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       Escritório de projetos: 
             objetivos e benefícios

ivenciamos ao longo das 
últimas décadas, o verti-
ginoso aumento do volu-
me de informações com 
as quais lidamos diaria-

mente. O surgimento da internet, o cresci-
mento do uso das redes sociais e diferentes 
tipos de mídias à disposição, acarreta tam-
bém o aumento da velocidade das mudan-
ças necessárias nas organizações para res-
ponder aos anseios de seus clientes. Novos 
projetos e empreendimentos cada vez mais 
complexos implicam ações corporativas 
também cada vez mais articuladas e de 
rápidas respostas. Nesse contexto, surge a 
figura do Escritório de Gerenciamento de 
Projetos, ou PMO (“Project Management 
Office”), estrutura especializada na con-
dução dos projetos/empreendimentos.

Para esclarecer o papel do PMO nas or-
ganizações, uma simples analogia nos dá a 
percepção de sua importância. Imagine-se 
uma sala de reuniões com 20 ou 30 profis-
sionais. No fundo da sala, uma caixa com 
5.000 bolas de pingue-pongue. A esses 
profissionais é dada a seguinte tarefa: ir 
até o fundo da sala, recolher todas as bo-
las e depositá-las na caixa que se encontra 
do lado de fora, perto da porta. A tarefa é 
cronometrada para medir o desempenho. 
Não surpreende, obviamente, a primeira 
tomada de tempo: caos instalado, correria 
para todos os lados... Após a primeira si-
mulação, o grupo naturalmente fará ajus-
tes nas ações, de forma a buscar melhorias 
no tempo de execução. Divisão e delega-
ção de tarefas, articulação de passos, po-
sicionamento de cada pessoa na sala. Após 

3 ou 4 simulações, percebe-se sucessivas 
melhoras no desempenho. 

O PMO em uma organização repre-
senta exatamente essa figura de articula-
ção, monitoramento, medição e avaliação 
do desempenho das equipes da empresa 
na condução dos seus projetos/empreen-
dimentos. Com ele se oferece uma visão 
holística e sistêmica em cada empreen-
dimento, identificando-se a inter-relação 
entre projetos, articulando as ações inter-
nas, criando compromissos de prazos nas 
entregas, monitorando o cumprimento 
das etapas e medindo o desempenho da 
gestão durante o ciclo de vida da coor-
denação do empreendimento, desde os 
estudos de viabilidade, passando pelo pla-
nejamento, execução e, por fim, a entrega 
do empreendimento aos usuários.
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mitê Técnico - um grupo de profissionais 
especializados em engenharia ferroviária - 
a Assessoria de Coordenação de Empreen-
dimentos (nome dado ao PMO na CPTM), 
propõe e monitora o caminho a seguir du-
rante todo o ciclo de vida da gestão do 
empreendimento.

De forma semelhante à estruturação de 
empresas similares, a CPTM elencou e clas-
sificou para a avaliação inicial do modelo, 
os empreendimentos dividindo-os nas ca-
tegorias OURO, PRATA e BRONZE. Para as 
três categorias são exigidos Coordenadores 
específicos, sendo que para os empreendi-
mentos Prata e Bronze, o monitoramento e 
coordenação poderão ser executados pela 
área de resultado e na Categoria Ouro a co-
ordenação é feita pela Assessoria de Coor-
denação de Empreendimentos. 

Para guiar os trabalhos de monitora-
mento e coordenação, a metodologia cor-
porativa traça o caminho para se chegar 
aos objetivos desejados, conforme diagra-
ma abaixo:

Para dar sustentação e criar o envolvi-
mento e comprometimento corporativos, 
um plano de capacitação profissional está 
sendo traçado, no qual estão previstas a 
preparação técnica e comportamental dos 
profissionais envolvidos, necessárias ao 
atingimento dos objetivos.

Outro importante suporte à inciati-
va é o amparo tecnológico provido pela 
Tecnologia de Informação, que mantém 
a plataforma técnica necessária para uso 
do sistema informatizado de gestão, o 
Portal Corporativo de Empreendimen-
tos: uma ferramenta para uso geral na 
companhia (empreendimentos Ouro, 
Prata e Bronze) que dispõe de recursos 
de colaboração, acompanhamento dos 
cronogramas de cada empreendimento, 
controle de atividades, envio automáti-
co de e-mails para monitorar prazos de 
cada ação, entre outros. 

Com a adequada organização dos pro-
cessos internos, aliada ao uso da Meto-
dologia Corporativa para Gestão dos Em-
preendimentos, a capacitação profissional 
focada e o uso do ferramental tecnológico 
disponível, a CPTM busca o atingimento 
das metas estabelecidas para o aumento 
da oferta e melhoria da qualidade dos ser-
viços aos seus usuários. 

nos diversos projetos da organização. 
3. Coletar, analisar e disseminar infor-
mações sobre o desempenho dos proje-
tos: coleta e análise de informações dos 
projetos da organização com o intuito de 
identificar deficiências e melhores práti-
cas, buscando a solução das deficiências a 
disseminação das melhores práticas.
4. Detectar e aprimorar processos de ge-
renciamento de projetos ineficientes nos 
projetos da organização: tendo contato 
com os diversos projetos executados pela 
organização, o escritório de projetos tem 
como detectar ineficiências nos processos 
e metodologia de gerenciamento de pro-
jetos da organização e buscar o aprimora-
mento destes.
5. Valorizar o treinamento e desenvolvi-
mento de habilidades em gerenciamento 
de empreendimentos: mapear e analisar as 
habilidades e conhecimentos em gerencia-
mento de projetos presentes na organiza-
ção e assim detectar possíveis carências, 
buscando assim criar programas de capa-
citação e disseminação de conhecimentos e 
habilidades em gerenciamento de projetos.
6. Implementação de serviços de apoio 
para gerenciamento de projetos: criação 
de serviço de suporte aos usuários dos 
serviços do escritório de projetos na busca 
da melhor utilização desses serviços.

Nesse contexto, a CPTM se alinha 
às melhores práticas em vigor e inicia a 
implantação do modelo de Coordenação 
Corporativa de seus Empreendimentos 
que tem por função articular as ações de 
gestão de forma a dar a maior transparên-
cia possível aos envolvidos nos empreen-
dimentos e prover subsídios importantes 
para as tomadas de decisão nos diversos 
níveis organizacionais.  Apoiada pelo Co-

Naturalmente, a implantação de qual-
quer tipo de novo modelo em uma em-
presa representa mudança em seu ritmo 
habitual. Para mitigar resistências e des-
confortos acima dos níveis esperados, seus 
colaboradores, clientes e todas as partes 
envolvidas precisam conhecer, se enga-
jarem  e reconhecer seus novos papéis e 
responsabilidades escolhidos para o PMO 
e quais os serviços que serão prestados. A 
quem estará subordinado, quais são seus 
objetivos, sua abrangência (departamen-
to/empresa), e quem é seu patrocinador. 
As pessoas precisam saber como o PMO 
vai influenciar no seu dia-a-dia profis-
sional, que benefícios lhes propicia, e aos 
seus departamentos e à empresa, e qual 
importância será dada a esta iniciativa em 
relação às demais em curso.

Segundo Kendall (2003) e Rollins 
(2003), se destacam entre os objetivos dos 
PMO´s nas organizações: 
1. Possibilitar a condução dos projetos de 
forma alinhada com os interesses da alta 
direção: a estrutura do PMO possibilita a 
centralização das informações e condução 
dos projetos/empreendimentos, facilitan-
do o alinhamento dos objetivos dos seus 
com os objetivos da organização, assim 
como a disseminação das informações 
desses com a alta direção.
2. Construir conhecimento e habilidades 
para melhorar a capacidade e qualidade 
das entregas: a implantação do escritório 
de projetos possibilita maior efetividade 
no planejamento e execução dos projetos, 
por meio da manutenção e controle de ba-
ses de informação contendo os dados dos 
projetos executados, auxiliando na esti-
mativa e decisões de novos projetos, assim 
como na disseminação dessas informações 

*Cássio da Silva Lopes é assessor da Diretoria 
de Planejamento e Projetos da CPTM, possui 
MBA em Gestão de  Tecnologia da Informação e é 
especialista em Gerenciamento de Projetos (PMP 
pelo PMI- Project Management Institute)
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