parcimonioso  na 

inclusão de motivadores, mas ao mesmo tempo seja abrangente o bastante para abrigar todos 

os aspectos dessa decisão (HAIR et al, 1998, p. 24; WHETTEN, 1989, p. 490).  

 Analisando os quadros 10 e 11 acima, percebe-se que há motivadores que expressam 

opiniões sobre os resultados, bons ou ruins, provocados pela criação de um EP-TI. Podemos 

incluir nessa categoria os motivadores 1 a 3, 5, 6, 7, 13, 17 a 22, 26 e 27. Por outro lado, os 

demais motivadores (4, 8 a 12, 14 a 16, 23 a 25) expressam o reconhecimento de uma 

situação, confortável ou desconfortável.  

Enfocando os motivadores que expressam opiniões e resumindo estes motivadores, 

pode-se extrair o primeiro construto para o modelo, conforme segue: Opinião sobre EP. Cabe 

notar que os motivadores de 1 a 3, 5 a 7 e 13 apresentam uma opinião favorável, ao passo que 

os motivadores 17 a 22, 26 e 27 uma opinião desfavorável.  

 Enfocando agora os motivadores que expressam o reconhecimento de uma situação, 

nota-se que existem semelhanças evidentes entre eles. Por exemplo, os motivadores 8, 9, 11, 

12, 15, 16, 24 e 25 (primeira parte) apresentam o reconhecimento de uma situação de 

satisfação (24 e primeira parte do 25) ou de insatisfação (demais) com relação à entrega dos 

projetos e metodologia de gerenciamento. O segundo construto será obtido resumindo estes 

motivadores, conforme segue: Satisfação com a entrega dos projetos de TI. 

 Restaram os motivadores 4, 10, 14, 23 e 25 (segunda parte). Uma análise rápida aponta 

para uma forte proximidade entre os motivadores 4, 10 e 23. Neles, há referências à 

importância estratégica, ou falta dela, dos projetos que devem ser executados. Assim, obtém-
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se o terceiro construto resumindo estes motivadores, conforme segue: Importância estratégica 

do portfolio de projetos de TI.  

 Finalmente, restaram os motivadores 14 e a segunda parte do 25, que fazem referência 

ao controle do portfolio. Estes motivadores serão resumidos conforme segue: Satisfação com 

o controle do portfolio de projetos de TI, que se torna o último construto.  

 O Quadro 12 faz um resumo final dos construtos criados a partir dos motivadores 

encontrados na literatura e estudos de casos. 

 

Motivadores associados com Opinião sobre EP 

1. Aperfeiçoar o gerenciamento de projetos e reduzir o número de projetos problemáticos 

2. Usar recursos de modo mais eficiente em ambiente de múltiplos projetos 

3. Melhorar a qualidade e satisfação do cliente 

5. Facilitar a disseminação de conhecimento sobre gerenciamento de projetos na 

organização 

6. Atenção às práticas de gerenciamento de projetos consideradas como as melhores pelo 

mercado 

7. Melhorar o controle e a comunicação sobre a situação dos projetos 

13. Contato com as melhores práticas de mercado 

17. Não há provas de que melhora o desempenho dos projetos 

18. Aumenta o custo fixo e pode não proporcionar benefícios que justificam este aumento 

19. Aumenta a burocracia 

20. Cria conflitos entre setores da organização 

21. Surgem conflitos e ressentimentos com os gerentes de projetos  

22. Perda de talentos para o gerenciamento de projetos 

26. Um EP estimula a burocracia, aumenta o custo fixo e pode desviar a atenção da entrega 

dos projetos  

27. Não há evidências concretas de que aumenta o sucesso dos projetos 
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Motivadores associados com Satisfação com Entrega dos Projetos de TI 

8. Pouca satisfação com a capacidade de entrega de projetos de TI  

9. Pouca satisfação com as práticas e métodos de gestão de projetos e gestão do 

conhecimento a respeito 

11. Pouca satisfação com a metodologia e práticas de gerenciamento de projetos. 

12. Pouca satisfação com o cumprimento de prazos  

15. Insatisfação com a metodologia de gerenciamento de projetos em geral e no referente 

ao estabelecimento de requisitos 

16. Insatisfação com a capacidade de TI de entregar projetos dentro do prazo, custo e com 

a qualidade esperada 

24. Os métodos de gerenciamento de projetos e os resultados obtidos são satisfatórios 

25. Satisfação com o desempenho em gerenciamento de projetos [e o controle do portfolio] 

Motivadores associados com Importância Estratégica do Porftolio de Projetos de TI 

4. Há necessidade de implementar projetos estratégicos  

10. Necessidade de sustentar a estratégia de crescimento da organização 

23. O ambiente é estável, sem importantes projetos a implementar 

Motivadores associados com Satisfação com o Controle do Porftolio de Projetos de TI 

14. Pouca satisfação com o controle do portfolio estratégico de TI 

25. Satisfação com o desempenho em [gerenciamento de projetos e o] controle do portfolio 

Quadro 12: Associações entre motivadores identificados e construtos definidos 

 

 

A Figura 9 exibe o modelo conceitual obtido. Por simplicidade, excluiu-se da expressão 

dos construtos os termos “de TI” e “de projetos de TI”, que ficam subentendidos uma vez que 

estamos tratando de uma decisão de criação de Escritórios de Projetos na área de TI.  
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           Figura 9: Modelo conceitual5  

                   
 

Vamos agora analisar “ quais são as dinâmicas psicológicas, econômicas ou sociais que 

justificam a seleção dos fatores e as relações de causalidade propostas” (WHETTEN, 1989, p. 

491, tradução nossa). Conforme enfatizado por Webster e Watson (2002, p. XIX, tradução 

nossa), “o raciocínio ou justificativa para as relações representa a parte crucial do processo de 

desenvolvimento de teoria”.  

 A criação formal de um EP-TI implica na criação de custo fixo, por menor que ele seja. 

Portanto, a idéia de criar um EP é analisada com cuidado, talvez mesmo com ceticismo, pelos 

executivos que tomam a decisão. Quais fatores terão peso nesta decisão ? É lícito supor que 

serão considerados tanto fatores objetivos ligados ao contexto da empresa como fatores mais 

subjetivos ligados às percepções dos indivíduos sobre a natureza de EP e os resultados que ele 

proporciona. O conjunto destes fatores determinará a decisão sobre a criação de um EP-TI.  

No modelo mostrado na Figura 9, essa dinâmica está representada por quatro variáveis 

independentes não observáveis (construtos) que causam uma variável dependente, observável, 

dicotômica (sim/não). Os fatores contextuais e mais objetivos ligados ao contexto da empresa 

e da área de TI estão representados pelos construtos satisfação com a entrega dos projetos, 

satisfação com o controle do portfolio e importância estratégica do portfolio. Os fatores mais 

                                                 
5 Na subseção 8.5.2, Pontuação dos Construtos, será visto que após reversão dos indicadores negativos, a redação 
do construto Opinião sobre EP será modificada para Opinião favorável sobre EP. 
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subjetivos e ligados às percepções, experiências e pré-conceitos dos executivos sobre a 

entidade EP-TI estão resumidos pelo construto opinião sobre EP.  

Para ilustrar a dinâmica do modelo, imagine-se que uma empresa possua o seguinte 

contexto: a) baixo nível de satisfação com a entrega dos projetos de TI, por exemplo, devido a 

atrasos, b) há projetos estrategicamente importantes a executar em TI, c) a direção da empresa 

já ouviu falar sobre EP e acredita que sua criação pode ajudar a reduzir atrasos em projetos. 

Nesse contexto, é muito provável que a empresa decida criar um EP-TI. Por outro lado, se for  

imaginado um outro contexto, em que há alto nível de satisfação com a entrega dos projetos 

de TI, então mesmo que existam projetos estratégicos a executar e a direção tenha uma 

opinião favorável sobre EP, é provável que a resistência à criação de custo fixo seja muito 

forte e a empresa decida não criar o EP-TI. Em síntese, esses exemplos ilustram o modo como 

o contexto da empresa é capturado pelos construtos, cuja ação combinada tende a conduzir a 

empresa para o sim ou para o não na decisão sobre criação de um EP-TI. 

Uma parte importante no trabalho de desenvolvimento teórico é a identificação de 

hipóteses rivais, bem como a antecipação de evidências que mostrariam que a teoria está 

errada (KING; KEOHANE, p. 32). No referente a hipóteses rivais, podemos certamente 

imaginar modelos alternativos com mais ou menos construtos, ou com construtos definidos 

diferentemente, ou ainda com relacionamentos não indicados na Figura 9. As possibilidades 

de modificar esse modelo teórico são inúmeras e podem servir como um “...um guia útil para 

pesquisa...” (WHETTEN,  1989, p. 491, tradução nossa). No referente à antecipação de 

evidências contra a validade do modelo, elas consistem em casos de empresas que contrariem 

a lógica do modelo exposta acima. Por exemplo, se existir uma empresa que decidiu criar um 

EP-TI, muito embora estivesse satisfeita com a entrega de seus projetos, estivesse satisfeita 

também com o controle de seu portfolio, não tivesse projetos estratégicos a implementar e, 

finalmente, a opinião da direção sobre EP fosse desfavorável, então esta será uma forte 

evidência contra a validade do modelo. Ou, vice-versa, se existir  uma empresa que decidiu 

não criar um EP-TI, muito embora não estivesse satisfeita com a entrega de seus projetos, não 

estivesse satisfeita também com o controle de seu portfolio, tivesse projetos estratégicos a 

implementar e, finalmente, a opinião da direção sobre EP fosse favorável, então esta será 

outra forte evidência contra a validade do modelo. 

 O modelo proposto apresenta duas implicações interessantes. A primeira e mais óbvia é 

que ele pode servir como um apoio para executivos que estão considerando se devem ou não 

criar um EP-TI em suas empresas. Para tanto, considera-se oportuno criar uma regra 

discriminante para diferenciar empresas que criaram um EP-TI e estão satisfeitas de empresas 
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que não têm nem estão pensando em criar um. A segunda é que o modelo pode auxiliar a 

entender e prever como a evolução do contexto empresarial irá impactar a existência do EP-

TI. Por exemplo, caso aumente a satisfação com as entregas dos projetos, diminua o número 

de projetos estratégicos e melhore o controle do portfolio, é lícito prever que a continuidade 

do EP-TI poderia ser questionada. Outra possibilidade é que esse questionamento ocorra por 

conta de uma mudança na direção da empresa, tendo a nova direção uma opinião pouco 

favorável em relação a EP. Nesse caso, também, a existência do EP-TI poderia ser 

questionada. Esse modelo, portanto, pode servir como uma referência teórica para explicar 

não apenas porque muitas empresas estão abrindo EP, enquanto outras não fazem isso, mas 

também para explicar porque muitos EP estão “…sendo fechados ou radicalmente 

redesenhados quase tão rapidamente [como são criados].” (HOBBS, AUBRY, p. 79, 2007, 

tradução nossa).  

 
 
 



 110 

8 MÉTODOS DE PESQUISA: FASE 2 – LEVANTAMENTO QUANTITATIVO 
 

 

Na Fase 2 da pesquisa objetiva-se testar o modelo conceitual elaborado na Fase 1 e 

propor um modelo discriminante para a criação de EP-TI. O modelo discriminante  permitirá 

diferenciar empresas onde a criação de EP-TI faz mais sentido das empresas onde isso faz 

menos sentido, servindo como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão para executivos 

que estão considerando se devem ou não criar um EP-TI.  

 Este capítulo está organizado em quatro seções. Na primeira, são revisados conceitos   

relacionados com a mensuração de construtos. Em seguida, são definidos os construtos e 

selecionados seus itens. Essa discussão culmina com a construção do modelo de mensuração 

do modelo conceitual exibido na Figura 9. Na terceira seção, são desenhadas as escalas usadas 

para a mensuração dos construtos. Na quarta, são descritos os procedimentos de coleta de 

dados. Finalmente, na quinta seção são apresentados os procedimentos de análise dos dados,  

são revisados os conceitos fundamentais relacionados à técnica de análise discriminante e 

justifica-se seu uso na análise dos dados.  

 

 

8.1 Conceitos fundamentais de mensuração 

 

 

Stevens (1968, apud PEDHAZUR; SCHEMELKIN, 1991, p. 16) define mensuração 

como “a atribuição de números a aspectos de objetos ou eventos de acordo com alguma regra 

ou convenção”. Pedhazur e Schmelkin (1991, p. 15, tradução nossa) afirmam que “...[a] 

ciência, não importa como for definida, é impensável na ausência de algum tipo de 

mensuração”.  Posição semelhante é defendida por Hair et al (2003, p. 176), quando afirmam 

que “a mensuração é fundamental na pesquisa em administração”.  

O instrumento de mensuração utilizado pelos pesquisadores para a medição de 

construtos são as escalas (HAIR et al; 2003, p. 180). Uma boa escala deve atender a dois 

requisitos fundamentais: deve ter validade e confiabilidade (SPECTOR; 1992, p. 6). Validade 

é definida como uma medida de quanto a escala efetivamente mede o construto pretendido 

(SPECTOR; 1992,  p. 6; HAIR et al; 2003, p. 202). A validade da escala é avaliada de três 

formas: validade de critério, de construto e de conteúdo (HAIR et al; 2003, p. 202; 
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PEDHAZUR; SCHEMELKIN, 1991, p. 31). A validade de critério avalia se o construto 

medido comporta-se conforme esperado no referente a outros construtos com que ele está 

relacionado; a validade de construto avalia se diferentes medidas do mesmo construto estão 

correlacionadas (validade convergente) e se medidas de diferentes construtos não estão 

correlacionadas (validade divergente); por fim, a validade de conteúdo avalia a adequação da 

escala conforme a opinião de especialistas e/ou respondentes típicos (HAIR et al, 2003, p. 

202).  

A confiabilidade, por sua vez, é definida como a consistência com que a escala mede o 

construto (SPECTOR; 1992,  p. 6; HAIR et al, 2003, p. 198). Ela pode ser medida de 

diferentes formas: confiabilidade de teste-reteste, de formas equivalentes e de consistência 

interna. A confiabilidade de teste-reteste apresenta dificuldades para aplicação em Ciências 

Sociais (HAIR et al, 2003, p. 198; PEDHAZUR; SCHEMELKIN, 1991, p. 88), que se tenta  

minorar com o uso da técnica de formas equivalentes, porém geralmente sem muito sucesso 

(PEDHAZUR; SCHEMELKIN, 1991, p. 89). A confiabilidade de consistência interna é 

utilizada em escalas em que as variáveis observadas refletem o construto medido. O 

coeficiente alfa de Cronbach é geralmente usado na medição dessa confiabilidade (HAIR et 

al, 2003, p. 200).  

A mensuração dos construtos exibidos na Figura 9 exige a construção de escalas. 

Abaixo se apresenta o procedimento adotado na construção, obtido a partir da adaptação das 

sugestões de Spector (1992, p. 8) e Hair et al. (2003, p. 204): 

1. Definição dos construtos, dos itens e do modelo de mensuração; 

2. Desenho das escalas; 

3. Aplicação do método de mensuração em uma amostra piloto e realização de 

ajustes; 

4. Aplicação do método de mensuração na população de interesse; 

5. Avaliação da confiabilidade e validade das escalas. 

Os passo 1 acima é descrito na seção 8.2, os passos 2 e 3 na seção 8.3, o passo 4 na 

seção 8.4 (procedimentos de coleta de dados) e o passo 5 será tratado seção 8.5 

(procedimentos de análise de dados). 
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8.2 Definição dos construtos, dos itens e do modelo de mensuração 

 

 

O modelo conceitual proposto na Figura 9 possui 5 construtos, cuja definição deve ser 

examinada cuidadosamente, pois “um dos passos mais vitais no desenvolvimento de uma 

escala é a tarefa conceitual de definir o construto” (SPECTOR; 1992, p. 12 , tradução nossa). 

Pedhazur e Schemelkin (1991, p. 16) destacam que “ o que é relevante na mensuração 

somente pode ser determinado dentro de uma teoria implícita ou explícita sobre o objeto de 

estudo”. Portanto, nas próximas sub-seções será explicitada a teoria utilizada na mensuração 

de cada um dos construtos, com base na qual serão definidos os itens, isto é, as variáveis 

indicadoras de cada construto. Pedhazur e Schemelkin (1991, p. 61) destacam que o principal 

guia na seleção dos indicadores é a definição do próprio construto. Portanto, é bastante 

oportuno discutir os dois temas conjuntamente. 

 

 

8.2.1 Decisão sobre a Criação de um EP-TI 

 

 

 No modelo da Figura 9 o construto existência de um EP-TI é uma variável binária, 

podendo assumir dois valores: 

a) Existe um EP-TI, fruto de uma decisão cujo contexto interessa compreender; 

b) Não existe um EP-TI, fruto de um contexto que interessa compreender.. 

 Embora a variável pareça simples, pode-se imaginar casos de empresas em que haja 

dúvida sobre a existência ou não de um EP-TI. Dai e Wells (2004, p. 524, tradução nossa) 

referiram-se a um estado intermediário entre a existência e a inexistência da entidade definida 

na seção 4.3. Este estado foi chamado de “presença de EP” e representa situações em que não 

há EP formalmente estabelecido, mas há recursos provendo à empresa funções e serviços 

típicos de um EP. Na mesma linha, Rad (2001, p. 3) afirma que as capacidades atribuídas a 

um EP podem existir na organização separadamente ou agregadamente. Logo, surge um 

problema:  caso as funções exercidas pelo EP-TI estejam distribuídas entre algumas entidades 

organizacionais da área de TI, existe ou não existe EP-TI ?  

Durante os estudos de casos realizados na fase 1 desta pesquisa, constatou-se que 

algumas funções atribuídas normalmente ao EP podem ser realizadas por meio de arranjos 
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organizacionais que prescindem a presença formal da entidade. Por exemplo, foi relatado 

pelas Organizações A e B que antes da constituição formal do EP-TI foram formados grupos 

para estudar as melhores práticas de mercado em gerenciamento de projetos visando adaptá-

las às respectivas organizações. Desses grupos, posteriormente, originou-se um EP-TI. 

Portanto, é lícito indagar: durante o período de tempo em que grupos trabalharam para criar 

uma metodologia de gerenciamento de projetos, havia ou não havia EP-TI nas organizações ? 

Outro exemplo foi encontrada na Organização D. Nessa empresa, foi apurado que antes da 

criação de um setor formal denominado PMO – equivalente ao EP-TI – foi criado um setor 

que reunia os gerentes de projeto sob uma liderança comum. Na opinião de seu líder, esse 

setor desempenhava muitas das funções de um EP-TI. Portanto, é lícito também perguntar: 

esse setor constituía ou não um EP-TI ?  

Nesta pesquisa, considera-se que existe EP-TI somente quando houver dentro da área de 

TI uma entidade organizacional formalmente criada que centraliza e coordena os projetos da 

área, desempenhando uma ou mais das funções identificadas no estudo de Hobbs e Aubry 

(2007). Ou seja, essa entidade deve estar representada no organograma oficial da área de TI, 

não importando seu nome, número de funcionários, tempo de existência, autoridade, ou outra 

característica qualquer.  

Aplicando esta definição aos casos encontrados na fase 1 da pesquisa, conforme 

descrito em parágrafo anterior, conclui-se que a existência de grupos trabalhando na criação 

de uma metodologia não constitui um EP se esses grupos não fizerem parte de um setor 

formalmente criado para esta finalidade. Portanto, as Organizações A e B não tinham EP-TI 

naquele momento. Por outro lado, a existência de um setor em TI reunindo os gerentes de 

projetos constitui um EP-TI, independentemente da existência ou não dentro desse setor de 

uma entidade chamada EP-TI, ou algo equivalente. Portanto, a Organização D tinha um EP-

TI.  

Embora a definição ajude a identificar o grupo a que pertencem as empresas em 

situações pouco típicas, há casos de empresas em que a aplicação da definição de forma 

rigorosa parece levar a escolhas erradas. Por exemplo, encontrou-se uma empresa em que a 

área de TI está estruturada em 5 setores: 1 voltado às operações, incluindo infra-estrutura, e 4 

voltados a dar suporte a diferentes áreas de negócios. Em cada um dos 5 setores existe um 

gerente de projetos dedicando 90% do seu tempo a gerenciar os projetos do setor. Esses 

gerentes de projetos seguem uma metodologia definida pela área de TI, que eles mantém e 

desenvolvem em comum acordo. Cabe a eles reportar ao CIO a situação dos projetos de TI 

das respectivas áreas de negócio. A estrutura é do tipo matricial equilibrada, portanto não há 



 114 

uma liderança comum para os gerentes de projetos, segundo o CIO porque a alta direção 

vetaria o aumento do número de funcionários. Embora os profissionais exerçam a função de 

gerentes de projetos, eles não têm esse cargo, pois a presença da palavra gerente no cargo 

poderia fazer com que eles se sentissem no direito de ter benefícios incompatíveis com a 

função. Aplicando a definição ao pé da letra, a empresa não tem EP-TI, mas pensa-se que na 

verdade a empresa possuí 5 mini EP-TI. A falta de formalização deve-se mais a uma 

estratégia de redução de custos do que à falta de valorização pela direção da empresa da 

competência em gerenciar projetos. Nesse caso, optou-se por classificar a empresa como 

possuidora de um EP-TI. 

Uma outra situação encontrada no levantamento e que causou dúvida é o das empresas 

em transição, em que o EP-TI ainda não foi criado, mas sua criação já foi aprovada pela 

direção da empresa. Nesses casos, a entidade ainda está sendo estruturada, com  recursos 

sendo providenciados e políticas de atuação sendo elaborados. Nesses casos, considerou-se 

que a empresa possui um EP-TI, apesar da entidade ainda não estar operando normalmente 

no momento da realização da entrevista, pois o contexto da empresa certamente é o de uma 

empresa que cria um EP-TI. 

Assim, dada a criticidade desta definição para a validade dos resultados da pesquisa, na 

primeira seção do instrumento de coleta de dados (ver Anexos C e D para uma visão 

completa do instrumento) apresentamos nossa definição da entidade EP-TI, conforme segue:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Definição: um Escritório de Projetos (EP), também conhecido como Project Management 

Office (PMO), é uma entidade organizacional a quem são atribuídas diversas 

responsabilidades relacionadas a centralizar e coordenar o gerenciamento de projetos sob 

seu domínio. Algumas das funções geralmente atribuídas ao EP são as seguintes: 

1. Monitorar e controlar o desempenho dos projetos;  

2. Desenvolver competências e metodologias de gerenciamento de projetos; 

3. Gerenciar múltiplos projetos (programas); 

4. Apoiar a direção da empresa no desenvolvimento e implantação de seu plano 

estratégico no referente a projetos;  

5. Estimular o aprendizado organizacional em gerenciamento de projetos 

 

Caso exista esta entidade em sua empresa, talvez seu nome não seja nem EP nem PMO. 

Ademais, talvez nem todas as funções acima sejam atribuídas a ela. Mas se existe uma 

entidade organizacional formalmente estabelecida cujas principais responsabilidades são 

centralizar e coordenar o gerenciamento de projetos da área de TI, considere que existe um 

EP na área de TI de sua empresa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A primeira pergunta do questionário aborda diretamente a existência ou não da entidade 

definida acima, conforme segue: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sua empresa possui um EP conforme definido acima? Note que esse EP deve dedicar-se 

quase que exclusivamente aos projetos de TI.  

 (   ) Sim. Há EP formalmente criado na área de TI conforme definido acima 

 (   ) Não. Não há EP formalmente criado na área de TI conforme definido acima 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisando-se cada um dos possíveis valores para a variável dependente (Sim ou Não), 

conclui-se que cada valor pode abranger situações bastante distintas das empresas que devem 

ser consideradas diferentemente na construção do modelo discriminante. Por exemplo, para a 

resposta “Não”, podemos imaginar 4 variantes: 

a) Não há EP na área de TI, mas se está considerando criá-lo;  

b) Não há EP na área de TI, mas já houve no passado e foi fechado; 

c) Não há EP na área de TI; a empresa já pensou no assunto e desistiu; 

d) Não há EP na área de TI, mas a empresa nunca pensou no assunto. 

Por outro lado, para a resposta “Sim”, podemos imaginar duas variantes:  

e) Há EP na área de TI e não se pensa em fechá-lo; 

f) Há EP na área de TI, mas se pensa em fechá-lo. 

 Naturalmente, o problema que se coloca agora é considerar se estas diferentes situações 

podem afetar ilegitimamente a determinação do modelo discriminante. Uma análise mais 

aprofundada indica que isto pode ocorrer nos casos a), d) e f). De fato, devemos tomar 

empresas na situação descrita em a) como um “Sim” ou como “Não” ? E como considerar as 

empresas na situação descrita em d) ? Elas podem ter as características de empresas que criam 

EP-TI, mas simplesmente a direção da empresa ainda não está bem informada sobre o 

conceito EP. Tratar estes casos como um “Não” pode distorcer o modelo e diminuir sua 

eficiência preditiva. No caso f), se a empresa pensa em fechar o EP-TI é possível que a 

decisão de criá-lo tenha sido equivocada. Portanto, deve-se considerar a empresa como um 

“Sim” ou “Não” ? Dado o potencial de distorção nos resultados, esses casos serão tratados da 

seguinte forma:  

• Caso a): se a empresa demonstra intenção maior ou igual a 6 de criar um EP-TI 

(em escala de 1=sem intenção a 10=muita intenção),  o não será convertido 

para  sim, caso contrário, será mantido o não; isto aconteceu com 2 empresas 

da amostra; 
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• Caso d): pode ser que a empresa não pensou no assunto porque não conhece o 

conceito de EP-TI, ou porque não crê que a empresa tenha a necessidade de 

pensar no assunto. Esse último caso é legítimo para os interesses desta 

pesquisa, interessando portanto entender o contexto destas empresas. O 

primeiro caso, por outro lado, indica empresas que não servem para a 

finalidade da pesquisa, pois se o respondente não está familiarizado com o 

conceito de EP ele não está apto a responder ao questionário. Nestes casos, 

excluiu-se a empresa da amostra. Isto ocorreu com apenas 1 das empresas 

contatadas;  

• Caso f): se a empresa demonstra intenção maior ou igual a 6 de fechar o EP-TI 

(em escala de 1=sem intenção a 10=muita intenção),  o sim será convertido 

para  não, caso contrário, será mantido o sim. Esta possibilidade não ocorreu 

com nenhum caso da amostra. 

Em face do exposto, foram incluídas questões no questionário visando discriminar estas 

empresas. As empresas que têm EP-TI responderam ainda a seguinte pergunta: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando a situação atual, avalie seu grau de concordância com as afirmações a seguir: 

√ A direção da empresa pensa em fechar o EP-TI.   

Discordo inteiramente  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  Concordo inteiramente 

√ A direção da empresa está satisfeita com o EP-TI.   

Discordo inteiramente  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  Concordo inteiramente 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cabe esclarecer que o destaque dado à expressão “situação atual” deve-se ao fato de que 

as perguntas para as empresas que respondem “Sim”, referem-se ao contexto da empresa no 

momento da criação do EP-TI. Portanto, é uma pergunta sobre o passado, ao passo que a 

pergunta acima se refere a uma situação do presente.  

 As empresas que não têm EP-TI responderam ainda a seguinte pergunta: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avalie seu grau de concordância com as afirmações a seguir: 

√ A direção da empresa está considerando a criação de um EP-TI.  
Discordo inteiramente  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  Concordo inteiramente 

√ A direção da empresa nunca considerou a criação de um EP-TI.  

Discordo inteiramente  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  Concordo inteiramente 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Para exaurir a análise das possibilidades acima, os casos b) e c) apontam decididamente 

para as empresas que não têm características para manter um EP-TI, ao passo que o caso e) 



 117 

aponta exatamente para o lado oposto, isto é, empresas que têm características para manter 

um EP-TI. Portanto, são as situações mais favoráveis para os objetivos da pesquisa e, 

portanto, não causam preocupação.  

 

 

8.2.2 Satisfação com a Entrega dos Projetos 

 

  

Uma leitura atenta do Quadro 12 mostra que esse construto contém diversos elementos: 

práticas e métodos de gestão de projetos e gestão do conhecimento a respeito, cumprimento 

de prazos, aderência a custos, obtenção da qualidade esperada, resultados do gerenciamento 

de projetos. Estes elementos em seu conjunto representam a capacidade da área de TI de 

conduzir seus projetos com sucesso.  

Muitos autores distinguem sucesso em gerenciamento de projetos do sucesso em 

projetos, sendo o sucesso em projetos medido pelo desempenho na consecução dos objetivos 

maiores do projeto, ao passo que o sucesso em gerenciamento de projetos é medido pelo 

desempenho no alcance dos objetivos de custo, prazo e qualidade (MUNNS; BJEIRNI, 1996, 

p. 81; BACCARINI; 1999, p. 25; COOKE-DAVIES, 2002; p. 185). De modo similar, 

Milosevic e Patanakul (2005, p. 183) agrupam as medidas de sucesso em projetos em medidas 

internas (custo, prazo, qualidade) e medidas externas (beneficiar a organização com aumento 

de participação no mercado, lucros, etc., ou beneficiar os clientes, aumentando sua 

satisfação).  

O aspecto que se deseja mensurar com o construto é o sucesso em gerenciamento de 

projetos, pois como EP nível 2 (ver  seção 4.3), um  EP-TI tem menor influência no sucesso 

do projeto, que é mais influenciado por outros fatores, tais como o direcionamento estratégico 

da empresa e as condições macro-econômicas e competitivas. Não obstante, cumpre destacar 

que o EP-TI pode criticar construtivamente as razões de negócio dos projetos de TI, desta 

forma podendo colaborar com o sucesso dos projetos. Portanto, os indicadores para este 

construto devem indagar sobre a satisfação com cumprimento dos prazos, com a qualidade 

dos entregáveis e com a aderência ao orçamento nos projetos de TI.  

Acredita-se, porém, ser importante incluir mais um indicador nessa lista. Baccarini 

(1999, p.25) argumenta que a avaliação do sucesso no gerenciamento de projetos deve 

examinar a maneira como o projeto foi conduzido e não apenas a consecução das metas de 
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custo, prazo e qualidade. Similarmente, Kerzner (2002, p. 45) afirma que “é possível concluir 

um projeto no prazo, dentro do orçamento e com a qualidade desejada e, mesmo assim, causar 

danos irreparáveis à organização”. Assim, para medir de forma mais completa o nível de 

satisfação da empresa com o sucesso em gerenciamento de projetos, adicionamos um 

indicador para medir a satisfação com as práticas e métodos usados no gerenciamento de 

projetos de TI e na gestão do conhecimento a respeito.  

 Para concluir a definição do construto, cumpre examinar o significado do termo 

satisfação. Naturalmente, podem ser existir diferentes opiniões sobre o sucesso em 

gerenciamento de projetos de TI dentro da empresa. Cabe, portanto, esclarecer quais são as 

partes interessadas (stakeholders) nesses projetos cuja satisfação queremos medir. Como a 

criação do EP-TI é uma decisão da alta direção da empresa – entendida como sendo composta 

pelo principal executivo de TI, pelos executivos das áreas negócios e pelo principal executivo 

da empresa –, parece acertado considerar que esta é a parte interessada cujo nível de 

satisfação devemos mensurar. Naturalmente, o grau de satisfação da alta direção será 

influenciado pela satisfação de outras partes interessadas, tais como clientes e usuários, o que 

nos permite concluir que indiretamente estaremos medindo também o grau de satisfação 

desses partes. 

Assim,  o nível de satisfação da direção da empresa com a entrega dos projetos de TI 

será medido através dos seguintes itens (os códigos dos itens estão exibidos na Figura 10):  

• Cumprimento dos prazos (E1); 

• Qualidade dos entregáveis (E2); 

• Aderência ao orçamento (E3); 

• Práticas e métodos usados no gerenciamento de projetos de TI e na gestão do 

conhecimento a respeito (E4). 

 

 

8.2.3 Satisfação com o Controle do Portfolio 

 

 

 Existem dois conceitos cuja definição deve ser esclarecida: o conceito de portfolio e o 

de controle deste portfolio. Um portfolio de projetos é definido como “um conjunto de 

projetos ou programas e outros trabalhos que são agrupados para facilitar a gestão destes 

trabalhos visando atingir objetivos estratégicos” (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 
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2004a, p. 367, tradução nossa). O portfolio de projetos de TI consiste, portanto, no conjunto 

dos projetos e programas – que são conjuntos inter-relacionados de projetos – em andamento 

na área de TI. O controle deste portfolio está relacionado com a existência de informação 

gerencial adequada sobre a situação dos projetos deste portfolio.  

 Conforme Elonen e Artto (2003, p. 400), a disponibilidade destas informações 

freqüentemente é um desafio para a direção de TI. Estes autores apresentam uma lista de seis 

problemas que ocorrem na administração de projetos internos de desenvolvimento, categoria 

essa em que se encontram os projetos usualmente desenvolvidos na área de TI de empresas 

não orientadas a projetos. Um desses problemas refere-se à gestão inadequada da informação, 

que se manifesta pela falta de informação sobre projetos, pelo fluxo inadequado de 

informação através da organização e pela falta de uma base de dados comum sobre os 

projetos.  

 Para operacionalizar este construto, foram adaptadas as perguntas usadas por Blomquist 

e Müller (2006, p. 63) para avaliar práticas de gestão de portfolios e programas. Estes autores 

realizaram um cruzamento dessas perguntas com as áreas problemáticas apontadas por Elonen 

e Artto (2003). Interessa utilizar os aspectos relacionados com uma inadequada gestão da 

informação, que estão indicados a seguir: 

a) Comunicação de quais projetos são importantes; 

b) Uso de ferramenta para coletar e disseminar informação sobre a situação de 

todos os projetos de alta prioridade; 

c) Todos os relatórios para os comitês diretivos são preparados usando um 

mesmo template; 

d) Uso de métricas similares para reportar projetos similares. 

 Utilizaram-se os aspectos acima como dimensões para a definição dos indicadores de 

controle da carteira de projetos. O aspecto a) será representado por um indicador que mensure 

a disponibilidade de informação útil para processos decisórios. O aspecto b) será traduzido 

por dois indicadores, sendo um para a facilidade com que se coleta a informação e outro para 

a facilidade com que ela é obtida pelos interessados. O aspecto c) aponta claramente para um 

indicador que mensure a padronização no formato de apresentação. Finalmente, o aspecto d) 

aponta para um indicador que mensure a homogeneidade de conceitos usados na preparação 

da informação.  

Assim, o nível de satisfação da direção da empresa com o controle do portfolio será 

medido com os seguintes itens (os códigos dos itens estão exibidos na Figura 10):: 
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a) Utilidade para a tomada de decisão da informação disponível sobre o portfolio 

(C1); 

b) Facilidade de coletar informação sobre o portfolio para disponibilizar aos 

interessados (C2); 

c) Facilidade com que os interessados podem obter informações sobre o portfolio 

(C3); 

d) Padronização do formato para apresentação da informação sobre o portfolio 

(C4); 

e) Homogeneidade nos conceitos usados para preparar informação sobre o 

portfolio (C5). 

 

 

8.2.4 Importância Estratégica do Portfolio 

 

 

 A principal dificuldade na operacionalização deste construto é a definição do que vem a 

ser importância estratégica de um conjunto de projetos. Dito de outra forma, o que caracteriza 

um projeto que é considerado de importância estratégica ? Dada a enorme literatura existente 

sobre Estratégia em TI, foge ao escopo desta pesquisa uma revisão da literatura sobre esse 

tema, mesmo que modesta e superficial. Tendo em vista que se objetiva tão somente 

identificar as características de projetos de TI que costumam ser considerados de importância 

estratégica, pragmaticamente será enfocado somente esse aspecto da questão. 

 Conceberam-se duas formas de avaliar a importância estratégica do portfolio de projetos 

de uma empresa. A primeira consiste em relacionar algumas categorias de projetos e solicitar 

que o entrevistado aponte a relevância daquela categoria dentro do portfolio de TI da empresa. 

Nesta abordagem, usaram-se os itens sugeridos por Raghunathan et al. (1999) para 

operacionalizar a variável impacto estratégico da carteira futura de projetos, que consta no 

conhecido modelo proposto por McFarlan e McKenney (1983) para avaliação da importância 

de TI para as empresas. Essa abordagem foi testada durante um pré-teste do questionário (ver 

seção 8.3), com resultados poucos satisfatórios, pois se notou o surgimento de duas grandes 

dificuldades para o respondente: 1 - para empresas com EP-TI, o respondente precisa lembrar-

se de todos os projetos no portfolio de TI no momento da decisão de criação do EP-TI, que 
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pode ter ocorrido meses ou anos atrás; 2 - o respondente deve ser capaz de entender os 

conceitos incorporados nos itens propostos e em seguida relacionar os projetos  aos itens.  

 Em virtude disso, concebeu-se uma segunda abordagem, na qual a importância 

estratégica do portfolio é capturada através de sinais da atenção dada a alguns projetos do 

portfolio pela empresa como um todo e pela direção da empresa em especial, conforme abaixo 

(os códigos dos itens estão exibidos na Figura 10): 

• No portfolio de TI há projetos vitais para a empresa competir com sucesso no 

futuro (I1); 

• A alta direção da empresa é informada rotineiramente sobre o andamento de 

alguns projetos do portfolio de TI e analisa estas informações com interesse (I2); 

• No portfolio de TI há projetos que possuem alta visibilidade em todos níveis da 

organização (I3); 

• Atrasos ou problemas de qualidade em alguns dos projetos do portfolio de TI 

terão impactos negativos no desempenho futuro da empresa, gerando 

descontentamento na alta direção (I4); 

• No portfolio de TI há projetos cuja conclusão com sucesso é importante 

elemento da execução das estratégias de negócio da empresa (I5). 

Essa segunda abordagem foi testada em um piloto do questionário, com resultados 

satisfatórios. Assim, a importância estratégica do portfolio é medida na pesquisa através do 

nível de concordância do respondente com os itens acima. 

Para concluir, cabe ressaltar que conceitualmente os indicadores do construto são 

formativos na primeira abordagem, ao passo que na segunda eles são reflexivos (JARVIS; 

MACKENZIE; PODSAKOFF; 2003, p. 203). Na seção 8.3, retomaremos este conceito para 

tratar de suas implicações em mensuração. 

 

  

8.2.5 Opinião sobre EP 

 

 

 Nas seções 4.4 e 4.5 foi feita uma revisão de literatura sobre as razões para criar e não 

criar um EP, respectivamente. É razoável associar as razões para criar um EP às vantagens  

esperadas com a criação e as razões para não criar um EP às desvantagens. Assim, as 

vantagens contribuem para formar uma opinião favorável ao EP, ao passo que as 



 122 

desvantagens para formar uma opinião desfavorável. Portanto, propõe-se que o construto 

possua duas dimensões: uma  que representa a opinião favorável sobre EP e outra que 

representa a opinião desfavorável. A opinião final dos executivos será formada pela soma das 

opiniões nessas duas dimensões. No modelo de mensuração que será apresentado mais 

adiante, optou-se por não indicar estes subconstrutos de segunda ordem, de modo a privilegiar 

a simplicidade de representação. Todavia, na análise dos dados será levada em conta essa 

existência, através da reversão dos construtos que mensuram a opinião desfavorável . Desta 

forma, o construto pode ser renomeado de Opinião sobre EP para Opinião Favorável sobre 

EP. 

 A operacionalização do construto será feita com base nas razões para criar e não criar 

EP apresentadas nos Quadros 3 e 4. O Quadro 3 possui 7 razões para criar um EP, ao passo 

que o Quadro 4 possui 8 razões para não criar um EP. Se forem adotadas todas as razões 

expostas, tem-se um construto com quinze itens, o que não é desejável do ponto de vista 

prático, pois o aumento do questionário acaba por demandar maior tempo dos respondentes, 

reduzindo as chances de aceitação em participar da pesquisa.  

Para redução nas razões para não criar um EP, usou-se como base a Tabela 9, que 

apresenta a avaliação dos executivos da Organização C quanto à importância para esta 

organização das razões para não criar um EP obtidas na literatura. As razões com importância 

maior ou igual a 3 na visão desses executivos foram incorporadas como indicadores do 

construto, o que resultou em 4 itens: 

a) Não há evidências concretas de que aumenta o sucesso dos projetos; 

b) Aumenta o custo fixo, e pode não valer a pena; 

c) Estimula a burocracia; 

d) Pode desviar a atenção da entrega de projetos. 

Para redução nas razões para criar um EP, fez-se uma síntese de algumas das razões 

apresentadas no Quadro 3. O resultado final encontra-se abaixo: 

a) Aperfeiçoa o gerenciamento de projetos; 

b) Reduz o número de projetos problemáticos;  

c) Melhora a qualidade e satisfação dos clientes; 

d) Em ambientes de múltiplos projetos, melhora a eficiência na gestão de 

recursos; 

e) Melhora o controle da direção sobre a situação de projetos estratégicos; 

f) Facilita a transferência de conhecimento e a adoção de melhores práticas, 

aperfeiçoando o gerenciamento de projetos . 
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 Finalmente, nota-se que os itens a) das duas listas acima abordam visões opostas sobre o 

impacto do EP sobre o sucesso dos projetos, estando em mútua contradição. Portanto,  pode-

se com um único indicador cobrir as duas razões.  

Assim, a opinião da direção da empresa sobre EP será medida inquirindo os 

respondentes sobre o nível de concordância da direção da empresa com as seguintes 

afirmações sobre EP em geral (os códigos dos itens estão exibidos na Figura 10):   

a) Reduz o número de projetos problemáticos (O1); 

b) Melhora a qualidade e satisfação dos clientes (O2); 

c) Melhora a eficiência na gestão de recursos em ambientes de múltiplos projetos 

(O3); 

d) Aumenta a burocracia (O4); 

e) Desvia os gerentes de projetos da entrega dos projetos (O5); 

f) Melhora o controle da direção sobre a situação de projetos estratégicos (O6); 

g) Aumenta o custo fixo sem proporcionar benefícios que justifiquem este 

aumento (O7); 

h) Facilita a transferência de conhecimento e a adoção de melhores práticas, 

aperfeiçoando o gerenciamento de projetos (O8). 

 

 

8.2.6 Modelo de mensuração 

 
 
 

A Figura 10 apresenta o modelo de mensuração usado na pesquisa. Nota-se que o 

construto Satisfação com a entrega dos projetos possui 4 indicadores formativos, nomeados 

E1 a E4, o construto Satisfação com o controle do portfolio possui 5 indicadores formativos, 

nomeados C1 a C5, o construto Opinião favorável sobre EP possui 8 indicadores formativos, 

nomeados O1 a O8, e, finalmente, o construto Importância estratégica do portfolio possui 5 

indicadores reflexivos, nomeados I1 a I5. Cumpre notar que Hair et al (2003, p. 195) sugerem 

um mínimo de três indicadores para uma confiabilidade aceitável na mensuração. Portanto, o 

modelo de mensuração segue esta recomendação. Por simplicidade, não foram representados 

os erros associados tanto aos itens reflexivos (I1 a I5) como aos construtos com itens 

formativos. 
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Figura 10: Modelo de mensuração  

 

 

8.3 Desenho da escala e dos índices 

 

 

Conforme se pode observar na Figura 10, as setas saem dos itens em direção ao 

construto para três construtos, ao passo que saem do construto em direção aos itens para um 

dos construtos. Os itens que causam o construto são chamados de formativos, ao passo que os 

itens que são conseqüência do construto são chamados de reflexivos (JARVIS; 

MACKENZIE; PODSAKOFF; 2003, p. 203). A mensuração de construtos com variáveis 

reflexivas é feita com escalas, ao passo que a mensuração de construtos com variáveis 

formativas é feita com índices (DIAMANTOPOULOS; WINKLHOFER; 2001, p. 269). Esses 
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autores afirmam que a terminologia na literatura é confusa, havendo casos de escalas 

chamadas como índices, e vice-versa.  Nesta pesquisa, seguimos a definição sugerida pelos 

autores.  

Na seção anterior foram definidos os construtos e seus itens. Cabe agora detalhar o 

método de mensuração. Conforme Pedhazur e Schemelkin (1991, p. 61), isto significa definir 

o método geral de mensuração (p. ex., entrevistas, escalas de classificação, diferencial 

semântico), suas características específicas (tais como orientação para os respondentes, 

fraseado e ordem dos itens) e condições de aplicação (p. ex., respondentes tem assegurado o 

anonimato). Vamos tratar esses aspectos nos parágrafos a seguir. 

O método geral de mensuração de construtos adotado nesta pesquisa são as escalas de 

classificação somada (também conhecidas como Likert) de 10 pontos. A opção quanto ao 

número de pontos nas escalas6 gerou alguma dúvida. Uma vez que os respondentes 

certamente têm nível universitário, pois são executivos de grandes empresas, escalas com 

mais pontos são mais precisas e mais adequadas nesta pesquisa (HAIR et al, 2003, p. 194). 

Seguindo o exemplo de Barki e Hartwick (2001), poderia-se usar uma escala de 11 pontos. 

Optou-se, porém, por uma escala de 10 pontos, pois existem estudos sustentando que 

categorias intermediárias centrais não sejam usadas, ou então que elas sejam usadas com 

cautela (PEDHAZUR; SCHMELKIN, 1991, p. 139). Para maior clareza, os elementos da 

escala foram organizados em forma de quadro (ver anexos C e D). Tendo em vista o grande 

número de pontos na escala, rótulos foram fornecidos apenas para seus extremos. Cabe notar 

que os resultados de pesquisas são inconsistentes provando melhora da confiabilidade no uso 

de rótulos em todos os pontos da escala (PEDHAZUR; SCHEMELKIN, 1991, p. 122). 

Com relação às características específicas, evitou-se abordar mais de uma idéia em uma 

mesma pergunta, pois questões múltiplas podem causar dúvida no respondente se ele tem 

opiniões diferentes sobre as idéias questionadas (SPECTOR; 1992, p. 23). Onde considerado 

necessário, são fornecidas definições para tornar mais claro o sentido pretendido das palavras. 

Conforme Pedhazur e Schemelkin (1991, p. 121), este cuidado tem impacto na confiabilidade 

e na validade da escala. Onde possível, as escalas foram compostas tanto de afirmações 

positivas como negativas, visando diminuir o efeito de conjuntos de respostas (PEDHAZUR; 

SCHEMELKIN, 1991, p. 62, 122 e 141).  

                                                 
6 A rigor, a referência deveria ser feita a escala/índice. Para maior simplicidade, usa-se 

na seção somente a expressão escala, ficando subentendida a referência a ambos os artefatos. 
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Com relação à orientação para os respondentes e condições de aplicação, o pesquisador 

acompanhou a grande maioria dos respondentes pelo telefone durante a leitura e resposta ao 

questionário. Desta forma, o significado das perguntas e termos do questionário foram sendo 

esclarecidos conforme necessário, proporcionando assim um aumento da validade dos 

resultados, pois os respondentes interpretaram as perguntas da forma pretendida e não de 

forma estranha para o pesquisador. Cabe notar que o objetivo da pesquisa havia sido 

informado anteriormente por carta, e-mail e contato telefônico prévio, tendo nestas ocasiões 

sido assegurado aos respondentes um completo anonimato das empresas quando da 

publicação dos resultados da pesquisa.  

Os anexos C e D apresentam os questionários contendo as escalas desenvolvidas. O 

anexo C é usado nas empresas que têm EP-TI, enquanto o anexo D nas empresas que não têm 

a entidade. A determinação da existência ou não do EP-TI foi feita durante contato telefônico 

com a empresa, com confirmação da informação na primeira pergunta do questionário, 

conforme exposto na subseção 8.2.1. A partir da segunda pergunta, os questionários possuem 

ligeiras diferenças no enunciado das perguntas, relacionadas com o enfoque para a situação 

atual, no caso das empresas sem EP-TI, ou enfoque para a situação no momento da criação do 

EP-TI, no caso das empresas com EP-TI. Cumpre destacar que há uma pergunta bastante 

crítica para as empresas com EP-TI. Trata-se da pergunta em que se solicita ao respondente 

uma avaliação da sua familiaridade com o contexto da área de TI e de seu portfolio de 

projetos no momento da criação do EP-TI. Objetiva-se com essa pergunta avaliar a 

credibilidade do respondente como fonte para relato do contexto do gerenciamento de 

projetos da empresa naquele momento. Como as perguntas exigem conhecimento da situação 

da empresa em um passado talvez distante alguns anos, é possível que mesmo o CIO não 

esteja habilitado a responder caso não fizesse parte da área de TI no momento em que o EP-TI 

foi criado. Caso o respondente informe que sua familiaridade com esse contexto está na 

metade inferior da escala (pontuação de 1 a 5), busca-se outro respondente na empresa ou 

então se descarta a empresa do estudo. Outra informação importante é a distância no tempo 

dos eventos de interesse. Caso o EP-TI tenha sido criado antes de 2005, exige-se 

familiaridade maior do que 7 do respondente; caso não disponível, descarta-se a empresa do 

estudo. Portanto, o questionário para empresas com EP-TI possui uma pergunta sobre o ano 

de criação da entidade. Caso a empresa tenha mais de um EP-TI, será considerado o momento 

de criação do primeiro EP-TI. 

Antes de serem aplicados, os questionários foram avaliados e modificados através de um 

pré-teste. Em função da facilidade com que se teria acesso às empresas examinadas nos 
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estudos de caso, fez-se contato com as pessoas entrevistadas nas organizações A, B, C e D 

(ver seção 7.1). Não se conseguiu aplicar o pré-teste na empresa D, em função de problemas 

de agenda do contato na empresa. Nas organizações A e C, o pré-teste foi aplicado em uma 

das pessoas entrevistadas na fase 1 da pesquisa. Na empresa B, aplicou-se o pré-teste em 2 

pessoas, tendo uma delas sido entrevistada na Fase 1 e outra não. Finalmente, aplicou-se o 

pré-teste em uma pessoa de uma quarta organização que não fez parte da Fase 1 da pesquisa, 

mas que faz parte da população alvo da pesquisa (grandes empresas nacionais, privadas, não 

orientadas a projetos). Ao todo, o pré-teste foi aplicado em 5 respondentes de 4 empresas. 

Avaliou-se se a aplicação do pré-teste em pessoas familiarizadas com os objetivos da 

pesquisa poderia produzir um viés, pois era possível que quem não tinha familiaridade com a 

pesquisa pudesse ter dúvidas que pessoas familiarizadas não teriam. Considera-se que o fato 

das conversas com as pessoas das Organizações A, B e C terem sido realizadas há pelo menos 

6 meses antes do pré-teste seria um forte atenuante, pois muito já teria sido esquecido. 

Ademais, das 4 empresas, uma não fez parte da Fase 1, e dos cinco respondentes, dois não 

foram entrevistados na Fase 1 da pesquisa. Portanto, acredita-se que o procedimento não 

prejudicou a qualidade do pré-teste, que atingiu o objetivo pretendido. 

Durante a aplicação do pré-teste, tomaram-se notas das dúvidas dos respondentes com 

relação às perguntas e também com relação às modificações necessárias para tornar as 

questões mais claras. No pré-teste seguinte, aplicou-se um questionário já modificado com 

base na experiência do pré-teste anterior. Esse processo se repetiu até o quinto e último 

respondente, que apresentou poucas dúvidas que provocaram alterações nos questionários 

apresentados nos Anexo C e D. Cabe destacar que o pré-teste foi realizado pelo telefone com 

3 respondentes e através de contato pessoal com 2. 

 

 

8.4 Procedimentos de coleta dos dados 

 

 

Nesta seção apresentam-se os procedimentos utilizados na coleta de dados. Ela contém 

2 subseções. Na primeira, descreve-se o processo para definição da população e obtenção de 

uma amostra probabilística dessa população, bem como se expõem as considerações para 

definição do tamanho da amostra. Na subseção seguinte, abordam-se os procedimentos 

adotados para coleta de dados. 
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8.4.1 Definição da população e obtenção de uma amostra probabilística 

 

 

Conforme exposto no Capítulo 5, a população alvo do estudo é formada pelas grandes 

empresas nacionais, privadas, não orientadas a projetos. As empresas que compõem esta 

população foram identificadas a partir da lista das 500 maiores empresas em vendas no ano de 

2006, conforme a revista Exame Melhores & Maiores (2007, p. 112-131). Nessa lista, 248 são 

empresas privadas e com controle acionário exclusivamente por brasileiros, 38 são estatais e 

214 são de capital misto ou controladas por estrangeiros. Dentre as 248 empresas, 4 são 

orientadas a projetos (construtoras, tais como Camargo Correa e Andrade Gutierrez), que 

também devem ser excluídas. Adicionalmente, algumas empresas aparecem mais de uma vez 

na lista devido a possuírem unidades de negócios independentes juridicamente, por exemplo, 

Gerdau Aços Longos (38ª. posição) e Gerdau Comercial de Aços (151ª. posição). Houve 

casos ainda em que se descobriu que uma empresa é controlada por outra empresa de maior 

porte, por exemplo, Braskem (12ª. posição) e Copesul ( 34ª. posição). Em ambas as situações, 

adotou-se a premissa de que a TI é corporativa e eliminou-se da lista a empresa em posição 

inferior em vendas. Ao final deste procedimento, obteve-se a lista com 231 empresas exibida 

no Anexo E, que contém a população alvo do estudo. 

 Definida a população, o próximo passo consistiu em determinar o tamanho de amostra 

requerido. A definição do tamanho da amostra é uma decisão complexa, sujeita a uma série de 

considerações, que incluem a estratégia de amostragem, tipos de estimadores, aspectos 

econômicos e práticos, além de considerações estatísticas (PEDHAZUR; SCHEMELKIN, 

1991, p. 336). A escolha final do tamanho levou em consideração fatores econômicos e 

práticos. Em função da freqüente dificuldade e demora em se conseguir acesso a executivos 

do mundo corporativo, adotou-se uma amostra com o menor tamanho possível. Uma vez que 

se objetiva a aplicação de análise discriminante ao modelo conceitual exibido na Figura 9, 

foram seguidas as recomendações de Hair et al (1998, p. 258) para determinação do tamanho 

de amostra quando da aplicação dessa técnica. Os autores sugerem um mínimo de 5 

observações para cada variável independente e no mínimo 20 observações para cada grupo. 

Há quatro variáveis independentes no modelo (os quatro construtos na Figura 9) e dois grupos 

(com EP-TI e sem EP-TI). Portanto, a amostra mínima deve ser de 40 empresas. Quando os 

grupos variam intensamente em tamanho, os autores alertam para possíveis impactos na 

estimativa dos coeficientes da função discriminante. Nessa pesquisa, porém, obteve-se uma 
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amostra com tamanhos comparáveis em cada grupo ( 20 com EP-TI e 20 sem EP-TI), 

portanto não há necessidade de nenhuma providência neste sentido. Cabe ressaltar que o 

resultado 20 com e 20 sem foi casual. 

Uma prática freqüentemente usada na aplicação de análise discriminante é a divisão da 

amostra em duas, sendo uma usada no desenvolvimento da função discriminante e outra usada 

para validação da função. Entretanto, conforme observado por Hair et al (1998, p. 259) isto só 

é razoável em pesquisas em que o pesquisador dispõe de uma amostra suficientemente 

grande, por exemplo, maior do que 100. Nesta pesquisa, a amostra tem 40 observações; 

portanto, construiu-se a função discriminante com todos os elementos da amostra. O teste de 

validade será feito com a própria amostra, o que deve resultar em um viés positivo de acurácia 

de previsão (Hair et al, 1998, p. 259).  

 O passo seguinte consistiu em obter a amostra probabilística da população. 

Inicialmente, sortearam-se as empresas sem uma preocupação em garantir uma presença 

relativamente uniforme na amostra de empresas de diferentes portes. Quando já tinham sido  

coletados dados em diversas empresas, notou-se que a amostra continha um número 

desproporcional de empresas de menor porte. A partir deste momento, decidiu-se aplicar o 

método de amostragem probabilístico sistemático, procurando assim ter uma representação 

relativamente uniforme de empresas na amostra em função da ordem de classificação na lista 

da revista Exame Melhores & Maiores (2007). Assim, quando uma empresa se recusava a 

participar, ao invés de sortear uma nova empresa, que poderia ter um porte totalmente 

diferente, selecionou-se a empresa seguinte na classificação.  

A Tabela 11 resume dados sobre o porte das empresas na população e na amostra. Pode-

se notar que tanto em termos de ordem de classificação como em termos de vendas as 

empresas de menor porte na população têm uma presença na amostra moderadamente inferior 

à presença na população. O efeito deste viés foi investigado inserindo a variável porte como 

mais uma variável independente no modelo discriminante obtido. A análise foi feita usando-se 

regressão logística, e seus resultados são apresentados no Anexo F. Constatou-se que esta 

nova variável não é significativa, ou seja, o porte da empresa não discrimina os grupos. Logo, 

o pequeno viés da amostra não preocupa. 
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               Tabela 11: Comparação por porte entre as empresas na amostra e na população  

Critério População Amostra 

1-100 34 (15%) 7 (18%) 

101-200 41 (18%) 9 (23%) 

201-300 49 (21%) 8 (20%) 

301-400 56 (24%) 10 (25%) 

401-500 51 (22%) 6 (15%) 

Classificação 

Total 231 (100%) 40 (100%) 

> 5 bi 7 (3%) 2 (5%) 

> 1bi e < 5 bi 53 (23%) 13 (33%) 

< 1 bi 171 (74%) 25 (63%) 
Vendas (US$) 

Total 231 (100%) 40 (100%) 
 

 

8.4.2 Procedimentos adotados no campo 

 

 

De posse do nome da empresa sorteada, entrou-se em seu site na internet para descobrir 

um telefone para contato com a empresa. Quando não havia um número telefônico disponível, 

enviou-se um e-mail apresentando a pesquisa e seus objetivos, bem como solicitando um 

telefone para contato. Em seguida, através de contato por telefone, obteve-se o nome, 

endereço e telefone do principal executivo de TI dentro da empresa. A seguir, enviou-se a 

esses executivos um e-mail ou carta de apresentação da pesquisa e de seus objetivos. Uma 

semana após o envio, telefonou-se a esses executivos visando esclarecer eventuais dúvidas 

sobre os objetivos da pesquisa, confirmar a disponibilidade da empresa em participar da 

pesquisa, identificar se a empresa tem ou não EP-TI e agendar a entrevista pelo telefone. 

Várias tentativas geralmente foram necessárias até finalmente conseguir o agendamento. 

Um dia antes da data combinada, enviou-se por e-mail o questionário, desta forma 

permitindo agilizar a conversa pelo telefone caso o respondente tivesse lido as perguntas 

previamente. No dia e hora combinados, telefonou-se ao executivo e acompanhou-se sua 

leitura e resposta às perguntas, que iam sendo anotadas pelo pesquisador. Acredita-se, assim, 

ter sido possível garantir a qualidade dos dados coletados na pesquisa, evitando tanto mal-

entendidos como outros desvios no processo de coleta dos dados. Outra vantagem deste 
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procedimento foi permitir a simplificação do questionário, pois foi possível enviar o 

questionário apropriado aos respondentes, uma vez que se sabia se a empresa tem ou não tem 

EP-TI. 

Quando necessário, descartou-se uma empresa e passou-se à empresa seguinte na lista, 

conforme procedimentos descritos na seção 8.4.1. Isto ocorreu quando não foi possível fazer 

contato com executivos de TI da empresa, ou ainda quando os executivos se recusaram a 

participar da pesquisa. Para obter respostas de 40 empresas, enfrentou-se a recusa direta ou 

indireta de 14 empresas, ou seja, foi preciso entrar em contato com 54 empresas para 

conseguir dados de 40 empresas. Os motivos de recusa foram variados;  os principais foram 

falta de tempo, política da empresa de não responder a pesquisas, falta de resposta após 

sucessivas tentativas de contato e, finalmente, mudanças na empresa tornavam inoportuna a 

participação em pesquisas. Conforme veremos na seção 9.2.1, não houve um padrão entre as 

empresas que se recusaram a participar tanto no referente ao setor como em relação ao porte. 

 Em 2 empresas foi possível entrevistar além do principal executivo de TI o seu 

responsável direto, permitindo portanto uma desejável triangulação de dados. A pontuação 

dos itens nesses casos foi a média das respostas dos dois respondentes. Quando a diferença 

entre os pontos do primeiro e segundo respondente foi maior do que 4, investigou-se se a 

diferença devia-se a divergências de opinião ou de interpretação. Na caso daquelas, as 

diferenças eram mantidas, posto que consideradas legítimas, ao passo que no caso dessas, 

foram prestados esclarecimentos para permitir um alinhamento das interpretações. 

 

 

8.5 Procedimentos de análise dos dados 

 

 

Nesta seção descrevem-se os procedimentos de análise dos dados, de modo que no 

próximo capítulo (Capítulo 9) será possível enfocar a apresentação e discussão dos resultados. 

Inicia-se a seção com a descrição dos resultados das avaliações da confiabilidade e validade 

da escala e índices desenhados na seção anterior. A seguir, descreve-se o método usado para 

transformar a pontuação dos itens em pontuação dos construtos. Finalmente,  discutem-se as 

alternativas estudadas em termos de técnicas estatísticas para análise dos dados e faz-se uma 
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breve revisão dos conceitos fundamentais da técnica escolhida. Cabe destacar que todas as 

análises foram realizadas com o programa SPSS para windows 15.0. 

 

 

8.5.1  Validade e confiabilidade da escala e dos índices 

 

 

 Conforme já observado, o modelo de mensuração na Figura 10 contém construtos com 

indicadores reflexivos e formativos, cuja mensuração é feita com escalas e índices, 

respectivamente. Diamantopoulos e Winklhofer (2001, p. 269 e 270) destacam que a literatura 

sobre construção e validação de escalas é ampla, mas pouca atenção é dada para a construção 

e validação de índices, muito embora existam importantes diferenças entre itens formativos e 

reflexivos, que tornam os procedimentos convencionais inadequados para verificação de 

validade e confiabilidade de itens formativos. Assim, serão tratados separadamente índices e 

escalas. A seguir trata-se da confiabilidade e validade da única escala no modelo; em seguida, 

do mesmo tema para os índices.  

 

 

 

Confiabilidade da escala 

 

A confiabilidade de uma escala é uma medida da consistência das medições efetuadas 

com a escala, isto é, uma medida do grau de repetibilidade de mensurações de uma mesma 

grandeza efetuadas repetidamente ao longo do tempo. Existem diferentes formas de se testar a 

confiabilidade de escalas: teste-reteste, formas alternativas e consistência interna (HAIR et al, 

2003, p. 198). Nessa pesquisa usou-se a forma mais usual, que avalia a consistência interna 

utilizando o coeficiente alfa de Cronbach (SPECTOR, 1992, p. 31).  

Esta pesquisa tem uma única escala, criada para o construto importância estratégica. O 

coeficiente alfa para os 5 itens da escala resultou em 0,771 (0.794 para itens padronizados), 

valor esse considerado indicador de consistência interna boa por Hair et al (2003, p. 200), mas 

razoável por Pestana e Gageiro (2003, p. 545). Para escolher itens para uma escala a fim de 

melhorar sua consistência interna, calcula-se a correlação item-total para cada item e o 
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coeficiente alfa após a eliminação de um item (SPECTOR, 1992, p. 32). A Tabela 12 

apresenta os resultados desta análise. Nota-se que a exclusão de itens da escala reduz o 

coeficiente alfa, com exceção do item I4, em que ocorre uma melhora desprezível. Observa-se 

ainda que a correlação do item I4 com a soma dos demais itens é a menor dentro do grupo. 

Entretanto, como a melhora em alfa obtida com a eliminação de I4 é desprezível, optou-se por 

manter I4 na escala e prosseguir com a análise.  

 

        Tabela 12: Estatísticas para a escala do construto importância estratégica 

Item 
Média da escala 

se item for 
eliminado 

Variância da 
escala se item for 

eliminado 

Correlação 
item-total 
corrigida 

Alfa de 
Cronbach se item 

for eliminado 
I1 34,00 23,35 0,700 0,697 
I2 35,65 19,11 0,505 0,763 
I3 34,50 19,60 0,571 0,722 
I4 34,16 26,80 0,379 0,776 
I5 34,14 21,65 0,704 0,680 

  

 

Validade da escala 

 

A validade de uma escala pode ser estabelecida através de 2 diferentes abordagens: 

validade de critério e validade de construto (SPECTOR, 1992, p. 47; HAIR et al, 2003, p. 

202). A validade de conteúdo é outra abordagem mencionada na literatura, porém sua 

utilidade é vista com restrições (HAIR et al, 2003, p. 202; PEDHAZUR; SCHEMELKIN, 

1991, p. 80); portanto, ela não será desenvolvida nesta pesquisa.  A validade de critério testa 

hipóteses sobre o relacionamento do construto com outras variáveis relacionadas com o 

construto (SPECTOR, 1992, p. 47; HAIR et al, 2003, p. 203). Esta forma de validade não foi 

desenvolvida nesta pesquisa devido a razões que serão expostas no capítulo 10, limitações da 

pesquisa. A validade de construto, por sua vez, avalia a estrutura de um construto. Pedhazur e 

Schemelkin (1991, p. 59) organizam esta validação em análise da estrutura interna e análise 

da estrutura cruzada. A análise da estrutura interna visa validar o tratamento de um conjunto 

de indicadores como reflexo de um mesmo construto. Trata-se de demonstrar que os 

indicadores são homogêneos e agrupam-se em uma dimensão. Naturalmente, indicadores 

heterogêneos não podem medir uma mesma coisa (Phedazur; Schemelkin, 1991, p. 65). A 

análise da estrutura cruzada, por sua vez, divide-se em validade convergente e discriminante. 

A validação convergente refere-se à verificação da existência de uma alta correlação entre 
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diferentes métodos visando medir o mesmo construto. Trata-se de confirmar a mensuração de 

um construto através do uso de múltiplos métodos. A validação divergente, por outro lado, 

refere-se à verificação de que construtos são diferentes em virtude das diferenças nos 

resultados de métodos elaborados para mensurar diferentes construtos. Trata-se de confirmar 

que não existe correlação entre medidas que se espera estejam medindo diferentes construtos 

(Phedazur; Schemelkin, 1991, p. 74). A exigência da realização de medições dos construtos 

com diferentes métodos limita largamente o uso desta abordagem para a análise da estrutura 

cruzada (SPECTOR, 1992, p. 50). Como alternativa mais prática, tem sido utilizada com 

frequência a análise fatorial (SPECTOR, 1992, p. 53). Nesta abordagem, realiza-se a análise 

fatorial exploratória dos itens de escalas de construtos que se supõem serem diferentes. Caso 

os itens agrupem-se conforme esperado, isto é, todos os itens do construto em questão 

alinhem-se em mesmo fator, tem-se então evidência a favor da validade convergente da 

escala. Caso nenhum item de outros construtos alinhe-se sob o fator relacionado com a escala 

em análise, então se tem evidência da validade divergente da escala. 

Esta técnica foi aplicada para validar a escala do construto Importância Estratégica do 

Portfolio. O construto Opinião sobre EP foi usado nesta análise, pois do ponto de vista 

teórico, não há razão para a existência de correlação entre estes dois construtos. É possível 

que tanto empresas com opinião mais favorável ao EP assim como empresas com opinião 

menos favorável ao EP tenham carteira de projetos em TI considerada importante 

estrategicamente. Da mesma forma, a existência de uma carteira com maior ou menor 

importância estratégica não vai influir na opinião mais ou menos favorável ao EP.  

A Tabela 13 apresenta resultados da análise fatorial do conjunto de 13 itens que formam 

os construtos Importância Estratégica do Portfolio e Opinião sobre EP. Os itens com sufixo 

“R” indicam pontuação reversa, significando que no questionário o item mede a concordância 

com opinião desfavorável ao EP. Três fatores foram extraídos usando 1,0 como limite para o 

auto-valor. A extração foi realizada usando o método de componentes principais, com 

posterior rotação varimax. Observa-se que os itens I1, I3 e I5 tem cargas elevadas no fator 2 e 

muito baixa ou mesmo próxima de zero nos outros fatores, indicando boa validade 

convergente. Observa-se ainda que as cargas do construto Opinião tem carga próxima de zero 

no componente 2, com exceção do item O4R, que tem carga moderada nos fatores 2 e 3. 

Portanto, há evidências de boa validade discriminante do construto definido com os itens I1, 

I3 e I5. O item I2, todavia, tem cargas médias em dois fatores. Ademais, o item I4 tem alta 

carga no fator 3 ao invés de no fator 2, onde a carga é baixa.  
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                   Tabela 13: Análise fatorial para validação do escala do construto 
Fator 

Item 
1 2 3 

I1 0,090 0,792 0,304 
I2 -0,081 0,501 0,538 
I3 0,092 0,856 -0,055 
I4 0,031 0,260 0,772 
I5 -0,102 0,880 0,067 
O1 0,634 0,047 0,031 
O2 0,593 -0,093 0,636 
O3 0,665 0,197 0,483 

O4R 0,366 0,503 -0,628 
O5R 0,674 0,127 -0,341 
O6 0,540 0,130 0,522 

O7R -0,900 0,072 -0,042 
O8 0,900 -0,072 0,042 

 

Portanto, há evidências de inadequada validade convergente para a escala contendo I2 e 

I4. Para decidir-se sobre a manutenção ou não destes itens na escala, realizamos uma análise 

fatorial contendo somente os itens I1 a I5. Os resultados desta análise indicaram os cinco itens 

agrupados em dois fatores, com variância explicada pelo primeiro fator de 55,8% e pelo 

segundo de 20,4%. Muito embora o auto-valor do segundo fator encontra-se próximo do 

limite de extração (1,02), optamos por refazer a análise fatorial excluindo I4, pois este item 

tinha carga elevada no fator 2 (0,881) e próxima de zero no fator 1, no qual os demais itens 

tinham carga altas ou moderadas. Nesta situação, I1, I2, I3 e I5 agrupam-se em torno de um 

único fator, com variância explicada de 64,7% e cargas variando de 0,648 (I2) a 0,886 (I5). 

Em função destes resultados indicarem boa validade convergente dos itens do construto 

definido sem a presença de I4, optou-se por eliminar I4 do construto importância estratégica. 

Cabe recordar que, conforme visto anteriormente, a exclusão de I4 produz uma melhora 

desprezível no alfa de Cronbach. 

 

 

Validade e confiabilidade dos índices 

 

Conforme já mencionado Diamantopoulos e Winklhofer (2001) afirmam ser inadequado 

aplicar os procedimentos convencionais de avaliação de confiabilidade e validade de escalas 

para o caso de índices. Para evitar que isso se torne uma justificativa para a aceitação de 

índices grosseiros, os autores oferecem recomendações para a construção de índices de boa 

qualidade. Segundo os autores, quatro aspectos críticos devem ser avaliados na construção de 
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índices: especificação do conteúdo do construto, especificação dos itens, indicadores de 

colinearidade e validade externa. Nos parágrafos a seguir, quando se fizer menção a “os 

autores” deve ficar subentendido tratar-se de Diamantopoulos e Winklhofer (2001). 

As especificações dos conteúdos do construto e dos itens estão intimamente 

relacionadas, uma vez que os construtos formativos são causados pelos itens. A 

recomendação de os autores vai no sentido de ter cuidado em criar uma definição 

adequadamente abrangente para o construto. Ademais, o pesquisador deve se certificar de que 

há indicadores no índice capazes de capturar todos os aspectos pretendidos na definição do 

construto. A seção 8.2 (definição dos construtos, dos itens e do modelo de mensuração) tratou 

da fundamentação teórica para a definição dos construtos e de seus itens. Uma releitura 

daquela seção indicou que as recomendações dos autores foram plenamente atendidas. 

Portanto, considera-se que os dois primeiros aspectos críticos mencionados acima foram 

atendidos satisfatoriamente para os três construtos formativos. 

A existência de multicolinearidade entre os itens dos índices é o terceiro aspecto crítico 

citado pelos autores. A razão para isto é que em construtos formativos o modelo subjacente 

utilizado é o de regressão múltipla, onde a multicolinearidade é problemática (HAIR et al, 

1998, p. 188). Multicolinearidade mostrou não ser um problema para os índices construídos. 

Para o construto Satisfação com a Entrega, o VIF (variance inflation factor) variou de 3,477 

(E2) a 6,559 (E1); para o construto Satisfação com o Controle, o VIF variou de 3,817 (C1) a 

5,798 (C5); finalmente, para o construto Opinião sobre EP o VIF variou de 1,473 (O1) a 

2,781 (O2). Estes valores estão abaixo de 10, que é o limite tradicionalmente aceito como 

indicador de presença de multicolinearidade (HAIR et al, 1998, p. 193; PESTANA; 

GAGEIRO, 2003, p. 626). 

Finalmente, o último aspecto crítico citado pelos autores é o da validade externa. Nesse 

aspecto, os autores propõem três abordagens que enfocam a qualidade dos itens 

individualmente ou coletivamente. As abordagens exigem a definição de variáveis externas 

com as quais os itens e o construto do índice serão relacionados. O objetivo final da análise é 

dar sustentação metodológica para a remoção de itens inválidos ou pouco expressivos. Este 

teste de validade é semelhante ao teste de validade de critério de escalas, comentado 

anteriormente. Da mesma forma que no caso da escala, não foi verificada a validade externa 

dos índices por razões que serão expostas no capítulo 10, limitações da pesquisa. 
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8.5.2 Pontuação dos construtos 

 

 

Uma vez obtidos os dados amostrais, é preciso definir como a pontuação dos itens será 

traduzida em uma pontuação para seus respectivos construtos. Para os construtos formativos, 

cogitou-se se era apropriado uma média ponderada, mas resolveu-se adotar a média simples 

em função da inexistência de sustentação teórica para a definição dos pesos. Para o construto 

reflexivo, avaliou-se se o uso da média ponderada pelas cargas fatoriais daria resultados 

expressivamente diferentes em relação ao uso da média simples. Conforme já visto na sub-

seção anterior, a aplicação de análise dos componentes principais para o construto 

importância estratégica confirmou que seus quatro itens agrupam-se em um mesmo fator que 

explica 64,7% da variabilidade nos dados. Neste fator, as cargas fatoriais dos itens foram de 

0,831 (I1), 0,648 (I2), 0,833 (I3) e 0,886 (I5). Nota-se que a carga de I2 difere razoavelmente 

das demais. Portanto, optou-se por calcular a pontuação do construto I usando a média 

ponderada pelas cargas fatoriais dos seus itens.  

Para concluir esta sub-seção, cabe destacar que antes de calcular a pontuação dos 

construtos efetuou-se reversão apropriada da pontuação de itens com afirmações negativas, de 

modo a permitir que a pontuação de afirmações negativas pudesse ser somada com a 

pontuação de afirmações positivas (PEDHAZUR; SCHEMELKIN, 1991, p. 124). Em função 

disso, o construto opinião sobre EP, que tinha duas dimensões, a saber, opinião favorável e 

opinião desfavorável sobre EP, passa a ter uma única dimensão, e o nome do construto passa 

a ser opinião favorável sobre EP 

 

 

8.5.3 Revisão da técnica estatística utilizada: análise discriminante 

 

 

Durante a fase de projeto do método de pesquisa foram consideradas três opções para a 

técnica a ser utilizada na análise dos dados coletados, a saber: equações estruturais, regressão 

logística e análise discriminante. Ao cabo de uma revisão de literatura e de uma análise 
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preliminar dos dados coletados, optou-se pelo uso da análise discriminante. A seguir 

apresentam-se as razões desta escolha; em seguida, discutem-se brevemente conceitos 

relevantes referentes à análise discriminante. 

A princípio, a técnica de equações estruturais parecia muito apropriada no sentido de 

testar a validade dos modelos conceitual e de mensuração exibidos nas Figuras 8 e 9, 

respectivamente. De fato, equações estruturais permitem testar modelos teóricos que 

conjecturam sobre o relacionamento entre construtos definidos como conjuntos de variáveis 

(SCHUMACHER; LOMAX, 2004, p. 2). Um estudo aprofundado da técnica mostrou que seu 

uso era inviável em função do tamanho mínimo requerido para a amostra. Hair et al (1998,    

p. 604) recomendam no mínimo 5 casos por parâmetro no modelo, sendo 10 o número mais 

apropriado. Schumacher e Lomax (2004, p. 115) elevam ainda mais o número mínimo, 

sugerindo 150 casos para um modelo com 10 parâmetros e poder do teste de 0,81. O modelo 

de mensuração da Figura 10 contém 23 parâmetros, sendo 22 variáveis indicadoras e uma 

variável observável. Ainda que fosse seguido o mínimo número de casos por parâmetro 

encontrado na literatura, seria preciso um número de 115 (23*5) casos. Dadas as restrições de 

tempo e recursos enfrentadas na realização da pesquisa, considerou-se inviável do ponto de 

vista prático obter um número tão alto de observações. Ademais, visto que a população conta 

com 231 organizações, uma amostra de 115 elementos pareceu ser descabida. Assim, 

descartou-se a possibilidade de uso de equações estruturais. Cabe destacar que outros 

pesquisadores já enfrentaram essa mesma dificuldade no uso da técnica, também tendo optado 

pelo uso de outra técnica menos exigente do ponto de vista de tamanho mínimo da amostra 

(LIU; YETTON, 2007, p. 793).  

Uma vez descartado o uso de equações estruturais, passou-se a considerar o uso de 

análise discriminante ou de regressão logística. Essas técnicas são adequadas quando se 

estuda a relação de uma série de variáveis independentes métricas e uma variável dependente 

nominal (HAIR et al, 1998, p. 244; SHARMA, 1996, p. 6). Essa é exatamente a situação desta 

pesquisa, conforme exposto na Figura 9. A regressão logística, ao contrário da análise 

discriminante, não exige nem a normalidade das variáveis independentes, nem a igualdade nas 

suas matrizes de variância e covariância. Por outro lado, em função de formulação da 

regressão logística fazer uso de probabilidades, logaritmos e exponenciais, a interpretação e 

uso de seus  resultados é mais complexa. Assim, optou-se por utilizar a análise discriminante, 

pois conforme se verá na seção 9.1.2, os pressupostos para uso da técnica são atendidos. No 

entanto, visto que as técnicas dão resultados comparáveis se seus pressupostos forem 
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atendidos (HAIR et al.; 1998, p. 246), ao final da análise discriminante será aplicada a técnica 

de regressão logística visando comparação e, espera-se, confirmação dos resultados da análise 

discriminante.  

Os seguintes objetivos podem ser atendidos com o uso da análise discriminante 

(SHARMA, 1996, p. 237): 

a) Identificar as variáveis que “melhor” discriminam entre grupos; 

b) Usar as variáveis identificadas para desenvolver uma equação discriminante 

que represente as diferenças entre grupos de forma parcimoniosa; 

c) Usar as variáveis identificadas para computar um índice ou desenvolver uma 

regra para classificar futuras observações em um dos grupos. 

Nesta pesquisa, há interesse em aplicar a técnica visando os três objetivos acima. Em primeiro 

lugar, pretende-se avaliar se os construtos definidos na Figura 9 são estatisticamente 

significantes para discriminar o contexto das empresas que decidem criar um EP-TI do 

contexto das empresas que não tem um EP-TI nem pretendem criá-lo. Em segundo lugar, 

pretende-se elaborar uma equação que represente a relação entre os construtos e o contexto da 

criação de um EP-TI. Se for constatado que esta equação é estatisticamente significativa, 

haverá evidência de que o modelo conceitual apresentado na Figura 9 é válido, pois 

consistente com dados empíricos. Finalmente, pretende-se definir uma regra discriminante 

que pode ser usada para classificar o contexto de uma empresa que ainda não tem EP-TI em 

uma de duas hipóteses: ou mais próximo do contexto de empresas que criam um EP-TI, ou, 

por outro lado, mais próximo do contexto de empresas que não têm EP-TI nem têm forte 

propensão a criá-lo. 

No caso de dois grupos, a equação discriminante é uma combinação linear das variáveis 

independentes, no seguinte formato (HAIR et al; 1998, p. 244): 

Zk = a + W1X1k + W2X2k +....+ WnXnk, 

onde: 

Zk = função discriminante para a observação k 

a = constante 

Wi = peso discriminante para a variável i 

Xik = variável independente i para observação k 
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O cálculo dos pesos é obtido usando a função linear discriminante de Fisher, que 

maximiza a razão entre o quadrado da diferença entre as médias de Z para cada grupo e a 

variância de Z (JOHNSON; WICHERN, 1982, p. 464; SHARMA, 1996, p. 277).  

A aplicação da análise discriminante depende da aderência dos dados a alguns 

pressupostos. Hair et al (1998, p.255, tradução nossa) indicam os seguintes: 

a) Normalidade das variáveis independentes; 

b) Linearidade dos relacionamentos; 

c) Inexistência de multicolinearidade entre as variáveis independentes; 

d) Igualdade das matrizes de covariância. 

Outros autores referem-se exclusivamente aos itens a) e d) acima (SHARMA, 1996, p. 263; 

PESTANA; GAGEIRO, 2003, p. 656), mesmo reconhecendo o efeito negativo sobre a 

habilidade do analista de interpretar o significado dos pesos discriminantes na presença de 

multicolinearidade (SHARMA, 1996, p. 254). Por ser mais abrangente, a lista de pressupostos 

citados por Hair et al (1998, p.255) será verificada no próximo capítulo.  
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9 RESULTADOS E DISCUSSÃO: FASE 2 – LEVANTAMENTO QUANTITATIVO 

 

 

Este capítulo está organizado em quatro seções. Na primeira, descrevem-se 

características relevantes da amostra. Na segunda, faz-se um exame dos dados,  a fim de  

obter uma visão dos relacionamentos, identificar outliers e verificar a aderência aos 

pressupostos da técnica estatística usada. Na terceira seção, apresentam-se os resultados da 

aplicação da análise discriminante. Finalmente, na última seção, discutem-se os resultados. 

 

 

9.1 Características da amostra 

 

 

Cabe inicialmente recordar que a população de interesse da pesquisa é formada por 

grandes empresas brasileiras, privadas, não orientadas a projetos. A exclusão de empresas 

públicas, controladas por estrangeiros e orientadas a projetos da lista das 500 maiores por 

vendas da revista Exame (2006, p. 112-130) produziu a lista de empresas exibidas no Anexo  

E. Conforme descrito em 8.4.1, uma amostra aleatória de 40 empresas foi obtida desta 

população. Os dados foram coletados entre fevereiro e novembro de 2008.  

A Tabela 14 compara amostra e população no referente a setores econômicos. Observa-

se que os setores com maior número de empresas na população apresentaram um maior 

número de empresas na amostra em relação a outros setores (p. ex., energia). Todavia, o setor 

mais numeroso – varejo - contou com apenas 2 empresas na amostra. Observa-se ainda que 

apenas 3 setores (diversos, indústria da construção, telecomunicações) não tiveram nenhum 

representante na amostra. Ademais, observa-se em alguns setores uma grande divergência 

entre o percentual na amostra e na população (Bens de Capital, Comunicações, 

Eletroeletrônicos, Farmacêutico e Indústria Digital). Não obstante, não se notam graves 

distorções que prejudiquem a amostra do ponto de vista da representatividade dos setores.  
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      Tabela 14 Comparação entre empresas na amostra e na população por setores 

Setor Empresas na população Empresas na amostra 

Atacado 17 7% 3 8% 

Autoindústria 7 3% 2 5% 

Bens de capital 3 1% 1 3% 

Bens de consumo 23 10% 3 8% 

Comunicações 4 2% 2 5% 

Diversos 1 0% 0 0% 

Eletroeletrônico 3 1% 2 5% 

Energia 27 12% 5 13% 

Farmacêutico 5 2% 2 5% 

Indústria da Construção 5 2% 0 0% 

Indústria Digital 2 1% 1 3% 

Mineração 9 4% 2 5% 

Papel e Celulose 7 3% 1 3% 

Produção Agropecuária 16 7% 3 8% 

Química e Petroquímica 15 6% 2 5% 

Serviços 15 6% 4 10% 

Siderurgia e Metalurgia 18 8% 3 8% 

Telecomunicações 5 2% 0 0% 

Têxtil 4 2% 1 3% 

Transporte 10 4% 1 3% 

Varejo 35 15% 2 5% 

Total 231 100% 40 100% 
 

 

Conforme comentado na seção 8.4.1, a amostra apresenta um percentual de empresas de  

maior porte ligeiramente superior à presença observada na população, em detrimento das 

empresas de empresas de menor porte, cuja presença na amostra é ligeiramente inferior à 

observada na população. Para verificar o efeito deste viés da amostra sobre o modelo,  

acrescentou-se informação sobre a presença ou não de EP-TI aos dados exibidos na Tabela 

11.  Os resultados encontram-se na Tabela 15, cabendo lembrar que o critério mencionado na 

primeira coluna da tabela consiste na ordem da empresa na lista de classificação ou então nas 

vendas, ambas conforme a Exame Melhores & Maiores (2007).  Observa-se que  a 
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probabilidade de existência de EP-TI (coluna a/(a+b)) parece aumentar com o aumento do 

porte da empresa quando se considera as vendas, ao passo que quando se considera a ordem 

de classificação a evidência é menos clara. Este resultado não surpreende, pois com o 

aumento do porte da empresa é lícito supor que aumentem também os investimentos em TI. 

Logo, torna-se mais necessário existir um setor que ajude a direção de TI a controlar o 

portfolio de projetos de TI. Embora o porte da empresa seja uma variável influente, acredita-

se que seu efeito foi controlado, pois a população contém apenas empresas de grande porte (a 

menor empresa faturou US$ 290 milhões em 2006).  Por isso, o porte da empresa não é 

variável independente no modelo conceitual exibido na Figura 9. Os dados da amostra porém, 

parecem sugerir que a inclusão de uma variável no modelo para refletir o efeito do porte da 

empresa poderia aumentar sua validade. Esta hipótese foi explorada com o uso de regressão 

logística, mas não foi confirmada. Os resultados, que são apresentados no Anexo F, não 

indicam que a variável porte é significativa para discriminar os grupos.  

     

Tabela 15: Porte das empresas e sua influência na existência de EP-TI 

Critério Empresas na 
População 

Empresas 
na Amostra 

Tem   
EP-TI (a) 

Não tem 
EP-TI (b) 

a/(a+b) 

De 1 a 100 34 15% 7 18% 6 1 86% 

De 101 a 200 41 18% 9 23% 6 3 67% 

De 201 a 300 49 21% 8 20% 2 6 75% 

De 301 a 400 56 24% 10 25% 3 7 60% 

De 401 a 500 51 22% 6 15% 3 3 100% 

Total 231 100% 40 100% 20 20  

> 5bi 7 3% 2 5% 2 0 100% 

> 1bi e < 5 bi 53 23% 13 33% 10 3 46% 

< 1 bi 171 74% 25 63% 8 17 24% 

Total 231 100% 40 100% 20 20  
 

  

 A Figura 11 exibe o cargo dos respondentes. Observa-se que os respondentes foram os 

principais executivos de TI das empresas (CIO) na esmagadora maioria dos casos (30 

empresas, 75% dos casos). Em 2 empresas (5 % dos casos), foi possível entrevistar não 

somente o CIO, mas também seu chefe direto. Finalmente, em 8 empresas (20% dos casos)  o 

CIO indicou um de seus subordinados para a entrevista. Para essas 8 empresas, a pessoa 
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indicada foi o responsável pelo EP-TI quando ele existia, ao passo que nas empresas sem EP-

TI a pessoa indicada foi um dos supervisores da área de TI.  

 

30 - 75%

8 - 20%

2 - 5%

Principal executivo de TI

Reporta ao principal

executivo de TI

Principal executivo de TI e

seu chefe

 

          Figura 11: Quantidade de empresas e percentual em função do cargo do respondente  

 

Um dos pontos críticos para a validade dos dados coletados é a familiaridade dos 

respondentes em relação ao contexto da área de TI e do seu portfolio de projetos. Havia uma 

pergunta no questionário para medir esta familiaridade (perguntas 3 do Anexo C e 2 do Anexo 

D). Conforme descrito na seção 8.3, caso a familiaridade fosse inferior a 5 ou menor do que 7 

para empresas que tivessem criado um EP-TI antes de 2005, seria buscado outro respondente 

na empresa. Lembrando que a escala de familiaridade vai de 1 a 10, a distribuição das 

respostas apresentou as seguintes características: média  9.1, moda 10, mediana 9, mínimo 7. 

O valor mínimo corresponde a uma empresa com EP-TI criado após 2005. Portanto, todos os 

respondentes estavam habilitados a responder às perguntas do questionário.  

 Cabe mencionar que 14 empresas recusaram-se a participar da pesquisa, conforme 

indicado na Tabela  16. Não obstante, foi possível ter uma representação adequada na amostra 

dos setores em que houve recusas, pois se observa que não existe uma predominância de 

recusas em um setor, com exceção do setor varejo. Nota-se que a representatividade desse 

setor na amostra é menor do que na população, exatamente em virtude do número elevado de 

recusas de empresas deste setor em participar na pesquisa. Do ponto de vista teórico, não há 

razão para pensar que o fenômeno de criação de EP-TI em empresas na área do varejo seja 

diferente do observado em empresas de outros setores. Portanto, é lícito supor que a inclusão 

na amostra de mais empresas do varejo não afetaria os resultados obtidos. 
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 Tabela 16: Setores das empresas que se recusaram a participar da pesquisa  

Setor 
Empresas na 
população 

Empresas na 
amostra 

Empresas que se 
recusaram 

Atacado 18 8% 2 6% 1 7% 

Autoindústria 7 3% 2 6% 1 7% 

Indústria da Construção 5 2% 0 0% 1 7% 

Mineração 10 4% 2 6% 1 7% 

Papel e Celulose 7 3% 1 3% 1 7% 

Produção Agropecuária 16 7% 3 8% 1 7% 

Química e Petroquímica 15 6% 2 6% 1 7% 

Serviços 15 6% 2 6% 1 7% 

Siderurgia e Metalurgia 18 8% 3 8% 2 14% 

Têxtil 4 2% 1 3% 1 7% 

Varejo 35 15% 2 6% 3 21% 

Total 150 64% 20 58% 14 100% 
 

 

 A Tabela 17 mostra os motivos da recusa em participar na pesquisa. Se considerarmos 

que as empresas que não respondem a contatos após inúmeras tentativas fazem isso devido a 

falta de tempo ou de interesse na pesquisa, então podemos afirmar que 42% das empresas não 

participaram da pesquisa por falta de tempo ou de interesse. O segundo motivo mais freqüente  

- 28% dos casos - para não participação está ligado à política da empresa com relação a 

pesquisas em geral ou com relação ao tema desta pesquisa.  A análise dos dados na Tabela 29 

não revela nenhum indício de viés para a amostra em função do tipo de pesquisa. 

           Tabela 17: Motivos da recusa em participar na pesquisa 

Motivo da Recusa Empresas 

Falta de tempo 3 21% 

Não responde a pesquisas por política da empresa 3 21% 

Mudanças na empresa 3 21% 

Sem resposta após inúmeras tentativas 2 14% 

Falta de tempo e de interesse 1 7% 

Diretoria não autorizou a participação nesta pesquisa 1 7% 

Desconhecimento do conceito de EP 1 7% 

Total 14 100% 
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A Figura 12 mostra o ano de criação do EP-TI das empresas na amostra. Observa-se que 

a criação de EP-TI é um fenômeno recente, que se intensificou fortemente em 2007. Visto que 

a coleta de dados ocorreu de fevereiro a novembro de 2008, cabe explicar o EP-TI com 

criação em 2009. No momento da coleta de dados este EP-TI ainda não tinha sido criado, pois 

faltava a contratação das pessoas que atuariam na entidade. Todavia, tanto a criação do EP-TI 

como a contratação das pessoas necessárias em 2009 já tinha sido aprovada pela direção da 

empresa. Portanto, foi considerado apropriado considerar que essa empresa tinha um EP-TI, 

conforme exposto em 8.2.1. 
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   Figura 12: Número de EP-TI criados ano a ano  

 

 As empresas que tinham EP-TI em operação no momento das entrevistas avaliaram 

tanto sua intenção de fechar a entidade como sua satisfação com ela (ver pergunta 6, Anexo 

C). Dentre as 20 empresas com EP-TI, quatro não opinaram porque a criação do EP-TI era  

muito recente, ou ainda não fora concluída, ou o EP-TI fora fechado tempos depois de ser 

criado.  

Com relação à intenção de fechar o EP-TI, as 16 empresas que fizeram esta avaliação 

foram praticamente unânimes em discordar inteiramente da afirmação de que a empresa pensa 

em fechar o EP-TI. Em uma escala de 1 a 10, que vai de discorda inteiramente a concorda 

inteiramente, 15 empresas escolheram a nota 1 e apenas uma empresa a nota 2. Cabe notar 

que este respondente, como muitos outros, evitou dar as notas extremas (1 ou 10) em todas as 

perguntas. Portanto, pode-se considerar que a nota 2 deste respondente também significa uma 

inteira discordância. Este resultado contrasta com o obtido por Hobbs e Aubry (2007, p. 79) 

de que EPs estão sendo criados tão rapidamente como são fechados. A análise de uma 
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explicação para esta discrepância foge ao escopo desta pesquisa. Cabe ressaltar, entretanto, 

que 2 das empresas entre as 40 da amostra fecharam o EP-TI tempos depois de criá-lo. Na 

caso da primeira, isto ocorreu em função da percepção da direção da empresa de que a decisão 

havia sido equivocada. O EP-TI havia tornado o gerenciamento de projetos de projetos muito 

burocrático, o que desagradou a direção da empresa. O CIO destacou, entretanto, que 

discordou da decisão e pretendia no futuro fazer uma tentativa de recriar a entidade. No caso 

da segunda empresa, o fechamento do EP-TI ocorreu em virtude de uma crise financeira e 

sucessivo cancelamento ou adiamento da maioria dos projetos do portfolio de TI.   

Com relação à satisfação com o EP-TI, em uma escala de 1 (insatisfeita) a 10 

(satisfeita), a média foi 8,1, a moda 8, a mediana 8, o mínimo 6, o máximo 10. As empresas 

que não deram nota máxima para a satisfação justificaram-se afirmando perceberem a 

existência de oportunidades de melhoria que possibilitarão um maior nível de satisfação com 

a atuação do EP-TI. Logo, as empresas que tem EP-TI estão bastante satisfeitas com a 

entidade, o que explica sua inteira discordância com a afirmação de que pensam em fechar o 

EP-TI.  

 As 20 empresas sem EP-TI no momento da entrevista, por outro lado, avaliaram sua 

intenção de criar a entidade, bem como se já haviam pensado no assunto (ver pergunta 5, 

Anexo D). Com relação à afirmação de que estão considerando criar a entidade, em uma 

escala de 1 (discorda inteiramente) a 10 (concorda inteiramente), a média foi 3,6, a moda 1, a 

mediana 3, o mínimo 1 e o máximo 9. Nota-se que a maioria das empresas sem EP-TI 

apresenta baixa intenção de criar o EP-TI. A única exceção – corresponde à nota máxima de 9 

- é uma empresa que já teve EP-TI, mas o fechou em função da percepção da direção da 

empresa de que houve aumento da burocracia. Conforme explicado anteriormente, o CIO 

pretende oportunamente recriar a entidade. Com relação à afirmação sobre a empresa nunca 

ter considerado a criação de um EP-TI, em uma escala de 1 (discorda inteiramente) a 10 

(concorda inteiramente), a média foi 5,7, a moda 10, a mediana 6, o mínimo 1 e o máximo 10. 

Portanto, as empresas sem EP-TI apresentam ter pouca disposição de criar um EP-TI, muito 

embora já tenham pensado sobre isso de forma razoavelmente intensa. 
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9.2 Exame dos dados 

 

 

Conforme Hair et al (1998, p. 39, tradução nossa), as tarefas relacionadas com o exame 

dos dados são “parte essencial de qualquer análise multivariada”. Os autores organizam essas 

tarefas em quatro fases:  

a) exame gráfico da natureza das variáveis analisadas e seus relacionamentos; 

b)  avaliação do impacto de dados faltantes e alternativas para reter observações com 

dados faltantes;  

c) identificação de outliers, isto é, casos que podem distorcer as relações entre as 

variáveis analisadas;  

d) avaliação da aderência dos dados aos pressupostos da técnica multivariada 

específica utilizada. 

Na sub-seção a seguir abordam-se as temáticas das fases a), e c), ao passo que na sub-

seção sucessiva cuida-se da fase d). A temática da fase b) não será tratada, pois o método de 

pesquisa adotado (levantamento através de mini-entrevistas) impediu o ocorrência de dados 

faltantes. 

 

 

9.2.1 Exame gráfico dos dados  

 

 

As Figuras 13 a 18 a seguir apresentam box plots dos construtos do modelo conceitual e 

de suas variáveis indicadoras exibidos na  Figura 10. Box plots são úteis para mostrar a 

distribuição de uma variável escalar e apontar outliers. Ademais, possibilitam “a exploração 

de subgrupos em variáveis” (TROCHIM, 2007, p. 278, tradução nossa), permitindo “entender 

como os valores das variáveis estão distribuídos entre os grupos e se há diferenças suficientes 

entre os grupos para suportar significância estatística” (HAIR et al., 1998, p. 42, tradução 

nossa). Este potencial do uso de box plots foi explorado através da exibição em um mesma 

figura da pontuação dos construtos (obtida conforme exposto em 8.5.2) e das variáveis 

indicadoras. As empresas com EP-TI estão representadas com o sufixo “-1”, ao passo que as 

empresas sem EP-TI com o sufixo “-0”. 
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Satisfação com a entrega 

 

 A Figura 13 exibe box plots para o construto satisfação com a entrega (E) e suas 

variáveis indicadoras (E1 a E4). Observa-se um razoável distanciamento nas distribuições dos 

grupos, em especial para o construto E e para os itens E1, E3 e E4. Nota-se também que as 

distribuições de E-0 e E-1 são aproximadamente simétricas, não havendo indícios de que a 

variável E não segue uma distribuição normal.  

 

 

      Figura 13: Box plots do construto satisfação com a entrega e suas variáveis indicadoras  

 

Observa-se ainda que a dispersão das variáveis do grupo com EP-TI é maior do que a do 

grupo sem EP-TI, resultando em uma dispersão maior do construto para o grupo com EP-TI. 

Isto indica que neste grupo há empresas que avaliam muito negativamente aspectos da entrega 

dos projetos de TI no momento em que foi tomada a decisão de criar o EP-TI, mas também há 

empresas que avaliam estes mesmos aspectos de forma muito mais positiva, semelhante 

inclusive à avaliação das empresas sem EP-TI. Nota-se ainda a existência de um outlier para 
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E1-0 e um para E4-0. Um exame dos dados brutos indicou que essas observações são corretas, 

tratando-se de uma mesma empresa que avaliou aspectos da entrega de projetos de modo mais 

negativo que as outras empresas. Por isso, as observações serão mantidas, pois nada permite 

inferir que elas não sejam representantes legítimos da população. 

A Tabela 18 apresenta estatísticas básicas do construto satisfação com e entrega. 

Observa-se que o coeficiente de variação é de cerca 10% nas empresas sem EP-TI, mas cerca 

de 3,5 vezes maior nas empresas com EP-TI. Esse resultado já foi explicado na discussão 

sobre a Figura 10. 

 

      Tabela 18: Estatísticas básicas do construto satisfação com a entrega 

EP-TI N Média (m) Desvio padrão (d) 
Coeficiente de 
variação (d/m) 

E-0 (sem) 20 7,480 0,815 0,109 

E-1 (com) 20 5,195 1,807 0,348 
 
 

A Tabela 19 apresenta os resultados da realização do teste t de comparação de médias 

de amostras independentes entre as empresas com e sem EP-TI para o construto satisfação 

com a entrega dos projetos. Conforme já se suspeitava após o exame do box plot, existe uma 

diferença significativa entre as médias, com valor p próximo de zero. Em termos substantivos, 

isso indica que as empresas com EP-TI tinham no momento em que criaram o EP-TI um grau 

de satisfação com as entregas dos projetos de TI mais baixo do que o grau de satisfação das 

empresas que ainda não criaram um EP-TI. A prova de Levene também resultou significativa 

para diferença entre variâncias, com p valor de 0,006 (F=8,645). 

 

 

Tabela 19: Comparação de médias para o construto satisfação com a entrega  

Intervalo de confiança de 95% 

para a diferença t 
Signifi-

cância 
GL 

Diferença 

entre médias 

Desvio padrão 

do erro 
Lim. Inf. Lim. Sup. 

5,156 0,000 26,4 2,285 0,4431 1,375 3,195 
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Satisfação com o controle 

 

A Figura 14 exibe box plots para o construto satisfação com o controle (C) e suas 

variáveis indicadoras (C1 a C5).  

 

 

    Figura 14: Box plots do construto satisfação com o controle e suas variáveis indicadoras  

 

Da mesma forma que no caso de E, observa-se em C um razoável distanciamento nas 

distribuições dos grupos, em especial para o construto e as variáveis  C1, C2 e C3. A 

distribuição de C-0 apresenta perceptível assimetria, indicando afastamento da normalidade. 

Será preciso aguardar o teste de normalidade de C para confirmar se a variável não segue 

distribuição normal. Assim como no caso de E, há uma variável (C4) com razoável 

superposição nas distribuições para os dois grupos, muito embora as médias dos grupos 

estejam razoavelmente distantes. Ao contrário do observado em E, em C as empresas com 

EP-TI apresentam uma menor dispersão nas variáveis, indicando que não houve empresas que 

avaliassem aspectos do controle do portfolio de projetos de modo tão positivo como as  
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empresas sem EP-TI.  Finalmente, nota-se a existência de apenas um outlier, associado a uma 

empresa que avaliou bastante positivamente aspectos do controle do portfolio de projetos de 

TI no momento da decisão de criação do EP-TI. Portanto, uma vez confirmado  que não há 

erro de entrada de dados, a observação será mantida, pois nada permite inferir que ela não seja 

uma representante legítima da população. 

A Tabela 20 apresenta estatísticas básicas do construto satisfação com o controle. 

Observa-se que o coeficiente de variação é de cerca 24% nas empresas sem EP-TI, mas é 

razoavelmente maior para as empresas com EP-TI, pois para esse grupo o desvio-padrão é 

ligeiramente menor, mas sua média é substancialmente menor. Novamente, as empresas com 

EP-TI possuem um coeficiente de variação maior do que as sem EP-TI, embora em C a 

diferença seja substancialmente menor do que em E, pois o desvio padrão é 

comparativamente muito menor no grupo com EP-TI para a variável C do que para E.  

  

       Tabela 20: Estatísticas básicas do construto satisfação com o controle 

EP-TI N Média (m) Desvio padrão (d) 
Coeficiente de 
variação (d/m) 

C-0 (sem) 20 6,380 1,526 0,239 

C-1 (com) 20 3,790 1,323 0,349 
 

 

A Tabela 21 apresenta os resultados da realização do teste t de comparação de médias 

de amostras independentes entre as empresas com e sem EP-TI para o construto satisfação 

com o controle.  

 

Tabela 21: Comparação de médias para o construto satisfação com o controle  

Intervalo de confiança de 95% 

para a diferença t 
Signifi-

cância 
GL 

Diferença 

entre médias 

Desvio padrão 

do erro 
Lim. Inf. Lim. Sup. 

5,736 0,000 38 2,590 0,452 1,680 3,504 

 

 

Novamente, confirma-se a suspeita oriunda do exame dos box plots de que existe 

diferença significativa entre as médias das empresas com e sem EP-TI para esse construto, 
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com p valor próximo de zero. Em termos substantivos, isso indica que as empresas com EP-TI 

tinham no momento em que criaram o EP-TI um grau de satisfação com o controle dos 

projetos de TI mais baixo do que o grau de satisfação das empresas que ainda não criaram um 

EP-TI. A prova de Levene, por outro lado, resultou não significativa para diferença entre 

variâncias, com p valor de 0,471 (F=0,530). 

 

Opinião favorável sobre EP 

 

A Figura 15 exibe os dados para o construto opinião favorável sobre EP. Cabe 

relembrar que este construto tem indicadores para expressar opiniões positivas (O1, O2, O3, 

O6 e O8)  e indicadores para expressar opiniões negativas (O4, O5 e O7). Em virtude do 

maior número de indicadores deste construto, a visualização das mensagens contidas nos 

dados exige um exame atento do gráfico. Nota-se em primeiro lugar que os box plots dos 

construtos O-0 e O-1 estão situados na metade superior da escala e possuem uma razoável 

superposição nas suas distribuições, muito embora as médias estejam razoavelmente 

afastadas. Isto indica que tanto nas empresas sem EP-TI como nas empresas com EP-TI 

predominam as opiniões positivas sobre EP, porém as empresas com EP-TI tendem a possuir 

uma opinião mais favorável. Analisando-se os construtos com opiniões negativas (O4, O5 e 

O7), nota-se uma grande dispersão nos dados, indicando que existe grande divergência nas 

opiniões negativas sobre EP. Não obstante, nota-se que as empresas sem EP-TI têm as suas  

caixas das distribuições posicionadas ligeiramente acima das distribuições das empresas com 

EP-TI, indicando que elas tendem a concordar mais intensamente com opiniões negativas 

sobre EP do que as empresas com EP-TI. Analisando-se os construtos com opiniões positivas 

(O1, O2, O3, O6 e O8), nota-se uma grande superposição nas distribuições, com concentração 

no extremo superior da escala, em especial para O2 e O6. Existe, uma diferença pequena entre 

as médias para O2 e praticamente nenhuma diferença para O6 e O8, indicando que há 

unanimidade no mercado com relação aos aspectos positivos indagados por estes indicadores. 

O indicador O1 tem distribuição bastante semelhante  à do construto O, portanto as 

observações acima sobre o construto aplicam-se a este indicador. Já para construto O3 ocorre 

uma situação atípica: similarmente aos demais indicadores, há uma razoável distância entre as 

médias e as distribuições estão superpostas; porém, a distribuição das empresas com EP-TI 

tem pontos extremos situados mais abaixo do que as empresas sem EP-TI, indicando que 

houve na amostra empresas com EP-TI concordando menos intensamente do que empresas 

sem EP-TI com opinião positiva sobre EP. Nota-se ainda a existência de vários outliers e um 
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ponto extremo. Isto mostra que alguns dos entrevistados têm opiniões bastante divergentes da 

maioria em alguns dos aspectos indagados. Novamente, um exame dos dados brutos indicou 

que os dados são corretos e, por isso, serão mantidos.  

 

 

    Figura 15: Box plots do construto opinião favorável sobre EP e suas variáveis indicadoras  

 

A Tabela 22 apresenta estatísticas básicas do construto opinião favorável sobre EP. 

Observa-se que o coeficiente de variação é de cerca 19% nas empresas sem EP-TI e de 13% 

para as empresas com EP-TI, indicando que existe poucas divergências na opinião sobre EP 

entre as empresas, sobretudo nas empresas com EP-TI. 

 

       Tabela 22: Estatísticas básicas do construto opinião favorável sobre EP 

EP-TI N Média (m) Desvio padrão (d) 
Coeficiente de 
variação (d/m) 

O-0 (sem) 20 7,140 1,373 0,192 

O-1 (com) 20 8,190 1,028 0,125 
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Cabe notar, porém, conforme discutido anteriormente, que os indicadores que 

expressam opiniões negativas apresentam box plot distribuído entre 5 os mais pontos da 

escala, evidenciando maior discordância entre as empresas. 

A Tabela 23 apresenta os resultados da realização do teste t de comparação de médias 

de amostras independentes entre as empresas com e sem EP-TI para o construto opinião 

favorável sobre EP. Conforme já se suspeitava após o exame do Figura 15, existe uma 

diferença significativa entre as médias, com valor p próximo de zero. Em termos substantivos, 

isso indica que as empresas com EP-TI tinham no momento em que criaram o EP-TI uma 

opinião mais favorável sobre o EP do que as empresas sem EP-TI. A prova de Levene 

resultou não significativa para diferença entre variâncias, com p valor de 0,229 (F=1,493). 

 

Tabela 23: Comparação de médias para o construto opinião favorável sobre EP 

Intervalo de confiança de 95% 

para a diferença t 
Signifi-

cância 
GL 

Diferença 

entre médias 

Desvio padrão 

do erro 
Lim. Inf. Lim. Sup. 

-2,738 0,009 387 -1,050 0,383 -1,826 -0,274 

 

 

Importância estratégica 

 

A Figura 16 exibe os dados para o construto importância estratégica. Cabe lembrar que 

na seção 8.5.1 o indicador I4 foi removido da escala visando melhorar sua validade 

convergente. Nota-se que existe bastante superposição entre as distribuições de I-0 e I-1,  

pequeno distanciamento entre as médias dos grupos e, finalmente, uma concentração da 

distribuição na faixa superior da escala. Observa-se ainda que, com exceção do indicador I2, a 

situação não é muito diferente para os demais indicadores, que avaliam o quanto alguns dos 

projetos são vitais para a competitividade (I1), têm alta visibilidade na empresa (I3) e são 

importantes na execução de estratégias (I5). Isso pode indicar que em todas as empresas, 

independentemente do porte ou setor, os projetos de TI tem grande importância estratégica, ou 

por outro lado, pode ser fruto de um viés da pesquisa. Adotando-se o pressuposto de que a 

importância dos projetos de TI torna importante a própria área de TI, pode-se conjecturar se 

os respondentes não estavam respondendo de forma a valorizar o próprio papel dentro da 

empresa. Spector (1992, p. 11, tradução nossa) chama esse viés de “desejabilidade social”, 

mas não aponta estratégias para confirmar sua existência ou reduzir sua influência sobre os 
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resultados. Por isso, prossegue-se com a análise sob a hipótese de que em todas as empresas 

da população existem na área de TI pelo menos alguns projetos estrategicamente importantes.  

 

 

    Figura 16: Box plots do construto importância estratégica e suas variáveis indicadoras  

 

Como dito anteriormente, a situação é diferente todavia para o indicador I2, que avalia o 

interesse da direção no recebimento rotineiro de informação sobre o andamento de alguns 

projetos do portfolio de TI. Para este indicador, a dispersão é muito mais acentuada, mas a 

diferença entre as médias parece ainda não ser significativa tendo em vista a grande dispersão 

das distribuições. Essa maior dispersão de I2 revela que as atitudes da direção da empresa 

variam amplamente na população, seja no referente ao interesse com que analisam a 

informação sobre alguns dos projetos de TI, seja no referente ao modo mais ou menos 

rotineiro com que fazem esta análise. Ou seja, os dados evidenciam uma desconexão em 

algumas empresas entre a importância estratégica dos projetos percebida pela área de TI e a 

atenção dada pela alta direção à situação de andamento destes projetos. Para concluir o exame 

da Figura 16, cabe notar a existência de vários outliers e pontos extremos, o que pode indicar 
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situações pouco típicas nas empresas ou, por outro lado, respondentes menos afetados pelo 

viés de desejabilidade social citado acima. Seja como for, um exame dos dados brutos 

apontou, como no caso dos demais indicadores, que os dados são corretos e, por isso, serão 

mantidos, pois nada permite inferir que eles não sejam representantes legítimos da população.  

A Tabela 24 apresenta estatísticas básicas do construto importância estratégica. 

Observa-se que o coeficiente de variação é aproximadamente igual para os dois grupos, 

indicando que existem poucas diferenças na importância estratégica dos projetos de TI entre 

as empresas. Esse coeficiente de variação de cerca 15% é bastante próximo ao encontrado 

para o construto opinião favorável sobre EP, para o qual também houve uma razoável 

convergência nas respostas dos entrevistados.  

 

      Tabela 24: Estatísticas básicas do construto importância estratégica 

EP-TI N Média (m) Desvio padrão (d) 
Coeficiente de 
variação (d/m) 

I-0 (sem) 20 8,540 1,402 0,164 

I-1 (com) 20 8,690 1,180 0,136 
 

 

A Tabela 25 apresenta os resultados da realização do teste t de comparação de médias 

de amostras independentes entre as empresas com e sem EP-TI para o construto importância 

estratégica. Conforme já se suspeitava após o exame da Figura 16, não existe uma diferença 

significativa entre as médias, com p valor de 0,716. Em termos substantivos, isso indica que 

esse construto não discrimina as empresas com e sem EP-TI, pois ambas afirmam contar com 

alguns projetos estrategicamente importantes. O impacto desta descoberta no modelo será a 

exclusão desse construto da função discriminante. Para finalizar, cabe destacar que a prova de 

Levene resultou não significativa para diferença entre variâncias, com p valor de 0,748 

(F=0,105). 

 

Tabela 25: Comparação de médias para o construto importância estratégica  

Intervalo de confiança de 95% 

para a diferença t 
Signifi-

cância 
GL 

Diferença 

entre médias 

Desvio padrão 

do erro 
Lim. Inf. Lim. Sup. 

-0,366 0,716 38 -0,150 0,410 -0,979 0,679 
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9.2.2 Exame da aderência dos dados aos pressupostos da análise discriminante 

 

 

Conforme discutido na seção 8.5.3, examina-se a seguir a aderência dos dados aos 

seguintes pressupostos para aplicação da análise discriminante: normalidade das variáveis 

independentes, inexistência de multicolinearidade entre as variáveis independentes, igualdade 

das matrizes de covariância, e linearidade nos relacionamentos entre variáveis independentes 

e o escore discriminante. 

 

 

Normalidade das variáveis independentes 

 

A Tabela 26 apresenta os resultados do teste de normalidade das variáveis 

independentes em cada grupo utilizando os testes estatísticos Kolmogorov-Smirnov e 

Shapiro-Wilk, que usualmente são utilizados para esta finalidade (SHARMA, 1996, p. 379; 

PESTANA; GAGEIRO, 2003, p. 101).  

 

          Tabela 26: Testes de normalidade das variáveis independentes 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
EP 

Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. 
0 0,190 20 0,056 0,972 20 0,797 

E 
1 0,143 20 0,200 0,963 20 0,596 
0 0,158 20 0,200 0,914 20 0,075 

C 
1 0,153 20 0,200 0,956 20 0,461 
0 0,232 20 0,006 0,770 20 0,000 

I 
1 0,171 20 0,129 0,903 20 0,047 
0 0,100 20 0,200 0,944 20 0,279 

O 
1 0,131 20 0,200 0,952 20 0,401 

            
 

Nota-se que para alfa=5%, a hipótese de normalidade das variáveis não pode ser 

rejeitada, com exceção da variável importância estratégica em ambos os grupos para um dos 

testes. A variável tem distribuição assimétrica negativa para os dois grupos (g1=-2,220 / 0,512 

=-4,34 para I-0 e g1=-0,640/0,512=-1,25 para I-1), leptocúrtica para I-0 

(g2=6,048/0,992=6,10) e platicúrtica para I-1 (g2=-0,736/0,992=-0,74).  Conforme Sharma 

(2006, p. 375), a curtose tem um efeito sobre a potência de testes estatísticos, sobretudo se a 

distribuição for platicúrtica. A assimetria isoladamente não afeta a potência dos testes. Neste 
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caso, somente I-1 apresenta um pequeno desvio da normalidade que pode afetar testes 

estatísticos. Ademais, os testes univariados mostraram que I não discrimina entre os grupos, e 

mais adiante se verá que a variável também não discrimina nos testes multivariados, sendo I 

por fim eliminado do modelo. Portanto, pode-se prosseguir com a análise. 

  
 

Inexistência de multicolinearidade entre as variáveis independentes 

 

Não foi constatada multicolinearidade entre as variáveis independentes. Para o construto 

Satisfação com a Entrega (E), o VIF foi de 2,073; para Satisfação com o Controle (C), o VIF 

foi de 1,950; para Importância Estratégia (I), o VIF foi de 1,185; para Opinião Favorável 

sobre EP (O),  o VIF foi de 1,110. Estes valores estão abaixo de 10, que é o limite 

tradicionalmente aceito como indicador de presença de multicolinearidade (HAIR et al, 1998, 

p. 193; PESTANA; GAGEIRO, 2003, p. 626). 

 

 

 

Igualdade das matrizes de covariância 

 

A igualdade entre as matrizes de covariância dentro de cada grupo (com e sem EP-TI) é 

usualmente verificada usando-se o teste M de Box (SHARMA, 1996, p. 385; PESTANA; 

GAGEIRO, 2003, p. 656). As Tabelas 27 e 28 apresentam os resultados do teste para as 4 

variáveis.  

 

                                 Tabela 27: Teste M de Box para as matrizes  de covariância 

M de Box 34,994 
F Aprox. 3,098 
 GL1 10 
 GL2 6903,586 
 Sig. 0,001 

      
 

Observa-se na Tabela 27 que a hipótese nula de igualdade nas matrizes de dispersão dos 

grupos pode ser rejeitada com p valor de 0,001. A Tabela 28 apresenta a matriz de dispersão 

dos grupos, onde nota-se que a dispersão para o grupo com EP-TI é substancialmente maior, 

sobretudo na variância de E e na covariância de E com C e com I. Conforme visto no box plot 
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de E (Figura 13), sua dispersão é maior para o grupo com EP-TI. Outra substancial diferença 

ocorre na covariância de C com I, mas a maior dispersão está no grupo sem EP-TI.  

 

                            Tabela 28: Matrizes de variância e covariância dos grupos 

EP  E C I O 
E 0,664 0,699 0,431 0,490 
C 0,699 2,328 1,210 0,286 
I 0,431 1,210 1,965 0,002 

0 

O 0,490 ,286 0,002 1,885 
E 3,264 1,138 1,241 -0,263 
C 1,138 1,749 0,410 0,369 
I 1,241 0,410 1,391 0,434 

1 

O -0,263 0,369 0,434 1,056 
 
 

 Estudos de simulação mostram que a violação da premissa afeta o nível de significância 

dos testes estatísticos, isto é, afeta os erros tipo I e tipo II, sobretudo o erro tipo I. Porém, se os 

grupos tem tamanhos iguais, como no caso desta pesquisa, o nível de significância não é 

afetado de  modo perceptível  (SHARMA, 1996, p. 383). Ademais, mais adiante, será visto 

que I e E serão descartados e o modelo final conterá apenas C e O. Para estas duas variáveis, 

os resultados do teste M de Box encontram-se na Tabela 29. Nota-se que a hipótese nula de 

igualdade das matrizes não pode ser rejeitada, com p valor de 0,522. Diante do exposto, 

prossegue-se com a análise. 

                        Tabela 29: Teste M de Box para as matrizes  de covariância de C e O 

M de Box 2,389 
F Aprox. 0,751 
 GL1 3 
 GL2 259920,0 
 Sig. 0,522 

 

 

Linearidade dos relacionamentos 

 

A linearidade dos relacionamentos entre a função discriminante (Z) é as variáveis 

independentes significativas (C e O) foi verificada através da inspeção dos diagramas de 

dispersão, conforme é usual (HAIR et al., 1998, p. 75).  A Figura 17 exibe esses diagramas. 

Não há evidências de relacionamento não linear entre as variáveis e a função discriminante. 
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Assim, o último pressuposto para uso da análise discriminante também é satisfeito pelos 

dados.  

 

  

   Figura 17: Diagrama de dispersão entre função discriminante e variáveis independentes 

 

 

9.3 Resultados 

 

 

Na apresentação dos resultados da análise discriminante, adotou-se o roteiro seguido por 

Sharma (1996, p. 245-262) ao descrever a aplicação da técnica com o uso do programa SPSS. 

Inicialmente, verifica-se se os construtos diferenciam de modo significante os grupos entre si. 

A seguir, estima-se a função discriminante. No passo seguinte, avaliam-se as significâncias 

estatística e prática da função discriminante. Em seguida, discorre-se sobre a importância das 

variáveis discriminantes e o significado da função discriminante. Finalmente, discutem-se os 

resultados dos métodos de classificação. 

 

Avaliação univariada das variáveis discriminantes  

 

A Tabela 30 resume resultados já apresentados nas Tabelas 19, 21, 23 e 25. Observa-se 

que as diferenças entre grupos são estatisticamente significativas para todas as variáveis 

discriminantes, com exceção de importância estratégica. Portanto, parece lícito excluir a 

variável importância estratégica da função discriminante e incluir as demais. A decisão 
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univariada, porém, não é mais adequada, pois interessa testar as diferenças entre os grupos 

para todas as variáveis simultaneamente, o que será feito no passo seguinte.  

 
                Tabela 30: Resumo da comparação univariada das variáveis discriminantes 
 

Diferença entre grupos 
Variável discriminante 

Estatística t Significância 

Satisfação com a entrega (E) 5,156 0,000 

Satisfação com o controle (C) 5,736 0,000 

Importância estratégica (I) -0,366 0,716 

Opinião favorável sobre EP (O) -2,738 0,009 
 
 
Estimativa da função discriminante 

 

 A Tabela 31 apresenta os resultados da aplicação da análise discriminante usando  

método stepwise de escolha de variáveis e o critério estatístico lambda de Wilks para  seleção 

de entrada e saída de variáveis. Cumpre notar que se mantiveram os valores pré-estabelecidos 

do SPSS para F de entrada e F de saída (3,84 e 2,71, respectivamente). Nota-se que no passo 

0, em que nenhuma das variáveis é inserida na função discriminante, a variável com o maior 

valor F de entrada é C (Satisfação com o Controle do Portfolio); portanto, no passo 1 ela é 

inserida no modelo. Observa-se ainda que o F de entrada da variável E (Satisfação com a 

Entrega) também é bastante alto no passo 0, porém esse valor cai bruscamente no passo 1. 

Isso parece indicar que boa parte da informação contida em E está sendo fornecida por C. De 

fato, existe correlação moderadamente forte entre essas variáveis (0,695), conforme pode ser 

observado na Figura 18.  

            Tabela 31: Variáveis fora da análise na aplicação da análise discriminante  

Passo Variável Tolerância 
Tolerância 

mínima 
F de entrada 

Wilks' 
Lambda 

E 1,000 1,000 26,588 0,588 
C 1,000 1,000 32,904 0,536 
I 1,000 1,000 0,134 0,996 

0 

O 1,000 1,000 7,499 0,835 
E 0,789 0,789 4,211 0,481 
I 0,808 0,808 5,354 0,468 1 
O 0,964 0,964 7,916 0,441 
E 0,789 0,764 3,168 0,406 

2 
I 0,823 0,808 3,671 0,401 
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       Figura 18: Diagrama de dispersão entre satisfação com a entrega e com o controle 

 

No passo 1, a variável O (Opinião sobre EP) é introduzida, pois ela tem o maior F de 

entrada dentre as variáveis fora do modelo. A inclusão de O resulta em uma redução adicional 

do F de entrada de E e I, ficando estes valores abaixo do valor F mínimo (3,84). Portanto,  

essas variáveis não são incluídas na função discriminante e o método é encerrado no passo 2. 

 As estimativas obtidas para a função discriminante não padronizada encontram-se  a 

seguir.  

Z = 0,284 + 0,655*C – 0,472*O 

 

 

Significância estatística e prática da função discriminante 

 

O teste da diferença entre médias dos grupos considerando as variáveis C e O 

conjuntamente usa uma estatística que segue aproximadamente uma distribuição qui-quadrado 

(SHARMA; 1996, p. 252). O valor obtido para a estatística foi 30,252, com lambda de Wilks 

de 0,441 e p valor de 0,000. Isso indica que os dois grupos são estatisticamente diferentes com 

relação a C e O considerados conjuntamente.  
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Visto que a função discriminante é uma combinação linear das variáveis discriminantes, 

pode-se concluir que ela também é estatisticamente significativa. É possível, porém, avaliar a 

significância estatística da função discriminante transformando a estatística lambda de Wilks 

em uma razão F exata (SHARMA; 1996, p. 253). Essa estatística tem valor 23,304 e p valor 

de 0,000, indicando que as médias da pontuação da função discriminante para os dois grupos 

são estatisticamente diferentes.  

 A significância prática da função discriminante pode ser questionada quando a amostra 

é muito grande. Nestes casos, mesmo pequenas diferenças entre os grupos serão consideradas 

significativas. Embora nesta pesquisa a amostra seja a mínima possível, vamos fazer esta 

avaliação. Usando-se a expressão abaixo, o quadrado da correlação canônica (CR2) pode ser 

usado como uma medida da significância prática da função discriminante, onde SSb é a soma 

dos quadrados entre grupos e SSt é a soma total dos quadrados (SHARMA; 1996, p. 253): 

 

CR2 =     SSb / SSt    

 

Esta expressão mostra a proporção do soma  total dos quadrados que é devida a diferenças 

entre os grupos. Portanto, CR2 mede quanto da variação entre os grupos é explicada pelas 

variáveis discriminantes. O valor obtido para CR2 foi 0,558 (0,7472). Portanto, cerca de 56% 

da variação entre grupos é explicada pelas variáveis discriminantes. Embora não existam 

referências para esses valores, parece-nos lícito afirmar que a função discriminante calculada 

representa razoavelmente bem  as diferenças entre os grupos.  

 

 

Importância das variáveis discriminantes e significado da função discriminante.  

 

Os coeficientes padronizados são normalmente utilizados para avaliar a importância 

relativa das variáveis discriminantes. Quanto maior o coeficiente padronizado de uma 

variável, maior sua importância na função discriminante, e vice-versa (SHARMA; 1996, p. 

254). Os coeficientes padronizados das variáveis C e O são, respectivamente, 0,936 e -0,572. 

Portanto, na diferenciação entre os grupos, a variável satisfação com o controle possuí um 

peso aproximadamente 64% maior do que a variável opinião favorável sobre EP.  

Há autores que recomendam evitar análises da importância relativa das variáveis 

discriminantes através do uso dos coeficiente padronizados em situações em que existe 

multicolinearidade entre as variáveis (SHARMA, 1996, p. 254; DILLON, 1984, p. 372), 
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enquanto outros argumentam não haver nenhum inconveniente neste procedimento 

(RENCHER, 1995, p. 317). Porém, conforme visto na Seção 9.1.2, não existe indício de 

presença de multicolinearidade entre as variáveis. Logo, a discussão acima não é pertinente. 

Não obstante, para fins de comparação, é oportuno analisar a importância relativa das 

variáveis discriminantes usando o procedimento recomendado pelos autores que condenam o 

uso de coeficientes padronizados em presença de multicolinearidade. Este procedimento faz 

uso das cargas discriminantes, que são os coeficientes de correlação entre as variáveis 

discriminantes e a função discriminante. Quanto maior a correlação, maior é a influência da 

variável sobre a função discriminante, portanto maior é sua importância para separar os 

grupos. Os valores das cargas são 0,827 para C e -0,395 para O. Portanto, usando este 

procedimento, na diferenciação entre os grupos, a variável satisfação com o controle possuí 

um peso aproximadamente 109% maior do que a variável opinião favorável sobre EP, contra 

um peso 64% calculado com o uso dos coeficientes padronizados. Ou seja, a direção geral é a 

mesma nos dois procedimentos, mas a magnitude da diferença de importância entre as 

variáveis é substancialmente menor com o uso dos coeficientes padronizados. Cabe destacar 

que RENCHER (1995, p. 317 e 318) considera o uso das cargas discriminantes inadequado e 

recomenda o uso dos coeficientes padronizados. Conforme se observou, os dois 

procedimentos produziram resultados equivalentes, portanto não há necessidade de 

aprofundar a discussão desta controvérsia.  

Com relação ao significado da função discriminante, interessa entender exatamente o 

que o escore da função discriminante representa. A Figura 19 apresenta histogramas da 

função discriminante para as empresas sem e com EP-TI. Os escores para as empresas sem 

EP-TI apresentam média 1,1 e desvio padrão 1,1, ao passo que para as empresas com EP-TI a 

média é -1,1 e o desvio padrão é 0,87. Portanto, valores positivos da função discriminante 

apontam para empresas sem EP-TI, ao passo que valores negativos apontam para empresas 

com EP-TI. Na função discriminante, as variáveis C e O tem sinais opostos, indicando que um 

dos grupos tem escores altos em uma variável e baixos em outra, e vice-versa para o outro 

grupo. Por conseguinte, pode-se concluir que as empresas com EP-TI têm baixo escore em C 

e alto escore em O no momento de criação da entidade, e vice-versa para as empresas sem 

EP-TI, isto é, elas têm alto escore em C e baixo escore em O no momento da entrevista. 

Conforme visto acima, dado o maior valor do coeficiente de C na função discriminante, esta 

variável tem mais influência na formação do escore da função discriminante do que a variável 

O. Para finalizar, cabe notar que há duas observações com valores negativos para as empresas 
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sem EP-TI, cujos valores deviam ser positivos. Elas constituem erros de classificação que 

serão discutidos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   EP-TI=0                                                                                EP-TI=1 

Figura 19: Histograma dos valores da função discriminante para empresas sem e com EP-TI 

 

 

Classificação das observações na amostra  

 

 A classificação das observações foi feita usando o método do ponto de corte, que foi 

definido calculando a média das médias da função discriminante para os dois grupos, isto é: 

Z= (Z0 + Z1) / 2 = (1,1+(-1,1))/2 = 0 

Para Z < 0, a observação é classificada no grupo com contexto para criação de EP-TI, ao 

passo que para Z > 0 ela é classificada no grupo sem contexto para a criação de EP-TI.  

A Tabela 32 apresenta a matriz de classificação calculada com dois métodos. O método 

original usa todos os casos na amostra para obtenção da função discriminante e em seguida 

classifica cada caso. Com este método, nota-se que 95% das observações foram classificadas 

corretamente,  ocorrendo erro apenas na classificação de duas empresas sem EP-TI. A 

literatura destaca que este procedimento é enviesado no sentido de resultar em taxas de acerto 

maiores do que as reais, uma vez que as próprias observações que produziram a função 

discriminante são usadas para estimar a taxa de acerto (SHARMA; 1996, p. 273; DILLON; 

GOLDSTEIN, 1984, p. 392). A alternativa mais correta para superar esta limitação é dividir a 

amostra em duas, usando uma parte para estimar a função discriminante e a outra para testar 

sua validade externa. Em função do tamanho pequeno da amostra, não convém utilizar esta 

alternativa (HAIR et al; 1998, p. 259). Uma segunda alternativa é usar o método chamado de 

validação cruzada,  no qual uma das observações é extraída da amostra, a função 
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discriminante é recalculada e a observação que ficou de fora é então classificada. Este 

procedimento é então repetido para todas as observações da amostra e os resultados são 

consolidados. Este procedimento resulta em estimativa quase sem viés da taxa de acerto da 

função discriminante, mas tem recebido críticas em função da maior variância do estimador 

da taxa de acerto (DILLON; GOLDSTEIN, 1984, p. 393).  Apesar desta limitação, usou-se 

este procedimento para obter uma estimativa mais confiável da taxa de acerto. A Tabela 32 

apresenta os resultados. Observa-se que a taxa de acerto caiu de 95% ( 2 erros) para 90% (4 

erros), uma queda relativamente pequena.  

         

        Tabela 32: Resultados da classificação dos casos 

Previsão do grupo a 
que pertence  Método EP 
0 1 

Total 

0 18 2 20 
Contagem 

1 0 20 20 
0 90,0 10,0 100,0 

Original 
% 

1 0 100,0 100,0 
0 18 2 20 

Contagem 
1 2 18 20 
0 90,0 10,0 100,0 

Validação 
cruzada 

% 
1 10,0 90,0 100,0 

 

Uma análise dos casos que foram classificados erradamente usando o método original 

indica que as empresas atribuíram valores médio-baixos para C (satisfação com o controle do 

portfolio) e valores médio-altos para O (opinião favorável sobre o escritório de projetos). Os 

escores foram C=4,0 e O=8,5 para uma empresa C=2,6 e O=6,9 para a outra. Para entender o 

porquê destas empresas acreditarem que não devem criar um EP, muito embora a função 

discriminante aponte que elas tem contexto para criar o EP, pode-se analisar as variáveis que 

estão fora da função discriminante. Para a variável E (satisfação com a entrega dos projetos) 

as empresas têm escores médio altos ( 6,75 e 7,0, respectivamente), ao passo que para a 

variável I uma empresa tem escore médio baixo e outra tem escore médio alto (5,2 e 8,2, 

respectivamente). Uma explicação, portanto, é que em função da razoável satisfação com a 

entrega dos projetos e de características do portfolio de projetos da empresa não devidamente 

capturadas pela variável I (por exemplo, quantidade de projetos e montante dos investimentos 

no portfolio), as empresas entendem que não precisam de um EP. Cabe notar que nos setores 

de atuação das empresas (produção agropecuária e produção de energia, respectivamente) TI 

não  é particularmente importante, o que foi confirmado pela empresa no setor de produção de 
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energia (escore de 5,2 contra média da população de 8,7 e desvio padrão de 1,1) e sugerido 

pela empresa no setor de produção agropecuária (escore de 8,2, abaixo da média).  

Para finalizar a discussão, cabe investigar qual a significância estatística da taxa de 

acerto obtida no método de validação cruzada quando comparada com a taxa que poderia ser 

obtida por acaso. Usando a estatística Q de Press (HAIR et al; 1998, p. 270), obteve-se o 

seguinte valor, onde N=número de elementos na amostra, n=número de acertos, K=número de 

grupos: 

Q de Press = [N – nK]2 / [N(K-1)] = [40-36*2]2 / [40(2-1)] = 25.6 

O valor crítico da estatística para alfa=1% é de 6.63. Portanto, há evidência de que a taxa de 

acerto não foi obtida por acaso.  

 

 

9.4 Discussão 

 

 

Esta seção esta organizada em três sub-seções. Na primeira, examinam-se alguns dados 

descritivos sobre o fenômeno de criação de escritórios de projetos. Nesta análise, destaca-se a 

comprovação da importância do tema EP-TI para a Administração de Tecnologia de 

Informação, uma vez que metade das empresas na amostra contam com a entidade. Na 

segunda sub-seção, discorre-se sobre os resultados da análise discriminante, por meio da qual 

se testou o modelo conceitual desenvolvido na primeira fase da pesquisa, que se encontra na 

Figura 9. As hipóteses derivadas da revisão de literatura e dos estudos de caso realizados na 

primeira fase foram parcialmente confirmadas empiricamente. Conclui-se a seção com uma 

discussão das contribuições do estudo para a prática e para a academia. 

 

 

9.4.1 Dados descritivos sobre EP-TI 

 

 

A criação de EP-TI na amostra teve início em 2002 e intensificou-se recentemente, pois 

apenas em 2007 foram criados 40% dos 20 EP-TI observados. Entre as empresas com EP-TI,  

existe quase unanimidade em discordar inteiramente da afirmação de que a empresa está 
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considerando o fechamento do EP. Todavia,  a satisfação dessas empresas com a entidade é 

alta, mas não é máxima, pois se entende que há oportunidades de melhoria para a atuação do 

EP-TI. A criação da entidade, contudo, não está livre de riscos. Dentre as 40 empresas, duas 

delas criaram um EP-TI, mas o fecharam tempos mais tarde. Em um dos casos, as razões para 

o fechamento estão relacionadas a uma percepção da alta direção da empresa de que o 

gerenciamento de projetos havia se tornado muito  burocrático. Não obstante, o CIO pretende 

oportunamente convencer a alta direção a fazer uma nova tentativa de estabelecimento de um 

EP-TI. No outro caso de criação e fechamento de EP-TI, as razões para o fechamento 

relacionam-se a dificuldades financeiras da empresa, que resultaram no congelamento de seus 

investimentos em TI. Obviamente, se não há projetos, não há porque manter em Escritório de 

Projetos.  

Os dados acima permitem tirar três conclusões. Primeiro, foi possível confirmar a força 

do fenômeno de criação de EP, uma vez que metade das empresas na amostra ou já têm um 

EP-TI ou sua criação já foi aprovada pela direção das empresa. Esta é uma evidência de que 

este estudo é oportuno, pois trata de um fenômeno relevante para a população de interesse. 

Segundo, a criação de um EP-TI deve ser feita com cuidado, levando em conta a cultura da 

empresa na hora de estabelecer a metodologia de gerenciamento de projetos e de controle do 

portfolio. Terceiro, não foi possível confirmar a afirmação de Hobbs e Aubry (2007, p. 79) de 

que EP estão sendo fechados ou radicalmente reestruturados quase com a mesma velocidade 

com que são criados. Há diferenças entre os estudos tanto com relação ao nível de EP 

estudado como no referente à população de interesse investigada e maioria dos EPs nesta 

pesquisa foi criada recentemente, o que pode explicar o conflito entre os dados.  

 

9.4.2 Resultados do teste do modelo conceitual 

 

 

O levantamento quantitativo realizado na segunda fase deste estudo permitiu testar a 

validade do modelo conceitual proposto na Figura 9. Este modelo, que sumariza as hipóteses 

de pesquisa ao final da primeira fase deste estudo, propõe que a decisão de criação de um EP-

TI dependa de quatro variáveis latentes: a satisfação com a entrega de projetos, a satisfação 

com controle do portfolio, a importância estratégica do portfolio e a opinião sobre EP em 

geral. Supõe-se que as empresas com elevada satisfação com a entrega dos projetos de TI,  

elevada satisfação com o controle do portfolio, com uma opinião desfavorável sobre EP em 
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geral e, finalmente, com uma carteira de projetos estrategicamente pouco importante, não 

verão nenhum motivo para criar um EP-TI. Por outro lado, no caso oposto, isto é, há baixa 

satisfação tanto com a entrega dos projetos quanto com o controle do portfolio, há uma 

opinião favorável sobre EP em geral e, finalmente, a carteira de projetos é estrategicamente  

importante, então a direção da empresa terá muitos motivos para criar um EP-TI.  

Naturalmente, os dois casos acima são extremos, sendo bastante claro entender de que 

forma o contexto da empresa induz a determinada decisão sobre a criação de EP-TI. Porém, se 

consideramos para fins de uma análise simplificada que as 4 variáveis no modelo podem 

assumir valores altos ou baixos em suas escalas, teremos então um total de 24=16 

combinações possíveis de casos, nos quais a decisão sobre a criação de um EP-TI pode não 

ser tão evidente. Por exemplo, se existe alta satisfação com entrega, baixa com o controle, a 

carteira é estratégica, mas a opinião sobre EP é desfavorável, qual será a tendência das 

empresas no referente à criação de um EP-TI ? Para responder a essa questão, é preciso 

conhecer a importância relativa de cada variável na determinação da decisão de criação do 

EP-TI, o que foi feito aplicando-se análise discriminante aos dados.  

Inicialmente, cabe observar que a variável importância estratégica do portfolio 

isoladamente não resultou estatisticamente significativa para diferenciar os dois grupos. 

Constatou-se que tanto as empresas com EP-TI como as sem EP-TI têm um portfolio de 

projetos considerado estrategicamente importante, não existindo diferenças nas médias desta 

variável entre os grupos. Esse resultado pode ser explicado à luz da dependência, em maior ou 

menor grau conforme o setor, com relação à área de TI de todas as empresas de grande porte,   

tanto em suas operações diárias como para a implantação de suas estratégias de negócio. 

Ademais, é possível que exista um viés nas respostas, uma vez que é lícito supor que os 

respondentes podem ser inclinados a avaliar indiretamente a importância do próprio trabalho e 

de sua área de atuação ao avaliar a importância do portfolio. As demais variáveis, por outro 

lado, resultaram isoladamente significativas para discriminar os grupos, confirmando estas 

hipóteses de pesquisa.  

A discussão acima contempla a análise univariada da relação entre as variáveis 

independentes e dependente. Com a análise discriminante, porém, considera-se o efeito 

conjunto de todas as variáveis independentes sobre a variável dependente. Os resultados desta 

análise confirmaram que a satisfação com o controle do portfolio e a opinião favorável sobre 

EP são estatisticamente significativas para diferenciar os grupos, conforme previsto no 

modelo conceitual. As variáveis importância estratégica e satisfação com a entrega, por outro 

lado, resultaram não significativas. Não há surpresa neste resultado com relação à variável 
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importância estratégica, pois a análise univariada descrita acima já permitia antecipar este 

resultado. Todavia, causou surpresa a falta de significância estatística da variável satisfação 

com a entrega dos projetos quando as variáveis satisfação com o controle do portfolio e a 

opinião favorável sobre EP são incluídas no modelo. De fato, tanto a literatura como os 

estudos de casos realizados na primeira fase da pesquisa apontavam decisivamente para a 

existência de problemas na entrega dos projetos como um direcionador importante para a 

criação de EP.  Uma hipótese explicativa para este resultado é que a informação contida na 

variável satisfação com a entrega dos projetos talvez esteja contida na variável satisfação com 

o controle do portfolio. De fato, a correlação entre essas variáveis na amostra é 

moderadamente alta  (r=0,695) e pode-se rejeitar a hipótese de que seja nula (p valor = 0,000). 

É lícito supor que uma baixa maturidade na entrega dos projetos provavelmente esteja 

associada a uma baixa maturidade também no controle do portfolio, e vice-versa. Portanto, 

basta uma das duas para discriminar os dois grupos. 

A Figura 20 exibe o modelo que resultou da análise dos dados. Este modelo  simplifica 

o modelo exibido na Figura 9 reduzindo o número de variáveis independentes de quatro para 

duas. 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 20: Modelo conceitual validado 

 

É interessante refletir porque Satisfação com o controle do portfolio (C) discrimina os 

grupos melhor do que Satisfação com a entrega de projetos (E). Analisando-se o box plots dos 

dois construtos (Figuras 13 e 14), nota-se que a superposição entre as distribuições dos grupos 

é menor para C do que para E. Ademais, conforme indicado nas Tabelas 19 e 21, a distância 

entre as médias dos grupos é ligeiramente maior para C do que para E (2,3 para E e 2,6 para 

C). Finalmente, avaliando-se o diagrama de dispersão de E e C (Figura 18), nota-se que o 

escore em E de algumas empresas com EP-TI é tão alto quanto para as empresas sem EP-TI, o 

que não ocorre com C. Isto indica que algumas empresas criam o EP-TI apesar de 
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apresentarem um nível alto de satisfação com a entrega nos projetos. Em síntese, Satisfação 

com o controle do portfolio (C) e Satisfação com a entrega de projetos (E) são 

correlacionados, mas C é mais importante do que E na decisão de criação do EP-TI. 

Com relação ao efeito e importância das variáveis que resultaram significativas, houve 

confirmação das hipóteses de pesquisa. A função discriminante indica que empresas com 

baixa satisfação com o controle do portfolio e opinião favorável sobre EP têm contexto para 

criar EP-TI, e vice-versa, isto é, que empresas com alta satisfação com o controle do portfolio 

e opinião desfavorável sobre EP não têm contexto para criar EP-TI. Entre essas duas 

variáveis, a satisfação com o controle resultou mais importante. Portanto, empresas com baixa 

satisfação com o controle do portfolio sentem-se inclinadas a criar um EP-TI, mesmo que 

tenham uma opinião desfavorável sobre EP. Por outro lado, empresas com alta satisfação com 

o controle não se sentem inclinadas a criar um EP-TI, mesmo que tenham uma opinião 

favorável sobre a entidade.  

 Finalmente, cabe destacar que a função discriminante obtida apresentou uma taxa de 

acerto de classificação dos casos da amostra bastante satisfatória (90% no método de 

validação cruzada), proporcionando evidência empírica da validade do modelo que explica a 

criação de EP-TI em função das variáveis satisfação com o controle do portfolio e opinião 

favorável sobre EP.  

 

 

9.4.3 Contribuições deste estudo 

 

 

A principal contribuição acadêmica deste estudo é a proposição de um modelo 

empiricamente validado que explica as diferenças nas características contextuais entre as 

empresas que decidem criar um EP-TI e as que decidem não fazer isso. Através desse modelo, 

é possível entender porque muitas empresas decidiram criar um EP-TI, enquanto outras 

acreditam que não precisam fazer isso. Ademais, este modelo pode ser testado com novas 

variáveis visando ampliar sua aderência aos dados, ou ainda ampliado para uso em 

populações diferentes da considerada neste estudo. Esperamos que outros pesquisadores 

sintam-se atraídos pelo desafio.  

Esta pesquisa oferece ainda duas contribuições acadêmicas de menor importância 

relativa. A primeira é o estabelecimento de um quadro de referência que vai auxiliar 
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pesquisadores interessados em estudar os benefícios proporcionados por EP para o negócio. 

Esta questão já foi investigada, porém buscou-se até agora relacionar a existência de um EP 

com uma melhoria na entrega dos projetos, medida através das tradicionais dimensões de 

aderência a custo, prazo e qualidade esperados (DAI; WELLS, 2004; MARTIN; PEARSON; 

FURUMO, 2007). Se o mais forte motivador para a criação do EP é a melhoria no controle 

sobre o portfolio de projetos da empresa, então a busca dos benefícios de um EP para o 

negócio não pode negligenciar esse aspecto. A segunda contribuição acadêmica de menor 

importância é a proposição de um índice para medir a satisfação de uma empresa com o 

controle do seu portfolio de projetos. Não se encontrou na literatura um índice para esta 

finalidade, por isso ele foi desenvolvida para este estudo. Acredita-se que este índice pode ser 

útil futuramente para pesquisadores interessados tanto no tema EP como no tema Gestão de 

Portfolio de Projetos. Cumpre destacar, porém, que a validade externa do índice ainda deve 

ser testada, conforme explicado no capítulo 10, Limitações da pesquisa. 

Para a prática, a principal contribuição do estudo consiste em oferecer um quadro de 

referência a executivos que estejam considerando se devem ou não devem criar um EP-TI, 

mas hesitam em tomar uma decisão. Acredita-se que estes executivos podem tomar decisões 

mais acertadas após tomarem conhecimento de uma síntese das razões que levaram outras 

empresas a optar tanto por criar como por não criar um EP-TI.  Espera-se ainda que a função 

discriminante possa ajudar no processo de tomada de decisão deste executivo. Para tanto, o 

executivo responderia um questionário mais simples do que o usado nesta pesquisa, o qual 

abordaria somente as questões que medem a satisfação da empresa com o controle do 

portfolio e a opinião favorável sobre EP (ver questionário no Anexo G). A aplicação das 

respostas deste  questionário na função discriminante permitiria classificar a empresa como 

tendo um contexto similar ao de empresas que decidiram criar um EP-TI, ou por outro lado, 

um contexto similar ao de empresas que não tomaram esta decisão. Caso a função 

discriminante indique que as características da empresa estão mais associadas com empresas 

que não têm um EP-TI, então o executivo deveria ser muito exigente com aqueles que 

estiverem apresentando a justificativa de negócio para a criação desta entidade. Por outro 

lado, caso a função discriminante indique que as características da empresa estão mais 

associadas com empresas que têm um EP-TI, então o executivo deveria avaliar a idéia de 

criação do EP-TI rapidamente, pois ela possivelmente é uma atraente oportunidade para 

ganhos de eficiência, eficácia e qualidade no gerenciamento de projetos da empresa. Em 

síntese, este estudo pode ser útil para empresas que estão em dúvida se devem ou não devem 

criar um EP-TI.  
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10 LIMITAÇÕES 

 

 

Neste capítulo são apresentados os aspetos dos métodos de pesquisa que podem ter 

invalidado a precisão e representatividade dos dados coletados ou os resultados e conclusões 

da pesquisa. Estrutura-se esta discussão em torno de dois blocos, a saber, algumas 

características do processo de construção do modelo conceitual e algumas características do 

processo de coleta e análise dos dados. Trata-se cada bloco a seguir. 

Uma reflexão sobre o processo de construção do modelo conceitual exibido na Figura 

9 indicou a existência de duas limitações. A primeira refere-se à quantidade e características 

dos casos estudados. De fato, o modelo foi construído com um pequeno número de casos, 

particularmente com relação a empresas que não têm EP-TI. Em conseqüência, é lícito supor 

que o modelo conceitual exibido pode não conter todas as razões que explicam a decisão de 

criar ou não criar um EP-TI. No entanto, pensa-se que o efeito dessa limitação sobre o modelo 

não é tão relevante, uma vez que ele foi construído também com base na literatura, que enfoca 

motivadores tanto para criar como para não criar EP. Visto que o modelo sintetizou os 

motivadores relatados na literatura com os encontrados nos estudos de caso, pode-se supor 

que o modelo é bastante abrangente em termos de cobertura de motivadores para criar e não 

criar um EP-TI. A segunda limitação no processo de construção do modelo conceitual refere-

se à subjetividade inerente ao procedimento usado para sintetizar os motivadores e criar os 

construtos presentes no modelo. Portanto, é lícito supor que há modelos alternativos com 

relação ao número de construtos incluídos no modelo, bem como com relação às descrições 

dos construtos. Em outras palavras, outros pesquisadores analisando os mesmos dados 

poderiam chegar a modelos um pouco diferentes, mas igualmente válidos logicamente e 

consistentes com dados empíricos e a literatura. Embora certamente possam ser concebidos 

modelos alternativos que se ajustem a dados empíricos tão bem ou melhor que o modelo 

proposto, acreditamos o modelo proposto é um ponto de partida útil para pesquisadores 

interessados no mesmo tema, visto que na literatura não encontramos nenhum modelo com o 

mesmo propósito. Nas sugestões para pesquisa futura, abordadas no próximo capítulo, 

apresentam-se algumas possibilidades para aumento da generalidade do modelo.  

O segundo bloco de limitações refere-se a características do processo de coleta e análise 

dos dados. Uma reflexão sobre este processo aponta  7 limitações. A primeira refere-se ao fato 

de que na maioria das empresas (38 em 40) não foi possível entrevistar dois executivos, 
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conforme desejado, de modo a obter uma triangulação na coleta de dados e, assim, aumentar a 

confiança na qualidade dos dados. Por outro lado, na maioria das empresas (33 em 40) foi 

possível acompanhar os executivos pelo telefone enquanto respondiam o questionário, o que 

serviu para garantir o entendimento esperado das perguntas. Em 6 dos 7 casos de empresas 

em que isso não ocorreu, foi possível conversar com o respondente previamente, explicando 

os objetivos da pesquisa e a natureza do questionário. Assim, espera-se que a falta de 

triangulação seja compensada pela maior qualidade das respostas obtidas pelos respondentes 

únicos. A segunda limitação refere-se ao nível hierárquico dos respondentes. Conforme se 

pode observar nos Anexos C e D, em todas as perguntas exige-se que o entrevistado tenha um 

bom conhecimento ou percepção da opinião da direção da empresa sobre aspectos do 

gerenciamento de projetos e sobre EP em geral. É lícito supor que dentro da área de TI o 

principal executivo da área é a pessoa mais indicada para esta tarefa. Entretanto, em 8 dos 40 

casos, sobretudo nas empresas de maior porte, não foi possível conversar com o CIO. Nesses 

casos, conversamos com  responsável pelo EP-TI, quando ele existia, ou com um líder 

influente em TI quando o EP-TI não existia. Durante essas entrevistas, destacou-se que a 

percepção do entrevistado sobre a opinião da direção poderia ter sido formada através de 

conversas com o CIO ou mesmo com os usuários, que ao fim e ao cabo influem na formação 

da opinião de seus chefes através de queixas ou elogios à área de TI no dia-a-dia da empresa. 

Quando o entrevistado sentia-se inábil para opinar, buscamos e encontramos outra pessoa na 

empresa. Cabe reconhecer, porém, que é difícil apurar até que ponto os entrevistados que não 

são os principais executivos de TI das empresas têm de fato condições para fazer uma 

avaliação da opinião da direção da empresa. Neste ponto, cabe mencionar, também, que para 

as empresas sem EP-TI muitas vezes não existia uma opinião da direção da empresa, pois ela 

não estava familiarizada com o conceito de EP. Nestes casos, o que foi capturado foi a 

opinião do próprio entrevistado em lugar da opinião da direção da empresa. Entretanto, isto 

pareceu ser adequado, pois se entrevistou o CIO ou algum líder influente dentro de TI, cuja 

opinião sobre o assunto acabará influenciando a direção da empresa quando esta estiver 

formando sua opinião. A terceira limitação decorre do fato de que por estar entrevistando 

pessoas diretamente envolvidas com a decisão tomada - criar ou não criar um EP-TI -, é 

possível que elas relatem ao pesquisador uma situação pior do que a real antes da criação do 

EP para as empresas que criaram o EP, ou melhor do que o real para as empresas que ainda 

não criaram o EP. Este fenômeno, conhecido como “Social Desirability” (SPECTOR, 1992, p. 

11) leva os indivíduos a responder de forma socialmente aceitável, ao invés de forma 

consistente com suas reais percepções. Isto pode ter criado um viés nas respostas às perguntas 
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sobre a satisfação com a entrega dos projetos e a satisfação com o controle do portfolio, bem 

como nas respostas às questões sobre a opinião sobre EP. Observou-se esse fenômeno 

também na avaliação da importância estratégica do portfolio de projetos. Em quase todas as 

empresas, a carteira de projetos de TI foi considerada de elevada importância estratégica, 

deixando o pesquisador em dúvida se isto é realmente assim ou se na verdade o entrevistado 

desejava valorizar seu trabalho perante o pesquisador. A quarta limitação refere-se à 

dependência da memória dos indivíduos para as empresas com EP-TI.  Nesses casos, tanto a 

identificação (nos estudos de caso) como a mensuração (no levantamento quantitativo) dos 

direcionadores da decisão de criar ou não criar um EP-TI são baseados nas lembranças de 

indivíduos sobre o contexto da empresa há meses ou anos atrás. Portanto, pode-se questionar 

a exatidão dessas lembranças, sobretudo para empresas que criaram o EP-TI há muitos anos 

atrás. Para aumentar a confiança nos dados coletados nesses casos, confirmou-se que os 

respondentes estavam satisfatoriamente familiarizados com o contexto da decisão sobre criar 

ou não criar um EP-TI, o que  deixa o pesquisador tranqüilo com relação à capacidade dos 

entrevistados de opinar sobre esse contexto. Desta forma, acredita-se ter sido minimizado o 

efeito adverso da questão da memória sobre a validade das respostas dos entrevistados. A 

quinta limitação relaciona-se com a categorização das empresas em uma das duas categorias, 

com e sem EP-TI. É preciso reconhecer que embora os questionários tenham uma definição 

que facilita esta tomada de decisão, houve 2 casos, relatados na seção 8.2.1, em que ficamos 

em dúvida sobre em que categoria alocar a empresa. Isto se deve ao fato de que em muitas 

empresas a criação do EP-TI é um processo lento, em virtude da resistência de executivos da 

empresa à idéia de existência de um setor em TI focado exclusivamente em projetos. Nestes 

casos, as atribuições do EP-TI são diluídas entre alguns setores, que têm outras atribuições 

além de cuidar dos projetos de TI. Cumpre reconhecer que nesses casos outro pesquisador 

poderia ter classificado a empresa diferentemente. Entretanto, mesmo que assim fosse, como 

o número de casos em que isto ocorreu é pequeno dentro do total, então é lícito supor que eles 

não influenciariam demasiadamente os resultados. A sexta limitação refere-se ao tamanho da 

amostra. Em virtude da dificuldade em conseguir entrevistar o CIO ou outro executivo 

influente de TI em grandes empresas, o tamanho da amostra foi o mínimo recomendado na 

literatura. Em conseqüência, não foi possível testar a eficiência preditiva do modelo 

discriminante com uma parte reservada da amostra, isto é, não utilizada no cálculo dos 

parâmetros do modelo. Para mitigar os efeitos deste limitação, que produz uma estimativa 

enviesada positivamente da taxa de acerto da matriz de classificação, utilizou-se o 

procedimento de validação cruzada, que resultou em uma taxa de acerto apenas ligeiramente 
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inferior. Portanto, acredita-se que esta limitação não compromete a confiabilidade dos 

resultados. Finalmente, a sétima limitação no processo de coleta e análise dos dados refere-se 

à falta de verificação da validade de critério da escala e da validade externa dos índices. 

Spector (1992, p. 49) argumenta sobre a grande dificuldade de conduzir testes teóricos e testes 

de validade simultaneamente, pois se algo não der certo não se sabe se o problema está na 

escala ou na teoria. Portanto, era preciso que houvesse um critério confiável para que o teste 

de validade da escala e dos índices fossem realizados. Porém, na revisão de literatura não se 

encontraram variáveis confiáveis para usar como critérios. Acredita-se que as bases teóricas 

criadas com esta pesquisa viabilizarão esse teste em pesquisas futuras.  

 



 178 

11 SUGESTÕES DE PESQUISA FUTURA 

 

 

Estrutura-se a discussão sobre sugestões para pesquisa futura em dois blocos. O primeiro 

tratará das sugestões para aprimorar o tratamento do tema estudado nesta pesquisa, isto é, a 

decisão sobre a criação de EP-TI. O segundo bloco tratará das sugestões de pesquisa sobre o 

tema EP-TI de forma mais ampla.  

 

 

11.1 Estudo sobre a decisão de criação de EP-TI 

 

 

Conforme visto na discussão das limitações dessa pesquisa, o modelo apresentado na 

Figura 9 apresentou como limitação um grau elevado de subjetividade na escolha e definição 

dos 4 construtos presentes no modelo conceitual. Apesar dos resultados do teste empírico 

deste modelo terem confirmado a validade de um modelo reduzido, não se acredita que este 

modelo seja o melhor possível. Apresentam-se a seguir algumas oportunidades de melhoria 

deste modelo. Primeiro, embora a variável importância estratégica tenha resultado não 

significativa, acredita-se que haja o viés de “social desirability” citado por Spector (1992, p. 

11) neste resultado. Há razões teóricas para crer que características da carteira de projetos de 

TI devem constituir uma variável independente influente sobre a decisão de criação de um 

EP-TI. De fato, pensando no limite, caso a empresa não tenha muitos projetos em andamento, 

não fará sentido manter um EP. Na pesquisa quantitativa, encontrou-se uma empresa que 

congelou seus projetos em andamento em TI em virtude de dificuldades financeiras e, por 

isso, extinguiu seu EP-TI. No outro extremo, empresas com uma grande carteira de projetos 

em andamento terão maior probabilidade de se beneficiar de um EP-TI, portanto, maior 

probabilidade de criar a entidade. Assim, sugere-se que o construto importância estratégica do 

portfolio de TI seja redefinido. Segundo, a falta de significância estatística da variável 

satisfação com a entrega dos projetos contradiz a teoria e, portanto, sua ausência no modelo 

causa reservas. Talvez seja necessário definir um novo construto que capture informação 

sobre a maturidade em gerenciamento de projetos, que incluiria tanto aspectos ligados à 

entrega de projetos como aspectos ligados ao controle do portfolio. Desta forma, o modelo 



 179 

seria mais consistente com a teoria e a literatura sobre a criação de EP. Terceiro, acredita-se 

que outras variáveis independentes podem ser testadas, por exemplo, a cultura da empresa no 

referente à sua tendência de seguir ou imitar melhores práticas de mercado e, ainda, a situação 

econômica da empresa. Uma quarta promissora possibilidade é testar a validade do modelo 

para contextos mais amplos, adaptando-o, se necessário, e aumentando, portanto, sua 

generalidade. Neste sentido, sugerem-se duas possibilidades, que podem ser combinadas ou 

não. A primeira é estender o estudo da decisão de criação de EP do nível departamental para o 

nível corporativo. Por atuarem em todos os projetos da empresa, EP corporativos são também 

denominados estratégicos. Logo, é de grande interesse avaliar quais as semelhanças e 

diferenças nos motivadores de criação destas entidades em relação à criação de EP-TI. A 

segunda possibilidade é estender o estudo de empresas privadas nacionais para empresas 

públicas e empresas multinacionais com operações no Brasil. A combinação dessas 

possibilidades permitiria o mais amplo grau de generalidade possível para o modelo. 

Do ponto de vista metodológico, oferecem-se três sugestões para ampliar o 

entendimento do fenômeno de criação de EP-TI. A primeira consiste em aplicar a técnica de 

equações estruturais tanto ao modelo proposto na Figura 9 como a modelos alternativos, 

concorrentes ou mais abrangentes. Esta técnica foi descartada neste estudo em virtude da 

exigência de um elevado número de observações, que na prática resultaria na necessidade de 

levantar dados de metade da população de interesse. A ampliação da população de interesse 

com a inclusão de empresas públicas e multinacionais torna mais razoável o uso da técnica. A 

segunda sugestão consiste em estudar a criação de EP-TI usando “teoria de processo” ao 

invés de apenas “teoria de variância” (LANGLEY, 1999, p. 693). Os 4 estudos de casos 

forneceram um material rico no sentido de mostrar que existe um processo que leva à decisão 

de criação de EP-TI, que não pode ser usado para a construção teórica sobre as características 

desse processo em virtude do pequeno número de casos estudados. Assim, a ampliação do 

número de casos poderia permitir a identificação de padrões de seqüência de eventos que 

levam à criação – e também extinção – do EP-TI, iluminando mais amplamente o 

entendimento do fenômeno. Finalmente, a terceira e última sugestão consiste em usar a 

Teoria da Decisão – em especial a teoria da racionalidade limitada de Simon (1970) – no 

referencial teórico do estudo da decisão de criação de EP-TI. Muito embora durante esta 

pesquisa não foi  possível explorar esta oportunidade de forma mais demorada e refletida, 

acredita-se que o arcabouço teórico proporcionado pela Teoria da Decisão poderia auxiliar a 

aprofundar o entendimento do fenômeno da criação de EP-TI. 
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11.2 Estudo de outros aspectos de EP-TI 

 

 

Pode-se articular em quatro grupos as questões de pesquisa que foram consideradas  

quando se delineou este  projeto de pesquisa. Dentro de cada grupo, existem algumas 

possibilidades. A lista indentada abaixo apresenta um resumo dessas questões:  

a) Aspectos relacionados com a criação de um EP: 

• Quais as alternativas para o processo de implantação de um EP ?  

• Quais as alternativas de posicionamento do EP dentro da estrutura 

organizacional ? Qual a freqüência de uso de cada alternativa e quais 

suas vantagens e desvantagens ? Cabe destacar que Aubry et al (2007, p. 

331, tradução nossa) propuseram de forma semelhante as seguintes 

questões de pesquisa: “Onde na organização ? Com que nível de 

autoridade ?” 

• Quais são os fatores facilitadores e inibidores da implantação bem-

sucedida de um EP ? Quais recomendações dar a empresas que estejam 

considerando a criação de um EP ? 

• Há condições organizacionais que justifiquem a criação do EP e 

condições que não justifiquem ? Quais são elas ? (este foi o tema tratado 

nesta pesquisa). 

b) Aspectos ligados com o funcionamento de um EP: 

• Quais entre os papéis previstos são efetivamente desempenhados ? Há 

papéis efetivamente desempenhados, mas não previstos ? Cabe destacar 

que Aubry et al (2007, p. 331, tradução nossa) propuseram de forma 

semelhante a seguinte questão de pesquisa: “Quais as funções do EP ?” 

• Existem fatores organizacionais que facilitam a obtenção pelo EP dos 

resultados esperados ? Quais são esses fatores ? 

c) Aspectos ligados aos resultados concretos possibilitados pelo EP  

• Qual o resultado real obtido por empresas que implantam EPs na 

melhoria da eficiência e eficácia da gestão dos projetos ?  

• Há outros resultados dignos de nota ? Por exemplo, melhoria do 

alinhamento da carteira de projetos com a estratégia de negócios, ou 

melhoria na priorização de projetos e alocação de recursos. 
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d) Aspectos ligados a questões sociais relevantes para o EP: 

• Como é o relacionamento do responsável pelo EP com os gerentes de 

projeto e gerentes funcionais ? Quais os fatores críticos de sucesso para 

um relacionamento colaborativo ?  

• Quais são as habilidades sociais requeridas para o sucesso do 

responsável pelo EP ? São de algum modo diferentes das exigidas para 

os gerentes de projeto ? 

A lista acima é bastante extensa. Baseando-se na revisão de literatura, acredita-se que as 

possibilidades mais interessantes são as seguintes: item a), tópico 3 ou tópico 4 (conforme 

sugestões oferecidas na seção anterior, 11.1); item b), tópico 2; item c), ambos os items. Com 

relação ao item c), cabe notar que são contraditórias as evidências sobre o impacto da criação 

de EPs sobre o sucesso no gerenciamento dos projetos. Se por um lado encontrou-se na 

literatura evidências de que a existência do EP não está correlacionada positivamente a maior 

sucesso no gerenciamento dos projetos (DAI; WELLS, 2004, p. 531; MARTIN; PEARSON; 

FURUMO, 2007, p. 57), por outro lado há tanto evidências de que o EP promove fatores que 

estão correlacionados positivamente com o sucesso - tais como a padronização de processos - 

(DAI; WELLS, p. 531), como há também evidências de que em dadas circunstâncias existe 

esta correlação (LIU; YETTON, 2007, p. 797). Ou seja, trata-se de uma tema onde existem 

“áreas de debate” (KNOPF, 2007, p. 129-130, tradução nossa). Portanto, este tema é 

considerado o mais promissor entre os relacionados acima. 
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12 CONCLUSÃO 

 

 

Com a aceleração no ritmo da mudança nos negócios, houve um crescimento tanto nos 

investimentos em TI como na  importância estratégica desses investimentos. Devido a 

resultados freqüentemente insatisfatórios no gerenciamento dos projetos gerados por estes 

investimentos, muitas empresas decidiram criar em suas áreas de TI uma entidade 

denominada Escritório de Projetos (EP-TI). Voltado a centralizar assuntos relacionados ao 

gerenciamento de projetos, um EP-TI atua como uma camada formal de controle entre a 

direção da empresa e os gerentes de projeto de TI.  

Muito embora exista um modismo em torno da criação de EP, muitas empresas não 

criaram um EP-TI e nem pretendem criá-lo. Isso suscitou a seguinte questão: quais são as 

condições organizacionais que levam empresas a criar um EP-TI e, por outro lado, quais são 

as condições que levam empresas a achar que não precisam fazer isso ? Uma busca na 

literatura não encontrou resposta satisfatória a essa questão. Muito embora inúmeras razões 

tanto para criar como para não criar EP sejam citadas na literatura, não se encontrou um 

estudo que integre estas razões em uma visão única e responda à questão acima com base no 

contexto organizacional das empresas. 

Esta pesquisa pretendeu preencher esta lacuna na literatura. Para tanto, foram 

estabelecidos dois objetivos principais e cinco secundários. O primeiro objetivo principal 

consistiu em propor um modelo conceitual dos direcionadores da decisão de criação de EP-TI. 

Este modelo foi apresentado na Figura 9. O segundo objetivo principal consistiu em validar 

esse modelo e propor uma regra que permita distinguir as empresas que têm características 

para o estabelecimento de um EP-TI das empresas que não tem estas características. A 

validação do modelo foi efetuada e seus resultados apresentados na seção 9.3 Resultados, na 

subseção Significância Estatística e Prática da Função Discriminante e na subseção 

Classificação das Observações na Amostra. A proposição da regra foi efetuada na seção 9.3 

Resultados, na subseção Estimativa da Função Discriminante. Os objetivos secundários 

estabelecidos encontram-se relacionados abaixo, juntamente com a referência ao ponto de 

texto que se demonstra sua consecução: 

a) Obter na literatura os fatores que estimulam e os que desencorajam as empresas a 

criarem EP; ver Quadros 3 e 4; 
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b) Enriquecer e ampliar a lista obtida no item anterior através de estudos de caso  de 

empresas que decidiram criar EP-TI e de empresas que decidiram não fazer isso; 

ver Quadros 10 e 11; 

c) Elaborar um modelo de mensuração do modelo conceitual; ver Figura 10; 

d) Obter dados de uma amostra probabilística da população de interesse; ver Figuras 

13 a 16; 

e) Aplicar análise discriminante aos dados coletados, visando testar estatisticamente o 

modelo conceitual, bem como formular uma regra discriminante para classificação 

de empresas sem EP-TI entre uma de duas opções: as que têm contexto para a 

criação de um EP-TI ou as que não têm esse contexto; ver Seção 9.3.  

 

O modelo conceitual proposto na Figura 9 está baseado na literatura e em quatro 

estudos de caso exploratórios. O modelo explica as diferenças no contexto das empresas no 

momento em que elas decidem criar um EP-TI versus o contexto das empresas sem um EP-

TI. Esse modelo propõe que a decisão de criação depende de quatro direcionadores: a 

satisfação com a entrega dos projetos, a importância estratégica do portfolio, a satisfação com 

o controle do portfolio e a opinião sobre Escritórios de Projetos. O contexto da empresa 

determina a força e o sentido desses direcionadores; a soma de seus efeitos determina a 

decisão da empresa entre criar ou não criar um EP-TI. A validação do modelo conceitual e 

elaboração de uma função discriminante foi feita  através do estudo do contexto do tema EP-

TI em uma amostra aleatória de 40 empresas obtida de uma população de 231 grandes 

empresas brasileiras, privadas, não orientadas a projetos. Aplicando-se análise discriminante 

aos dados obtidos, foi possível  tanto testar o modelo conceitual como também desenvolver 

uma regra para discriminar dentre as empresas sem EP-TI as que têm contexto para criar a 

entidade das que não têm este contexto. 

Os resultados da análise dos dados permitem tirar 3 conclusões principais. Primeiro, a 

criação de EP-TI na população de interesse é um fenômeno importante, recente e, no 

momento, tudo indica que o EP-TI veio para ficar, não se tratando, portanto, de uma moda 

administrativa passageira. De fato, metade das empresas na amostra criaram um EP-TI, tendo 

esta criação ocorrido em 80% dos casos em 2006 ou após. Ademais, existe entre as empresas 

que criaram o EP-TI quase unanimidade em discordar inteiramente da afirmação de que estão 

considerando fechar o EP-TI, muito embora reconheçam que a entidade ainda pode evoluir 

em termos da contribuição proporcionada para o negócio. Segundo, verificou-se que  duas das 
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variáveis consideradas relevantes na primeira fase da pesquisa não são estatisticamente 

significativas para diferenciar o contexto das empresas quando elas decidem criar um EP-TI 

versus o contexto das empresas sem EP-TI. As duas variáveis não significativas são a 

satisfação com a entrega dos projetos e a importância estratégica do portfolio de projetos. 

Concluiu-se que grande parte da informação contida na variável satisfação com a entrega dos 

projetos está disponível na variável satisfação com o controle do portfolio, pois ambas tem 

correlação moderadamente forte. A variável satisfação com o controle do portfolio, contudo, é 

mais significativa em termos da capacidade de discriminar os grupos, por isso prevaleceu e foi 

inserida na função discriminante. Com relação à segunda variável não significativa, 

importância estratégica do portfolio, constatou-se que ela não discrimina os grupos, pois todas 

as empresas, independentemente do contexto, consideram que têm um portfolio de projetos de 

TI estrategicamente importante. Dúvidas surgiram a respeito deste resultado: será ele fruto de 

um viés dos respondentes, que visam valorizar a área de TI, ou efetivamente a maioria 

esmagadora das empresas tem um  portfolio de projetos em TI estrategicamente importante ?  

Mais pesquisa a respeito é necessária para esclarecer este ponto, conforme comentado na 

seção 11.1. Terceiro, o modelo reduzido contendo as variáveis que resultaram significativas 

confirmou as hipóteses de pesquisa com relação ao seu efeito sobre a decisão de criação de 

EP-TI. A função discriminante obtida indica que empresas com baixa satisfação com o 

controle do portfolio e opinião favorável sobre EP têm contexto para criar EP-TI, e vice-

versa, isto é, que empresas com alta satisfação com o controle do portfolio e opinião 

desfavorável sobre EP não têm contexto para criar EP-TI. Entre essas duas variáveis, a 

satisfação com o controle resultou mais importante. Portanto, empresas com baixa satisfação 

com o controle do portfolio sentem-se inclinadas a criar um EP-TI, mesmo que tenham uma 

opinião desfavorável sobre EP. Por outro lado, empresas com alta satisfação com o controle 

não se sentem inclinadas a criar um EP-TI, mesmo que tenham uma opinião favorável sobre a 

entidade. Cabe destacar ainda dois pontos sobre o modelo reduzido obtido. O primeiro ponto 

é que a função discriminante apresentou uma taxa de acerto de classificação dos casos da 

amostra bastante satisfatória (90% no método de validação cruzada), proporcionando 

evidência empírica da validade do modelo que explica a criação de EP-TI em função das 

variáveis satisfação com o controle do portfolio e opinião favorável sobre EP. O segundo 

ponto é que cerca de 56% da variação entre grupos é explicada pelas variáveis discriminantes. 

Embora não tenham sido encontradas referências para esses valores, parece lícito afirmar que 

a função discriminante calculada representa razoavelmente bem  as diferenças entre os 

grupos.  
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A principal contribuição acadêmica deste estudo é a proposição de um modelo 

empiricamente validado que explica as diferenças contextuais entre as empresas que decidem 

criar um EP-TI – no momento em que elas tomam a decisão de criar o EP-TI - e as empresas 

que não tem EP-TI. Através desse modelo, é possível entender porque muitas empresas 

decidiram criar um EP-TI, enquanto outras acreditam que não precisam fazer isso. Acredita-se 

que este modelo possa ser aperfeiçoado, oferecendo interessantes oportunidades de pesquisa 

futura. Esta pesquisa oferece ainda duas contribuições acadêmicas de menor importância 

relativa. A primeira é o estabelecimento de um quadro de referência que vai auxiliar 

pesquisadores interessados em estudar os benefícios proporcionados por EP para o negócio.  

Foi demonstrado que o principal motivador para a criação do EP é melhorar a satisfação com 

o controle do portfolio. Este ponto tem sido negligenciado na pesquisa sobre resultados 

proporcionados por EP. Logo, esta pesquisa pode redirecionar pesquisas futuras a respeito 

deste tema. A segunda contribuição acadêmica de menor importância é a proposição de um 

índice – ainda pendente de validação externa – para medir a satisfação de uma empresa com o 

controle do seu portfolio de projetos. Não se encontrou na literatura uma índice com esta 

finalidade e acredita-se que ele pode ser útil futuramente para pesquisadores interessados 

tanto no tema EP como no tema Gestão de Portfolio de Projetos.  

Para a prática, a principal contribuição desta pesquisa consiste em oferecer um apoio a 

executivos confrontados com a decisão de criar ou não criar um EP-TI, mas que hesitam em 

tomar uma decisão. Ao aplicar a regra discriminante proposta, será possível classificar uma 

empresa como tendo um contexto similar ao de empresas que decidiram criar um EP-TI, ou 

por outro lado, um contexto similar ao de empresas que não tomaram esta decisão. Em suma, 

este estudo pode auxiliar  executivos a tomar decisões mais acertadas sobre a criação ou não 

de um EP-TI.  
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ANEXO A – Roteiro de perguntas usado nos estudos de casos (empresas com EP-TI) 

 

PESQUISA SOBRE GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM TI 

 

1. Características da carteira de projetos de TI 

 

Número de projetos em andamento 
simultaneamente 

 

Número de projetos concluídos por ano   

Número de profissionais que exercem 
cargo de gerência de projetos em TI 
(PM) 

 

Número médio de projetos alocados a 
cada PM 

 

Duração típica dos projetos  

Orçamento típico dos projetos (R$)  

Percentual de projetos concluídos no 
prazo, dentro do orçamento e com o 
nível de qualidade esperado pelos 
clientes. 

 

Outras características relevantes  

 

2. Características da cultura da empresa com relação a gerenciamento de projetos 

- Importância dada ao gerenciamento de projetos e ao planejamento pela alta e média 

gerência (nenhuma, pouca, alguma, considerável, muita) 

- Importância dada à adoção das melhores práticas de negócios existentes no mercado pela 

alta e média gerência (nenhuma, pouca, alguma, considerável, muita) 

- Existência de cargos e carreira na função de gerenciamento de projetos  

- Nível de estruturação dos processos para gestão dos projetos e da carteira de projetos  

(nenhum, pouco, algum, considerável, muito) 

- Há certificações institucionais obtidas e relevantes para TI (p.ex., CMMI). Quais ? 
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3. Características e Papéis do EP-TI (só para organizações com EP-TI) 

- Nome formal do EP-TI. A quem reporta o responsável pelo EP-TI? Quantos níveis 

separam o responsável pelo EP-TI do CIO ? 

- Há quanto tempo existe o EP-TI? (1 ano ou menos, 1 a 2 anos, 3 a 5 anos, mais de 5 

anos)  

- Pessoas alocadas em tempo integral no EP-TI,  usar FTE (1 ou menos, 2 a 3, 4 a 7, 8 a 

12, 13 a 18, mais de 18) 

- Autoridade de tomada de decisão do EP-TI sobre o andamento dos projetos: (nenhuma, 

pequena, alguma, considerável, muito significativa)  

- Alocação de projetos no EP-TI: (Nenhum - menos de 20%, 21 a 40%, 41 a 60%, 61 a 

80%, mais de 80%) 

- Alocação de PMs no EP-TI: (nenhum, menos de 25%, 26 a 50%, 51 a 75%, mais de 

75%, todos)  

- Medidas (métricas) adotadas para avaliar o EP-TI. Que resultados de negócios se espera 

obter com o EP-TI ? 

- Definição dos papéis exercidos e grau de eficácia obtido na consecução de objetivos 

esperados  

Importância Eficácia 

Papel 

(1) Sem importância  

(2) Pequena 
importância 

(3) Alguma 
importância 

(4) Considerável 
importância 

(5) Grande importância 

 

(1) Ineficaz  

(2) Pouco eficaz 

(3) Razoavelmente  
eficaz 

(4) Consideravelmente 
eficaz 

(5) Muito eficaz 

(NA) Se importância 
for 1 ou 2  

Monitorar e controlar o desempenho dos 
projetos  

√ Reportar o status dos projetos  

√ Monitorar e controlar o desempenho 
dos projetos  

√ Implementar e operar um sistema de 
gerenciamento de projetos 

√ Desenvolver e manter um painel de 
controle dos projetos (project 
scoreboard) 
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Desenvolver competências e 
metodologias de gerenciamento de 
projetos  

√ Desenvolver e implementar uma  
metodologia padrão 

√ Promover gerenciamento de projetos 
na organização 

√ Desenvolver competência do pessoal, 
inclusive treinamento 

√ Prover aconselhamento aos gerentes 
de projetos  

√ Prover um conjunto de ferramentas 
sem visar padronização  

  

Gerenciamento de múltiplos projetos  

√ Coordenação entre projetos 

√ Identificar, selecionar e priorizar 
novos projetos  

√ Gerenciar um ou mais portfolios de 
projetos  

√ Gerenciar um ou mais programas  

√ Alocar recursos entre projetos 

  

Gerenciamento estratégico [em TI] 

√ Prover conselhos para a alta direção 

√ Participar no planejamento estratégico 

√ Gerenciamento dos benefícios [dos 
projetos]  

√ Networking e monitoramento do 
ambiente  

  

Aprendizado organizacional  

√ Monitorar e controlar o desempenho 
do EP-TI 

√ Gerenciar arquivos com 
documentação dos projetos  

√ Conduzir revisão pós-implementação 
dos projetos  

√ Conduzir auditorias de projetos  

√ Implementar e gerenciar a base de 
dados de lições aprendidas  

√ Implementar e gerenciar a base de 
dados de riscos  
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Executar tarefas especializadas para os 
Gerentes de Projetos (p.ex., preparar 
cronogramas 

  

Gerenciar as interfaces com os clientes   

Recrutar, selecionar, avaliar e determinar 
salários de Gerentes de Projetos  

  

Fonte: Adaptado de Hobbs e Aubry (2007, p. 82-84, tradução nossa) 

 

 

4. Razões que justificaram a criação do EP-TI:  

- Contexto organizacional no momento da criação (situação de transformação 

organizacional, de crescimento) ou da reestruturação ? 

- Grau de satisfação de usuários e clientes sobre performance de TI no atendimento a 

demandas (qualidade, prazo) (nenhuma, pouca, alguma, considerável, muita) 

- Grau de satisfação de executivos sobre o andamento dos projetos (custo e prazo) e o 

controle da carteira (nenhuma, pouca, alguma, considerável, muita) 

- Importância dada ao alinhamento com melhores práticas de mercado (nenhuma, pouca, 

alguma, considerável, muita) 

- Avaliação da metodologia de gerência de projetos existente na época  (insatisfatória, 

pouco satisfatória, satisfatória, bastante satisfatória, muito satisfatória) 

- Outros motivos  

- Responder se sim ou não: a relevância ou mesmo a existência do EP-TI foi questionada 

seriamente em anos recentes ?  

 

5. Outras notas importantes: 
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ANEXO B – Roteiro de perguntas usado nos estudos de casos (empresas sem EP-TI) 

 

PESQUISA SOBRE GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM TI 

 

1. Características da carteira de projetos de TI 

 

Número de projetos em andamento 
simultaneamente 

 

Número de projetos concluídos por ano   

Número de profissionais que exercem 
cargo de gerência de projetos em TI 
(PM) 

 

Número médio de projetos alocados a 
cada PM 

 

Duração típica dos projetos  

Orçamento típico dos projetos (R$)  

Percentual de projetos concluídos no 
prazo, dentro do orçamento e com o 
nível de qualidade esperado pelos 
clientes. 

 

Outras características relevantes  

 

2. Características da cultura da empresa com relação a gerenciamento de projetos 

- Importância dada ao gerenciamento de projetos e ao planejamento pela alta e média 

gerência (nenhuma, pouca, alguma, considerável, muita) 

- Importância dada à adoção das melhores práticas de negócios existentes no mercado pela 

alta e média gerência (nenhuma, pouca, alguma, considerável, muita) 

- Existência de cargos e carreira na função de gerenciamento de projetos  

- Nível de estruturação dos processos para gestão dos projetos e da carteira de projetos  

(nenhum, pouco, algum, considerável, muito) 

- Há certificações institucionais obtidas e relevantes para TI (p.ex., CMMI). Quais ? 

 

3. Características da Organização de TI  
- Organograma da área de TI e responsabilidades  
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4. Como a competência em gerenciamento de projetos é desenvolvida na empresa ? 

- Caso exista, indique o nome do setor responsável por exercer os papéis indicados, bem 

como sua efetividade no desempenho do papel   

 

Importância Eficácia 

Papel 

(1) Sem importância  

(2) Pequena 
importância 

(3) Alguma 
importância 

(4) Considerável 
importância 

(5) Grande importância 

 

(1) Ineficaz  

(2) Pouco eficaz 

(3) Razoavelmente  
eficaz 

(4) Consideravelmente 
eficaz 

(5) Muito eficaz 

(NA) Se importância 
for 1 ou 2  

Monitorar e controlar o desempenho dos 
projetos  

√ Reportar o status dos projetos  

√ Monitorar e controlar o desempenho 
dos projetos  

√ Implementar e operar um sistema de 
gerenciamento de projetos 

√ Desenvolver e manter um painel de 
controle dos projetos (project 
scoreboard) 

  

Desenvolver competências e 
metodologias de gerenciamento de 
projetos  

√ Desenvolver e implementar uma  
metodologia padrão 

√ Promover gerenciamento de projetos 
na organização 

√ Desenvolver competência do pessoal, 
inclusive treinamento 

√ Prover aconselhamento aos gerentes 
de projetos  

√ Prover um conjunto de ferramentas 
sem visar padronização  

  

Gerenciamento de múltiplos projetos  

√ Coordenação entre projetos 

√ Identificar, selecionar e priorizar 
novos projetos  
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√ Gerenciar um ou mais portfolios de 
projetos  

√ Gerenciar um ou mais programas  

√ Alocar recursos entre projetos 

Gerenciamento estratégico [em TI] 

√ Prover conselhos para a alta direção 

√ Participar no planejamento estratégico 

√ Gerenciamento dos benefícios [dos 
projetos]  

√ Networking e monitoramento do 
ambiente  

  

Aprendizado organizacional  

√ Monitorar e controlar o desempenho 
do EP-TI 

√ Gerenciar arquivos com 
documentação dos projetos  

√ Conduzir revisão pós-implementação 
dos projetos  

√ Conduzir auditorias de projetos  

√ Implementar e gerenciar a base de 
dados de lições aprendidas  

√ Implementar e gerenciar a base de 
dados de riscos  

  

Executar tarefas especializadas para os 
Gerentes de Projetos (p.ex., preparar 
cronogramas 

  

Gerenciar as interfaces com os clientes   

Recrutar, selecionar, avaliar e determinar 
salários de Gerentes de Projetos  

  

Fonte: Adaptado de Hobbs e Aubry (2007, p. 82-84, tradução nossa) 

 

- Caso exista um setor que exerça a maioria das funções, indique:  

- -Há quanto tempo o setor existe (1 ano ou menos, 1 a 2 anos, 3 a 5 anos, mais de 5 anos) 

- -Pessoas alocadas em tempo integral nesse setor - usar FTE  (1 ou menos, 2 a 3, 4 a 7, 8 

a 12, 13 a 18, mais de 18) 

-Autoridade de tomada de decisão desse setor sobre o andamento dos projetos: (nenhuma 

autoridade, pequena autoridade, alguma autoridade, considerável autoridade, autoridade 

muito significativa 
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-Alocação de projetos no setor : (Nenhum - menos de 20%, 21 a 40%, 41 a 60%, 61 a 

80%, mais de 80%) 

- Alocação de PMs no setor: (nenhum, menos de 25%, 26 a 50%, 51 a 75%, mais de 75%, 

todos)  

- Medidas (métricas) adotadas para avaliar o setor. Que resultados de negócios se espera 

obter com o setor ?  

 

5. A criação de um escritório de projetos em TI já foi considerada ?  

 

Razões que justificaram a não criação do EP/TI:  

 

 Marque de 1 a 5, sendo:  Razão sem    nenhuma importância (1) (2) (3) (4) (5) Razão  

muito importante 

Não há evidências concretas de que aumenta o sucesso 
dos projetos    

 

Concentra o poder em partes da organização  

Atrapalha a iniciativa dos gerentes de projeto  

Aumenta o custo fixo, e pode não valer a pena  

Estimula a burocracia  

Torna a responsabilidade dos gerentes de projetos mais 
difusa 

 

Diluí a capacidade dos gerentes de projetos de dirigir 
atividades 

 

Afasta bons profissionais do gerenciamento de projetos   

Pode multiplicar erros se não estiver na direção certa  

Pode distrair da entrega de projetos  

Tende a ser dirigido por processos, e não por projetos  

Cria ressentimento entre os gerentes de projeto  

Estimula lutas de poderes dentro da organização  

 

- Houve no passado contextos organizacionais de transformação organizacional, de 

crescimento, ou de reestruturação, em que completar projetos com sucesso foi muito 

importante ?  

- Qual o grau de satisfação de executivos sobre o andamento dos projetos (custo e prazo) e 

o controle da carteira (nenhuma, pouca, alguma, considerável, muita) 
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- Importância dada ao alinhamento com melhores práticas de mercado (nenhuma, pouca, 

alguma, considerável, muita) 

- Qual a avaliação da metodologia de gerência de projetos existente na empresa  

(insatisfatória, pouco satisfatória, satisfatória, bastante satisfatória, muito satisfatória) 

 

6. Outras notas importantes: 
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ANEXO C – Questionário para o levantamento quantitativo (com EP-TI) 
 

Pesquisa EAESP-FGV 
Escritórios de Projetos na área de TI 

 
Objetivo: Entender as razões que levam as empresas a criar um Escritório de Projetos na sua 
área de TI, bem como as razões que levam as empresas a tomar a decisão de não fazer isso. 
 
Definição: um Escritório de Projetos (EP), também conhecido como Project Management 
Office (PMO), é uma entidade organizacional a quem são atribuídas diversas 
responsabilidades relacionadas a centralizar e coordenar o gerenciamento de projetos sob seu 
domínio. Algumas das funções geralmente atribuídas ao EP são as seguintes: 

1. Monitorar e controlar o desempenho dos projetos;  

2. Desenvolver competências e metodologias de gerenciamento de projetos; 

3. Gerenciar múltiplos projetos (programas); 

4. Apoiar a direção da empresa no desenvolvimento e implantação de seu plano 
estratégico no referente a projetos;  

5. Estimular o aprendizado organizacional em gerenciamento de projetos 
 
Caso exista esta entidade em sua empresa, talvez seu nome não seja nem EP nem PMO. 
Ademais, talvez nem todas as funções acima sejam atribuídas a ela. Mas se existe uma 
entidade organizacional formalmente estabelecida cujas principais responsabilidades são 
centralizar e coordenar o gerenciamento de projetos da área de TI, considere que existe um EP 
na área de TI de sua empresa.  
 
 
 
Questionário 
 

1- Sua empresa possui um EP conforme definido acima ? Note que esse EP deve dedicar-se 
quase que exclusivamente aos projetos de TI.  

 (   ) Sim. Há um EP formalmente criado na área de TI conforme definido acima 
 (   ) Não. Não há um EP formalmente criado na área de TI conforme definido acima 
 

2- Em que ano o EP na área de TI foi criado ? ________(se a empresa tem mais de um EP 
em TI, informe o ano de criação de cada um deles) 

 

3- Pense no contexto da área de TI e do portfolio de projetos de TI no momento em que foi 
tomada a decisão de criação do EP na área de TI (EP-TI). Qual seu nível de conhecimento 
sobre esse contexto ?  
                          Muito Baixo  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  Muito alto 
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4- Na época de criação do EP-TI, qual era o nível de satisfação da direção* da empresa com 
os seguintes aspectos do gerenciamento dos projetos de TI ?  

 
                                                                             Muito Baixo = (1) (2).....(9)(10) = Muito alto 

a. Cumprimento dos prazos (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10 

b. Qualidade dos entregáveis (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

c. Aderência ao orçamento (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

d. Práticas e métodos usados no gerenciamento de 
projetos de TI e na gestão do conhecimento a 
respeito 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

* Considere como direção o conjunto formado pelo principal executivo de TI, pelos 
executivos das áreas negócios e pelo principal executivo da empresa. 

 

5- Na época de criação do EP-TI, qual era é o nível de satisfação da direção da empresa com 
os seguintes aspectos ligados à gestão da informação sobre o portfolio de projetos de TI ? 

 
Muito Baixo = (1) (2).....(9)(10) = Muito alto 

a. Utilidade para a tomada de decisão da informação 
disponível sobre o portfolio  

 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

b. Facilidade de coletar informação sobre o portfolio 
para disponibilizar aos interessados 

 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

c. Facilidade com que os interessados podem obter 
informações sobre o portfolio 

 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

d. Padronização do formato para apresentação da 
informação sobre o portfolio 

 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

e. Homogeneidade nos conceitos usados para 
preparar informação sobre o portfolio 

 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

 

6- Considerando a situação atual, avalie seu grau de concordância com as afirmações a 
seguir: 

 

a. A empresa pensa em fechar o EP-TI  
Discordo inteiramente  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) Concordo inteiramente 
 

b. A empresa está satisfeita com o EP-TI  
Discordo inteiramente  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) Concordo inteiramente 
 
 
 
 



 205 

7- Considere o portfolio de projetos de TI na época de criação do EP-TI. Para cada afirmação 
abaixo, indique seu grau de concordância:  

 
     Discordo inteiramente = (1) (2).....(9)(10) = Concordo inteiramente 

a. No portfolio de TI havia projetos vitais para a empresa 
competir com sucesso no futuro 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

b. A alta direção da empresa era informada 
rotineiramente sobre o andamento de alguns projetos do 
portfolio de TI e analisava estas informações com 
interesse 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

c. No portfolio de TI não havia projetos que possuíam 
alta visibilidade em todos níveis da organização 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

d. Atrasos ou problemas de qualidade em alguns dos 
projetos do portfolio de TI teriam impactos negativos no 
desempenho futuro da empresa, gerando 
descontentamento na alta direção  

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

e. No portfolio de TI não havia projetos cuja conclusão 
com sucesso era importante elemento da execução das 
estratégias de negócio da empresa 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

 

8- Na época de criação do EP-TI, selecione o número que melhor representa qual era o nível 
de concordância da direção da empresa com a afirmação abaixo sobre EP em geral: 

 
     Discordo inteiramente = (1) (2).....(9)(10) = Concordo inteiramente 

a. Reduz o número de projetos problemáticos  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

b. Melhora a qualidade e satisfação dos clientes  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

c. Melhora a eficiência na gestão de recursos em 
ambientes de múltiplos projetos 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

d. Aumenta a burocracia  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

e. Desvia os gerentes de projetos da entrega dos projetos (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

f. Melhora o controle da direção sobre a situação de 
projetos estratégicos 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

g. Aumenta o custo fixo sem proporcionar benefícios que 
justifiquem este aumento 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

h. Facilita a transferência de conhecimento e a adoção de 
melhores práticas, aperfeiçoando o gerenciamento de 
projetos 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
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ANEXO D – Questionário para o levantamento quantitativo (sem EP-TI) 
 

Pesquisa EAESP-FGV 
Escritórios de Projetos na área de TI 

 
 
Objetivo: Entender as razões que levam as empresas a criar um Escritório de Projetos na sua 
área de TI, bem como as razões que levam as empresas a tomar a decisão de não fazer isso. 
 
 
Definição: um Escritório de Projetos (EP), também conhecido como Project Management 
Office (PMO), é uma entidade organizacional a quem são atribuídas diversas 
responsabilidades relacionadas a centralizar e coordenar o gerenciamento de projetos sob seu 
domínio. Algumas das funções geralmente atribuídas ao EP são as seguintes: 

1. Monitorar e controlar o desempenho dos projetos;  

2. Desenvolver competências e metodologias de gerenciamento de projetos; 

3. Gerenciar múltiplos projetos (programas); 

4. Apoiar a direção da empresa no desenvolvimento e implantação de seu plano 
estratégico no referente a projetos;  

5. Estimular o aprendizado organizacional em gerenciamento de projetos 
 
Caso exista esta entidade em sua empresa, talvez seu nome não seja nem EP nem PMO. 
Ademais, talvez nem todas as funções acima sejam atribuídas a ela. Mas se existe uma 
entidade organizacional formalmente estabelecida cujas principais responsabilidades são 
centralizar e coordenar o gerenciamento de projetos da área de TI, considere que existe um EP 
na área de TI de sua empresa.  
 
 
Questionário 
 

1- Sua empresa possui um EP conforme definido acima ? Note que esse EP deve dedicar-se 
quase que exclusivamente aos projetos de TI.  

 (   ) Sim. Há um EP formalmente criado na área de TI conforme definido acima 
 (   ) Não. Não há um EP formalmente criado na área de TI conforme definido acima 
 
 

2- Pense no contexto da área de TI e do portfolio de projetos de TI. Qual seu nível de 
conhecimento sobre esse contexto ?  
                          Muito Baixo  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  Muito alto 
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3- Qual é o nível de satisfação da direção* da empresa com os seguintes aspectos do 
gerenciamento dos projetos de TI ?  

 
                                                                              Muito Baixo = (1) (2).....(9)(10) = Muito alto 

a. Cumprimento dos prazos (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10 

b. Qualidade dos entregáveis (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

c. Aderência ao orçamento (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

d. Práticas e métodos usados no gerenciamento de 
projetos de TI e na gestão do conhecimento a 
respeito 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

* Considere como direção o conjunto formado pelo principal executivo de TI, pelos 
executivos das áreas negócios e pelo principal executivo da empresa. 

 

4- Qual é o nível de satisfação da direção da empresa com os seguintes aspectos ligados à 
gestão da informação sobre o portfolio de projetos de TI ? 

 
           Muito Baixo = (1) (2).....(9)(10) = Muito alto 

a. Utilidade para a tomada de decisão da informação 
disponível sobre o portfolio  

 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

b. Facilidade de coletar informação sobre o portfolio 
para disponibilizar aos interessados 

 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

c. Facilidade com que os interessados podem obter 
informações sobre o portfolio 

 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

d. Padronização do formato para apresentação da 
informação sobre o portfolio 

 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

e. Homogeneidade nos conceitos usados para 
preparar informação sobre o portfolio 

 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

 

5- Avalie seu grau de concordância com as afirmações a seguir: 
 

a. A direção da empresa está considerando a criação de um EP-TI  
Discordo inteiramente  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) Concordo inteiramente 
 

b. A direção da empresa nunca considerou a criação de um EP-TI 
Discordo inteiramente  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) Concordo inteiramente 
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6- Considere o portfolio de projetos de TI. Para cada afirmação abaixo, indique seu grau de 
concordância:  

     Discordo inteiramente = (1) (2).....(9)(10) = Concordo inteiramente 

a. No portfolio de TI há projetos vitais para a empresa 
competir com sucesso no futuro 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

b. A alta direção da empresa é informada rotineiramente 
sobre o andamento de alguns projetos do portfolio de TI 
e analisa estas informações com interesse 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

c. No portfolio de TI não há projetos que possuam alta 
visibilidade em todos níveis da organização 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

d. Atrasos ou problemas de qualidade em alguns dos 
projetos do portfolio de TI terão impactos negativos no 
desempenho futuro da empresa, gerando 
descontentamento na alta direção  

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

e. No portfolio de TI não há projetos cuja conclusão com 
sucesso é importante elemento da execução das 
estratégias de negócio da empresa 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

 

7- Selecione o número que melhor representa qual é o nível de concordância da direção da 
empresa com a afirmação abaixo sobre EP em geral: 

 
     Discordo inteiramente = (1) (2).....(9)(10) = Concordo inteiramente 

a. Reduz o número de projetos problemáticos  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

b. Melhora a qualidade e satisfação dos clientes  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

c. Melhora a eficiência na gestão de recursos em 
ambientes de múltiplos projetos 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

d. Aumenta a burocracia  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

e. Desvia os gerentes de projetos da entrega dos projetos (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

f. Melhora o controle da direção sobre a situação de 
projetos estratégicos 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

g. Aumenta o custo fixo sem proporcionar benefícios que 
justifiquem este aumento 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

h. Facilita a transferência de conhecimento e a adoção de 
melhores práticas, aperfeiçoando o gerenciamento de 
projetos 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
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ANEXO E – Lista das empresas na população 

 

No. 
Classificação  

2006 
Empresa Setor 

Vendas 2006    
(US$) 

1 4 Ipiranga Atacado 10557,3 

2 6 Telemar Telecomunicações 9752,0 

3 8 Vale Mineração 9533,7 

4 12 Braskem Química e Petroquímica 6816,6 

5 13 Brasil Telecom Telecomunicações 6406,3 

6 17 Casas Bahia Varejo 5630,2 

7 18 AES Eletropaulo Energia 5427,5 

8 29 Usiminas Siderurgia e Metalurgia 4307,9 

9 31 CSN Siderurgia e Metalurgia 4180,9 

10 35 Light Sesa Energia 3713,5 

11 37 Sadia Bens de consumo 3647,2 

12 38 Gerdau aços longos Siderurgia e Metalurgia 3637,3 

13 39 TAM Transporte 3591,9 

14 40 Embraer Auto-indústria 3518,9 

15 42 Cosipa Siderurgia e Metalurgia 3115,6 

16 44 CPFL Paulista Energia 3011,5 

17 52 Copersucar Energia 2639,4 

18 54 Perdigão Agroindustrial Bens de consumo 2525,6 

19 56 Globo Comunicações 2385,9 

20 59 Oi Telecomunicações 2318,8 

21 62 JBS Bens de consumo 2072,2 

22 68 Petroquímica União Química e Petroquímica 1981,6 

23 69 Ponto Frio Varejo 1971,0 

24 71 Coelba Energia 1918,2 

25 72 MBR Mineração 1890,0 

26 73 Gol Transporte 1889,6 

27 78 Bertin Bens de consumo 1846,7 

28 81 Caraíba Siderurgia e Metalurgia 1785,9 

29 82 Natura Bens de consumo 1784,4 

30 92 Lojas Americanas Varejo 1613,5 

31 94 CBA Siderurgia e Metalurgia 1567,0 

32 96 Klabin Papel e celulose 1546,8 

33 97 Sendas Distribuidora Varejo 1531,9 

34 99 Suzano Papel e celulose 1493,3 
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No. 
Classificação  

2006 
Empresa Setor 

Vendas 2006    
(US$) 

35 102 Celpe Energia 1448,8 

36 104 ALE Atacado 1432,4 

37 105 Casas Pernanbucanas Varejo 1429,6 

38 106 VCP Papel e celulose 1418,2 

39 107 WEG Equipamentos Bens de capital 1394,4 

40 111 CPFL Piratininga Energia 1382,5 

41 112 Grupo Martins Atacado 1370,0 

42 115 Alunorte Mineração 1324,7 

43 122 Panarello Atacado 1243,2 

44 123 Samarco Mineração 1216,4 

45 124 IPQ Química e Petroquímica 1204,8 

46 127 Alesat Atacado 1194,7 

47 130 Ultragaz Energia 1158,1 

48 131 Coamo Produção agropecuária 1156,2 

49 133 RGE Energia 1139,0 

50 138 Votorantim Metais Zinco Siderurgia e Metalurgia 1132,7 

51 139 Albras Siderurgia e Metalurgia 1124,7 

52 142 Aracruz Papel e celulose 1106,1 

53 145 MRS Transporte 1087,1 

54 148 Marfrig Produção agropecuária 1077,2 

55 150 Mitsubishi Motors Auto-indústria 1060,2 

56 152 Magazine Luiza Varejo 1044,1 

57 153 Visanet Serviços 1032,7 

58 154 Sanofi-Aventis Farmacêutico 1022,5 

59 155 Lojas Riachuelo Varejo 1021,4 

60 159 Cotia Trading Atacado 1004,1 

61 169 Avipal Bens de consumo 944,4 

62 170 Profarma Atacado 933,9 

63 172 Aurora Bens de consumo 910,6 

64 178 Amil Serviços 882,5 

65 179 Duratex Indústria da construção 879,4 

66 180 CPFL Brasil Energia 863,7 

67 181 Tupy fundições Siderurgia e Metalurgia 855,9 

68 186 Sotreq Varejo 825,9 

69 187 Insinuante Varejo 824,8 

70 188 Ripasa Papel e celulose 813,3 

71 189 Celpa Energia 812,2 
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No. 
Classificação  

2006 
Empresa Setor 

Vendas 2006    
(US$) 

72 193 Cemat Energia 791,5 

73 196 Petroflex Química e Petroquímica 784,2 

74 197 Varilog Transporte 784,2 

75 200 Redecard Serviços 765,2 

76 202 Editora Abril Comunicações 764,2 

77 203 Semp-Toshiba-AM Eletroeletrônico 763,5 

78 210 Amaggi Atacado 744,3 

79 211 São Paulo Alpargatas Têxtil 734,0 

80 216 Vicunha Têxtil 723,6 

81 217 Cosan Energia 722,4 

82 219 Ultrafértil Química e Petroquímica 714,9 

83 223 Zaffari&Bourbon Varejo 705,6 

84 224 Dpaschoal Varejo 700,3 

85 226 Epa/Mart Plus Varejo 696,7 

86 227 Heringer Química e Petroquímica 695,4 

87 231 Marcopolo Auto-indústria 672,8 

88 233 VMN Mineração 668,7 

89 234 Videolar Química e Petroquímica 665,0 

90 235 Schincariol Bens de consumo 660,8 

91 238 Grendene Têxtil 656,2 

92 239 Itambé Bens de consumo 653,7 

93 240 Bretas Supermercados Varejo 652,6 

94 241 Gradiente Eletroeletrônico 645,5 

95 242 Positivo Indústria digital 645,2 

96 243 Tigre Indústria da construção 643,7 

97 245 Fábrica Fortaleza Bens de consumo 640,6 

98 246 Itautec Indústria digital 640,2 

99 247 Oxiteno-NE Química e Petroquímica 638,9 

100 249 Contax Serviços 631,2 

101 256 Politeno Química e Petroquímica 610,1 

102 260 Colmex Trading Company Atacado 603,4 

103 261 Angeloni Varejo 5937,2 

104 265 Unimed Rio Serviços 592,3 

105 267 Spaipa Coca-cola Bens de consumo 589,4 

106 269 CBMM Mineração 588,7 

107 272 Margen Produção agropecuária 585,1 

108 273 Siderúrgica Barra Mansa Siderurgia e Metalurgia 581,8 
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No. 
Classificação  

2006 
Empresa Setor 

Vendas 2006    
(US$) 

109 276 Usina Nova América Energia 575,5 

110 278 Randon Auto-indústria 571,8 

111 280 Riopol Química e Petroquímica 564,0 

112 281 
Universidade Estácio de 

Sá Serviços 563,6 

113 282 Copagaz Energia 561,9 

114 284 Lojas Colombo Varejo 552,4 

115 285 Caramuru Alimentos Produção agropecuária 551,7 

116 286 J Macedo Bens de consumo 551,4 

117 289 Agrenco Atacado 548,3 

118 290 ALL Brasil Transporte 547,6 

119 291 Medial Saúde Serviços 542,0 

120 292 Usina Caeté Energia 537,9 

121 293 Termomecânica Siderurgia e Metalurgia 536,0 

122 295 Cemar Energia 533,9 

123 296 Lojas CEM Varejo 526,1 

124 299 Mantecorp Farmacêutico 523,3 

125 300 Drogaria São Paulo Varejo 520,0 

126 304 Libra Transporte 505,0 

127 306 Magnesita Mineração 501,7 

128 307 Norsa Bens de consumo 499,5 

129 308 CCE-AM Eletroeletrônico 498,7 

130 309 Coop Varejo 496,9 

131 313 TBG Transporte 488,6 

132 314 Drogaria Pacheco Varejo 487,2 

133 315 Farmácia Pague Menos Varejo 486,6 

134 317 Golden Cross Serviços 485,4 

135 320 Delta construções Indústria da construção 482,1 

136 323 PCEL Energia 473,3 

137 326 Aché Farmacêutico 471,0 

138 329 Maxion Auto-indústria 468,9 

139 331 MRN Mineração 466,8 

140 332 Remil Bens de consumo 466,5 

141 333 Cosern Energia 464,1 

142 336 C. Vale Produção agropecuária 459,3 

143 337 CTBC Telecom Telecomunicações 459,0 

144 338 Arcon Atacado 458,8 



 213 

No. 
Classificação  

2006 
Empresa Setor 

Vendas 2006    
(US$) 

145 339 Vonpar Bens de consumo 458,4 

146 341 Lar Varejo 457,6 

147 344 Cooxupé Produção agropecuária 452,7 

148 347 Lojas Yamada Varejo 447,6 

149 348 Fertipar Química e Petroquímica 447,1 

150 350 Eluma Siderurgia e Metalurgia 445,2 

151 352 Inal Siderurgia e Metalurgia 438,9 

152 353 Vipal Auto-indústria 432,4 

153 354 Elekeiroz Química e Petroquímica 429,8 

154 355 EMS Farmacêutico 429,4 

155 357 Tradener Energia 423,4 

156 358 Fosfértil Química e Petroquímica 421,9 

157 359 Supermercados Líder Varejo 420,8 

158 360 Infoglobo Comunicações 419,1 

159 362 Bombril Bens de consumo 417,5 

160 363 AutoBan Serviços 417,5 

161 364 Xinguleder Couros Diversos 416,3 

162 365 Saelpa Energia 415,7 

163 368 Carol Produção agropecuária 411,7 

164 369 FCA Transporte 409,5 

165 373 Clep Serviços 407,1 

166 375 Cooagri Produção agropecuária 402,1 

167 379 Panvel Farmácias Varejo 394,9 

168 380 Frigorífico Mercosul Produção agropecuária 394,6 

169 381 Rio Negro Siderurgia e Metalurgia 394,0 

170 383 Drogasil Varejo 390,9 

171 386 Intermédica Serviços 387,6 

172 387 Moinhos Cruzeiro do Sul Bens de consumo 387,5 

173 388 Supermercados Condor Varejo 387,3 

174 389 Localiza Transporte 386,0 

175 390 Cocamar Produção agropecuária 383,8 

176 392 Servimed Atacado 381,5 

177 394 OAS Indústria da construção 378,5 

178 395 Orbitall Serviços 378,2 

179 396 Biosintética Farmacêutico 376,4 

180 400 Santher Papel e celulose 372,4 

181 401 Bianchini Bens de consumo 372,3 
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No. 
Classificação  

2006 
Empresa Setor 

Vendas 2006    
(US$) 

182 402 Usina Coruripe Energia 372,2 

183 404 Sonda Varejo 369,1 

184 408 Unipar Química e Petroquímica 361,1 

185 409 Santa Elisa Energia 361,0 

186 411 Batávia Bens de consumo 356,2 

187 412 Mangels Siderurgia e Metalurgia 355,2 

188 414 Zamprogna Siderurgia e Metalurgia 351,2 

189 415 Cooperativa Agrária Produção agropecuária 349,5 

190 416 Aethra Auto-indústria 349,3 

191 419 Usiminas Mecânica Bens de capital 348,4 

192 420 Santista Brasil Têxtil 347,7 

193 421 Droga Raia Varejo 347,6 

194 422 Prezunic Comercial Varejo 346,1 

195 424 RDM Siderurgia e Metalurgia 342,6 

196 426 Hospital Albert Einstein  Serviços 342,2 

197 433 Usina de Pedra Energia 337,1 

198 434 Amazônia Celular Telecomunicações 336,7 

199 439 Integrada Produção agropecuária 332,5 

200 442 Grupo Júlio Simões Transporte 331,1 

201 443 Serasa Serviços 330,5 

202 444 Coperbrás Química e Petroquímica 330,3 

203 445 Zona Sul Varejo 330,2 

204 446 Comercial Carvalho Atacado 330,0 

205 447 Tambasa Atacado 330,0 

206 450 Usina Bonfim Energia 328,7 

207 451 Ferramentas Gerais Varejo 327,5 

208 454 Cisa Trading Atacado 326,1 

209 457 Citrosuco Paulista Produção agropecuária 324,6 

210 458 Camil Atacado 323,9 

211 460 Destro MacroAtacado Varejo 322,7 

212 461 Hispanobrás Mineração 322,3 

213 462 Comigo Produção agropecuária 322,2 

214 463 SBT Comunicações 322,0 

215 464 Orsa Papel e celulose 322,0 

216 465 Valesul Siderurgia e Metalurgia 318,1 

217 466 Frigoestrela Bens de consumo 318,1 

218 468 Usaçucar Energia 316,8 
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No. 
Classificação  

2006 
Empresa Setor 

Vendas 2006    
(US$) 

219 469 Romi Bens de capital 313,1 

220 470 Fiori Varejo 312,2 

221 472 Coopercitrus Produção agropecuária 309,4 

222 474 Vigor Bens de consumo 306,5 

223 475 Green Automóveis Varejo 305,4 

224 484 Nova Dutra Serviços 297,8 

225 486 Eucatex Indústria da construção 297,1 

226 488 Yoki Alimentos Bens de consumo 297,0 

227 491 Cooperalfa Produção agropecuária 293,3 

228 493 Móveis Gazin Varejo 293,0 

229 495 Granol Bens de consumo 291,8 

230 497 Dinap Atacado 290,8 

231 498 Energipe Energia 290,1 
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ANEXO F – Resultados da Regressão Logística 

 
 

Regressão logística é indicada quando os dados não atendem aos pressupostos para uso 

da análise discriminante. Quando entre as variáveis independentes existe uma variável 

categórica, o pressuposto de normalidade das variáveis independentes não é atendido e 

regressão logística deve ser empregada. Quando os pressupostos são atendidos, as duas 

técnicas produzem resultados equivalentes (SHARMA, 1996, p. 332; HAIR et al, 1998, p. 

246).  

Regressão logística será aplicada com dois propósitos. O primeiro é verificar se há 

diferenças relevantes em relação aos resultados obtidos com análise discriminante. A 

inexistência de diferenças relevantes servirá com uma confirmação da validade dos resultados 

da análise discriminante. O segundo é explorar a significância de uma variável categórica 

relacionada ao porte da empresa. Inicialmente será feita uma brevíssima revisão da técnica; 

em seguida, serão relatados os resultados e sua interpretação. 

 

Conceitos de regressão logística 

 

A técnica de regressão logística reformula o problema de classificação de observações 

entre um ou mais grupos com base em um conjunto de variáveis para um problema de 

determinação da probabilidade de que a observação pertença a cada um dos grupos com base 

no mesmo conjunto de variáveis (MENARD, 2002, p. 12).  Um modelo linear, porém, não é 

adequado para estimar a probabilidade de pertencer a um grupo, pois o valor da função deve 

estar entre 0 e 1. Ademais, a função deve ter comportamento não linear nos seus extremos, 

isto é, próximo das probabilidades 0 e 1. Para superar estas dificuldades, usa-se a 

transformação logística, ou logit, que relaciona a um modelo linear o logaritmo natural da 

razão entre a probabilidade da observação pertencer e não pertencer ao grupo de referência, 

conforme indicado abaixo (PAMPEL, 2000, p.15):  

 

ln(p/(1-p)) =  β0+β1X1+...+βnXn 
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onde p=probabilidade de pertencer ao grupo de referência, βi são os coeficientes da função 

logit e Xi são as variáveis independentes. A estimativa dos coeficientes nesta expressão é 

realizada usando-se o método de máxima verossimilhança. 

A partir da expressão acima, pode-se calcular a razão entre as probabilidades de 

pertencer e não pertencer ao grupo de referência, conforme indicado abaixo: 

 

p/(1-p)=e β0+β1X1+...+βnXn = e β0  * e β1X1 * ....* e βnXn     

 

Essa razão, chamada de odds na literatura, é útil para a interpretação do significado dos 

coeficientes da regressão logística. 

 

 

Comparação dos resultados da regressão logística com os da análise discriminante 

 

A Tabela 33 apresenta os resultados da regressão logística usando o método forward stepwise 

(Wald). Os p valores prédefinidos no SPSS para entrada e saída das variáveis no modelo – 

respectivamente, 0,05 e 0,10 – foram mantidos.  

 
 

  Tabela 33: Resultados da regressão logística 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
C -1,221 0,373 10,746 1 0,001 0,295 

Passo 1 
Constante 6,209 1,924 10,417 1 0,001 497,154 

C -1,536 0,499 9,471 1 0,002 0,215 
O 1,346 0,599 5,048 1 0,025 3,841 Passo 2 

Constante -2,661 4,039 0,434 1 0,510 0,070 
C -1,954 0,651 9,009 1 0,003 0,142 
I 0,699 0,380 3,376 1 0,066 2,012 
O 1,326 0,660 4,030 1 0,045 3,765 

Passo 3 

Constante -6,256 5,042 1,539 1 0,215 0,002 
E -1,586 0,984 2,599 1 0,107 0,205 
C -1,821 0,772 5,568 1 0,018 0,162 
I 1,606 1,182 1,848 1 0,174 4,985 
O 1,408 0,803 3,074 1 0,080 4,090 

Passo 4 

Constante -4,600 6,185 0,553 1 0,457 0,010 
E -0,627 0,504 1,549 1 0,213 0,534 
C -1,185 0,536 4,883 1 0,027 0,306 
O 1,313 0,606 4,698 1 0,030 3,717 

Passo 5 

Constante 0,069 4,449 0,000 1 0,988 1,071 
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Observa-se que no passo 1 a variável C é introduzida no modelo, resultando em 

parâmetros significantes; no passo 2, a variável O é inserida, o que torna a constante não 

significativa (p valor de 0,51); no passo 3,  I é introduzida, mas tanto I como a constante 

resultam não significantes (p valores de 0,066 e 0,215, respectivamente); no passo 4, E é 

introduzido, resultando em um modelo em que somente C é significante (p valor de 0,018); no 

passo 5, I é removida, resultando em modelo em que tanto E como a constante não são 

significantes (p valores de 0,213 e 0,988). Finalmente, o passo seguinte consistiria na remoção 

de E, o que resulta no modelo obtido no passo 2. Portanto, o algoritmo é encerrado, e  o 

modelo final consiste em: 

 

ln(p/(1-p)) = - 1,536 C  +  1,346 O 

   

O modelo definido acima é significante, com quiquadrado de 32,216 e p valor de 0,000. O 

valor de -2 Log Likelihood do modelo é 23,326, contra um valor de 55,452 para o modelo 

base, isto é, contendo apenas a constante. O valor de Cox & Snell R2 é de 0,553, e o de 

Nagelkerke R2 é de 0,786. Esses indicadores são equivalentes ao R2 de regressão logística, 

portanto representam uma medida da redução no erro de previsão das observações quando as 

variáveis independentes são incluídas no modelo (MENARD, 2002, p. 24). Cabe ressaltar que 

Cox & Snell R2 não varia de 0 a 1, ao contrário do que ocorre para Nagelkerke R2. 

Finalmente, em termos de taxa de acerto na classificação, a Tabela 34 apresenta os resultados 

para uma probabilidade de corte de 0,5.  

 

                                  Tabela 34: Matriz de classificação para a regressão logística  

Previsto 

EP 
Observado 

 
0 1 

Percentual 
correto 

0 18 2 90,0 
EP 

1 1 19 95,0 
Percentual geral   92,5 

 

 

 Os resultados acima são consistentes com os obtidos na análise discriminante, conforme 

se verá a seguir. No modelo final, correspondente ao passo 2 na Tabela 33, nota-se que 

Exp(B) para a variável C é 0,215, indicando que o aumento de uma unidade na variável C 

reduz a odds para 21,5% de seu valor inicial. Ou seja, a razão entre a probabilidade de criar 
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um EP versus a probabilidade de não criá-lo é reduzida por um fator 1/0,215=4,6. Portanto, o 

aumento de C diminuí a probabilidade de criação de um EP-TI; e vice versa para a redução de 

C. Com relação a O, nota-se que o valor de Exp(B) é 3,841. Ou seja, a razão entre a 

probabilidade de criar um EP versus a probabilidade de não criá-lo é aumentada por um fator 

de 3,8 quando O aumenta de uma unidade. Portanto, o aumento de O aumenta a probabilidade 

de criação de um EP-TI; e vice versa para a redução de O. Estes resultados estão alinhados 

com os obtidos na análise discriminante em termos do efeito das variáveis independentes 

sobre a função discriminante, conforme discussão na subseção 9.2.2, item Importância das 

variáveis discriminantes e significado da função discriminante.  

 Com relação à taxa de acerto da matriz de classificação, obteve-se um percentual 

bastante próximo ao obtido na análise discriminante (ver Tabela 32). Na análise 

discriminante, obteve-se acerto na previsão entre 90% e 95% dos casos (4 a 2 erros), ao passo 

que na regressão logística se obteve acerto em 92.5% dos casos (3 erros).  

 Em síntese, a análise dos resultados da regressão logística permitiu aumentar a 

confiança na validade dos resultados da análise discriminante. 

 

 

Análise Exploratória da inclusão da variável porte 

 

O porte da empresa foi considerado no projeto da pesquisa como uma variável 

controlada, uma vez que todas as empresas na amostra foram julgadas de grande porte. 

Entretanto, conforme visto na Tabela 15, a probabilidade de criar um EP-TI parece aumentar 

com o aumento das vendas. Foge ao escopo desta pesquisa fazer uma análise mais 

aprofundada do impacto sobre o modelo de regressão logística de uma variável porte. 

Interessa neste momento simplesmente explorar de forma preliminar este impacto. Assim, 

propõe-se a criação de uma variável porte definida em função do volume de vendas, conforme 

a seguir: vendas acima de US$ 645,4 milhões corresponde a porte grandíssimo e vendas 

abaixo deste valor e maior do que US$ 290,0 milhões corresponde a grande porte. O ponto de 

corte entre porte grande e grandíssimo foi definido de modo a que metade da amostra seja 

classificada na categoria porte grandíssimo e a outra metade na categoria porte grande. O 

valor mínimo de vendas corresponde às vendas da menor empresa na amostra (ver Anexo E). 

Os resultados da regressão logística de um modelo contendo as variáveis C, O e a 

variável categórica porte encontram-se na Tabela 35. Cabe destacar que usando o método 

forward stepwise (Wald) e p valores usados anteriormente, o SPSS não inseriu porte no 
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modelo, o que significa que a variável não atingiu significância para entrar no modelo. 

Resolveu-se então forçar a entrada da variável usando desta vez o método “Enter”, que insere 

todas as variáveis selecionadas simultaneamente, obtendo-se então os resultados exibidos na 

Tabela 35. Nota-se que a variável porte não é significativa, ao passo que C e O continuam 

significativas. Portanto, para a variável porte definida conforme acima e com as variáveis C e 

O no modelo, a variável porte resulta não significativa. O modelo que melhor se ajusta aos 

dados é o que contém apenas C e O, discutido no item anterior. 

 

          Tabela 35: Resultados da regressão logística incluindo a variável porte 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
C -1,751 ,606 8,334 1 ,004 ,174 
O 1,413 ,696 4,118 1 ,042 4,110 

Porte 2,176 1,314 2,745 1 ,098 8,812 
Passo 1 

Constante -3,072 4,245 ,524 1 ,469 ,046 
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ANEXO G – Questionário para classificação de empresas sem EP-TI 

 

1- Qual é o nível de satisfação da direção da empresa com os seguintes aspectos ligados à 
gestão da informação sobre o portfolio de projetos de TI ? 

 
           Muito Baixo = (1) (2).....(9)(10) = Muito alto 

a. Utilidade para a tomada de decisão da informação 
disponível sobre o portfolio  

 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

b. Facilidade de coletar informação sobre o portfolio 
para disponibilizar aos interessados 

 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

c. Facilidade com que os interessados podem obter 
informações sobre o portfolio 

 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

d. Padronização do formato para apresentação da 
informação sobre o portfolio 

 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

e. Homogeneidade nos conceitos usados para 
preparar informação sobre o portfolio 

 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

 
 

2- Selecione o número que melhor representa qual é o nível de concordância da direção da 
empresa com a afirmação abaixo sobre EP em geral: 

 
     Discordo inteiramente = (1) (2).....(9)(10) = Concordo inteiramente 

a. Reduz o número de projetos problemáticos  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

b. Melhora a qualidade e satisfação dos clientes  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

c. Melhora a eficiência na gestão de recursos em 
ambientes de múltiplos projetos 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

d. Aumenta a burocracia  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

e. Desvia os gerentes de projetos da entrega dos projetos (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

f. Melhora o controle da direção sobre a situação de 
projetos estratégicos 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

g. Aumenta o custo fixo sem proporcionar benefícios que 
justifiquem este aumento 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

h. Facilita a transferência de conhecimento e a adoção de 
melhores práticas, aperfeiçoando o gerenciamento de 
projetos 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

 


