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Resumo 
 

O crescimento das iniciativas de gestão de projetos e de processos de negócio 

nas organizações tem deixado cada vez mais evidente o importante papel que essas 

disciplinas exercem no auxílio da condução das estratégias organizacionais. Tanto os 

escritórios de gestão de projetos (do inglês, Project Management Office ou PMO) 

quanto os escritórios de gestão de processos de negócio (Business Process Management 

Office ou BPMO) deixaram de ser somente guardiões dessas competências e se 

tornaram verdadeiros agentes de execução da estratégia, norteando a organização rumo 

aos seus objetivos estratégicos. Neste cenário, em que os dois escritórios deveriam 

trabalhar de forma coesa em prol da estratégia, é frequente que tenham discordâncias, 

duplicações de funções e prioridades conflitantes. 

Com o objetivo de criar uma maior sinergia entre a gestão de duas 

competências que são consideradas veículos da execução da estratégia organizacional, 

este trabalho propõe um modelo de implantação e atuação para escritórios unificados de 

projetos e processos.  

Para formular este modelo foram feitas revisões de literatura, proposto seis 

elementos para análise de escritórios e em seguida foram feitas análises comparativas de 

modelos de escritórios de projetos, modelos de escritórios de processos e das sinergias 

conhecidas entre os dois escritórios. Os seis elementos de análise foram passos 

necessários para estruturação, objetivos do escritório, posicionamento estratégico, local 

de inserção na estrutura organizacional, atividades desempenhadas e papéis e 

responsabilidades. 

O modelo unificado foi então proposto com diretrizes baseadas nos seis 

elementos e com uma estratégia de implementação do modelo que detalha os doze 

passos necessários divididos em quatro fases. Trata-se de um modelo adaptável, cuja 

aplicação deve ser feita de acordo com a realidade de cada organização. O modelo foi 

posteriormente submetido a um survey de validação com especialistas. Além de mostrar 

alguns pontos de melhoria, o resultado da validação serviu para ratificar a aderência do 

modelo de escritórios unificados de projetos e processos aos conceitos das duas 

disciplinas, sob os aspectos de utilidade e aplicabilidade do modelo. 

Palavras-chave: Escritório de Gestão de Projetos e Processos. Escritório de Projetos. 

Escritório de Processos de negócio. Modelo unificado de escritório. Diretrizes de 

escritório de gestão. 



 

 

Abstract 
 

The growth of project management and business process management initiatives in the 

organizations has been making it more evident that these two disciplines play crucial 

roles in the roll-out of organizational strategies. The PMOs (Project Management 

Offices) and BPMOs (Business Process Management Office) are no longer only playing 

the roles of guardians of these competencies but have become true agents of strategic 

execution leading the organizations towards their strategic goals. In this scenario in 

which both offices should work in a cohesive manner to benefit the strategy, it is 

frequent to see struggles because of disagreements, duplicated functions and conflicting 

priorities. 

With the objective of increasing synergy between the management of these two 

disciplines that are considered vehicles for the execution of the organizational strategy, 

this work proposes a model for a unified project and process management office. 

To formulate this proposal, literature reviews were conducted, six management 

office analysis elements proposed and comparative analysis of project management 

office models, business process management office models and known synergies 

between both offices made.  The six management office analysis elements were steps to 

implement a management office, office objectives, strategic positioning, insertion site in 

the organizational structure, activities and roles and responsibilities. 

The unified model was then proposed with its guidelines based on the six 

elements and an implementation strategy that outlines the twelve necessary steps 

divided in four phases. This model is an adaptable one and its implementation should be 

adapted according to the reality of each organization. The model was then submitted to 

a validation survey answered by specialists. The validation served its purpose by 

showing possible points of improvement and by ratifying its adherence to the concepts 

of both disciplines, its utility and its applicability.  

Keywords: Project and Process Management Office. Project Management Office. 

Business Process Management Office. Integrated Office Model. Management Office 

Guidelines.  
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1. Introdução 
 

Projetos e processos apresentam diferenças elementares em seus conceitos. 

Enquanto processos de negócios são contínuos, projetos são temporários (SETTI, 2010). 

Estes fatos levaram as duas disciplinas de gestão a se desenvolverem e especializarem 

de formas diferentes. Cada disciplina tendo suas técnicas, ferramentas e metodologias 

próprias (SILVA & COSTA, 2013). A incorporação dessas disciplinas nas organizações 

clamou por novas estruturas que fossem capazes de lidar com a gestão delas no dia a 

dia. Assim, surgiram primeiramente os escritórios de gestão projetos (do inglês, Project 

Management Office ou PMO) e posteriormente os escritórios de gestão processos de 

negócio (Business Process Management Office ou BPMO). 

No dia a dia das organizações, se tornou comum ver conflitos entre esses dois 

escritórios com disputas pelas responsabilidades de novas iniciativas e reclamações por 

interferências que ações de uma área causam nas operações da outra. Essas disputas 

muitas vezes aumentam os riscos das iniciativas e causam perdas financeiras à 

organização. 

 Ao olhar para seus objetivos, no entanto, pode-se ver que os dois escritórios 

têm objetivos muito parecidos e responsabilidades complementares. Ambos têm como 

objetivo garantir a execução de ações que permitam a organização atingir seus objetivos 

estratégicos. Os processos, cuidando das operações diárias para entregar valor ao cliente 

com o máximo de eficácia e eficiência na execução, enquanto os projetos têm a 

responsabilidade de assumir metas temporárias de transformação, sejam elas num curto, 

médio ou longo prazo, obedecendo às restrições de custo, tempo, escopo e qualidade. 

É neste contexto que se insere as primeiras iniciativas de sinergia entre os dois 

escritórios, estimulando a aproximação das duas áreas na tentativa de melhorar suas 

entregas para a organização. As principais metas foram inicialmente a diminuição dos 

impactos negativos que essa distância causa para a organização. Gerentes de projetos do 

PMO passaram a gerenciar projetos surgidos nas áreas de processos e o PMO, por sua 

vez, passou a ser cobrado de fazer um acionamento ao BPMO sempre que um projeto de 

transformação pudesse afetar processos de negócios da organização. 

A interação dos dois mundos passou a revelar semelhanças muito maiores do 

que apenas o objetivo. Eles tinham uma relação parecida com a estrutura da 

organização, atribuições semelhantes e buscavam até o mesmo perfil de profissional.  

Em relação a estrutura da organização, ambos têm problemas com a estrutura 

hierárquica funcional e precisam de organizações transversais para poderem entregar 

melhores resultados. Também já foi visto que quanto menos a organização tender a ser 

de “matriz forte”, menor a probabilidade de haver uma relação conflituosa entre os dois 

(SETTI, 2008). 

Dentro do conceito da disciplina gerencial de cada um, ambos os escritórios 

têm atribuições muito parecidas tais como: promover treinamento e desenvolvimento, 

ser guardião de uma metodologia, consolidar registros e difundir aprendizados, apoiar 

os gestores no acompanhamento e avaliação das iniciativas, gerir os portfólios das 

iniciativas, realizar a interlocução entre os gestores e a alta administração e integrar os 

diversos gestores das iniciativas (ELO GROUP, 2009a). 

Os dois escritórios até costumam procurar funcionários com perfis parecidos. 

Algumas das qualidades comumente procuradas estão relacionadas a ser bom em 

gerenciamento de mudanças, comunicação, relacionamento interpessoal, administração 

de conflitos e ter senso de propriedade (do inglês, ownership) nas suas iniciativas 

(XAVIER & CASTELLANI, 2013).  
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Diante dessas evidências pesquisadores começaram a sugerir que os escritórios 

deveriam também fazer uma gestão compartilhada de recursos e informações, 

possivelmente até, num único escritório. Isso, além dos ganhos já mencionados como 

diminuição de riscos e perdas financeiras por conflitos, aproximaria os dois escritórios 

no entendimento e execução da estratégia da organização. Dentre as responsabilidades 

primárias do escritório está a de “gerenciar o Portfólio de Projetos e Processos da 

organização, de uma forma ampla, compreendendo o alinhamento estratégico e o 

monitoramento de projetos e processos” (SILVA & COSTA, 2013). No entanto, a 

dúvida persiste: “como fazer isso? ”. 

É diante desse questionamento que surge a pergunta norteadora desta pesquisa: 

 

Como implantar um modelo unificado de escritório de projetos e processos numa 

única estrutura organizacional? 

 

A solução para uma união complexa como esta precisa estar bem 

fundamentada e por isso é necessário primeiro ter um profundo entendimento de como é 

formado cada um dos dois mundos. Para poder chegar a resposta desta pergunta 

norteadora, foi preciso formular sub-questões, cujas respostas permitiriam chegar mais 

perto da questão central: 

 

1.  Como são e o que caracteriza os modelos de escritórios de projetos já 

existentes? 

 

2. Como são e o que caracteriza os modelos de escritórios de processos já 

existentes? 

 

3. Já existem modelos de escritórios de projetos e processos unificados? O 

que os caracteriza? 

Com o intuito de responder à pergunta norteadora e as sub-questões é que 

foram definidos os objetivos gerais e específicos do trabalho. 

 
Quadro 1 - Objetivos gerais e específicos do trabalho 

Objetivo Geral Propor um modelo unificado de Escritório de Gestão de 

Projetos e Processos baseado numa análise comparativa 

entre PMOs e BPMOs 

Objetivos Específicos  Identificar diretrizes que caracterizem tanto 

escritórios de projetos quanto de processos 

 Realizar uma análise comparativa entre diversos 

modelos Escritórios de Gestão de Projetos 

(PMOs) 

 Realizar uma análise comparativa entre diversos 

modelos Escritórios de Gestão de Processos de 

negócio (BPMOs) 

 Propor o modelo unificado de Escritório de 

Gestão de Projetos e Processos 

 Validar os conceitos e a aplicabilidade do 

modelo  

Fonte: Autoria própria. 
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Para atingir estes objetivos, este trabalho percorreu cinco etapas que serão 

descritas nos próximos cinco capítulos. A busca inicial por referenciais teóricos, a 

definição da metodologia de pesquisa, a análise dos modelos existentes de PMOs e 

BPMOs, a proposta de um modelo de escritório unificado de gestão de projetos e 

processos e a validação dos conceitos e aplicabilidade do modelo. Ao final de tudo, são 

apresentadas as considerações finais e as propostas de trabalhos futuros. 

A primeira etapa, que será descrita no Capítulo 2, consistiu de uma busca pelos 

principais trabalhos nas áreas de projetos, processos e de sinergias entre as duas áreas. O 

capítulo inicia apresentando as definições e os conceitos básicos das duas disciplinas e 

dos seus escritórios. Em seguida, são mostrados os conceitos das principais sinergias 

conhecidas de projetos e processos, incluindo o escritório unificado de projetos e 

processos. 

O Capítulo 3 apresenta detalhadamente as etapas da metodologia que serviu 

para guiar os procedimentos desta pesquisa. Inicialmente foi feita uma revisão 

sistemática da literatura como proposta por Kitchenham & Charters (2007), 

complementada pela técnica de Snowballing proposta por Wohlin (2014). A definição 

dos critérios de inclusão e exclusão dos trabalhos serviu também para definir as 

diretrizes pelas quais os modelos seriam analisados e o novo modelo proposto. A síntese 

qualitativa dos dados foi então feita usando técnicas de codificação da teoria 

fundamentada em dados de Charmaz (2009).   

No quarto capítulo são apresentados os trabalhos relacionados e duas análises 

comparativas de similaridades, diferenças e especificidades. Os trabalhos relacionados 

foram compostos por modelos de BPMOs, de PMOs e um único de escritório unificado, 

encontrados na revisão de literatura. As análises comparativas dos modelos de BPMOs 

e de PMOs se encontram no item seguinte a apresentação dos modelos de cada um 

deles. 

A proposta do modelo unificado do escritório de gestão de projetos e processos 

é apresentado no quinto capítulo. Primeiro, são apresentadas as seis diretrizes: passos de 

estruturação, objetivos, posicionamento estratégico, local de inserção na estrutura 

organizacional, atividades do escritório e papéis e responsabilidades dos envolvidos. 

Em seguida é mostrada uma estratégia de implementação do modelo que detalha os 

doze passos necessários divididos em quatro etapas. 

Os resultados da etapa de validação dos conceitos e aplicabilidade do modelo 

estão no Capítulo 6. Ao final do trabalho, no Capítulo 7, são apresentadas as 

considerações finais do autor, assim como suas propostas de trabalhos futuros. 
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2. Referencial Teórico 
 

Neste capítulo serão apresentados conceitos básicos relacionados aos 

escritórios e as possíveis sinergias utilizados neste trabalho. Os conceitos aqui 

apresentados são pré-requisitos para o entendimento deste trabalho.  

Inicialmente, serão apresentados conceitos relacionados ao BPMO, desde a 

definição de processos de negócio até alguns fundamentos relacionado ao próprio 

escritório. Os mesmos conceitos serão apresentados em relação ao PMO e projetos. O 

capítulo encerrará explorando conceitos e trabalhos relacionados às possíveis sinergias 

entre projetos e processos. Os conceitos vistos e os principais autores de cada um 

podem ser vistos na   

Figura 1 abaixo. 

 

  

Figura 1 -  Síntese Teórica do trabalho 

Fonte: Autoria própria. 

 

2.1. BPMO: Escritório de Gestão de Processos de Negócio 
 

Esta seção apresentará inicialmente o conceito do que é um processo de 

negócio, para então passar à definição do que é a gestão de processos de negócio e então 

finalmente serão apresentados os conceitos relativos ao escritório de gestão de 

processos de negócio. 

 

2.1.1. Definição de Processo de Negócio 
 

A palavra processo deriva do latim “procedere”, que significa avançar, e ela 

representa normalmente um conjunto sequencial e particular de ações com um objetivo 

comum. Quando falamos de processos de negócio, a palavra processo tem um 

significado mais específico e por isso abaixo estão listadas algumas definições de 

diversos autores conhecidos da área. Processo é: 

  

 "um conjunto de atividades cuja operação conjunta produz um resultado de valor 

para o cliente" (HAMMER; CHAMPY, 1997);  
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 "o local onde os recursos e competências da empresa são ativados, a fim de criar 

uma competência organizacional capaz de preencher suas lacunas para gerar 

uma vantagem competitiva sustentável" (BERETTA, 2002);  

 

 “um fluxo coordenado e padronizado de atividades executadas por pessoas ou 

máquinas, as quais podem atravessar os limites funcionais ou departamentais 

para alcançar uma meta de negócio que cria valor para um cliente interno ou 

externo. ” (CHANG, 2006)  

 

Analisando as diferentes definições desses autores pode-se perceber um 

denominador comum. Em gerenciamento de processos, o processo consiste em uma 

sequência de tarefas ou atividades que são executadas para transformar insumos em um 

resultado com valor agregado. A Figura 2, abaixo, ilustra um exemplo de um processo 

constituído por uma sequência de atividades cujo objetivo é realizar um pagamento com 

cartão. 

 
Figura 2 - Exemplo de um processo de compra de refrigerante 

Fonte: SGANDERLA,2012 

 

ABPMP/BPM-CBOK (2013) complementa essas definições dizendo que “esse 

trabalho pode ser ponta a ponta, interfuncional e até mesmo inter-organizacional. A 

noção de trabalho ponta a ponta interfuncional é chave, pois envolve todo o trabalho, 

cruzando limites funcionais necessários para entregar valor para os clientes. ”. 

 

2.1.2. Definição de Gestão de Processos de Negócio 
 

A gestão de processos de negócio (do inglês, “Business Process Management” 

ou BPM) foi definido por ABPMP/BPM-CBOK (2013) como sendo “uma disciplina 

gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e 

necessidades de clientes, por meio do foco em processos ponta a ponta.”. BPM 

pressupõe que os objetivos organizacionais podem ser alcançados por meio da 

definição, desenho, controle e transformação contínua de processos de negócio. 

A origem do BPM, segundo Hammer (2010) está na combinação das técnicas 

de controles de processos por estatísticas, muito presentes no TQM – Total Quality 

Management (Gestão da Qualidade Total), com os conceitos do BPR - Business Process 

Reengeneering (Reengenharia de Processos de negócio). Essa visão é também 

compartilhada por alguns outros autores da área como Levy (2010) e Snabe et al, 

(2008). A visão de Hammer (2010) é a de que BPM além de se apoiar bastante em 
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métricas de controle, foca também no design do processo como um todo e na 

necessidade de se dar prioridade a processos que tenham finalidades estratégicas para a 

companhia.  

BPM surgiu, como uma área de conhecimento pertencente à gestão, ou seja, 

trata-se de uma disciplina gerencial com foco organizacional e que tem alterado o 

paradigma de algumas organizações funcionais fazendo com que se tornem menos 

funcionais e mais orientada a processos. 

 

2.1.2.1. Organização funcional x Organização estruturada por processos  
  

As organizações funcionais são as que possuem estruturas verticais e que tem o 

executivo como a principal figura da organização. Segundo Paim (2009), essas 

organizações tendem a ter uma má coordenação, com objetivos primariamente 

departamentais e isso acaba criando a cultura dos silos. As organizações orientadas a 

processos tem um modelo que cruza as áreas funcionais mantendo a divisão do trabalho 

(Davenport, 1994).  A Figura 3 mostra quatro diferentes tipos de estruturas 

organizacionais variando desde a funcional tradicional até a orientada a processos. 

 

 
Figura 3 - Processo de Evolução da organização funcional para a orientada a processos 

Fonte: PAIM,2009 

 

Davenport (1994) complementa dizendo que enquanto uma estrutura 

puramente funcional implica na visão fragmentada das responsabilidades e relações, a 

estrutura orientada a processos envolve uma visão dinâmica de como a empresa produz 

valor.  

As organizações funcionais e as organizações estruturadas por processos 

possuem muitas diferenças entre si, cada uma com suas vantagens e desvantagens, 

apesar de muitos autores da atualidade considerarem que a estruturação por processos é 

melhor. Paim (2009) diz que a orientação por processos é uma evolução para as 

empresas e o modelo da organização puramente funcional não é recomendado para 

nenhuma empresa.  

Chang (2006) apresenta um interessante quadro de comparação entre os dois 

tipos de organizações onde mostra vantagens e desvantagens de escolher um tipo ou 

outro. O mesmo sugere que o modelo funcional é melhor para uma empresa que tenha 

sua estratégia voltada para a liderança de custos e a orientação a processos, por ser mais 

voltada para a entrega de valor aos clientes, é melhor para uma organização voltada para 

estratégia de diferenciação. Isso pode ser visto no Quadro 2 abaixo. 
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Quadro 2- Evolução da organização funcional para a orientada a processos 

  Organização Funcional Organização de Processos 

Unidade de 
Trabalho 

Departamento Equipe 

Peça Chave Executivo Funcional Donos de Processos 

Benefícios 

 Excelência Funcional 
 Mais fácil de balancear 

tarefas já que os 
trabalhadores possuem 
habilidades semelhantes 

 Direcionamento claro da 
gestão de como o trabalho 
deve ser feito 

 Responsivo as demandas do 
mercado 

 Melhoria da comunicação e 
colaboração entre tarefas 
funcionais diferentes 

 Medição de performance 
alinhada com metas dos 
processos 

Fraquezas 

 Barreira para comunicação 
entre funções diferentes 

 Passagem de trabalho ruim 
que afeta o serviço ao cliente 

 Falta de foco fim-a-fim para 
otimizar a performance 
organizacional 

 Duplicação de expertise 
funcional 

 Inconsistência de 
performance funcional entre 
processos 

 Aumento da complexidade 
operacional 

Valor 
Estratégico 

Apoia estratégia de liderança de 
custos 

Apoia estratégia de 
diferenciação 

Fonte: CHANG,2006, tradução nossa. 

 

Apesar de apontar diferentes cenários onde uma estrutura ou outra seria 

melhor, Chang (2006) apresenta como vantagens do modelo orientado a processos, o 

tempo de resposta ao mercado, a melhor medição de desempenho e a melhor 

comunicação entre os diferentes colaboradores. 

 

2.1.2.2. Papéis e Funções no BPM 
 

Em ABPMP/BPM-CBOK (2013) são definidos 5 papéis como sendo 

necessários para um gerenciamento de processos bem-sucedido. O próprio autor ressalta 

que um mesmo indivíduo pode ter mais de um papel, mas todos eles são necessários. Os 

papéis definidos são: dono de processos, gerente de processos, analista de processos, 

designer de processos e arquiteto de processos. Descreveremos essas funções com mais 

detalhes nos itens a seguir. 

Outras funções, tais como patrocinador executivo (do inglês, sponsor), gerentes 

funcionais, analistas de negócios, tecnólogos, especialista em ferramentas, etc. também 

são comumente presentes em iniciativas de BPM, mas por não serem funções 

necessariamente ligadas a gestão de processos e que estão presentes em diversas áreas, 

elas não serão descritas nesta seção. 

 

a) Dono de processos 
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O dono de processo pode ser uma pessoa ou um grupo e ele participa do 

desenho, da implantação, do acompanhamento ao desempenho e das melhorias do 

processo. A figura principal deve ser um diretor ou gerente sênior da empresa já que 

pela necessidade de se trabalhar os processos de forma horizontal, ele deve ser capaz de 

influenciar líderes e funcionários e tem que ter influência também em outros 

departamentos (CHANG, 2006). Designar donos de processos para os processos de uma 

organização é fundamental para o bom funcionamento do BPM. 

Ele “é responsável em última instância por assegurar que o processo atenda às 

expectativas de desempenho estabelecidas (eficácia e eficiência) e satisfaça o cliente” 

(ABPMP/BPM-CBOK, 2013, p. 304). Segundo Hammer e Champy (1997) “não existe 

a possibilidade de se ter sucesso com um júnior como dono de processos”. 

 

b) Gerente de processos 

 

É uma figura que normalmente só está presente em organizações com 

iniciativas de BPM mais maduras e trabalha subordinado a um dono de processos, 

apoiando-o nas atividades diárias. O Gerente de processos é responsável pelo dia a dia 

dos processos, atuando no nível tático medindo o desempenho e ajudando gestores 

funcionais a trabalhar com outros gestores funcionais que contribuem com o processo e 

seus resultados. (ABPMP/BPM-CBOK, 2013) 

  

c) Analista de processos 

 

A definição de ABPMP/BPM-CBOK (2013) para a função de analistas de 

processos é de que são responsáveis por realizar trabalhos de análise de processos e 

apoiar o desenho de processos em iniciativas de transformação. Normalmente são 

funções preenchidas por pessoas que possuem grande habilidade em entendimento e 

documentação de processos e padrões de desempenho. Criam modelos de estado atual 

("AS-IS"), realizam análise e avaliação de processos, sugerem melhorias de processos e 

alternativas de desenho, e fazem recomendações de transformação.  

Devem ser capazes de fornecer “ideias para integração, desenho e estruturação 

de processo. Em muitas organizações, esse papel é frequentemente combinado com o 

papel de designer de processos, ou seja, o mesmo indivíduo realizando ambos os papéis. 

”  

 

d) Designer de processos 

 

Designers de processos desenham novos processos e transformam processos de 

negócio. Ele é responsável por assegurar que o desenho do processo esteja alinhado com 

as políticas e objetivos gerais do negócio. Dentre suas responsabilidades, estão: simular 

alternativas de desenho futuro, definir o melhor desenho e definir a melhor forma de 

automação da execução e gerenciamento do processo. 

 

e) Arquiteto de processos 

 

Arquitetos de processos “são responsáveis por desenvolver um modelo de 

arquitetura corporativa de processos, implementar e manter um repositório de processos 

de negócio, metodologia, modelos de referência e padrões relativos a processos” 

(ABPMP/BPM-CBOK, 2013, p. 312-313). 
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O arquiteto pode estar envolvido em análise e desenho, mas sua função 

principal é a de garantir a manutenção da arquitetura, repositório e padrões de forma 

contínua. 

A Figura 4 abaixo apresenta como todos esses papéis se inserem na estrutura 

organizacional. 

 

 
Figura 4 - Exemplos de posicionamento funções de BPM na estrutura organizacional 

Fonte: ABPMP/BPM-CBOK, 2013, p. 313. 

 

Em organizações onde há escritórios de processos, os papéis de analista, 

designer e arquiteto tendem a pertencer à sua estrutura enquanto que o de dono de 

processos e gerente de processos tendem a ser externos. 

 

2.1.2.3. Fundamentos e Princípios do BPM 
 

Rosemann & Vom Brocke (2010) definiram a necessidade de se conhecer os 

elementos centrais (do inglês, “core elements”) de BPM para se poder endereçar os 

esforços e atender as demandas das organizações de uma forma mais fácil. 

Destrinchando 9 modelos de maturidade relacionados a BPM eles chegaram à conclusão 

que BPM possui 6 elementos centrais. Sendo eles: Alinhamento estratégico, 

governança, métodos, tecnologia da informação, pessoas e cultura. A Figura 5 abaixo 

mostra os seis elementos centrais e as respectivas áreas de capacidade identificadas 

pelos autores que permitem um maior detalhamento de cada elemento. 
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Figura 5 – Os seis elementos centrais de BPM 

Fonte: ROSEMANN & VOM BROCKE, 2010, p. 112, tradução nossa. 

 

Saber da existência desses elementos serve para nortear as ferramentas 

relacionadas ao exercício de identificação e definição de roadmaps para a evolução de 

BPM. Ele pretende ser um modelo que auxilie os tomadores de decisão de BPM nos 

desafios relacionados a gestão de projetos e programas, gestão de fornecedores, gestão 

de complexidade, gestão de padrões e gestão de estratégia.  

Um outro trabalho importante na definição dos princípios de BPM é 

encontrado em Vom Brocke et al (2014). Neste trabalho, os autores propuseram 10 

princípios que serviriam para caracterizar o bom BPM e guiar a sua implementação nas 

organizações. O objetivo desses princípios é a unificação de conceitos, de termos e de 

tentar definir com esses princípios algumas áreas de estudos dentro da teoria. 

Os dez princípios são: Princípio de Sensibilidade ao Contexto; Princípio da 

Continuidade; Princípio da Capacitação/Habilitação; Princípio do Holismo; Princípio da 

Institucionalização; Princípio do Envolvimento; Princípio da Compreensão Conjunta; 

Princípio do Propósito; Princípio da Simplicidade; Princípio da Apropriação 

Tecnológica. Em seu trabalho apresentam descrições de manifestações positivas e 

negativas dos princípios; questionamentos para guiar implementações de BPM em 

organizações e; questões para orientar pesquisas acadêmicas. 

Os questionamentos para guiar implementações de BPM têm como objetivo 

prover enunciados normativos sobre como definir o escopo e implementar BPM além 

de prover conselhos sobre o que não fazer. Esses questionamentos podem ser usados 

para avaliar as próprias iniciativas de BPM ou até ofertas de terceiros tais como 

consultorias. Eles podem ser vistos no Quadro 3 abaixo. 

 
Quadro 3 – Questões para guiar implementações em organizações 

Nº Princípio Questões para guiar a iniciativa de BPM? 

1. 
Princípio de Sensibilidade 
ao Contexto 

Em que contexto nossa iniciativa está montada? 

Que fatores caracterizam o contexto da aplicação? 

Que requisitos podemos derivar do contexto para a iniciativa de 
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BPM? 

2. Princípio da Continuidade 

Como sustentamos uma iniciativa de BPM? 

Como estabelecemos melhoria contínua e inovações de 
processos de negócio para o longo prazo? 

Qual a agenda geral que conecta os projetos de BPM? 

3. 
Princípio da 
Capacitação/Habilitação 

Que medidas tomamos para desenvolver as habilidades em 
BPM? 

Sabemos que capacidades são necessárias nas diferentes áreas 
da organização? 

Como estabelecemos as capacidades dinâmicas necessárias 
para o sucesso do BPM? 

4. Princípio do Holismo 

Com que outras áreas de negócios ou gestão nossa iniciativa se 
relaciona? 

Quais dessas áreas devem ser levadas em consideração? 

Quais sinergias podemos promover? 

5. 
Princípio da 
Institucionalização 

Quem toma posse do BPM? 

Que estrutura organizacional suporta BPM? 

Quais são os incentivos para os funcionários se engajarem no 
BPM? 

6. Princípio do Envolvimento 

Quais stakeholders são afetados pelas iniciativas de BPM? 

Quais são as preferências específicas desses stakeholders? 

Como a perspectiva deles pode ser considerada para aumentar 
o apoio? 

7. 
Princípio da Compreensão 
Conjunta 

Qual linguagem todos os funcionários compreenderiam? 

Quais são os conceitos essenciais relevantes em diferentes 
áreas de negócios? 

Como fazer para superar lacunas de linguagem entre diferentes 
grupos? 

8. Princípio do Propósito 

O que queremos alcançar com BPM? 

Que alternativas temos? 

Como mensuramos os ganhos com BPM? 

9. Princípio da Simplicidade 

Em quais atividades de BPM devemos focar? 

Como podemos reduzir o esforço em BPM? 

O que aconteceria se parássemos de apoiar certas atividades de 
BPM? 

10. 
Princípio da Apropriação 
Tecnológica 

Que tecnologia está disponível para suportar um determinado 
propósito de BPM? 

Como nos asseguramos de que a tecnologia será utilizada no 
contexto especifico? 

Como podemos gerenciar as transformações organizacionais 
que vem com o uso de novas tecnologias? 

Fonte: VOM BROCKE et al, 2014, p.540. 

 

Essas questões desenvolvidas para orientar iniciativas podem ser utilizadas por 

iniciativas que sejam lideradas ou não por um BPMO. É necessário ressaltar, no 

entanto, que já existem pesquisas que tentam desencorajar a implantação de BPM sem a 

formalização de um escritório (VON ROSING et al, 2015). 
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VON ROSING et al (2015) descreveram os efeitos de se tentar implantar BPM 

sem um BPMO para chancelar a empreitada. Dentre os sintomas sentidos pela 

organização, eles citam a falta de agilidade para reagir a eventos de negócios, a 

inabilidade de implementar tecnologia BPM, a inabilidade de ter um auxílio para as 

tomadas de decisões gerenciais e os desafios relacionados a gestão de recursos e as 

diferentes áreas funcionais, como ilustra a Figura 6. 

 

 
Figura 6 – Efeitos de uma implantação de BPM sem um BPMO 

Fonte: VON ROSING et al 2015, p. 223, tradução nossa. 

 

No longo prazo, a falta de um BPMO gera para a organização a dificuldade de 

ter que realizar a manutenção de cada vez mais problemas relacionados a BPM ao invés 

do plano ideal que seria ter um portfólio de projetos de processos canalizados com o 

planejamento. Isso leva essas organizações a não conseguirem gerenciar os recursos 

adequadamente, a entregarem má qualidade, a perderem prazos, falta de padrões, a 

mapeamentos inconsistentes de processos e a não atingirem os objetivos estratégicos. 

As consequências são a falta de entendimentos entre os diferentes departamentos e 

empresas que nunca chegam nos modelos ideais de como seus processos deveriam ser, 

o “to-be”. 

 

2.1.3. Conceitos do BPMO 
 

O escritório de processos possui várias denominações conhecidas. Dentre elas, 

as mais utilizadas são escritório de BPM (do inglês, “Business Process Management 

Office”, BPMO) e centro de excelência de BPM (do inglês, BPM center of Excellence, 

BPM CoE). (ELO GROUP, 2009a).  

É importante destacar que ABPMP/BPM-CBOK (2013) apesar de reconhecer o 

uso dos dois termos sugere que o termo centro de excelência seja para modelos de 

escritórios mais maduros. Contudo, não são objetivados critérios para diferenciar um do 

outro. Para a sequência deste trabalho utilizaremos o termo BPMO e consideraremos 
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todos os tipos de escritórios, de qualquer nome, dos mais maduros aos menos maduros 

como sendo igualmente BPMO.  

Segundo Richardson (2006) o BPMO é o corpo organizacional que serve para 

dar apoio à implantação de BPM numa organização e que tem como responsabilidades o 

estabelecimento de padrões, a priorização dentre os diferentes projetos de BPM e a 

definição das funções relacionadas a processos e suas respectivas responsabilidades. Ele 

explica também que não há ainda um consenso sobre como esse escritório deve ser 

estabelecido. O ABPMP/BPM-CBOK (2013) apresenta inclusive diferentes possíveis 

posicionamentos que o escritório pode ter na estrutura organizacional. Eles podem ser 

vistos na Figura 7 abaixo. 

 

 
Figura 7 - Exemplos de posicionamento do escritório de processos na estrutura organizacional 

Fonte: ABPMP/BPM-CBOK, 2013, p. 322. 

 

Utilizaremos então como guia nesse trabalho a definição de ABPMP/BPM-

CBOK (2013) que diz que “escritório de processos é o dono de gerenciamento de 

processos de negócio”. Segundo o mesmo, o escritório deve se preocupar menos com o 

conteúdo dos processos e mais em como os processos serão gerenciados. O BPMO tem 

que agir ao mesmo tempo como o ponto de iniciação e ser o guardião de processos 

dentro da organização tendo como responsabilidades assegurar sustentabilidade, 

maturidade, governança, alinhamento, medições, relatórios e artefatos de BPM. (VON 

ROSING et al, 2015) 

Segundo Levy, (2010) o BPMO tem que ter como objetivo empoderar as 

camadas mais baixas da organização para que elas trabalhem cotidianamente com o 

BPM, obtendo assim uma organização orientada a processos. Ele não deve ficar se 

preocupando em monitorar e controlar cada processo. Isso ocasionaria uma gestão 

centralizadora e resultaria na troca de um paradigma de gestão ruim por outro 

potencialmente pior. 

Os escritórios são fundamentais nos esforços para definição de prioridades, 

alocação de recursos, aumento da maturidade dos processos e padronização do uso de 

metodologias e tecnologias. O BPMO é considerado por Elo Group (2009c) como um 

mecanismo de governança adotado por organizações que miram uma institucionalização 

consistente de iniciativas de BPM. 
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2.2. PMO: Escritório de Gestão de Projetos 
 

Esta seção apresentará inicialmente a definição de projetos, programas e 

portfólios para então apresentar os papéis que estão envolvidos na gestão de projetos. A 

seção encerrará apresentados os conceitos relativos ao escritório de gestão de projetos. 

 

2.2.1. Definição de Projeto, Programa e Portfolio 
 

Antes de começar a falar sobre escritórios de gestão de projetos é importante 

conceituarmos o que são projetos, programas e portfolios. E como eles se relacionam. 

A definição do PMI/PMBOK (2013) para projetos é de que ele é um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Exemplos 

de projetos podem ser o desenvolvimento de um novo produto, construção de um prédio 

ou até uma mudança de estrutura e/ou processos numa organização. O fato de ser 

temporário indica que necessariamente eles têm um início e um término definidos, 

podendo esse término ser o atingimento do objetivo ou o cancelamento do esforço. 

Já programa é definido por PMI/PMBOK (2013) como um grupo de projetos, 

subprogramas e atividades de programa relacionados, que são gerenciados de modo 

coordenado visando a obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se eles 

fossem gerenciados individualmente. O gerenciamento de programas foca nas 

interdependências do projeto e ajuda a determinar a melhor abordagem para gerenciá-

los. Um projeto pode ou não ser parte de um programa, mas um programa sempre terá 

projetos. 

O mesmo autor define portfólio da seguinte maneira: “Um portfólio refere-se a 

projetos, programas, subportfólios e operações gerenciados como um grupo para atingir 

objetivos estratégicos. Os projetos ou programas do portfólio podem não ser 

necessariamente interdependentes ou diretamente relacionados”. O gerenciamento de 

portfólios se refere ao gerenciamento centralizado de um ou mais portfólios para 

alcançar objetivos estratégicos.  

O gerenciamento de portfólios se concentra em assegurar que os projetos e 

programas sejam analisados a fim de priorizar a alocação de recursos, e que o 

gerenciamento do portfólio seja consistente e esteja alinhado com as estratégias 

organizacionais. PMI/The Standard For Portfolio Management (2013) complementa 

essa definição dizendo que uma organização pode ter mais de um portfólio desde que 

cada um enderece estratégias e objetivos organizacionais. Projetos e programas dentro 

de um portfólio não precisam apresentar interdependências, eles precisam apenas estar 

ligados à estratégia organizacional. A Figura 8 abaixo mostra os diferentes 

relacionamentos entre esses três conceitos.  
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Figura 8 - Interações de gerenciamento de portfólios, programas e projetos 

Fonte: PMI/PMBOK, 2013, p. 5. 

 

Além de ser importante entender esses três conceitos para poder falar sobre 

PMOs, também é necessário entender quais são os papéis que estão envolvidos na 

gestão deles. 

 

2.2.2. Papéis e Funções na Gestão de Projetos 
 

PMI/PMBOK (2013) apresenta dois tipos de papéis ligados aos projetos. As 

partes interessadas e a equipe do projeto. As partes interessadas são constituídas por 

todas as pessoas que tenham algum interesse no projeto, seja ele com interação direta ou 

não, e essas pessoas podem estar dentro ou fora da organização. Já a equipe do projeto, 

que apesar de também ser parte interessada, mas que foi separada aqui por motivos 

didáticos, é composta pelo grupo de pessoas que atua de forma conjunta para executar e 

atingir os objetivos do projeto. Todos os papéis aqui descritos foram retirados do livro e 

apresentados com algumas alterações na linguagem. 

 

Partes interessadas no projeto 

 

 Patrocinador – Pode ser constituído por uma única pessoa ou um grupo de 

pessoas que fornece recursos e suporte com a finalidade de garantir o sucesso de 

um projeto. 

 

 Clientes e usuários – Os clientes são as pessoas que gerenciarão o e aprovarão o 

resultado enquanto que os usuários são os que o utilizarão. Dependendo do 

objetivo do projeto, cliente e usuário podem ser as mesmas pessoas, ou não. 
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 Vendedores, fornecedores, ou contratadas – Empresas externas que fornecem 

componentes ou serviços necessários ao projeto. 

 

 Parceiros de negócios - São organizações externas que fornecem consultoria 

especializada ou desempenham um papel específico. São diferentes do grupo 

anterior por terem uma relação mais duradoura com a organização. 

 

 Grupos organizacionais - Grupos organizacionais são as áreas internas da 

empresa afetadas pelo projeto. Pode ser um departamento, gerência, área de 

negócio, etc.  

 

 Gerentes funcionais - As pessoas que ocupam as posições gerenciais das áreas 

dentro da organização. 

 

 Outras partes interessadas – Entidades que podem ter um interesse financeiro no 

projeto, contribuir com informações para o projeto, ou ter um interesse no 

resultado do mesmo. Exemplos são entidades de aquisições, instituições 

financeiras, órgãos públicos reguladores, especialistas em áreas do 

conhecimento, consultores e outros. 

 

Equipe do projeto 

 

 Gerentes de projetos – São as pessoas alocadas pela organização para liderar a 

equipe responsável por alcançar os objetivos dos projetos. Eles têm como 

responsabilidade atender as necessidades de tarefas, da equipe e individuais. 

 

 Recursos humanos do projeto - Membros da equipe que executam de fato o 

trabalho de criação das entregas do projeto. 

 

 Especialistas de suporte – São responsáveis pelas atividades exigidas para o 

desenvolvimento ou execução do plano de gerenciamento do projeto. 

Desempenham atividades como contratações, gerenciamento financeiro, 

logística, etc. Podem simplesmente participar do projeto conforme requisição ou 

podem fazer parte da equipe em tempo integral.  

 

 Representantes de usuários ou de clientes - Pessoas da organização que atuam 

como representantes ou pessoas de contato dos clientes.  

 

 Vendedores, fornecedores, ou contratadas –Quando os vendedores arcam com a 

maior parte do risco na entrega de um projeto e atuam sob a supervisão da 

equipe eles são considerados como parte da equipe. 

 

 Membros parceiros de negócios - Membros de organizações de parceiras podem 

ser designados como membros da equipe do projeto para garantir sua 

coordenação adequada.  
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2.2.3. Conceitos do PMO 
 

Segundo PMI/PMBOK (2013), um escritório de gestão de projetos - EGP é 

uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a 

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

técnicas. O termo mais conhecido e usado para designá-lo é o que vem da língua inglesa 

Project Management Office, abreviadamente PMO. 

PMI/OPM3 (2013) e PMI/The Standard For Portfolio Management (2013) dão 

uma definição um pouco mais detalhada para o PMO. Eles o definem como um 

escritório de gerenciamento de portfólio, programas e projetos. Se trata de uma entidade 

organizacional responsável pela gestão centralizada e coordenada dos temas sob seu 

domínio que podem variar desde funções de apoio até a gestão direta de projetos.  

Uma observação importante feita por Hobbs & Aubry (2010) é que há muita 

confusão em torno da definição de PMO dada por PMI/PMBOK. Algumas pessoas e 

entidades confundem o PMO como sendo um escritório montado unicamente para 

gerenciar um projeto, mas a definição do PMI/PMBOK, dos respectivos autores e que 

será também utilizada neste trabalho é de um escritório multi-projetos. Kendall & 

Rollins (2003) complementam com a definição de que um PMO tem como dever 

estabelecer padrões e práticas para melhorar as entregas dos projetos em geral. Aquele 

que funciona apenas como uma entidade de controle não se trata de um escritório de 

gestão de projetos, mas de um escritório de projetos (do inglês, Project Office, PO). 

Entidades que se chamem PMO ou EGP, mas que tenham como função 

gerenciar um único projeto, não importando sua complexidade, não serão objeto de 

estudo desse trabalho. 

 

2.2.3.1. Tipos de atuações dos PMOs 
 

PMBOK (2013) define três principais tipos de atuações de PMO em relação ao 

grau de controle e influência que ele exerce sobre os projetos. São elas: de suporte, de 

controle e diretivo. 

 

 De suporte: atuam como repositórios de projetos. Fornecem modelos, melhores 

práticas, treinamento, acesso a informações e lições aprendidas de outros 

projetos.  

  

 De controle: “fornecem suporte e exigem a conformidade através de vários 

meios. A conformidade pode envolver a adoção de estruturas ou metodologias 

de gerenciamento de projetos usando modelos, formulários e ferramentas 

específicas, ou conformidade com a governança. ” (PMI/PMBOK, 2013) 

 

 Diretivo: assumem o controle dos projetos, gerenciando-os diretamente. 

 

 

2.2.3.2. Fundamentos e Princípios do PMO 
 

Aziz (2009) define quatro conceitos fundamentais para um PMO corporativo 

de sucesso.  
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1. Visão & Estratégia – Apesar de a função de articular a visão e a 

estratégia geralmente ser de responsabilidade da alta gestão, o PMO é 

responsável por entender essa visão e alinhar os projetos à estratégia. Esse 

trabalho e alinhamento precisam constantemente ser refeitos e ajustados para 

que o PMO seja relevante para a organização. 

 

2. Governança, liderança e fiscalização – Lidar com conselhos de 

governança, gerenciar conflitos, gerenciar expectativas de stakeholders, 

monitorar as decisões e garantir alinhamento à estratégia organizacional são 

todas funções chaves do PMO.  

 

3. Comunicação, coordenação e colaboração – É necessário que o 

PMO tenha um bom plano de comunicação para garantir que todos tenham um 

entendimento comum, compartilhem informações, resolvam desentendimentos e 

saibam quais objetivos precisam ser atingidos. 

 

4. Gestão de conflitos / Gestão política e construção de 

relacionamentos- Política nas organizações já é algo natural e que tem que ser 

esperado, o desafio do escritório é canalizar ela para que se torne algo positivo 

que ajude na execução dos projetos. 

 

Motivado pela sua leitura do PMI/PMBOK, quando entendeu que o livro tinha 

a definição de tudo que era complicado na gestão de projetos, mas não falava nada sobre 

os princípios básicos, Bing (1994) decidiu criar uma lista com oito princípios para uma 

gestão de projetos eficiente. Essa lista foi baseada em auditorias que elencavam os 

motivos de projetos falharem. Apresentam aspectos técnicos, mas mais importante, 

apresentam aspectos comportamentais. 

 

1. Tem que haver um projeto segundo sua definição formal e não apenas uma 

atividade operacional – Não adianta tentar gerenciar atividades do dia a dia como se 

fossem um projeto, isso será contra produtivo. 

 

2. Deve haver um único líder (gerente de projetos), que esteja disposto a 

assumir a responsabilidade pelo trabalho – Um grande princípio da gestão de projetos é 

o de ter uma pessoa responsável por um trabalho. Primeiro você designa a pessoa e 

depois cobra os resultados. 

 

3. Deve haver uma gestão informada e apoiadora que delega a quantidade 

apropriada de autoridade ao gerente de projetos – Esse princípio se relaciona bem com o 

anterior. Ao determinar que uma pessoa é responsável por algo, tem que se garantir que 

essa pessoa também tenha a autoridade necessária para poder cumprir essa 

responsabilidade. 

 

4. Tem que haver uma equipe dedicada de pessoas qualificadas para executar o 

trabalho do projeto – Dedicado nesse caso não significa dedicação exclusiva onde a 

pessoa só trabalha nesse projeto, mas sim que tenha pessoas explicitamente designadas 

para cada tarefa. Ao invés de designar um grupo de pessoas em que o gerente não sabe 

exatamente quem é o responsável. Qualificado não significa dizer que projetos estão 
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isentos de ter que lidar com novatos, mas que quando isso ocorrer tem que se garantir 

que alguém qualificado irá acompanhar e supervisionar o trabalho dessa pessoa. 

 

 

5. Os objetivos de um projeto têm que ser claramente definidos junto às 

prioridades dos acionistas -  A gestão de projetos é um sistema orientado a objetivos e 

para seu sucesso é importante definir os objetivos e o escopo da maneira mais direta e 

inequívoca possível. Além disso é também importante definir junto aos stakeholders 

qual o nível de importância que eles dão para objetivos de cronograma, custo e 

qualidade. Isso se dá porque no gerenciamento de projetos a gestão de cronograma, 

custo e qualidade estão em constante conflito e, se, imprevistos aparecerem, o gerente 

precisa saber qual a sua prioridade. 

 

6. Um plano integrado que diz quais ações são necessárias para atingir os 

objetivos tem que existir – Um plano de ação tem que ser construído pelo gerente de 

projetos assim que os objetivos forem definidos. Todos os fatores que influenciam o 

projeto têm que ser levados em consideração para evitar surpresas desagradáveis ao 

longo do caminho. 

 

7. O cronograma deve estabelecer quando os objetivos do projeto serão 

atingidos – O cronograma é uma importante parte do plano integrado e o gerente deve 

escolher o tipo mais apropriado para deixar claro como será o andamento do projeto. 

 

8. Tem que especificar o custo e recursos necessários para o projeto – O 

orçamento de um projeto pode ser especificado em dinheiro que ele irá gastar, em horas 

de recursos humanos que ele irá alocar ou até em equipamentos, materiais da 

organização que ele irá utilizar ou até combinações dos três, mas ele tem que existir. O 

planejamento de custos inicial é o que permite ao gerente e à organização a rápida 

identificação de desvios dos custos do projeto em relação ao planejamento original. 

 

2.3. Sinergias de Projetos e Processos 
 

Ao longo das duas seções anteriores os conceitos básicos de processos e 

projetos foram apresentados e algumas das diferenças certamente já foram notadas. Para 

complementar essas noções, o Quadro 4 abaixo mostra as principais diferenças entre a 

gestão dessas duas competências quanto ao objeto de gestão, tipo de gestão, ciclo de 

vida de gestão, papel do gestor e o papel do escritório. 
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Quadro 4 - Definições da gestão de processos vs gestão de projetos 

 

Fonte: ELO GROUP, 2009a, página 4 

 

Projetos e processos são modelos de trabalhos diferentes e complementares. O 

projeto tem por característica ser temporário e único enquanto processos são contínuos e 

têm o objetivo de permanentemente sustentar o negócio (SETTI, 2010). Isso não tem 

impedido, entretanto que diversas empresas e pesquisas tenham reconhecido suas 

similaridades e criado iniciativas para integrar as duas filosofias de trabalho. 

Tanto os projetos quanto os processos precisam de pessoas boas em 

gerenciamento das mudanças, comunicação, relacionamento interpessoal, administração 

de conflitos (XAVIER & CASTELLANI, 2013) e que sejam comprometidas com senso 

de propriedade (do inglês, ownership), seja ela um gerente de projetos ou um dono de 

processos e de pessoas envolvidas com certos tipos de competências e habilidades. É 

sempre vantajoso para a organização que a alocação desses recursos não seja feita sob 

dois mapeamentos diferentes, mas sob um único (SETTI, 2010). Isso vale também para 

as incertezas que projetos e processos enfrentam, na hora de lidar com imprevistos e 

atrasos, ambos precisam de respostas assertivas.  

Escritórios de processos e projetos tendem a ter responsabilidades muito 

parecidas com focos diferentes. O Quadro 5 abaixo mostra uma forma de descrever as 

principais atribuições de um PMO e um BPMO em que a única diferença entre os dois 

fica sendo o fato de lidarem com projetos e processos. No final das contas, ambos os 

escritórios possuem o objetivo final de promover mudanças e melhorias voltadas para 

geração de excelência operacional, satisfação de clientes e inovação (ELO GROUP, 

2009a). 
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Quadro 5 - Principais atribuições de um PMO vs BPMO 

 

Fonte: ELO GROUP, 2009a, página 6. 

 

Tanto os projetos quanto os processos são essências para a estratégia. “Uma 

organização cria valor para os seus clientes por meio de seus processos interfuncionais 

de negócio e, portanto, é necessário gerenciar processos ponta a ponta em uma 

perspectiva de alto nível de interação e integração. ” (ABPMP/BPM-CBOK, 2013) “Os 

projetos são na realidade planejados e implementados para que resultem na inovação ou 

na melhoria radical dos processos permanentes da organização ou na implementação de 

novos processos de geração de valor ao cliente” (VALANDRO & KRONMEYER 

FILHO, 2004).  

Para resumir a importância dessas duas competências podemos dizer que “uma 

organização inova através de projetos, e gera valor ao cliente através de seus processos. 

Ela internaliza e pereniza os ganhos obtidos com a implementação de seus projetos 

através da melhoria de seus processos de geração de valor” (KRONMEYER FILHO & 
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KLIEMANN NETO, 2005). A 

 
Figura 9 abaixo ilustra a relação existente entre estratégia, projetos e processos. 

 

 

 

Figura 9 - Relação entre estratégia, projetos e processos de negócios 

Fonte: Autoria própria. 

 

Projetos e processos atuam em conjunto para garantir a execução da estratégia 

organizacional. A construção do valor do negócio é obtida pela gestão eficaz do seu 

portfólio projetos e processos. Os projetos atenderão metas temporárias de curto, médio 

e longo prazo da empresa, enquanto os processos atenderão às metas operacionais 

relacionadas a entrega de valor ao cliente. É na conjunção e no balanceamento dos 

projetos e processos que as organizações poderão maximizar o valor do seu negócio. 
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(XAVIER & CASTELLANI, 2013). A Figura 10 mostra como essa relação entre a 

estratégia, a gestão da operação e de projetos é vista no contexto organizacional.  

 

 
Figura 10 - Relação entre os elementos da estratégia, de projetos e de processos na organização 

Fonte: PMI/The Standard For Portfolio Management, 2013, página 7, tradução nossa. 

 

Outra coisa em comum das duas disciplinas de gestão é que elas não atingem 

seu potencial máximo na estrutura hierárquica funcional e precisam que a organização 

funcione de uma forma mais transversal para poder dar melhores resultados. Quanto 

mais a organização tender a ser de matriz forte maior a probabilidade de haver uma 

relação conflituosa entre os dois mundos (SETTI, 2008). 

Quando os dois escritórios atuam para implementar a estratégia organizacional, 

eles normalmente atuam e se relacionam com os atores da organização conforme a 

Figura 11 abaixo.  



39 

 

 

 
Figura 11 - PMO & BPMO envolvidos nas melhorias organizacionais 

Fonte: ELO GROUP, 2009a, página 7. 

 

Setti (2010) destaca que já é comum que atividades de processos se tornem na 

verdade projetos, como para determinar a causa raiz de um problema por exemplo. O 

inverso também é verdadeiro e a própria metodologia do PMI/PMBOK (2013) descreve 

o gerenciamento de projetos através de um conjunto de processos.  

Essa inclusão de projetos dentro de processos e de processos dentro de projetos 

pode inclusive acontecer por infinitas camadas como podemos ver abaixo na Figura 12. 

Algo que Setti chama de modelo da caixa chinesa, em referência as caixas chinesas de 

madeira que são aninhadas umas dentro das outras, em (SETTI, 2008) ou iteração 

matriosca, em referências as bonecas russas de madeiras que são também colocadas 

umas dentro das outras, em (SETTI, 2010).  
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Figura 12 - Representação do modelo das caixas chinesas de processos e projetos 

Fonte: SETTI, 2008, página 25. 

 

Indo além da análise individual de sinergias entre processos e projetos 

específicos e partindo para a análise da sinergia entre a gestão das duas disciplinas de 

gerenciamento, temos as sinergias que comumente ocorrem entre PMOs e BPMOs. 

 

2.3.1. Tipos de Sinergias entre PMOs e BPMOs 
 

De acordo com a pesquisa feita por Elo Group (2009a), existem quatro tipos de 

sinergias típicas entre um PMO e um BPMO. Elas são: 

 

1. Condução de melhorias de processos de alta complexidade com o apoio do PMO  

 

Projetos, ou iniciativas, de transformação de processos de pequena 

complexidade já fazem parte da metodologia de BPM e da rotina do BPMO, mas 

quando uma iniciativa de BPM identifica que um projeto é de alta complexidade e as 

transformações causadas serão de grande impacto para a organização, ele começa a 

fugir da rotina normal do BPMO. Nesses casos, o BPMO pede o apoio do PMO para 

que o projeto seja gerenciado de forma adequada. 

Na análise de Jeston & Nelis (2007) para que essa integração funcione 

adequadamente é importante que o gerente de projetos tenha conhecimento e 

experiência com BPM. 

 

2. Análise de impacto nos processos de projetos não oriundos do BPMO 

 

Quando um projeto não solicitado e não analisado pelo BPMO puder gerar 

algum impacto nos processos de negócio da empresa, é responsabilidade do PMO pedir 

ao BPMO que faça uma análise dos possíveis impactos na organização. Essa atuação 

conjunta com o PMO pedindo auxilio ao BPMO serve para que o PMO faça um melhor 

planejamento do projeto. 
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3. Monitoramento dos resultados de projetos finalizados a partir dos processos 

 

Ao finalizar um projeto que afete um dado processo de negócio, o PMO pode 

pedir ao BPMO que acompanhe os resultados para que os impactos do projeto sejam 

monitorados, validados e as ferramentas de gestão, tais como lista de indicadores e 

mapa de competências, atualizadas. Nesse caso novamente o PMO pede o auxílio do 

BPMO. 

 

4. Gestão de recursos e informações de forma integrada entre o BPMO e o PMO 

 

Como dito anteriormente, o PMO e o BPMO têm um papel muito importante 

na execução da estratégia da organização. Por esse motivo, os escritórios têm uma 

interação muito forte com os setores responsáveis pela estratégia organizacional com as 

unidades de negócio tanto na negociação de recursos quanto na disponibilização de 

informações (ELO GROUP, 2009a). Essa sinergia na gestão de recursos e informações 

garantem à organização uma visão compartilhada sobre estratégia, projetos e processos 

garantindo assim uma visão integrada e uma melhor alocação dos recursos e seus 

esforços. 

Considerando estas sinergias e enfatizando a de gestão de recursos para 

garantir a estratégia organizacional, um questionamento válido é se esses escritórios não 

deveriam se unir e formar um único escritório unificado de projetos e processos.  

 

2.3.2. Escritórios Unificados de Projetos e Processos 
 

Silva & Costa (2013) diz que estruturas separadas de projetos e processos já 

não fazem mais sentido e que já se observa nas organizações uma forte tendência de 

convergência para uma estrutura única com o objetivo maximizar a performance de 

cada disciplina. O futuro tende a ser um escritório único com o objetivo de garantir que 

todas as iniciativas de projetos e processos estejam alinhadas entre si e, mais 

importante, à estratégia. Dentre as responsabilidades primárias do escritório estariam a 

de “gerenciar o Portfólio de Projetos e Processos da organização, de uma forma ampla, 

compreendendo o alinhamento estratégico e o monitoramento de projetos e processos” 

(SILVA & COSTA, 2013). 

Num ambiente de escritório integrado Setti (2008) destaca como atividades do 

escritório: 

 

 Escolha de modelos por tipo de projeto 

 Determinação de tipos de atividades 

 Determinação de padrão de custos 

 Modelagem da competência dos recursos 

 Métricas de medição de competências orientadas a projetos 

 Definição e realização de (re-) engenharia de processos 

 Desenvolvimento de indicadores de desempenho 

 

Como principais benefícios destaca: 

 

 Conectividade entre projetos e operações 

 Visão unificada 

 Gestão de atividades paralelas 
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 Gestão integrada de recursos humanos 

 Desenvolvimento de indicadores mais apropriados e não-tradicionais 

 

Os principais desafios elencados são: 

 

 O trabalho de configurar o trabalho não é negligenciável 

 O modelo é melhor aplicado em realidades com projetos repetitivos 

 O escritório tem que ser próximo à área de recursos humanos e a operação 

 A modelagem das competências tem que ser feita com cuidado 

 

Apesar de alguns autores já estudarem os possíveis benefícios entre as 

sinergias e unificações dos escritórios, poucos se arriscam a propor um modelo. No 

entendimento deste trabalho isso tem um motivo claro, para se formular qualquer 

proposta se deve primeiro realizar uma análise aprofundada tanto dos modelos de 

escritórios separados quanto unificados. 

Os conceitos apresentados neste capítulo serviram de base para a pesquisa que 

buscou entender profundamente os modelos de escritórios e propor um modelo de 

escritório unificado. Com base nesse conhecimento, foi possível definir a metodologia 

de pesquisa para o seguimento do trabalho. 
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3. Metodologia de Pesquisa 
 

O conhecimento empírico prévio do pesquisador, a sua vivência profissional, a 

revisão informal da literatura realizada, conduziram o autor do estudo a delinear a 

seguinte pergunta central, norteadora da pesquisa: 

 

Como implantar um modelo unificado de escritório de projetos e processos numa 

única estrutura organizacional? 

 

Para responder a esta questão, a pesquisa se baseou nos estudos sobre cada uma 

das formas de gestão e nos estudos sobre formas unificadas. De acordo com Galvão e 

Pereira (2014) o estudo de um tema específico nos leva a encontrar, muitas vezes, 

resultados contraditórios. Dessa forma, uma das maneiras mais seguras de tentar 

esclarecer controvérsias é apoiar-se apenas nos estudos de melhor qualidade sobre o 

assunto. Partindo desse princípio, a revisão sistemática da literatura apresentou-se como 

a proposta metodológica de escolha por ser capaz de reunir evidências sobre um mesmo 

tema possibilitando, ao mesmo tempo, a realização de uma síntese sobre os achados. 

Trata-se de um tipo de investigação focada em questão bem definida, que visa 

identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes disponíveis na 

literatura.  

As revisões sistemáticas são consideradas estudos secundários, que têm nos 

estudos primários sua fonte de dados. Entende-se por estudos primários os artigos 

científicos que relatam os resultados de pesquisa em primeira mão. Revisões 

sistemáticas também surgem da necessidade que pesquisadores têm de sumarizar todas 

as informações relativas a um determinado tipo de fenômeno de uma maneira imparcial 

e completa (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). 

No estudo efetuado neste trabalho, foi necessária uma revisão sistemática para 

que fossem encontrados os modelos de escritórios de projetos e de escritórios de 

processos já existentes. A revisão serve para encontrar os modelos e selecioná-los para a 

etapa seguinte de análise documental. 

Após constatada a identificação para a necessidade de uma revisão sistemática, 

observamos que os métodos propostos para a elaboraçaõ de boas revisões sistemáticas 

preveem os seguintes passos, de maneira geral: (1) elaboraçaõ da pergunta de pesquisa; 

(2) busca na literatura; (3) seleçaõ dos artigos; (4) extraçaõ dos dados; (5) avaliaçaõ da 

qualidade metodológica; (6) síntese dos dados; (7) avaliaçaõ da qualidade das 

evidências; e (8) redaçaõ e publicaçaõ dos resultados. Souza (2010) reafirma a 

necessidade de seguir esse conjunto de passos metodologicamente bem definidos. Essas 

etapas devem obedecer a um protocolo prévio, cuja adoçaõ visa reduzir o viés inerente a 

uma revisaõ informal. Kitchenham & Charters (2007) seguem roteiro similar e, por isso, 

esta pesquisa seguiu os passos anunciados acima, na sequencia já apresentada.  

3.1. Elaboração da pergunta de pesquisa 

Definida a pergunta condutora do estudo, sentiu-se a necessidade de se esboçar 

sub-questões para auxiliar a revisão sistemática. As sub-questões que ajudaram a 

planejar a busca foram:  

1. Como são e o que caracteriza os modelos de escritórios de projetos já existentes? 
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2. Como são e o que caracteriza os modelos de escritórios de processos já 

existentes? 

 

3. Já existem modelos de escritórios de projetos e processos unificados? O que os 

caracteriza? 

 

Uma boa pergunta de pesquisa analítica deve ser constituída por diversos 

componentes. Quatro deles estaõ relacionados ao acrônimo PICO: populaçaõ (P); 

intervençaõ (ou exposiçaõ) (I); comparaçaõ (C); e desfecho (O, outcome, do inglês) 

(KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). Um quinto componente da pergunta, que por 

vezes vale a pena acrescentar, é o tipo de estudo (S, study type, do inglês). O acrônimo 

mudaria então para PICOS (GALVÃO; PEREIRA, 2014). 

No caso desse estudo, os componentes da pergunta foram planejados conforme 

o Quadro 6 abaixo. É importante ressaltar que os critérios de comparação e o desfecho 

apresentados foram definidos apenas após a fase de extração de dados. 

 
Quadro 6 - Componentes da pergunta norteadora do estudo 

Descrição  Abreviatura Componentes da pergunta 

População P Escritórios de projetos e/ou escritórios de 

processos (PMO; BPMO;PPMO) 

Intervenção I Modelos de Escritórios 

Comparação1 C Etapas de implantação; papéis e 

responsabilidades; posicionamento estratégico; 

atividades; objetivos; inserção na estrutura 

organizacional 

Desfecho¹ O Similaridades, diferenças, especificidades 

Tipos de 

estudos 
S Variados 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2. Revisão Sistemática da literatura 
Com essas sub-questões em mente, partimos para avaliar a viabilidade da 

revisão, obtendo maior familiaridade com o tema. Dessa forma, conforme indicam 

Pereira e Galvão (2014) com base em estudos do Cochrane Handbook for systematic 

reviews of interventions, a viabilidade é verificada ao se buscar tanto revisões 

sistemáticas antigas sobre temas ou subtemas em estudo, quanto outros estudos 

secundários que demonstrem a existência concreta de campo para a realização da 

revisão sistemática que está sendo proposta. Esse procedimento auxilia a identificar 

estudos potenciais e a conhecer melhor os termos relevantes para a busca.  

O processo de busca foi manual em diversas bases de dados online. O Quadro 

7 abaixo apresenta as bases que foram consultadas. Pelo conhecimento empírico prévio 

de que escritórios de projetos e de processos não são só estudados pelo meio acadêmico, 

mas também pelas empresas de mercado, de onde inclusive vêm muitas inovações e 

cases, optou-se por fazer a pesquisa tanto em bibliotecas digitais acadêmicas, quanto em 

bibliotecas digitais de entidades profissionais e até buscou-se os resultados mais 

relevantes vias Google. 

                                                 
1 Definidas com maior precisão, após a fase de extração de dados. No início, o termo genérico 

“características encontradas” compunha o quadro. 
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Quadro 7 - Fontes de dados para utilizadas realização da busca na literatura 

Fonte de Dados Base 

Biblioteca Digital Acadêmica Emerald 

http://www.emeraldinsight.com/ 

Biblioteca Digital Acadêmica ACM Digital Library 

http://dl.acm.org/ 

Biblioteca Digital Acadêmica IEEE Digital Library 

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

Biblioteca Digital Acadêmica Scopus 

https://www.scopus.com/ 

Biblioteca Digital Acadêmica ScienceDirect 

http://www.sciencedirect.com/ 

Biblioteca Digital Acadêmica Google Scholar 

https://scholar.google.com.br/ 

Biblioteca Digital Especializada BPTrends 

http://www.bptrends.com/ 

Biblioteca Digital de Entidade 

Profissional 

PMI Library (exibe também resultados de 

ProjectManagement.com) 

http://search.pmi.org/default.aspx 

Pesquisa na World Wide Web Google 

Fonte: Autoria própria. 
 

Ela iniciou em cada base com uma mesma expressão única de busca 

constituída por termos das perguntas combinados com operadores booleanos. Como 

cada base de dados bibliográfica dispõe de um vocabulário controlado, ou thesaurus, 

para classificar os artigos nela indexados, a expressão sofreu pequenas alterações em 

cada uma das bases pesquisadas. As variações ocorreram por motivos como: 

 

 PMO e Project Management Office já são termos muito usados e onde foram 

feitos muitos estudos de casos profissionais. Termos relacionados à 

implementação foram adicionados a expressão. 

 PMO e PPMO são siglas comuns nas ciências da área de saúde e na ciência dos 

materiais 

 

A expressão usada em cada base para cada uma das três perguntas pode ser vista no 

apêndice A. 

 

3.3. Seleção dos artigos 

Depois da pesquisa inicial, é necessário fazer um diagnóstico de quais estudos 

são relevantes para a pesquisa. Critérios de seleção de estudos servem justamente para 

identificar quais estudos têm relação com as perguntas de pesquisa. Para isso é 

necessário definir critérios de inclusão e exclusão baseados nas perguntas 
(KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). 

Foram excluídos artigos pelos seguintes motivos: 
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 Tratavam-se especificamente de processos de projetos e não de sinergia com 

BPM. 

 Tratavam-se de softwares que serviam para gestão de projetos e processos sem 

abordar a gestão. 

Com essa seleção concluída, os artigos foram avaliados de maneira integral e, 
mais uma vez, verificou-se se, de fato, atendiam aos critérios da pesquisa.  

A lista de referências dos artigos selecionados além de servir de referência para 

o estudo, também serviu para fazer snowballing, que se se refere ao uso das referências 

de um artigo para identificar outros artigos (WOHLIN, 2014), e apontar outros 

potenciais estudos a serem analisados sobre o tema.  
Wohlin (2014) destaca que a revisão sistemática apresentada por Kitchenham 

& Charters (2007), como dito no próprio artigo dos autores, necessita de pesquisas 
complementares que vá além da busca de expressões em bases de dados. Nesse 
trabalho, optou-se por utilizar o procedimento de snowballing como complemento. 
 

3.4. Avaliação da qualidade metodológica 
 

Assume-se aqui o caráter subjetivo e qualitativo do estudo, uma vez que os 

artigos revisados assim o foram mediante a ótica, o olhar e a vivência do pesquisador 

que realizou as análises parciais e a síntese numa ótica de conteúdo temático. Esse tipo 

de estudo, mesmo considerando a existência de pergunta prévia, de plano de análise, 

roteiros e sub-questões para nortear a busca, estão na dependência do olhar e da 

hierarquização dada aos resultados pelo pesquisador principal do estudo.  

Dessa forma, segundo Laperrière (2008) devemos considerar a subjetividade e 

o contexto no qual se dá o estudo para verificar os critérios de cientificidade desse tipo 

de estratégia metodológica.  

Para Glaser e Strauss (1967) e para Strauss e Gorbin (1990) esse tipo de estudo 

deve basear-se na postura de “sensibilidade teórica” do pesquisador que significa ter 

visão, capacidade de entender e diferenciar o que é importante e o que não é. 

Complementando, para Gray (2012), esses pesquisadores precisam ter a capacidade de 

perceber as situações de maneira holística e reagir de maneira adequada quando da 

realização de sua busca por dados. Por exemplo, serem sensíveis para evitar vieses 

devido a seus interesses pessoais e à sua história de vida.  Ciente desses desafios, o 

pesquisador deste estudo, teve sempre em mente a sua experiência profissional e seus 

interesses e, tanto quanto foi possível, evitou vieses que modificassem o resultado da 

revisão sistemática.  

Numa pesquisa com esse tipo de abordagem mais qualitativa, a validade 

interna, validade externa e confiabilidade são consideradas de maneira diferente. 

(LAPERRIÈRE, 2008). Assim temos que:  

 

a) Validade interna – a exatidão e pertinência da ligação entre interpretações e 

observações empíricas capazes de dar sentido à análise realizada devem 

considerar a subjetividade assumida e existente nessa ação e a complexidade das 

influências sofridas pelo contexto no qual se está inserido.  

 

a. Assim, o posicionamento particular do pesquisador (teórico, emocional e 

social), assim como os posicionamentos teóricos dos autores 

selecionados devem ser levados em consideração (bem como as suas 
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possíveis interações) nos resultados apresentados. Dessa forma, tenta-se 

objetivar tanto quanto possível o procedimento do pesquisador, uma vez 

que os posicionamentos são declarados e estão a lembrar o caminho a 

seguir;  

 

b. A reflexividade durante a pesquisa é outro fator necessário para gerar 

validade interna; 

 

c. Confrontação dos objetivos declarados e ocultos do pesquisador com o 

máximo de dados objetivos gerados pela pesquisa, é outro ponto de 

segurança; 

 

d. Enfim, assumir que numa pesquisa desse tipo, o máximo que se pode 

gerar é intersubjetividade das teorias e dos pontos de vista negociados e 

que não há objetividade pura. A integração argumentativa e crítica dos 

passos da análise, a reflexividade e a validação por peritos tentou gerar a 

triangulação necessária à aproximação com critérios mais convencionais 

de validade interna.  

 

b) Validade externa – visa estabelecer utilização mais generalizada possível dos 

dados gerados.  Optamos aqui por falar em transferabilidade dos passos 

metodológicos como forma de garantir esse tipo de validade.  O registro das 

etapas da pesquisa, a análise do contexto onde ela se deu e as características do 

pesquisador ajudam a garantir a tranferabilidade do estudo. A profundidade do 

tipo análise selecionada e realizada também ajudam a garantir a validade 

externa. 

 

c) Confiabilidade – a descrição em profundidade do estudo feito, das etapas e da 

construção das categorias trazem a chamada imputabilidade de procedimentos. 

Característica da garantia de confiabilidade de um estudo, como se pretendeu 

realizar na presente pesquisa.  

3.5. Extração dos dados 
 

Há diversos textos na literatura que abordam o uso de técnicas de gestão de 

projetos em iniciativas de gestão de processos como (ABUDI, 2009), (BURNS, 2012) e 

(JESTON & NELIS, 2007), bem como, o uso de técnicas de gestão de processos para 

melhorar a gestão de projetos nos moldes de (PANG, 2010) e (WARBURTON, 1995). 

Esta pesquisa reconhece estas contribuições para melhorar a sinergia entre as disciplinas 

como válidas, e até como incentivo para este estudo que fala sobre a criação de 

escritórios de projetos e processos unificados, mas não serão dados detalhes sobre 

nenhuma dessas técnicas propostas. Entende-se que um ambiente de trabalho 

compartilhado que promova a interação dessas duas áreas de conhecimento terminará 

por se utilizar e por aprimorar dessas técnicas. 

Conforme sugerido por Kitchenham & Charters (2007) quando a extração de 

dados irá ser utilizada para formar critérios de inclusão e exclusão, os artigos devem 

inicialmente ser separados em grupos. Os artigos cujos dados servirão para análise não 

devem ser misturados com os artigos cujos dados serão analisados. Inicialmente, os 

artigos foram divididos em dois grupos: 
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1) Trabalhos que abordam aspectos de governança e/ou analisam modelos de de 

escritórios. 

2) Trabalho que apresentam modelos de escritórios. 

Os dados extraídos dos trabalhos do primeiro grupo serviram para analisar os 

trabalhos do segundo grupo e determinar quais modelos deveriam ser analisados de uma 

forma mais profunda ou não e também para embasar a síntese dos trabalhos incluídos. 

Critérios ou codificações foram estabelecidas para a extração dos dados de interesse 

relativos à análise de soluções de escritórios, como veremos a seguir: 

3.5.1. Critérios de Análise de Soluções de Escritórios 
 

Segundo os artigos selecionados, observou-se que, apesar de muitas 

organizações estarem se apoiando no BPMO para aumentar o nível de sua orientação 

para processo (VOM BROCKE et al, 2014) não foi encontrada na literatura nenhum 

padrão recorrente de avaliação quanto à metodologia de implantação de um BPMO. 

Também não foi encontrada na literatura nenhum padrão de avaliação quanto ao modelo 

de implantação de um PMO. 

Uma tentativa de uniformização para BPMOs foi feita por OLIVEIRA et al 

(2013), que em seu trabalho fez um comparativo entre três diferentes modelos de 

implantações de escritórios. Foi encontrada também na literatura uma pesquisa de 

Hobbs & Aubry (2010) que analisou mais 502 PMOs para o entendimento deles e as 

diversas características que os compõem.  

Baseando-se principalmente nesses dois trabalhos, que da revisão de literatura 

foram os que apresentaram as melhores análises, essa seção elencará o conjunto de 

critérios ou codificações que foram utilizados para analisar e comparar as diferentes 

soluções de implantações de escritórios de gestão. 

Inicialmente, serão elencadas as cinco categorias citadas por Oliveira et al com 

um complemento de trabalhos sobre governança de outros autores encontrado na 

extração. Em seguida será apresentado um sexto item que foi identificado por outros 

autores, tanto em trabalhos sobre BPMO quanto sobre PMO.   

Os cinco elementos identificados em Oliveira et al (2013) foram objetivos 

relacionados à implantação de um escritório, passos necessários para estruturação do 

escritório, atividades desempenhadas pelo escritório, posicionamento estratégico do 

escritório e papéis e responsabilidades dos envolvidos com o escritório. Além desses 

cinco elementos, foi incluído também um sexto que é o local onde o escritório será 

inserido na estrutura organizacional. A importância desse elemento foi citada por 

diversos autores que serão detalhados na seção especifica. Os seis elementos de 

avaliação foram: 

 

a) Etapas de implantação;  

b) Papéis e responsabilidades; 

c) Posicionamento estratégico; 

d) Atividades; 

e) Objetivos; 

f) Inserção na estrutura organizacional. 

 

a) Objetivos relacionados à implantação de um escritório 
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Este foi o primeiro elemento documentado por Oliveira et al, (2013), que 

considera objetivo como norteador de um BPMO pois é a partir do mesmo que se pode 

destrinchar as atividades que terão que ser realizadas pelo mesmo. É a partir da 

definição do objetivo que o processo de implantação do BPMO, se inicia. Ele determina 

a busca pelo melhor caminho a seguir. 

Segundo Hobbs & Aubry (2010), o PMO surgiu como resposta à necessidade 

de aumentar a importância estratégica e a quantidade de projetos em muitas 

organizações. Com isso o PMO passou a se tornar um componente central na 

implementação de iniciativas de gestão de projetos. 

O número de organizações que implementam PMOs para endereçar alguns 

problemas da organização vem crescendo cada dia mais, mas as organizações muitas 

vezes divergem no que deve ser o objetivo do PMO e muitas vezes falham em atingir os 

objetivos propostos. 

Essas divergências aumentam a importância de se definir claramente os 

objetivos dos escritórios e qual a direção que ele irá seguir. 

 

b) Passos necessários para estruturação de um escritório 
 

Apresentar os modelos em passos é uma forma que diversos autores encontram 

para simplificar a explicação de como implementar um modelo. Ela permite a 

padronização e garante que os implementadores não deixem de tomar decisões ou de 

executar tarefas importantes ao longo do caminho. Este foi o segundo elemento 

apresentado por Oliveira et al, (2013).  

Apesar de pouco falado na literatura científica, a implementação de PMOs é 

muito presente na literatura profissional. Hobbs & Aubry (2010) identificaram que esses 

textos da literatura profissional lidam basicamente com três pilares: o motivo de 

existência do PMO que nós chamamos de objetivos, os papéis e funções que nós 

chamamos de atividades, e os passos necessários para a implementação do escritório.  

O fato de ele receber pouca atenção na literatura científica só reforça a 

necessidade de analisarmos esse elemento nos modelos e tentarmos entender como se dá 

a implementação de escritórios na prática, sob a ótica dos profissionais.  

 

c) Atividades desempenhadas por um escritório 
 

PMOs exercem diferentes atividades em diferentes organizações. Tentar definir 

escritórios simplesmente relacionando-os a atividades ou grupos de atividades está 

distante da realidade organizacional e mostra a dificuldade que é dar uma descrição 

simples às atividades que exercem. Responder de forma simples quais atividades um 

PMO deve executar é uma tarefa extremamente difícil, já que isso está intimamente 

ligado à realidade em que cada uma vive, mas é, sim, possível analisar quais são 

encontradas em diferentes PMOs em maior frequência e em menor (HOBBS&AUBRY, 

2010). 

Khusidman (2010) diz que qualquer metodologia que se relacione com 

governança deve apresentar as atividades para governar o tema proposto e que no caso 

de soluções para BPM, ela deve apresentar as atividades principais do mesmo. 

Rosemann (2015) além de sugerir um conjunto de quinze atividades a serem 

desempenhadas em um BPMO, sugere um modelo que veja a demanda e a capacidade 

da organização para decidir quais serviços devem ser priorizados ou adicionados a 

gama.  
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Este foi o terceiro elemento apresentado por Oliveira et al (2013) e também um 

dos três pilares de PMOs definidos por Hobbs & Aubry (2010). 

 

 

d) Posicionamento estratégico de um escritório 
 

Desde que Mintzberg (1979) definiu que organizações poderiam ser 

classificadas em cinco tipos e mostrou as enormes vantagens de classifica-las para as 

pessoas que estudam, desenham e gerenciam as mesmas, que esse processo passou a ser 

repetido em diversas esferas da gestão (HOBBS & AUBRY, 2010). 

Esse processo é também feito por diversos autores em relação a BPMOs e 

PMOs. Baseados em dados eles tentam reduzir uma grande variedade de escritórios em 

alguns poucos tipos para facilitar o estudo dos mesmos. Hobbs & Aubry (2010) acham 

as iniciativas louváveis mas criticam a falta de validação das tipificações existentes ou o 

fato de essas validações não serem de domínio público e fazem eles mesmos uma 

tentativa de tipificação. 

Oliveira et al (2013) selecionaram o posicionamento estratégico do BPMO 

como a quarta categoria de análise porque ele revela a informação de como o escritório 

deve se portar perante o restante da organização em cada modelo. 

Nesse trabalho vamos analisar as tentativas de tipificação dos diversos autores 

sem entrar no mérito da qualidade delas. Nosso trabalho tem como maior foco analisar o 

posicionamento estratégico dos escritórios corporativos e não tem como objetivo avaliar 

a qualidade das tipificações propostas.  

 

e) Papéis e responsabilidades dos envolvidos com o escritório 
 

Richardson (2006) diz que a definição dos papéis e responsabilidades é crítica 

numa implantação de BPM e pode resultar no cancelamento de toda a iniciativa se as 

responsabilidades não forem bem definidas no começo, já que toda a empresa precisará 

interagir com os responsáveis.  

A definição dos papéis e responsabilidades do PMO tem um grande impacto no 

que o PMO poderá e irá fazer, assim como qual será seu status diante da organização. É 

importante lembrar que ao falar de papéis e responsabilidades do PMO, não estamos 

falando das equipes de projetos, mas sim das pessoas que serão de fatos membros 

funcionais do escritório (HOBBS & AUBRY, 2010). 

Korhonen (2007) além de falar sobre a importância de especificar os papéis, 

ainda fala sobre a necessidade de se observar a relação deles na estrutura organizacional 

de forma que não haja responsabilidades demais sobre alguém que não está 

suficientemente alto na hierarquia organizacional. É também importante ter atenção 

para que os ocupantes dos papéis que necessitam de interação não estejam distantes 

demais uns dos outros nesta mesma hierarquia. Este foi o quinto elemento apresentado 

por Oliveira et al. 

 

f) Local de inserção do escritório na estrutura organizacional 
 

Um sexto elemento que decidimos inserir na comparação entre os diferentes 

modelos feitas por Oliveira et al (2013) foi o de local de inserção no escritório na 

estrutura organizacional.  

Rosemann (2015) percebeu que os BPMOs de diferentes organizações estão 

frequentemente em locais muito diferentes nas organizações. Isso foi enxergado como 
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uma indicação de que a falta de uma padronização de um local onde o BPMO deve ficar 

é um grave problema e que dificulta sua evolução.  

Hobbs & Aubry (2010) acreditam que o local de inserção do PMO na estrutura 

organizacional e sua hierarquia são questões importantes na hora de definir ou analisar 

um escritório. Ao tentarem fazer uma análise sobre isso em suas pesquisas tiveram 

dificuldades até em formular questões objetivas que as pessoas conseguissem responder 

para que pudessem fazer um diagnóstico de organizações existentes.  

Descobriram que essa questão é muito confusa na cabeça dos respondentes e o 

problema se aprofunda ainda mais pelas diferentes realidades das diferentes 

organizações. Por esses motivos, citam, em sua pesquisa, que desenvolver uma 

metodologia para avaliar esse aspecto é um dos objetivos de trabalhos futuros. 

Uma tentativa de padronização de BPMOs foi feita por Hussain et al (2014) 

que em suas pesquisas criou um framework padrão para determinar o local em que o 

BPMO deve estar inserido baseados em três diferentes características da organização: 

maturidade do BPM, maturidade da área de TI e tamanho da organização.  

Nossa pesquisa analisa apenas propostas de modelos de escritórios, não tenta 

fazer um diagnóstico e nem entra no mérito da realidade de cada organização. Por esses 

motivos, fazemos apenas uma análise comparativa entre as diversas soluções tentando 

encontrar as similaridades, diferenças e especificidades delas. 

 

3.6. Síntese dos dados 
 

Todo o processo descrito, desde a formulação da questão condutora, sub-

questões, busca na literatura por fontes de dados (quadro 6), expressões de busca 

utilizadas (apêndice A) formataram tanto a codificação inicial quanto a codificação 

focalizada (critérios listados), ambas necessárias para a construção de uma nova 

proposta ou “nova teoria”, conforme prevê a construção de uma teoria fundamentada 

(Grounded Theory) em dados (CHARMAZ, 2009).  Memorandos foram escritos nesse 

passo a passo para aprimorar a análise que era feita e também para apoiar a síntese final 

dos dados. Dessa forma, os dados de cada artigo foram extraídos mediante a separação 

por grupos de artigo (conforme descrito acima) que delineou a codificação inicial. Para 

a etapa da codificação focalizada, a existência de memorandos (anotações e 

observações) e a análise exposta na seção 3.5.1 foram momentos fundamentais.  

Assim, a técnica de codificação da teoria fundamentada (CHARMAZ, 2009) 

foi utilizada para apoiar a extração dos dados (com as codificações explicadas), redação 

de memorandos ou anotações, integração argumentativa dessas anotações e dados e, 

finalmente, para a redação de uma síntese configurando uma nova proposta: a de 

Modelo Unificado. No caso desse estudo, por tratar-se de uma Revisão Sistemática, a 

codificação da teoria fundamentada foi somente uma estratégia para garantir o percurso 

de extração, análise e síntese dos dados. 

Assim, a proposta do modelo unificado, levou em consideração as categorias 

(resultados das codificações) que emergiram de cada modelo de escritório e tentou 

agrupá-las, após avaliação, sobre possibilidade de convergência.  

 

Para a síntese e construção do modelo unificado, tivemos 3 categorias (ou 

parâmetros) que nortearam o passo-a-passo do trabalho executado: 

 

1- Similaridades – o que cada modelo apresentava de similar aos outros em estudo. 

Não precisava ser necessariamente com todos, mas um forte grau de 

similaridade foi levado em consideração. 
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2- Diferenciações – o que o modelo estudado apresentava como abordagem que o 

diferenciava dos demais, mas cujo tema não era totalmente inovador dentre os 

demais (ou específico). 

 

3- Especificidades – se, e o que cada modelo apresentava de inovador, próprio e 

particular.  

 

Essa grade apresentada representou o que se chama de “integração 

argumentativa ou diagramação de conceitos” e constituiu-se na base da síntese realizada 

que culminou com a proposta do Modelo Unificado construído como resultado desse 

estudo e que foi apresentado para validação (ou avaliação da qualidade) para peritos na 

temática. 

 

3.7. Avaliação da qualidade das evidências 
 

A avaliação foi realizada mediante elaboração de questionário enviado a 

experts, tanto na gestão de processos, quanto na gestão de projetos e da área unificada. 

A primeira versão do questionário (Apêndice B) foi validada inicialmente por pares 

peritos na temática. Foram convidados a participar quatro peritos, do quais três 

responderam. 

Com o retorno dos peritos constatou-se a necessidade de simplificar o 

questionário diminuindo a quantidade de perguntas, mudança nas alternativas e até 

pequenas alterações na linguagem. Os especialistas apontaram que questionários longos 

dificultam a obtenção das respostas e que o ideal seria reduzir para algo que pudesse ser 

respondido em aproximadamente 10 minutos. Com o objetivo de garantir a integridade 

das respostas e pela quantidade de alterações de uma versão para outra, as respostas da 

primeira versão foram descartadas. 

A segunda versão (Apêndice C) foi então novamente enviada para os peritos e 

validada. O questionário foi elaborado em formato eletrônico na plataforma de 

formulários Google. Os objetivos foram facilitar sua divulgação por meios eletrônicos e 

simplificar a fase de consolidação de dados.  

A fase de divulgação dos questionários teve duas estratégias. Uma foi de 

disponibilização em sites e fóruns especializados em gestão de projetos e processos para 

respostas espontâneas e uma outra de convites diretos a especialistas por email e 

mensagem no Linkedin.  

A disponibilização para resposta espontânea foi iniciada com a divulgação do 

questionário na newsletter do PMI-Pernambuco. O questionário também foi colocado 

permanentemente na área de pesquisas do site da instituição. Em seguida, o questionário 

foi apresentado e disponibilizado em fóruns especializados de projetos e de BPM no 

Linkedin. 

O convite a especialistas consistiu de duas frentes. Uma de convites aos 

acadêmicos cujos trabalhos eram em português e cujos modelos foram referenciados 

neste trabalho e outra de convites a profissionais brasileiros que trabalham em áreas de 

projetos e processos identificados pelo mecanismo de buscas do linkedin. O convite 

restrito apenas aos acadêmicos e profissionais brasileiros se deu por uma barreira de 

idioma, já que os questionários foram confeccionados apenas em português. O Quadro 8 

abaixo mostra os números de respostas obtidas através de cada forma de divulgação. 
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Quadro 8 - Quantitativo de respostas obtidas para o questionário de validação 

Categoria Convites Respostas Taxa de retorno 

Acadêmicos 14 4 28,5% 

Profissionais 56 12 21,4% 

Espontâneos - 5 - 

Fonte: Autoria própria. 
 

Desses questionários, alguns dos que responderam, foram de peritos 

considerados de alto nível, tendo recebido resposta até de autor de artigo utilizado na 

revisão sistemática. Assim, para além do peso estatístico das respostas, destacamos 

alguns respondentes enquanto pessoas que estudam a temática. Esse destaque será 

sublinhado nas considerações finais. 

 

3.8. Redação e publicação dos resultados 
 

No caso desse estudo, a redação dos resultados está sendo realizada nessa 

dissertação de mestrado do Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação da 

Universidade Federal de Pernambuco e será submetida a avaliação de banca de doutores 

na temática.  

A metodologia apresentada neste capítulo norteou toda a pesquisa e sua 

aplicação poderá ser vista nos capítulos seguintes. O capítulo 4 apresenta os dados 

extraídos da revisão sistemática da literatura e a síntese com a análise comparativa entre 

os mesmos. O Capítulo 5 traz o resultado final dessa síntese propondo um modelo 

unificado de escritório de gestão de projetos e processos. 
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4. Trabalhos Relacionados 
 

Este capítulo apresenta os trabalhos relacionados selecionados pelos critérios 

pré-definidos de inclusão e exclusão apresentados na seção 3.5 que explica a extração 

de dados da metodologia de pesquisa. Para cada um dos dois tipos de escritórios, 

BPMOs e PMOs, foram selecionados os artigos que atendiam pelo menos cinco dos seis 

critérios de inclusão e exclusão. Inicialmente pensou-se em escolher apenas os trabalhos 

que atingissem todos os seis critérios, mas depois de uma análise inicial viu-se que esse 

critério estava bastante rigoroso e deixaria de fora alguns modelos nacionais de grande 

relevância na academia. Tanto no caso de PMOs quanto de BPMOs cinco modelos 

atingiram o critério. Em seguida foi feita uma análise comparativa entre os escritórios 

do mesmo tipo. Primeiro são apresentados os escritórios de processos e em seguida os 

de projetos. 

A aplicação do critério de inclusão e exclusão não foi necessária para o modelo 

unificado visto que apenas um modelo foi encontrado. O modelo unificado é 

apresentado ao final do capítulo após a apresentação de BPMOs e PMOs.  

 

4.1. BPMO 
 

Analisando a literatura surgiram diversos artigos propondo soluções de 

modelos para um BPMO. Foram encontradas soluções mais completas que abordam 

diversos elementos do escritório e também literaturas que olham apenas por um ou 

outro viés. Seja apenas falando sobre quais seriam os passos de uma forma superficial 

até alguns que apenas sugerem quais serviços devem estar disponíveis. 

Para escolher quais soluções analisar, as soluções foram submetidas à uma 

análise de quantos dos seis elementos de comparação descritos no capítulo anterior, 

cada artigo aborda. Essa análise é binária e não entra no mérito do quão bem cada 

solução aborda cada elemento, mas apenas se ele é contemplado ou não. Hammer 

(2007), por exemplo, apresenta na visão deste trabalho o guia mais completo sobre 

avaliação da maturidade da organização e próximos passos da iniciativa BPM, mas não 

se propõe a definir outros aspectos e por isso está no quadro igual a outros que 

simplesmente citam passos a serem dados. Essa análise pode ser vista no Quadro 9 

abaixo. 

É importante frisar que por ter vários artigos disponíveis, o modelo ELO 

GROUP foi analisado pelo conjunto dos artigos (ELO GROUP, 2008), (ELO GROUP, 

2009c), (ELO GROUP, 2009b), (JESUS ET AL, 2015). A ligação entre o modelo dos 

autores e o da empresa pode ser verificada em (MACIEIRA ET AL, 2009). O 

agrupamento de artigos que tratam das mesmas pesquisas é apontado como algo 

necessário numa revisão sistemática por Kitchenham & Charters (2007). 
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Quadro 9 – Modelos de BPMO vs 6 elementos 

                                      Definidores 
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APPIAN (SMITH, s.d.) x x     x   

ELO GROUP x x x x 
 

x 

HAMMER (2007) x x         

IBM (DYER et al, 2013) x     x x   

JESTON & NELIS (2008) x x x x x x 

LEVY (2010) x x x x x x 

UNIRIO (PINHO et al, 2008) x x x x   x 
PROGRESS SOFTWARE (MAHKFI & 
PATTON, 2010) 

x x x   x   

VON ROSING (VON ROSING et al, 
2015) 

x x x x x x 

Fonte: Autoria própria. 
 

Baseado nessa análise inicial, foram selecionados os cinco trabalhos que 

atendiam pelo menos cinco dos seis critérios para uma análise comparativa semi-

qualitativa. Os trabalhos selecionados foram os da Elo Group, Jeston & Nelis, Levy, 

Unirio e Von Rosing. 

 

4.1.1. Elo Group 
 

Em Elo Group (2008) um BPMO, ao qual os autores se referem como 

escritório de processos, é descrito como “um mecanismo organizacional que legitima a 

gestão de processos, fortalecendo-a como a amarração central de uma lógica inovadora 

de pensar a operação da empresa. ” 

 

1) Objetivos relacionados à implantação de um BPMO 
 

Este modelo prega que não importando qual arranjo seja adotado para a 

construção do BPMO, “o principal objetivo de um Escritório de Processos deve ser a 

obtenção do alinhamento organizacional através da governança de BPM e da produção 

contínua de inovação organizacional centrada em processos” (ELO GROUP, 2008). 

 

2) Passos necessários para estruturação do BPMO 
 

O modelo apresenta em Elo Group (2008) e Jesus et al (2015) um roadmap 

com seis passos com atividades e produtos bem definidos para a implantação de um 

BPMO na organização. Os autores ressaltam que as dimensões políticas e 
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organizacionais de cada instituição devem ser consideradas ao se usar esse modelo, mas 

o sugerem como um auxílio a institucionalização da gestão de processos. 

 

Os seis passos são:  

 

 Definição do posicionamento organizacional 

 Design da lógica de governança de BPM 

 Design de métodos e artefatos 

 Design da relação com demais áreas 

 Design da base de recursos 

 Planejamento da implantação 

 

3) Atividades desempenhadas pelo BPMO 
 

O conjunto de atividades recomendadas para um BPMO são apresentadas em 

Elo Group (2009c). As atividades executadas pelo BPMO são divididas em cinco 

categorias: Processos de Gestão que são relativas a gestão dos serviços do próprio 

escritório, Serviços Centrais que são os principais serviços ofertados para uma 

abordagem estruturada de BPM na organização, Serviços Interligados que são os 

serviços associados a BPM e nem sempre de responsabilidade do escritório, 

Tecnologias de BPM e Processos de Suporte que são os processos de apoio ao bom 

funcionamento do BPMO. A totalidade das atividades pode ser vista na Figura 13 

abaixo. 

 

 
Figura 13 - Atividades de um Escritório de Processos 

Fonte: ELO GROUP 2009c, p. 4 
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O modelo não indica que o BPMO precisa ofertar todos os serviços de uma 

vez. Ele sugere atividades iniciais e a adição de certas atividades à medida que o 

posicionamento estratégico que ele ocupa for modificando na organização. Esses 

diferentes posicionamentos que o BPMO pode ter serão explicados no item a seguir. 

 

4) Posicionamento estratégico do BPMO 
 

Segundo Elo Group (2009b), há três possíveis papéis estratégicos que o 

escritório pode ter junto à organização. Ele os define como papel estratégico I, II e II. 

Posteriormente Elo Group, (2009c) dá uma nomenclatura mais intuituva para estes 

papéis que são também repetidos por Jesus et al (2015). São eles: difusor da cultura 

BPM, gerador de convergência BPM e consultoria Interna. 

 

 BPMO difusor da cultura BPM (Papel Estratégico I) 

 

O objetivo do BPMO nesse estágio é estabelecer um entendimento comum 

sobre BPM criando um ambiente culturalmente e tecnicamente propício para se pensar 

BPM como um o motor da organização. 

 

 Gerador de convergência BPM (Papel Estratégico II) 

 

O BPMO tem como objetivo promover o alinhamento, governança e 

convergência de todas as iniciativas de BPM da organização com o objetivo de 

aumentar a sinergia e ter um maior ROI. (Retorno sobre investimento, do inglês, return 

on investment). 

 

 Consultoria Interna (Papel Estratégico III) 

 

Esse BPMO é orientado a serviços e tem a estratégia organizacional e as áreas 

de negócios como seus grandes clientes. Ele precisa prover aumento de produtividade, 

aumento da visibilidade gerencial e promoção da inovação. 

 

5) Papéis e responsabilidades dos envolvidos com o BPMO 
 

Este modelo não apresenta uma descrição dos papéis e responsabilidades. 

 

6) Local de inserção do BPMO na estrutura organizacional 
 

Neste modelo a decisão de onde o BPMO ficará na organização é o primeiro 

passo para a implantação do mesmo. O modelo preconiza que seja feito um estudo do 

ambiente da organização, mas não define exatamente onde o mesmo deve estar. Em 

Jesus et al (2015) é sugerido que o escritório fique numa área relacionada ao 

planejamento central da organização com um patrocinador forte, mas não limita a 

localização do mesmo. 

 

4.1.2. Jeston & Nelis 
 

Em Jeston & Nelis (2008), a criação de um BPMO que sirva às áreas de 

negócios, ao qual os autores se referem como Center of Business Process Excellence, 
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serve para firmar a sustentabilidade do BPM na organização. Eles dedicam um capítulo 

do seu livro para falar sobre a criação do escritório de forma objetiva e simples. 

 

1) Objetivos relacionados à implantação de um BPMO 
 

Nesse modelo, o objetivo de criação do BPMO deve ser institucionalizar a 

expertise em BPM depois que a organização já tiver tido sucesso na execução de 

projetos e programa de BPM de grande escala. 

O BPMO terá como objetivo facilitar a cooperação entre negócios e TI, dando 

as áreas de negócios a maior parte da responsabilidade na entrega de soluções de BPM. 

 

2) Passos necessários para estruturação do BPMO 
 

No modelo de Jeston & Nelis (2008) a construção de um BPMO não constitui 

em si um fim, mas uma consequência da evolução da maturidade das iniciativas de 

BPM na organização. Depois que uma iniciativa passa pelos estágios inicial e definido 

ela precisará de um corpo composto por experts em BPM para poder chegar ao terceiro 

estágio, o repetitivo. Esse corpo será o BPMO. Na criação do BPMO, a equipe formada 

pelos papéis descritos mais adiante deve torná-lo capaz de desempenhar as atividades 

requeridas. É importante frisar que em seu trabalho, os autores elencaram as etapas para 

se desenvolver uma iniciativa de BPM, mas estes ficaram de fora por não serem o foco 

do estudo. 

O quarto e último estágio apresentado pelos autores é o gerenciado & 

otimizado que na estrutura se trata de um BPMO que tem um executivo como chefe de 

processos (do inglês, “Chief Process Officer”, CPO) na organização sendo responsável 

por todas as iniciativas de processos. 

 

3) Atividades desempenhadas pelo BPMO 
 

Este modelo apresenta as atividades do BPMO de forma sucinta. Ela descreve 

quatro atividades principais que o BPMO deve prover, mas numa implementação essas 

quatro atividades provavelmente ainda precisariam ser melhor destrinchadas. Essas 

atividades apresentadas são: 

 

o Estabelecimento de um padrão de processos que pode incluir modelo, 

medidas de performance de processos, qualidade de processos, ferramentas e 

técnicas  

o Prover recursos com habilidades em processos para o negócio 

o Implementação organizacional contínua de BPM com as definições de donos 

de processos e gerentes de processos. 

o  Manter uma posição de liderança no BPM 

 

4) Posicionamento estratégico do BPMO 
 

Ele deve ter um papel consultivo auxiliando as áreas a realizarem o trabalho e a 

atingirem seus objetivos. O BPMO deve possuir os experts em BPM e não as pessoas 

que fazem todo o trabalho de BPM. Por isso, é inclusive aconselhável que não se deixe 

o escritório crescer demais, impedindo assim que o mesmo comece a entrar num nível 

de detalhe muito grande nos projetos. 
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5) Papéis e responsabilidades dos envolvidos com o BPMO 
 

Este modelo descreve três tipos de papéis relacionados ao BPMO. Em primeiro 

lugar, os papéis que devem obrigatoriamente compor um BPMO para que ele possa 

cumprir suas responsabilidades com sucesso. Em segundo lugar, descreve o papel do 

engenheiro de processos que deve se relacionar com o BPMO, mas não estar dentro dele 

e por último descreve papéis que podem estar dentro do BPMO para dar mais corpo ao 

mesmo, mas não são obrigatórios, ou seja, são opcionais. 

 

o Papéis Obrigatórios  

 

o Gerente do BPMO – Suas maiores responsabilidades são comunicar-se 

com outros líderes da organização e garantir que a equipe do BPMO 

esteja entregando valor para os mesmos.  

 

o Arquiteto de Processos – Responsável por criar e atualizar a arquitetura 

de processos. Deve trabalhar em conjunto com as pessoas que cuidam da 

arquitetura corporativa. 

 

o Consultor de BPM/Gerente de Contas – Responsável por discutir e 

identificar as oportunidades de uso ou melhoria de BPM com as unidades 

de negócios. 

o Modelador de Processos/Segurador da Qualidade – Responsáveis pela 

modelagem e por garantir que os projetos estão seguindo os padrões de 

qualidade.  

 

o Administrador de Ferramentas de Gestão & Modelagem de Processos de 

BPM – Responsável por garantir que as ferramentas cumprem os 

requisitos desejados pela organização. 

 

o Treinador (facilitador) de BPM – Responsável pelos treinamentos de 

BPM dentro da organização. 

 

o Papéis de fora do Escritório 

 

o Engenheiro de Processos – Responsável pelas soluções automatizadas de 

BPM. A pessoa que exerce esse papel não deve ser incorporada ao 

BPMO e deve ser alguém ligado a área de TI. 

 

o Papéis Opcionais 

 

o CPO – Responsável por todas as iniciativas de processos na organização 

e pelo alinhamento com a estratégia organizacional. É opcional porque 

nem todas as organizações atingem o nível de maturidade para a criação 

do cargo.  

 

o Gerente de Programas de BPM 

 

o Gerente de Projetos de BPM  
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6) Local de inserção do BPMO na estrutura organizacional 
 

Segundo os autores, o BPMO deve ficar centralizado na organização, 

preferencialmente ligado ao nível executivo. Por ser em primeiro lugar ligado a 

negócios, ele não deve ficar sob a tutela de TI. 

 

4.1.3. Levy 
 

Levy (2010) prega que execução é o grande benefício que o BPM promete 

entregar e que a execução é consistida de três processos chaves: pessoas, estratégia e 

operações. Não à toa, esses três elementos também são chaves no BPM. Execução, 

segundo ele, é a arte e a ciência de gerenciar quem, onde, quando, o que, porque e 

como. O BPM serve também quebrar a barreira entre as áreas de negócio e de 

tecnologia da informação advindas a atual era da informação que vivemos e a constante 

necessidade dos negócios de se manterem competitivos. 

 

1) Objetivos relacionados à implantação de um BPMO 
 

Segundo Levy, o BPMO, ao qual ele se refere como BPM Center of 

Excellence, serve para ajudar a organização a mudar seu paradigma de negócio de 

centrado em dados para um centrado em processos.  

 

2) Passos necessários para estruturação do BPMO 
 

Esse modelo acredita que a implantação do BPMO é em si um processo. Esse 

grande processo é constituído de 7 subprocessos que são no artigo chamados de passos 

(ver Figura 14 baixo). Ele representa os 7 processos no artigo apresentando as etapas de 

cada um. Fornece também uma explicação sobre cada passo para cada um dos três 

possíveis posicionamentos estratégicos escolhido para o BPMO neste modelo.  

 

 
 

Figura 14 - Os 7 passos do Roadmap de LEVY 

Fonte: LEVY 2010, p. 3, tradução nossa. 
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3) Atividades desempenhadas pelo BPMO 
 

Levy não fala sobre as atividades detalhadas do BPMO, mas ao longo da 

explicação do seu modelo ele fala sobre as atividades principais que considera que 

devem ser estruturadas. 

 

 Gerenciar, monitorar e amadurecer iniciativas de BPM na organização 

 Cuidar de uma biblioteca de registros de melhores práticas e lições aprendidas 

de BPM (colecionar, ordenar, armazenar e filtrar) 

 Desenvolver, melhorar e fazer reengenharia de processos de negócio 

 Definir métricas dos processos de negócio 

 Desenvolver plano de comunicação 

 

4) Posicionamento estratégico do BPMO 
 

A definição do posicionamento estratégico nessa solução ocorre na fase 2 de 

definição de escopo. Isso serve para definir as fronteiras do BPMO e determinar o que 

ele vai e o que não vai fazer. Ele apresenta três opções quanto a esse escopo. São elas: 

BPMO compartilhador de conhecimento, BPMO estratégico/guia e BPMO 

estratégico/guia com suporte a implementação. 

O BPMO compartilhador de conhecimento seria uma biblioteca ou repositório 

de melhores práticas relacionadas a BPM.  

Já o BPMO estratégico/guia seria uma evolução desse primeiro contendo os 

mesmos elementos mais teria também um conjunto de experts que podem avaliar o uso 

de recursos usando a estratégia para tomar melhores decisões gerenciais.  

Por último, o BPMO estratégico/guia com suporte a implementação, seria o 

BPMO perfeito e contaria com todos os serviços dos dois últimos mais uma 

infraestrutura de suporte a implementação de BPM para os usuários da organização. 

Esse suporte seria oferecido idealmente como um menu de serviços. 

 

5) Papéis e responsabilidades dos envolvidos com o BPMO 
 

Esse modelo não especifica muitos papéis, mas fala sobre os que considera 

fundamentais na construção do BPMO. São eles: 

 

 Campeão do Centro (Center Champion) – Maior liderança do BPMO. Pode 

variar entre uma liderança executiva ou simplesmente o líder da unidade de 

negócio.  

 

 Líderes das Unidades de Negócios – Clientes e Consumidores do BPMO 

 

 “Bibliotecário”/administrador –responsável por coletar, separar, armazenar e 

filtrar atualizar/substituir/aposentar. 

 

 Analista de políticas/facilitador – Expert em BPM para auxiliar usuários a fazer 

reengenharia, desenvolver ou melhorar processos de negócio. Esse papel 

introduz no BPMO as competências relacionadas a processos, melhoria e 

qualidade.  
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 Analista de Negócios/ especialista no assunto (subject matter expert) – Essas 

figuras permitirão ao BPMO participar de todo o ciclo de vida dos processos de 

negócio, suportando-o, monitorando-o e colaborando com a organização.  

 

6) Local de inserção do BPMO na estrutura organizacional 
 

O ideal é ter como campeão e se reportar ao CEO. Crescer dentro de uma 

unidade de negócios pode ocorrer, mas a ideia do BPMO é que ele seja transversal 

dentro da empresa e se comunique com diversos departamentos, por isso eventualmente 

o apoio de pessoas com maior influência e poder será necessário. 

 

4.1.4. UNIRIO 
 

O trabalho da UNIRIO (PINHO et al, 2008) se propõe a mostrar como 

estruturar um BPMO para poder estruturar a tarefa da gestão de processos na 

organização. Ele o faz propondo a estrutura organizacional e os macroprocessos 

necessários à criação de um escritório, ao qual em seu trabalho ele se refere por 

momentos como centro de excelência em processos (do inglês, Process Center of 

Excellence – PCE) ou simplesmente escritório de processos. Conceitos dessa modelo 

são também encontradas no trabalho de Paim et al (2009). 

 

1) Objetivos relacionados à implantação de um BPMO 
 

O objetivo principal do escritório de processo é “institucionalizar a gestão dos 

processos, tornando-a, de forma efetiva, parte do cotidiano das tarefas e, ainda, da 

cultura da organização. ” (PINHO et al, 2008, p. 27) 

 

2) Passos necessários para estruturação do BPMO 
 

Pinho et al não cria uma lista explicita dizendo quais são os passos necessários 

para se implantar um BPMO. Seu trabalho, porém, é do começo ao fim a explicação de 

como se implantar um escritório e por isso é possível extrair desse trabalho os passos 

necessários para se implantar um BPMO. Esse trabalho de sintetizar os passos 

necessários para a implantação já foi feito por Oliveira et al (2013). Os passos descritos 

em seu trabalho são: 

 

1. Identificar tipo de estrutura organizacional 

 

2. Definir atuação do BPMO conforme estrutura organizacional 

 

3. Detalhar atividades necessárias ao alcance dos objetivos 

 

4. Definir macroprocesso que represente o fluxo de atividades do BPMO   

 

3) Atividades desempenhadas pelo BPMO 
 

Este modelo apresenta de forma detalhada um total de 28 atividades que são os 

processos do escritório. As atividades específicas de cada organização podem variar de 
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acordo com os objetivos específicos dela e por isso apresenta quais das 28 atividades 

estão relacionadas com quais objetivos específicos. 

Para fins organizativos, este trabalho propõe que estas atividades sejam 

divididas em quatro categorias chamadas de tipos de processos: 1. Processos gerenciais; 

2. Processos de gestão do ciclo de vida dos processos; 3. Processos de gestão no dia a 

dia; 4. Processos de suporte ao escritório. As atividades e suas respectivas categorias 

podem ser vistas no Quadro 10 abaixo. 

 
Quadro 10- Relação dos tipos de processos e as atividades do escritório de processos 

Tipos de Processos Atividades do Escritório de Processos 

Processos Gerenciais 

Promover a governança dos processos 

Articular estratégia, processos e abordagem de mudança 

Selecionar processos 

Selecionar sistemas de gestão de processos 

Selecionar técnicas de gestão de processos 

Gerenciar o orçamento do escritório de processos 

Gerenciar portifólio de projetos de gestão de processos 

Gerenciar a qualidade da gestão de processos 

Gerenciar os processos do escritório de processos 

Processos de Gestão do 
Ciclo de Vida dos Processos 

Gerenciar levantamento de processos 

Gerenciar melhoria de processos 

Definir indicadores de desempenho para os processos 

Definir sistemas para os processos 

Definir competências para os processos 

Definir responsáveis para os processos 

Definir procedimentos para os processos 

Definir riscos para os processos 

Gerenciar a implantação de mudanças nos processos 

Preparar equipes de gestão de processos 

Processos de Gestão no Dia 
a Dia 

Acompanhar execução dos processos 

Controlar execução dos processos 

Registrar o desempenho dos processos 

Controlar desvios de impacto 

Avaliar desempenho dos processos 

Processos de Suporte ao 
Escritório 

Manter sistemas do escritório de processos 

Preparar manter equipe do escritório de processos 

Registrar aprendizado sobre processos 

Manter plano de comunicação do escritório de processos 

 
Fonte: PINHO et al 2008, p.58. 

 

4) Posicionamento estratégico do BPMO 
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O BPMO pode apresentar três formas de atuação junto à organização: 

escritório normativo colaborativo, escritório coordenador ou escritório normativo e 

coordenador. 

 

1) Escritório Normativo Colaborativo 

 

“Este escritório assume o papel de normatizar a gestão de processos, 

caminhando desde a governança, estratégia, passando pelo controle de qualidade, 

orçamentos, modelagem, melhoria e implantação ” (PINHO et al, 2008, p. 47). Os tipos 

de processos, ou atividades, que seriam contempladas por esse escritório seriam os de 

processos gerenciais, de gestão do ciclo de vida do desenho de processos e de suporte ao 

escritório. 

 

2) Escritório Coordenador 

 

Esse escritório atua de uma forma oposta, ou complementar, ao escritório 

normativo. Os processos gerenciais e de gestão do ciclo de vida do desenho de 

processos ficam sob a responsabilidade das outras áreas responsáveis por processos. 

Este escritório atua cuidando dos processos de gestão no dia a dia, ou seja, ele cuida 

realmente das atividades relacionadas a execução dos processos. 

 

3) Escritório Normativo e Coordenador 

 

O escritório normativo e coordenador engloba as responsabilidades dos dois 

tipos de escritórios. Ele tem ao mesmo tempo a responsabilidade de normatizar a gestão 

dos processos e de gerenciar o dia a dia dos mesmos. Nesse tipo de escritório o papel 

das outras áreas organizacionais é de auxiliar o mesmo. 

 

5) Papéis e responsabilidades dos envolvidos com o BPMO 
 

Este modelo não apresenta uma descrição dos papéis e responsabilidades. 

 

6) Local de inserção do BPMO na estrutura organizacional 
 

A forma de inserção do escritório de processos irá variar de acordo com a 

forma que a organização visualiza seus processos. Se houver intenção de disseminar a 

gestão de processos por toda a organização, geralmente o escritório deve ficar 

subordinado diretamente ao gestor principal. Se houver intenção de gerenciar os 

processos com algum tipo de viés ou ênfase, como tecnologia ou qualidade por 

exemplo, uma unidade organizacional específica poderá ser escolhida 

 

4.1.5. Von Rosing 
 

Von Rosing et al (2015) diz que BPM tem que fluir por toda empresa 

estimulando melhorias contínuas para processos organizacionais e fornecendo os meios 

para que os diversos stakeholders consigam executar seus objetivos estratégicos.  

 

1) Objetivos relacionados à implantação de um BPMO 
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Von Rosing e colaboradores (2015) dizem que o objetivo do BPMO, ao qual 

eles se referem como BPM Center of Excellence, é garantir que iniciativas de BPM 

atingirão seus objetivos. As iniciativas BPM por sua vez, devem ter como objetivos 

garantir o atingimento dos objetivos estratégicos da organização.  

Os objetivos do BPMO devem ser perseguidos através de uma equipe, local 

compartilhado e uma entidade que proveem liderança, evangelização, melhores práticas, 

pesquisa, suporte e treinamento para o BPM. Seus objetivos são governar, guardar e 

controlar o ciclo de vida de processos através das diversas funções, tarefas e atividades.  

 

2) Passos necessários para estruturação do BPMO 
 

Esse modelo apresenta de forma abstrata os passos necessários para a 

estruturação do BPMO na organização. O modelo apresenta os itens que a construção 

do BPMO deve contemplar de forma que o escritório se torne plenamente funcional na 

empresa. Este pode servir como guia dos passos a serem feitos. A partir do momento em 

que os passos forem cumpridos, as metodologias de gestão de ciclo de vida, gestão de 

governança e gestão de mudanças se encarregarão de trazer uma maior maturidade ao 

BPMO. Os itens apresentados pelos autores citados são: 

 

1. Definir que tipos de trabalho devem ser feitos e como (atividades do BPMO) 

2. Definir Papéis e Responsabilidades do BPMO 

3. Implementar Gestão de Portfolio de Processos 

4. Toda execução deve obedecer ao ciclo de vida de gestão de processos 

5. Um claro entendimento e aproximação com a governança de BPM 

6. Uma visão Holística de maturidade de BPM 

7. Gestão de Performance de BPM sendo feita dentro do BPMO 

8. Alinhamento do valor de BPM para que o objetivo estratégico esteja costurado 

dentro do BPMO 

9. Alinhamento do BPMO aos padrões corporativos, a arquitetura corporativa, a 

modelagem empresarial e as outras disciplinas de TI 

10. Tomada de decisão empresarial através de evidências de BPM 

11. Melhoria contínua do BPMO através da gestão de mudanças 

 

3) Atividades desempenhadas pelo BPMO 
 

Este modelo sugere que o BPMO ofereça uma série de serviços a organização e 

que esses serviços sejam decididos por uma análise nos moldes da metodologia 

proposta por Rosemann (2015) que investiga o nível da demanda e a capacidade da 

organização em prover determinados serviços. Essa análise deve enxergar as 

necessidades da organização sob várias óticas tais como suporte a decisões estratégicas, 

ITIL, implementação de sistemas, iniciativas de redução de custos, desenvolvimento de 

produtos, etc. 

Além dessa loja de serviços a ser disponibilizada pela organização ele também 

discorre sobre as diversas necessidades básicas de atividades relacionados a governança 

que o BPMO deve realizar. Essas atividades são apresentadas como guias de 

governança que o BPMO deve cobrir e são divididas em 6 categorias: Alinhamento, 

Métodos, Operações, Pessoas, Processos e Conhecimento. Essas atividades de 

governança podem ser vistas na Figura 15. 
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Figura 15 - Guias de Governança de um BPMO 

Fonte: VON ROSING et al 2015, p.230. 

 

4) Posicionamento estratégico do BPMO 
 

O BPMO representa uma área de consultoria e promoção de BPM dentro da 

empresa incluindo treinamento e conscientização e que deve oferecer uma gama de 

serviços, como uma espécie de loja de serviços, para as diferentes iniciativas de BPM na 

organização. 

A recomendação é que inicialmente a responsabilidade principal seja gerenciar 

o portfólio de projetos de BPM e com o tempo através da gestão do ciclo de vida de 

processos, gestão de mudanças e gestão de governança, o próprio BPMO se adaptará as 

funções e serviços que a organização necessita.   

 

5) Papéis e responsabilidades dos envolvidos com o BPMO 
 

Neste modelo são citados doze papéis existentes. Em um dos capítulos do livro 

o autor chega a descrever com detalhes cada uma dessas doze funções e até mais 

algumas outras funções auxiliares ao BPMO.  

 

 Stakeholders do BPMO 

 Donos dos Processos  

 Gerente do BPMO (BPM CoE Manager) 

 Gestor de Portfolio dos Processos de Negócio  

 Expert em Processos (Process Expert)  

 Analista de Processos de negócio 

 Engenheiro de Processos (Process Engineer)  

 Arquiteto de Processos (Process Architect)  
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 Suporte Desk de Processos (Process Support Desk) 

 Especialista em Métodos e Ferramentas (Methods and Tools Specialist)  

 Administrador de Ferramentas (Tool Administrator)  

 Especialista em Treinamentos (Training Specialist) 

 

6) Local de inserção do BPMO na estrutura organizacional 
 

O BPMO deve estar diretamente abaixo de um executivo de alto nível que 

tenha acesso direto ao conselho da empresa e aos outros executivos de alto nível já que 

o BPMO tem que ter autoridade para supervisionar negócios, aplicações e tecnologia. 

Ele recomenda preferencialmente a criação de um cargo executivo que seria 

exclusivamente responsável pelas iniciativas de processos da organização (do inglês, 

“Chief Process Officer”, CPO) mas não descarta que o BPMO possa responder a 

executivos de alto nível de cargos já existentes como o CEO ou até de executivos de 

áreas especificas como o CIO, CFO ou COO. 

 

4.2. Comparativo dos Modelos de BPMOs 
 
Esta seção faz uma análise comparativa dos cinco trabalhos apresentados na 

seção anterior com o objetivo de melhor entender o que os une e o que os diferencia. 

 

1) Objetivos relacionados à implantação de um BPMO 
 

Ao analisar os objetivos citados pelos cinco autores pesquisados, identifica-se 

um padrão que está presente em todas as respostas, a de que o BPMO tem a 

responsabilidade de cuidar da governança de BPM institucionalizando a prática e 

mudando paradigmas em toda a organização, conforme podemos ver no Quadro 11 

abaixo. 

 
Quadro 11 - Resumo dos objetivos do BPMO citados pelos cinco autores estudados 

Modelo Objetivo 

ELO GROUP 
Obtenção do alinhamento organizacional através da governança de BPM e da produção 

contínua de inovação organizacional centrada em processos 

JESTON & 

NELIS 

Institucionalizar a expertise em BPM e facilitar a cooperação entre negócios e TI, dando as 

áreas de negócios a maior parte da responsabilidade na entrega de soluções de BPM 

LEVY 
Mudar o paradigma de negócio de centrado em dados para um centrado em processos 

UNIRIO 
Inserir e gerir a prática de gestão de ou por processos no escopo de atuação e na cultura da 

organização 

VON 

ROSING 

Garantir que iniciativas de BPM atingirão seus objetivos. As iniciativas BPM por sua vez, 

devem ter como objetivos garantir o atingimento dos objetivos estratégicos da organização.  

Fonte: Autoria própria. 
 

Além disso, todos os modelos citam também a importância de se alinhar a 

estratégia organizacional ao uso do BPM na organização para que as iniciativas tenham 

uma maior importância e colaborem mais no sucesso da organização como um todo. 

  

2) Passos necessários para estruturação do BPMO 
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Os cinco modelos estudados apresentam formas diferentes de se olhar para o 

planejamento da criação de um BPMO. Cada um apresenta sua própria abordagem tanto 

com um número de etapas diferentes quanto com o conteúdo dessas etapas como pode 

ser visto no Quadro 12. 

 
Quadro 12 - Resumo dos passos necessários para estruturação do BPMO citados pelos cinco autores 

estudados 

Modelo Passos 

ELO GROUP 
1.Definição do posicionamento organizacional; 2. Design da lógica de governança de BPM; 3. 

Design de métodos e artefatos; 4. Design da relação com demais áreas; 5. Design da base de 

recursos; 6. Planejamento da implantação 

JESTON & 

NELIS 

1.Gerir projetos de BPM; 2. Gerir programas de BPM; 3. Criação do escritório de processos; 

4. Participação executiva no BPMO 

LEVY 

1.Definir termo de abertura; 2. Determinar Escopo; 3. Identificar patrocinadores; 4. 

Determinar estrutura de trabalho; 5. Definir papéis e responsabilidades; 6. Definir métricas 

chave; 7. Desenvolver plano de comunicações 

UNIRIO 

1. Identificar tipo de estrutura organizacional; 2. Definir atuação do BPMO conforme estrutura 

organizacional; 3. Detalhar atividades necessárias ao alcance dos objetivos; 4 Definir 

macroprocesso que represente o fluxo de atividades do BPMO 

VON  

ROSING 

1.Definir atividades do BPMO; 2. Definir Papéis e Responsabilidades do BPMO; 3. 

Implementar Gestão de Portfolio de Processos; 4. Implementar ciclo de vida de gestão de 

processos; 5. Realizar alinhamento com a governança de BPM; 6. Ter modelo de maturidade 

de BPM; 7. Inserir gestão de performance de BPM dentro do BPMO; 8. Alinhamento do valor 

de BPM e do objetivo estratégico para garantir que o mesmo esteja dentro do BPMO; 9. 

Alinhamento do BPMO aos padrões corporativos, a arquitetura corporativa, a modelagem 

empresarial e as outras disciplinas de TI; 10. Fornecimento de informações para a tomada de 

decisão empresarial; 11. Garantir a melhoria contínua do BPMO através da gestão de 

mudanças 

Fonte: Autoria própria. 
 

Jeston & Nelis e Von Rosing apresentam algo mais conceitual que pouco 

detalha de fato quais etapas devem ser seguidas e pouco esclarecem para o responsável 

pela implantação qual de fato o melhor caminho a seguir. 

UNIRIO apresenta uma abordagem didática onde explica casos de uso que 

podem ser usados como referência, mas não chega de fato a criar um caminho a ser 

seguido pelos leitores. Ele tem como grande mérito deixar claro a importância das 

etapas de conhecimento da organização, definição da forma de atuação e definição dos 

objetivos. Além disso, ele ainda explica como conduzir cada uma dessas etapas e como 

fazer para que elas sejam refletidas nas atividades do escritório. 

Levy trata a implantação do escritório sob a ótica de um projeto e a 

nomenclatura de suas etapas reforçam isso. Algo muito positivo na modelo é que ele 

mostra o desenho do processo a ser percorrido para cada uma das sete etapas que ele 

define, uma visualização muito didática e que aprofunda no entendimento do que 

precisa ser feito em cada uma das etapas. 

Elo Group (2008) possui o guia mais completo das etapas a serem percorridas 

para a criação de um BPMO, segundo conclusão da análise realizada neste estudo, um 

verdadeiro roadmap. Este trabalho além de mostrar os seis passos a serem percorridos, 

os detalha e explica o trabalho prévio que precisa ser feito, como já ter um entendimento 

sobre a trajetória e a maturidade de BPM na organização. 

 

3) Atividades desempenhadas pelo BPMO 
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Os cinco modelos estudados de alguma forma apresentaram as atividades para 

se executar num BPMO, mas três foram mais a fundo e realmente apresentaram as 

atividades do dia a dia. Jeston & Nelis e Levy apenas descreveram as principais macro-

atividades. Se alguém for implantar um BPMO seguindo esses dois modelos, terá ainda 

o trabalho de destrinchar essas macro-atividades em atividades do dia a dia. O resumo 

das atividades de cada modelo pode ser visto no Quadro 13 abaixo. 

 
Quadro 13 - Resumo das atividades desempenhadas pelo BPMO citados pelos cinco autores estudados 

Modelo Atividades/ Serviços 

ELO GROUP 
Conjunto de quarenta atividades apresentados em cinco categorias: 1. Processos de Gestão; 2. 

Serviços Centrais; 3. Serviços Interligados; 4. Tecnologias de BPM; 5. Processos de Suporte. 

JESTON & 

NELIS 

Apresenta um conjunto quatro macroatividades que devem ser destrinchadas na 

implementação: 1. Estabelecimento de um padrão de processos que pode incluir metodologia, 

medidas de performance de processos, qualidade de processos, ferramentas e técnicas; 2. 

Prover recursos com habilidades em processos para o negócio; 3. Implementação 

organizacional contínua de BPM com as definições de donos de processos e gerentes de 

processos; 4. Manter uma posição de liderança no BPM na organização 

LEVY 

Principais atividades descritas: 1. Gerenciar, monitorar e amadurecer iniciativas de BPM na 

organização; 2. Cuidar de uma biblioteca de registros de melhores práticas e lições aprendidas 

de BPM (colecionar, ordenar, armazenar e filtrar); 3. Desenvolver, melhorar e fazer 

reengenharia de processos de negócio; 4. Definir métricas dos processos de negócio; 5. 

Desenvolver plano de comunicação 

UNIRIO 

Propõe um conjunto de 28 atividade divididas por quatro categorias: 1. Processos gerenciais; 

2. Processos de gestão do ciclo de vida de processos; 3. Processos de gestão do dia a dia; 4. 

Processos de suporte ao escritório 

VON 

ROSING 

Propõe que executem dois tipos de atividades: 1. Que o BPMO tenha um conjunto de serviços 

ofertados para seus clientes definidos seguindo a modelo de Rosemann (2015); 2. Trinta e 

cinco atividades de governança dividas em seis categorias (Alinhamento, Métodos, Operações, 

Pessoas, Processos e Conhecimento) 

Fonte: Autoria própria. 
 

Elo Group, UNIRIO e Von Rosing apresentam as atividades do dia a dia do 

escritório e ainda as apresentam divididas por categorias. Cada uma das três modelos 

apresenta categorizações diferente tanto nos números de categorias quanto nos conceitos 

de cada uma delas. Enquanto Von Rosing apenas apresenta as atividades citando-as, Elo 

Group e UNIRIO detalham cada uma delas. 

Von Rosing, porém, vai além em um outro aspecto, o autor sugere a 

abordagem apresentada por Rosemann (2015) para auxiliar na escolha das atividades e 

até na adição de novos serviços não mapeados que por ventura as organizações possam 

precisar. 

 

4) Posicionamento estratégico do BPMO 
 

Os cinco autores apresentam opiniões sobre o posicionamento estratégico que o 

BPMO deve ter diante da organização cujo resumo pode ser visto no Quadro 14. Os 

modelos Jeston & Nelis e Von Rosing já apresentam diretamente a forma de atuação 

que o BPMO deve ter enquanto Elo Group, Levy e UNIRIO apresentam diferentes 

cenários e tipos de atuação que um BPMO pode ter. 

 
Quadro 14 - Resumo dos posicionamentos estratégicos do BPMO citados pelos cinco autores estudados 

Modelo Posicionamento Estratégico 
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ELO GROUP 

Papel Estratégico I - Institucionalizar BPM enquanto um conjunto de soluções de gestão para 

aumento da performance de uma organização (BPMO difusor da cultura BPM); Papel 

Estratégico II - Gerar convergência entre as diversas iniciativas relacionadas a BPM (Gerador 

de convergência BPM); Papel Estratégico III - Buscar a excelência de cada iniciativa de BPM 

através de uma orientação a serviços especializados de aumento de performance 

organizacional (Consultoria Interna) 

JESTON & 

NELIS 

O BPMO deve ter um papel consultivo auxiliando as áreas a realizarem o trabalho e a 

atingirem seus objetivos. 

LEVY 

O BPMO pode ter três tipos diferentes de atuação junto à organização: 1. BPMO 

compartilhador de conhecimento; 2. BPMO estratégico/guia; 3. BPMO estratégico/guia com 

suporte a implementação. 

UNIRIO 

O BPMO pode três formas de atuação junto à organização:  1. Escritório Normativo 

Colaborativo; 2. Escritório Coordenador; 3. Escritório Normativo e Coordenador 

VON 

ROSING 

O BPMO deve representar uma área de consultoria e promoção de BPM dentro da empresa 

Fonte: Autoria própria. 
 

Os três modelos apresentam três tipos diferentes de atuação cada uma com sua 

nomenclatura e suas especificidades. Todos apresentam no seu primeiro tipo uma forma 

de atuação em que o BPMO atua como uma espécie de detentor e compartilhador do 

conhecimento de BPM que ele usa para auxiliar a organização, mas em que não 

coordena o dia a dia dos processos e isso fica a cargo das áreas organizacionais. 

Na segunda forma de atuação há uma diferença. Enquanto Elo Group e Levy 

propõem um BPMO que ao mesmo tempo seja um detentor cultural do BPM e que 

ainda ajude a cuidar do dia a dia dos processos, UNIRIO propõe um BPMO que foque 

apenas no dia a dia dos processos sem se preocupar com as atividades relacionadas a 

cuidar da disciplina. 

Na terceira forma todos propõem um escritório que seja compartilhador de 

conhecimento, auxilie no dia a dia dos processos e com um viés estratégico para 

aumentar seu valor para a organização. 

É importante ressaltar que a Elo Group é a única que apresenta uma visão mista 

entre posicionamento estratégico e maturidade. 

 

5) Papéis e responsabilidades dos envolvidos com o BPMO 
 

Apenas três dos cinco modelos estudados apresentam os papéis e 

responsabilidades de um BPMO. Os modelos Elo Group e UNIRIO não apresentam 

nada sobre o tema. Enquanto o modelo de Levy os apresenta, mas apenas cinco papéis 

que considera fundamentais com uma breve descrição. Os papéis e responsabilidades de 

cada um pode ser verificado no Quadro 15 abaixo. 

 
Quadro 15 - Resumo dos papéis e responsabilidades dos envolvidos com o BPMO citados pelos cinco 

autores estudados 

Modelo Papéis e Responsabilidades 
ELO GROUP Não apresenta 

JESTON & 

NELIS 

Apresenta 10 papéis diferentes divididos em três categorias: 1. Papéis obrigatórios no 

escritório; 2. Papéis de fora do escritório; 3. Papeis opcionais dentro ou fora do escritório 
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LEVY 

Identifica os cinco papéis fundamentais, mas não diz que um BPMO não deve se limitar a 

eles: 1. Campeão do Centro; 2. Analista de políticas/facilitador; 3. Analista de Negócios/ 

especialista no assunto (SME); 4. “Bibliotecário”/administrador; 5. Líderes das Unidades de 

Negócios – Clientes e Consumidores do BPMO 

UNIRIO Não apresenta 

VON 

ROSING 

Identifica doze papéis e suas responsabilidades: 1. Stakeholders do BPMO; 2. Donos dos 

Processos; 3. Gerente do BPMO; 4. Gestor de Portfolio dos Processos de negócio; 5. Expert 

em Processos; 6. Analista de Processos de negócio; 7. Engenheiro de Processos; 8. Arquiteto 

de Processos; 9. Suporte de Processos; 10. Especialista em Métodos e Ferramentas; 11. 

Administrador de Ferramentas; 12. Especialista em Treinamentos 

Fonte: Autoria própria. 
 

Já os modelos de Jeston & Nelis e o de Von Rosing apresentam bem diversos 

papéis e suas responsabilidades no BPMO.  

Jeston & Nelis apresentam dez papéis sendo seis na sua opinião os obrigatórios 

para se ter dentro do BPMO. Ele complementa com um papel de apoio ao BPMO que 

deve ser externo ao mesmo, o de engenheiro de processos que é responsável pela 

automatização das soluções BPM e deve estar em TI, e com três papéis opcionais dos 

quais dois são relacionados a gestão de programas e projeto de BPM. 

Já Von Rosing, cita doze papéis que considera necessários ao BPMO 

descrevendo suas responsabilidades e mostrando um organograma de como devem ser 

organizados. Os papéis vão desde papéis externos que auxiliam no direcionamento 

estratégico do mesmo, passam pelos papéis de gestão do dia a dia e das atividades do 

escritório até os papéis de apoio relacionados a suporte e tecnologia. 

 

6) Local de inserção do BPMO na estrutura organizacional 
 

Nos cinco trabalhos analisados os autores recomendam que um BPMO que 

quer abranger toda a organização deveria em primeiro lugar estar numa área de 

planejamento central ou junto ao gestor principal. Isso permitiria que tenha contato 

direto com as áreas de negócios e uma visão da empresa como um todo. Apesar disso, 

os modelos Elo Group, Levy, UNIRIO e Von Rosing sugerem uma certa flexibilidade e 

recomendam que em primeiro lugar se tente colocar o BPMO para funcionar mesmo 

que para isso acontecer ele tenha que ficar subordinado a uma área operacional ou de 

apoio na organização. O Quadro 16 abaixo mostra o local de inserção sugerido por cada 

modelo. 

 
Quadro 16 - Local de inserção do BPMO na estrutura organizacional citados pelos cinco autores 

estudados 

Modelo Inserção na Estrutura Organizacional 

ELO GROUP 
Sugere que a mesma fique numa área relacionada ao planejamento central da organização com 

um patrocinador forte, mas não limita a localização da mesma. 

JESTON & 

NELIS 

O BPMO deve ficar centralizado na organização, preferencialmente ligado ao nível executivo. 

Por ser em primeiro lugar ligado a negócios, ele não deve ficar sob a tutela de TI. 

LEVY 
O ideal é que o BPMO se reporte ao CEO. Não descarta um crescimento dentro de uma 

unidade de negócios num primeiro momento 
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UNIRIO 

Este modelo defende que a inserção do escritório deve depender do objetivo do mesmo e 

propõe diversos cenários. Se houver intenção de integrar, alinhar e disseminar a gestão de 

processos por toda a organização, o escritório tenderá a ficar subordinado diretamente ao 

gestor principal. Se houver intenção de buscar gerenciar os processos com algum tipo de viés 

ou ênfase, como tecnologia ou qualidade por exemplo, uma unidade organizacional específica 

poderá ser escolhida 

VON 

ROSING 

O BPMO deve estar diretamente abaixo do de um executivo de alto nível que tenha acesso 

direto ao conselho da empresa e aos outros executivos de alto nível. O ideal é criar o cargo de 

CPO (do inglês, “Chief Process Officer”), que seria um executivo responsável pelos processos, 

mas pode-se usar cargos já existentes como CEO, CIO, CFO ou COO. 

Fonte: Autoria própria. 
 

Lawson (2007) faz duas considerações importantes em relação a inserção de 

escritórios de gestão em estruturas organizacionais. Ele destaca que o mesmo deve ser 

colocado num nível de hierarquia alta o suficiente para ser capaz de ter influência sobre 

as decisões da instituição e ao mesmo tempo baixo o suficiente para estar em contato 

com o mundo operacional. E em segundo lugar fala sobre onde o localizar na 

organização, mas ressalta que não importando onde esteja localizado, é importante que 

esteja relacionado com a missão estratégica da organização e que seja capaz de 

efetivamente se envolver em atividades multifuncionais.  

Um reforço para essa indicação dos cinco modelos são as pesquisas Hussain et 

al (2014), onde das 27 combinações possíveis de local de inserção de um BPMO (3³), 

aconselham que o escritório fique fora da área de negócios em apenas três e mesmo 

assim sugerem que seja de forma temporária. Elas acontecem no cenário em que a 

empresa apresente uma iniciativa de BPM de baixa maturidade e uma alta maturidade 

de TI. A medida que a maturidade de BPM for crescendo, ela deve ser adaptada. 

Em todos os outros 24 casos, a sugestão é que o BPMO seja subordinado a área 

de negócios e que tenha interações com outras áreas da organização. Sua pesquisa 

coincide com as opiniões e sugestões de implantação dos cinco autores estudados neste 

capítulo.  
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4.3. PMO 

 

Foram analisados na literatura diversos estudos e artigos propondo e analisando 

soluções de implantações para um PMO. Uma análise já realizada encontrada foi a de 

Hobbs & Aubry (2010), um estudo de mais de 5 anos dividido em seis fases sobre 

PMOs. Nessa referência foi usada a técnica snowballing explicada na seção 3.3 sobre 

seleção de artigos. O resultado serviu para identificar alguns dos modelos mais 

relevantes e mais estudados. Incluímos também no estudo alguns modelos identificados 

na pesquisa sistemática. 

Seguindo os moldes da análise feita para BPMOs, para escolher quais modelos 

analisar detalhadamente, comparamos as soluções com os seis elementos de 

comparação explicados anteriormente. Foram verificados quantos deles cada modelo 

aborda de forma binária. Não se entra, nessa análise, no mérito do quão bem cada 

solução aborda cada elemento, mas apenas se ele é contemplado ou não. Essa análise 

pode ser vista no Quadro 17. 

 
Quadro 17 - Modelos de PMOs vs 6 elementos 
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ANDERSEN (ANDERSEN et al, 2007) X X X X   X 

AZIZ (2014) X X X X X X 

BARNETT (2008) X   X       

BRIDGES & CRAWFORD (2001) X   X X X X 

CRAWFORD (2002) X X X X X X 

DUGGAL (2001) X   X       

KENDALL & ROLLINS (2003) X X X X X X 

MANGO (2014) X X         

SALAMEH (2014) X X X X   X 

VICKERS (2014) X     X X X 

Fonte: Autoria própria. 
 

Como no caso do BPMO, foram selecionados os cinco trabalhos que atendiam 

pelo menos cinco dos seis critérios para uma análise comparativa semi-qualitativa. Os 

trabalhos selecionados foram os de Andersen, Aziz, Crawford, Kendall & Rollins e 

Salameh. 

 

4.3.1. Andersen 
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Este modelo foi extraído do artigo de Andersen et al (2007) em que os autores 

fazem um benchmarking das melhores práticas para se estabelecer, desenvolver e 

implementar um PMO. 

 

1) Objetivos relacionados à implantação de um PMO 
 

Os objetivos principais do PMO são garantir uma forma sistemática de lidar 

com atividades relacionadas a projetos-chaves e, ao mesmo tempo, fazer com que ele 

não se torne apenas mais um elemento de burocracia para a organização.  

 

2) Passos necessários para estruturação do PMO 
 

Este modelo apresenta uma descrição detalhada de oito passos para 

implementar um PMO que eles chamam apenas de “bons conselhos”. O motivo é que os 

autores consideram impossível se criar um passo a passo genérico que sirva para todas 

as organizações, mas aconselham todos que forem implementar um PMO a olhar esses 

oito passos como algo para se ter em mente.  

 

1. Realizar uma análise interna dos stakeholders  

2. Com base na análise interna, definir o objetivo do PMO e torna-lo conhecido 

para a organização.  

3. Identificar um sponsor (patrocinador) 

4. Comparar as necessidades da organização com atividades típicas de um PMO. 

5. Fazer um planejamento gradual da implantação do PMO  

6. Eleger o local da estrutura organizacional de inserção do PMO  

7. Contratar os funcionários do escritório 

8. Lançar formalmente o PMO 

 

3) Atividades desempenhadas pelo PMO 
 

O núcleo das atividades encontradas em PMOs segundo Andersen e 

colaboradores (2007), são seis. Os PMOs podem desempenhar, e frequentemente 

desempenham, mais atividades do que as citadas a seguir. Elas foram escolhidas por 

serem, na opinião de Andersen as que são consenso absoluto em todos os PMOs de 

sucesso. 

 

1) Estabelecer, desenvolver e gerenciar metodologias e processos de gestão de projetos 

compartilhados. Isso pode vir acompanhado de modelos de projetos, ferramentas, 

rotinas, processos, etc. 

 

2) Treinamento e desenvolvimento de competências relacionadas à gestão de projetos. 

Esses treinamentos podem ser internos ou externos e podem ser acompanhados por 

um sistema que incentive e acompanhe a evolução dos gerentes de projetos. 

 

3) Suporte à gestão de projetos (metodologia, ferramentas, consultoria, etc.). Esse tipo 

de serviço pode ser voluntário ou mandatório. Em algumas organizações, o PMO 

opta inclusive por não gerenciar projetos e apenas oferecer consultorias a outras 

áreas. 
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4) Contribuir nos processos de governança de projetos (sugestão de projetos, seleção, 

priorização, etc.). O mais comum é que os PMOs ofereçam esses serviços, mas não 

tenham poder de decisão final, ele serve apenas como recomendação. 

 

5) Garantia de qualidade de projetos. Isso serve para todas as fases, desde a iniciação, 

passando pela execução até o encerramento. 

 

6) Suporte aos donos dos projetos (do inglês, project owners). Dar apoio à alta gestão 

que tem responsabilidade sobre portfólios de projetos. 

 

4) Posicionamento estratégico do PMO 
 

Este modelo define três tipos de atuações para os PMOs que o próprio autor 

afirma se assemelhar bastante a de outros autores como Crawford (2002), cujo modelo 

será estudado na seção 4.3.3 deste trabalho.  

 

1) Suporte a projetos individuais 

 

2) Suporte para os donos de projetos individuais 

 

3) Suporte ao portfólio de projetos e aos executivos 

 

5) Papéis e responsabilidades dos envolvidos com o PMO 
 

Este modelo não apresenta uma descrição dos papéis e responsabilidades. 

 

6) Local de inserção do PMO na estrutura organizacional 
 

No caso dos PMOs do tipo 3 que dão suporte ao portfólio de projetos e aos 

executivos, foco deste estudo, Andersen cita novamente Crawford (2002) que em sua 

definição sugere que o PMO seja uma área que atue por conta própria e tenha um líder 

que seja um executivo com força na organização. 

Ao longo da sua pesquisa, porém, Andersen reforça diversas vezes que o PMO 

não precisa necessariamente estar no local que é teoricamente o mais apropriado e que 

na prática organizações diferentes podem se beneficiar de arranjos diferente das 

definições tradicionais de estrutura e local de inserção do PMO. 

 

4.3.2. Aziz 
 

Essa modelo foi extraída do artigo de Aziz (2014) em que o autor tenta explicar 

as melhores práticas para o estabelecimento e o funcionamento de um PMO. 

 

4.3.2.1. Objetivos relacionados à implantação de um PMO 
 

O objetivo do PMO é ser um veículo para a execução da estratégia e entrega da 

mudança. Ele deve ter um alto nível de maturidade e cumprir efetivamente diversos 

papéis de uma maneira integrativa, criando assim sinergias verticais entre a estratégia, o 

portfólio, os programas, os projetos e também interfaces como todos os sistemas 

corporativos. 
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4.3.2.2. Passos necessários para estruturação do PMO 
 

Aziz propõe que a implantação do PMO seja feita em seis passos garantindo, 

antes de tudo que todos os stakeholders entendam a importância do PMO, o papel do 

PMO e o que esperar ou não esperar do PMO. 

 

1. Formular visão do que vai ser o PMO endereçando os principais fatores de sucesso 

da organização. 

2. Criação e formalização do plano de criação do PMO. 

3. Estabelecer prioridades de implementação. 

4. Conduzir uma implementação piloto: selecionar projetos para fazer um “test-drive”. 

5. Implementar formalmente o PMO. 

6. Depois de um período, normalmente três meses, realizar uma auditoria para ver se o 

PMO está funcionando conforme esperado. 

 

4.3.2.3. Atividades desempenhadas pelo PMO 
 

Segundo Aziz, o PMO deve possuir a capacidade e a autoridade para que possa 

executar todas as atividades do Quadro 18 abaixo.  

 
Quadro 18 - Funções do PMO 

Nível 
Estratégico 

Articular a estratégia em objetivos e metas que sejam significantes e 
mensuráveis 

Aconselhar a gestão executiva sobre a viabilidade dos objetivos 
estratégicos 

Definir métricas de mensuração, identificar critérios para sucesso ou 
falha do atingimento de objetivos estratégicos, contribuições 
financeiras, satisfação de stakeholders, perfil de riscos e utilização de 
recursos 

Garantir que as métricas são relevantes para os objetivos e a estratégia 
da organização 

Desenvolver novas métricas quando apropriado, deletar ou modificar 
métricas que perderam a relevância ou que não suportam mais os 
objetivos e a estratégia da organização 

Garantir que as métricas não confundam os stakeholders para garantir 
um acompanhamento ativo dos projetos 

Nível de 
Portfólio 

Recomendar a seleção, encerramento ou iniciação de componentes 
para garantir que o portfólio esteja alinhado aos objetivos estratégicos 
da organização 

Realizar a governança do portfólio 

Gerenciar riscos no nível de portfólio 

Gerenciar comunicações e stakeholders no nível de portfólio 

Gerenciar alocação de estratégicas de recursos, negociando e 
coordenando recursos dentre os diversos componentes do portfólio 
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Reunir e fornecer resultados sobre a performance dos componentes do 
portfólio 

Planejar oferta e demanda de recursos, projetos e programas 

Definir uma estratégia de gestão de portfólio 

Fornecer uma visão geral do portfólio e gerir o valor do mesmo 

Suportar propostas e avaliações de componentes, facilitando a 
priorização e autorização e supervisionando processos de revisão 

Fornecer informações sobre o progresso de projetos e programas 
relativos ao processo de governança do portfólio 

Nível de 
Programa 

Fornecer e alocar gerentes de projetos 

Assumir responsabilidade pela performance e entrega de programas 

Suportar a gestão do cronograma e custos no nível de programa 

Definir os padrões de qualidade para o programa e os seus 
componentes 

Suportar gestão de recursos dentre os programas 

Fornecer suporte centralizado para gestão de mudanças e 
acompanhamento de riscos e problemas no nível de programa 

Ajustar métricas de performance e verificar os impactos gerais no nível 
de portfólio 

Nível de 
Projetos 

Assumir a responsabilidade por gerenciar os projetos e as suas entregas 

Selecionar, gerenciar e implantar recursos dedicados ou compartilhados 
nos projetos 

Gerenciar recursos compartilhados entre os projetos 

Fonte: AZIZ, 2014, tradução nossa. 

 

4.3.2.4. Posicionamento estratégico do PMO 
 

O PMO é definido como tendo que ser ao mesmo tempo diretivo e estratégico. 

Estratégico porque ele deve atuar no nível corporativo seguindo e implantando a 

estratégia da organização e diretivo porque ele deve exercer controle direto, gerenciar 

diretamente, sobre todos os programas e projetos da organização. 

   

4.3.2.5. Papéis e responsabilidades dos envolvidos com o PMO 
 

Em seu artigo, Aziz cita poucos papéis que um PMO deve ter falando apenas 

da liderança do PMO e conselho de governança, mas ele cita que ao definir os papéis do 

PMO, deve-se ter como referência também os papéis descritos no PMI/PMBOK, no 

PMI/The Standard for Program Management e no PMI/The Standard for Portfolio 

Management.  

Os papéis descritos no PMI/PMBOK são aqueles diretamente ligados à gestão 

dos projetos em si e que foram descritos na seção 2.2.2 Papéis e Funções na Gestão de 

Projetos deste trabalho. Já os citados na gestão de portfólio e programas são: 

Patrocinadores (Sponsors), conselho de governança, gerente de portfólio, gerente de 

programas e membros da equipe de gestão programas. 
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4.3.2.6. Local de inserção do PMO na estrutura organizacional 
 

O PMO deve ser autônomo, independente de departamentos, voltado para toda 

a empresa e situado no nível executivo da hierarquia organizacional. A liderança do 

PMO deve ter autonomia para controlar os programas e projetos da organização, para 

favorecer a execução da estratégia, enquanto possui uma fácil interface com todos os 

executivos.  

 

4.3.3. Crawford 
 

Crawford (2002) chama o PMO simplesmente de escritório de projetos ou PO, 

do inglês Project Office. Nele define que uma organização pode ter diferentes tipos de 

POs segundo sua abrangência de atuação podendo ser desde um único projeto ao de 

uma atuação num nível corporativo. Apesar de explicar os POs de menor abrangência, o 

foco da obra de Crawford é justamente nos escritórios que atuam no nível corporativo e 

conforme explicação já feita na definição de PMO, nosso trabalho também. Por estes 

motivos, o escritório proposto pelo autor que será submetido a análise será justamente o 

que ele chama de escritório estratégico de projetos (do inglês, Strategic Project Office). 

 

1) Objetivos relacionados à implantação de um PMO 
 

O PMO deve ser “uma habilidade compartilhada” desenhado para integrar a 

gestão de projetos dentro da empresa. Ele deve promover as habilidades de análise, 

design, gestão e revisão de projetos e servir de repositório para padrões, processos e 

metodologias que melhorem a gestão individual de projetos. 

Por atuar no nível corporativo ele atua para que a alta gestão tenha uma visão 

unificada de todos os projetos da empresa facilitando assim a gestão unificada que 

permite uma maior eficiência na priorização dos projetos e na gestão de recursos.  

 

2) Passos necessários para estruturação do PMO 
 

Segundo Crawford (2002) a própria estruturação do PMO deve ser conduzida 

como um projeto. O projeto deve focar nos serviços a serem entregues pelo PMO a 

curto e longo prazo e pode ser dividido em quatro fases. 

 

1. FASE 1 – Estabelecer a fundação 

 

 Diagnosticar o nível de maturidade da organização em gestão de projetos 

 Definição do objetivo estratégico do escritório e onde ele se encaixará na 

organização. 

 Definir Patrocinador Executivo 

 Selecionar Comitê Executivo de Projetos 

 Criar project charter documentando os envolvidos e os objetivos do projeto. 

 Estabelecer o PMO 

 Identificar e definir nível de prioridade de todos os projetos 

 Implantar métodos de gerenciamento de projetos 

 Treinar equipes principais 

 Completar projetos pilotos com sucesso 

 Obter a supervisão da gestão nos projetos pilotos 
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 Estabelecer duração e custo de cada projeto 

 

2. FASE 2 – Iniciativas de curto prazo 

 

 Treinar todas as equipes de projetos 

 Utilizar métodos de gestão de projetos em todos os projetos 

 Panejar, monitorar e gerenciar os recursos 

 Coletar e gerenciar projetos 

 Estabelecer o custo de gerenciamento de projetos para mudanças culturais 

 Obter a supervisão da gestão em todos os projetos 

 Implementar inspeção e auditoria de projetos 

 

3. FASE 3 – Iniciativas de longo prazo 

 

 Treinar todas as equipes de negócios 

 Integrar completamente a gestão de projetos na organização 

 Integrar gestão de custos e recursos na organização inteira 

 Manter a gestão envolvida através de análises e relatórios 

 

4. FASE 4 – Melhoria e Suporte 

 

 Implementar um programa contínuo de melhoria da qualidade 

 

3) Atividades desempenhadas pelo PMO 
 

Crawford define seis grupos de atividades e serviços básicos que devem ser 

ofertados por um PMO a organização: Suporte a projetos, softwares de gerenciamento 

de projetos, processos, padrões e metodologias, treinamento, consultoria e tutoria e 

gerentes de projetos. Dentro dessas seis categorias há ainda uma maior especificação do 

que deve ser feito. Abaixo, uma descrição detalhada de cada categoria. 

 

 Suporte a projetos – Fazem parte das atividades técnicas ligadas aos projetos e 

servem para dar apoio aos gerentes de projetos da organização. São elas:  

o Documentação (WBS, cronograma, estimativa de custos, etc.) 

o Controle de mudanças 

o Manutenção de repositório de projetos (Em andamento e terminados) 

o Acompanhamento de projetos (Relatórios, Dashboards executivos, etc.) 

o Gestão de riscos 

o Manutenção de repositório de recursos (Alocados e livres) 

o Acompanhamento de custos 

o Suporte a softwares 

 

 Softwares de gerenciamento de projetos 

o Estabelecer e manter os softwares de gestão de projetos 

o Integrar os softwares do escritório aos softwares corporativos 

o Estabelecer padrões de utilização de cada software 

o Criação e apoio a uma área de helpdesk  

 

 Processos, padrões e metodologias 
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o Desenvolvimento e manutenção dos processos e metodologias 

Desenvolvimento de padrões para ciclo de vidas de projetos conhecidos 

o Criar padrões de templates para a documentação 

o Estabelecer e gerenciar um local de fácil acesso aos templates. 

o Melhoria contínua dos processos padrões e metodologias 

o Auditoria do cumprimento de padrões 

o Desenvolvimento de um processo de priorização de portfólio. 

 

 Treinamento 

o Identificar competências carentes de melhoria na organização 

o Prover treinamentos para o público-alvo identificado.  

 

 Consultoria e tutoria 

o Acompanhar projetos que não estejam sendo gerenciados pelo PMO. 

o Auditar o andamento em geral dos projetos na organização 

 

 Gerentes de projetos 

o Gerenciar projetos na organização 

o Atuar como especialista em projetos quando solicitado 

 

Crawford também define um conjunto de atividades fora dos seis grupos, mas 

que devem ser realizadas pelo PMO. Elas são as atividades estratégicas do PMO e 

devem ser realizadas de forma integrada entre os grupos e a gestão. 

 

 Criação de cultura de gestão de projetos na organização 

 Gestão da qualidade dos projetos 

 Gestão de recursos entre os diversos projetos 

 Garantia da ligação entre a estratégia organizacional e os programas e projetos 

 Gestão de portfolio 

 Seleção e priorização de projetos 

 

4) Posicionamento estratégico do PMO 
 

Crawford define que uma organização pode ter três tipos diferentes de PMOs 

segundo seu objetivo e sua abrangência de atuação. Os de níveis 1, de controle, e o 2, de 

projetos de uma unidade de negócios, não são objetivos desse estudo. 

Os escritórios de nível 3 são definidos como escritório estratégico de projetos. 

Eles atuam no nível corporativo da organização de modo a ter conhecimento e 

autoridade sobre todos os projetos. Suas principais responsabilidades são garantir que 

toda a organização saiba qual a ordem de prioridade dos projetos, desenvolver uma 

metodologia de projetos para a organização e garantir que todos a usem. 

  

5) Papéis e responsabilidades dos envolvidos com o PMO 
 

A definição dos papéis e responsabilidades e respectiva contratação de 

profissionais adequados é apontada por Crawford como algo complexo. Ele sugere que 

pode haver variações nas organizações mas cita os papéis que considera necessários, 

além de também explicitar as respectivas responsabilidades e habilidades ligadas a 

função, num PMO que atue no nível corporativo. 
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 Diretor do PMO  

 Gerentes de Projetos 

 Mentores de Projetos: Têm competências e conhecimentos de um gerente de 

projetos, mas atua como consultor. 

 Planejadores de Projetos: Responsáveis pelo planejamento como um todo 

incluindo previsão de gastos, utilização de recursos humanos e o uso de 

ferramentas. 

 Controladores de Projetos: Acompanham e reportam o andamento dos projetos. 

 Experts em Metodologia 

 Especialista em Documentação/Bibliotecário 

 Coordenador de Suporte Administrativo 

 Coordenador de Comunicações 

 Coordenador de Solução de Problemas & Controle de Mudanças 

 Coordenador de Gestão de Riscos 

 

6) Local de inserção do PMO na estrutura organizacional 
 

O PMO deve ser uma área que atue por conta própria e cujo chefe, cargo que 

ele chama anteriormente de diretor, deve ter autonomia para trabalhar diante do resto da 

organização. 

No mundo ideal deve-se criar o cargo de “Chief Project Officer”, que 

comandaria o PMO, no mesmo nível hierárquico que os outros executivos da 

organização. 

 

4.3.4. Kendall & Rollins 
 

Este modelo foi extraído do livro de Kendall & Rollins (2003) que pretende 

ajudar a entender as raízes dos problemas que causam os fracassos de PMOs e prover 

soluções do que fazer para que eles tenham sucesso. Ao longo do livro dentre outras 

coisas, eles tentam explicar como implantar um PMO de sucesso na organização. 

 

1) Objetivos relacionados à implantação de um PMO 
 

Qualquer iniciativa de gestão de projetos tem de melhorar as entregas de 

projetos tanto para as áreas de fornecimento da empresa quanto as de negócios. Para 

atingir esse objetivo as iniciativas devem ligar os objetivos da organização às estratégias 

identificadas e as estratégias ao portfólio de projetos. 

 

2) Passos necessários para estruturação do PMO 
 

Kendall & Rollins apresentam um roadmap muito detalhado de cada passo para 

se estruturar um PMO. Os autores sugerem que cada implementação é única e por isso 

pode haver diferenças numa aplicação real numa determinada empresa para o modelo 

sugerido por eles. Ressaltam, porém, que é essencial se ter um roadmap customizado já 

no início dos esforços para estabelecer o escritório. O planejamento proposto neste 

modelo consiste num projeto com uma duração total sugerida de 24 a 30 meses 

divididos em intervalos de aproximadamente seis meses.  
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Os cinco estágios apontados são descritos de forma bastante detalhada no livro. 

Abaixo faremos a descrição dos cinco estágios de forma resumida ressaltando apenas os 

principais objetivos: 

 

1. Estágio 1: Avaliação, engajamento nos problemas e soluções, charter (termo de 

abertura) 

 

2. Estágio 2: Inicio do PMO, identificação do “as-is” (como é) da execução de projetos 

e a determinação de “como deveria ser” 

 

Nesse estágio o PMO começa de fato a funcionar e suas principais atividades 

devem ser iniciadas na organização ao longo de seis meses. A prioridade inicial do 

PMO deve ser já identificar e monitorar os projetos estratégicos da organização. Ao 

final dos seis meses, o PMO deverá já ter implementado: gestão de portfólio, 

administração de dados do PMO (repositório de processos e informações), helpdesk de 

projetos, plano de comunicações com a organização, suporte à metodologia de gestão de 

projetos. 

 

3. Estágio 3: Aumentar a visibilidade sobre o progresso da entrega de projetos 

 

O terceiro estágio envolve o aumento da maturidade e das funções do PMO. 

Nesse estágio o escritório já deve ter visibilidade de todos os projetos da organização 

para ser capaz de determinar quais precisam ou não de apoio. Ao final dessa etapa, as 

novas funcionalidades do PMO serão a implementação de processos de priorização de 

projetos, suporte a treinamento de gestão de projetos e melhorias nas funcionalidades já 

existentes. 

 

4. Estágio 4: Identificação, seleção, implementação e conversão de ferramenta EPM 

(Gestão de projetos empresariais, do inglês, Enterprise Project Management) 

 

Com a implementação de uma nova ferramenta é normal que o PMO tenha que 

atualizar alguns dos seus processos padrões desde a metodologia e treinamentos até o 

suporte oferecido pelo helpdesk. 

 

5. Estágio 5: Se tornar um “motor de ROI (retorno sobre investimento, 

do inglês, return on investment) ” e implementar conectividade de sistemas 

 

3) Atividades desempenhadas pelo PMO 
 

Este roadmap sugere cinco grupos de serviços diferentes para um PMO. Todos 

os grupos de serviços possuem atividades relacionadas a atendimento aos clientes, além 

das especificas ao seu domínio. As atividades podem ser vistas no Quadro 19 abaixo. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
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Quadro 19 - Serviços providos pelo PMO 

Gestão de 

Portfolio

Serviços de 

PMO & 

Consultoria

Treinamento Admin./ R.H. Arquivos

Informações de 

portfolio de 

projetos

Resgate de 

projetos
Metodologia

Contabilidade de 

projetos

Repositório de 

informações

Portfolios de 

ativos, 

objetivos 

estratégicos e 

recursos

Aceleramento, 

avaliação, 

identificação 

de ameaças e 

oportunidades, 

auditoria e 

gestão de 

riscos de 

projetos

Ferramentas

Previsão e 

planejamento de 

operações

Segurança e 

integridade dos 

dados

Relatoria e 

governança 

executiva

Metodologias, 

ferramentas e 

processos de 

gestão de 

projetos

Gestão de 

projetos básico

Coleção de dados 

e distribuição de 

relatórios

Gestão de 

conhecimento/ 

biblioteca de 

documentos 

dos projetos

Técnicas de 

priorização
Tutoria Certificação

Acompanhamento 

de ativos

Lições 

aprendidas

Escalonamento 

de projetos
Help Desk

Trabalho em 

equipe

Materiais e 

suprimentos

Contratos 

encerrados

Gestão de 

recursos 

estratégicos

Portal web/ 

Gestão de 

informação

Gestão de 

projetos 

avançado

Gestão de 

contratos e 

mudanças

Análises
Recrutamento 

de recursos

Software de 

agendamento

Métricas, bônus, 

trilha de carreira, 

prêmios e 

reconhecimento

Inteface com o 

cliente

Inteface com o 

cliente

Inteface com o 

cliente

Inteface com o 

cliente

Inteface com o 

cliente  

Fonte: Kendall & Rollins, 2003, página 296, tradução nossa. 

 

4) Posicionamento estratégico do PMO 
 

O modelo proposto apresenta quatro posicionamentos que o PMO pode ter em 

relação à organização, três identificados por Light & Berg (2000) e mais um, o de 

entrega de valor imediato, proposto pelos autores.  

O de PMO repositório de projetos serve como um local de fonte de informação 

sobre metodologias e padrões de gestão de projetos. O PMO de coaching de projetos 

atua como um repositório mas assume uma posição mais ativa no monitoramento e 

documentação de projetos.  

O PMO empresarial envolve as funcionalidades descritas de repositório e 

coaching descritos nos dois itens anteriores e também uma gestão de portfólio de acordo 

com os objetivos estratégicos da organização. O PMO tem a responsabilidade de 

incentivar a cultura de gestão de projetos. Envolve também, gestão direta sobre os 

projetos da organização com o PMO tendo os gerentes de projetos dentro do escritório.  

O quarto tipo de PMO e que é originalmente proposto por Kendall & Rollins é 

o de entrega de valor imediato. Trata-se na de um PMO empresarial que atua de forma 

menos diretiva, não fazendo questão de gerenciar todos os projetos da organização, mas 

apoiando os projetos que ele não gerencia diretamente. 
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5) Papéis e responsabilidades dos envolvidos com o PMO 
 

Kendall & Rollins definem que, para que o PMO decida quais os papéis que 

ele precisará ter, ele precisa se basear em quais serviços ele pretenderá oferecer. 

Baseado em todos os serviços descritos por eles como os ideais para um PMO 

consultivo, seguem abaixo os papéis e responsabilidades sugeridos de forma resumida: 

 

 Executivo do PMO 

 Gerente de Portfolio de Projetos 

 Mentor de Gestão de Projetos  

 Mentor de Ferramentas de Gestão de Projetos 

 Especialista de Help Desk 

 Gerente de Portfolio de Recursos 

 Especialista em Metodologia 

 Formador em Gestão de projetos- Responsável pelos treinamentos. 

 Administrador de dados 

 

6) Local de inserção do PMO na estrutura organizacional 
 

Em seus estudos, Kendall & Rollins (2003) detectaram que a maioria dos 

PMOs se reportam ao CIO, Vice-presidente de TI, ou a outras entidades que pertencem 

a parte de suporte da empresa, o que apesar de não condenarem explicitamente como 

algo negativo, sugerem que não é o ideal. Problemas acabam surgindo porque o 

executivo do PMO não tem autonomia para mudar a prioridade dos projetos ou para 

influenciar outras áreas da organização.  

Por esses motivos, sugerem que o PMO tenha que estar abaixo de alguma 

estrutura que tenha responsabilidade ao mesmo tempo pela parte de fornecimento e pela 

parte de mercado da organização. O que eles querem dizer com isso é que tem que ser 

uma estrutura que tenha olhares tanto para dentro, quanto para fora. Eles sugerem que 

fique abaixo do principal chefe da unidade de negócios, CEO. 

 

4.3.5. Salameh 
 

Este modelo foi extraído do artigo de Salameh (2014) em que o autor apresenta 

um framework de como estabelecer um PMO baseado em casos de sucesso e de 

fracassos. 

 

1) Objetivos relacionados à implantação de um PMO 
 

O objetivo do PMO é assegurar sucesso na gestão e no apoio de projetos na 

organização. Para ter sucesso ele precisa ser direcionado pela estratégia, necessidades 

de negócios e missão da organização. Por esse motivo as funções do PMO devem ser as 

que garantam seu alinhamento a estratégia organizacional. 

 

2) Passos necessários para estruturação do PMO 
 

Segundo este framework, a própria criação do PMO deve ser tratada como um 

projeto com todas as etapas que caberiam no mesmo. Dentro do projeto, o framework 
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indica que doze etapas devem ser percorridas. As doze etapas são bem explicadas e 

podem ser vistas na Figura 16 abaixo. 
 

 
 

Figura 16 - Os doze passos para estabelecer um PMO 

Fonte: SALAMEH, 2014, página 21, tradução nossa 

 

3) Atividades desempenhadas pelo PMO 
 

O framework de Salameh diz que é comum que PMOs de organizações 

diferentes apresentem uma diversidade de serviços e que esses serviços podem variar de 

acordo com o tamanho e o objetivo do PMO. As seguintes atividades são apresentadas 

como sendo atividades comuns para um PMO. 

 

 Definições de Padrões, Metodologias e Processos 
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 Gestão de entrega de projetos & programas 

 Gestão de portfólio 

 Gestão de talentos  

 Gestão de governança e desempenho 

 Gestão de mudança organizacional 

 Administração e suporte 

 Gestão de conhecimento 

 Planejamento Estratégico 

 

4) Posicionamento estratégico do PMO 
 

Salameh classifica cinco tipos PMO e diz que eles se diferenciam pelas funções 

e pela forma de relacionamento com a organização.  Os tipos e suas funções podem ser 

vistos no Quadro 20. 

 
Quadro 20 - Tipos de PMO x Atividades 

Função 
PMO 
Departamental 

PMO de 
Controle/ 
Suporte a 
Projetos 

PMO 
Corporativo 

Centro de 
excelência 
PMO 

PMO de 
projeto 
especifico 

Padrões, Metodologias e Processos X X X X X 

Gestão de portfólio X X X X X 

Gestão de entrega de projetos & 
programas 

X X X X   

Gestão de talentos     X X   

Planejamento Estratégico     X X   

Administração e suporte X X X X X 

Gestão de governança e desempenho     X X X 

Gestão de mudança organizacional     X     

Gestão de conhecimento     X X   

 

Fonte: SALAMEH, 2014, página 23, tradução nossa 
 

O PMO no qual esse estudo foca é o corporativo. São os PMOs de mais alto 

nível que uma organização pode ter. São responsáveis por alinhar os programas e os 

projetos a estratégia corporativa, estabelecer e assegurar a governança corporativa 

apropriada e realizar funções de gestão de portfólio que assegure alinhamento a 

estratégia. 
 

5) Papéis e responsabilidades dos envolvidos com o PMO 
 

Este modelo não apresenta uma descrição dos papéis e responsabilidades. 

 

6) Local de inserção do PMO na estrutura organizacional 
 

O local de inserção de um PMO depende fortemente dos seus objetivos e qual 

tipo de posicionamento ele terá perante a organização. Os escritórios de suporte, 
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departamental e de um projeto especifico geralmente ficarão localizados na área 

especifica em que atuam respondendo a um gerente ou até um diretor. 

Já os escritórios que abrangem toda a organização, que são o foco desse estudo, 

geralmente respondem à entidade de maior hierarquia na organização, algum Vice-

Presidente indicado por essa pessoa ou até um conselho de governança formado por 

diversos diretores. Isso se justifica pela natureza estratégica desses escritórios, que além 

de ter responsabilidades com a metodologia de gestão de projetos, têm também uma 

responsabilidade no atingimento dos objetivos estratégicos. 

 

4.4. Comparativo dos Modelos de PMOs 
 

1) Objetivos relacionados à implantação de um PMO 
 

Um padrão encontrado no objetivo dos cinco modelos foi o de que o PMO 

deve integrar a gestão e melhorar a entrega de projetos e programas para a organização. 

Um resumo dos objetivos dos modelos pode ser visto no Quadro 21. 

 
Quadro 21 - Resumo dos objetivos do PMO citados pelos cinco autores estudados 

Modelo Objetivo 

ANDERSEN 
Garantir uma forma sistemática de lidar com atividades relacionadas a projetos-

chaves. 

AZIZ 
O objetivo do PMO é ser um veículo para a execução da estratégia e entrega da 

mudança.  

CRAWFORD 
O PMO deve ser “uma habilidade compartilhada” desenhado para integrar a gestão 

de projetos dentro da empresa.  

KENDALL & 

ROLLINS 

Melhorar as entregas de projetos tanto para as áreas de fornecimento da empresa 

quanto as de negócios, ligando os objetivos da organização as estratégias 

identificadas e as estratégias ao portfólio de projetos 

SALAMEH 

Assegurar sucesso na gestão e no apoio de projetos na organização. Para isso, o PMO 

precisa ser direcionado pela estratégia, necessidades de negócios e missão da 

organização de forma que garanta seu alinhamento a estratégia organizacional. 

Fonte: Autoria própria. 
 

Quatro modelos vão além e dizem que o PMO tem como objetivo também 

auxiliar a organização a executar sua estratégia. São Aziz, Crawford, Kendall & Rollins 

e Salameh. Crawford também cita que o escritório estratégico de projetos deve ser um 

agente da mudança na organização. 

 

2) Passos necessários para estruturação do PMO 
 

Os cinco modelos apresentados possuem um número de etapas diferentes e 

diferentes visões do que deve ser feito em cada etapa. Todas elas, porém, apresentam 

uma abordagem parecida em que realmente acreditam ser necessário ter e explicar um 

passo a passo. Outra semelhança entre os modelos é que todos começam com fases de 

avaliação da situação atual da organização, definição dos objetivos do PMO e terminam 

com fases de lançamento do PMO ou de melhoria contínua. Os passos de cada modelo 

podem ser relembrados no Quadro 22 abaixo. 
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Quadro 22 - Resumo dos passos necessários para estruturação do PMO citados pelos cinco autores 

estudados 

Modelo Passos 

ANDERSEN 

1. Realizar uma análise interna do stakeholders 2. Definir o objetivo do PMO 3. 

Identificar um sponsor 4. Definir atividades do PMO. 5. Fazer um planejamento 

gradual da implantação 6. Eleger o local de inserção na estrutura organizacional 7. 

Contratar os funcionários. 8. Lançar formalmente o PMO 

AZIZ 

1. Formular a visão e estratégia 2. Formalizar o plano de criação do PMO 3. 

Estabelecer prioridade inicial para os projetos e programa mais ligados a estratégia da 

organização. 4. Conduzir uma implementação piloto 5. Implementar formalmente o 

PMO 6. Realizar uma auditoria para ver se o PMO está funcionando conforme 

esperado. 

CRAWFORD 

1. FASE 1 – Estabelecer a fundação 

2. FASE 2 – Iniciativas de curto prazo 

3. FASE 3 – Iniciativas de longo prazo 

4. FASE 4 – Melhoria e Suporte 

KENDALL & 

ROLLINS 

1. Estágio 1: Avaliação, engajamento nos problemas e soluções, termo de abertura 

2. Estágio 2: Inicio do PMO, 

3. Estágio 3: Aumentar a visibilidade sobre o progresso da entrega de projetos 

4. Estágio 4: Identificação, seleção, implementação e conversão de ferramenta EPM 

(Gestão de projetos empresariais, do inglês, Enterprise Project Management) 

5. Estágio 5: Se tornar um “motor de ROI (retorno sobre investimento, do inglês, 

return on investment) ” e implementar conectividade de sistemas 

SALAMEH 

1. Entender definição de sucessos para a organização 2. Definir missão, objetivos e 

estratégia 3. Definir o tipo e as funções 4. Definir métricas e critérios de sucesso 5. 

Definir a estrutura organizacional 6. Determinar os papéis e a quantidade de 

funcionários 7. Criar termo de abertura do PMO 8. Assegurar apoio e 

comprometimento da alta gestão 9. Conseguir aprovação do termo de abertura do 

PMO 10. Definir metodologias e processos 11. Treinamento para os funcionários 12. 

Continuamente acompanhar as métricas e o status dos projetos 

Fonte: Autoria própria. 
 

Já os passos que ficam entre o início e o fim apresentam algumas pequenas 

divergências em relação ao nível de detalhe ou a ordem, mas são bastante parecidos. 

Talvez a maior divergência entre os modelos seja realmente na forma de apresentar seu 

roadmap. 

Andersen e Salameh apresentam um passo a passo simples, objetivo e direto. 

Kendall & Rollins e Crawford apresentam um roadmap bastante detalhado e didático. 

Aziz se diferencia dos demais por apresentar uma visão mais abstrata dos passos, onde 

ele opta por não detalhar as etapas e deixar muitos gaps a serem preenchidos. 

. 

3) Atividades desempenhadas pelo PMO 
 

Todos os modelos estudados apresentaram as atividades que acreditam serem 

essenciais para um PMO com uma diferença entre elas. Duas delas, Andersen e 

Salameh, apresentaram o que podem ser consideradas macro-atividades num número 

reduzido que ainda precisariam ser destrinchadas enquanto as outras três, Aziz, 

Crawford e Kendall & Rollins, foram além e apresentaram um grande número de 

atividades inclusive sugerindo como agrupá-las. Essas atividades podem ser 

relembradas no Quadro 23. 
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Quadro 23 - Resumo das atividades desempenhadas pelo PMO citados pelos cinco autores estudados 

Modelo Atividades/ Serviços 

ANDERSEN 

Cita apenas as seis que considera consenso absoluto em todos os PMOs de sucesso: 

1) Estabelecer, desenvolver e gerenciar metodologias e processos  2) Treinamento e 

desenvolvimento de competências 3) Suporte a gestão de projetos 4) Contribuir nos 

processos de governança de projetos  5) Garantia de qualidade de projetos 6) Suporte 

aos donos dos projetos (do inglês, project owners) 

AZIZ 
Sugere um total de 27 atividades dividas em 4 grupos: 1. Nível estratégico (6), 2. 

Nível de Portfólio (11), 3. Nível de programa (7), 4 Nível de projetos (3) 

CRAWFORD 

Básicas: 25 atividades e serviços básicos, divididos em seis grupos, que devem ser 

ofertados por um PMO a organização: 1. Suporte a projetos (8), 2. Softwares de 

gerenciamento de projetos (4), 3. Processos, padrões e metodologias (7), 4. 

Treinamento (2), 5. Consultoria e tutoria (2) e 6. Gerentes de projetos (2).  

Atividades estratégicas: 1. Criação de cultura de gestão de projetos na organização, 2. 

Gestão da qualidade dos projetos, 3. Gestão de recursos entre os diversos projetos, 4. 

Garantir a ligação entre a estratégia organizacional e os programas e projetos, 5. 

Gestão de portfólio e 6. Seleção e priorização de projetos. 

KENDALL & 

ROLLINS 

Apresenta um total 38 atividades divididas em 5 grupos: 1. Gestão de portfólio (8), 2. 

Serviços de consultoria & PMO (8), 3. Treinamento (8), 4. Administração/R.H (8), 5. 

Arquivos (6) 

SALAMEH 

Apresenta 9 atividades que considera comuns para um PMO: 1. Padrões, 

Metodologias e Processos, 2. Gestão de entrega de projetos & programas, 3. Gestão 

de portfólio, 4. Gestão de talentos, 5. Gestão de governança e desempenho, 6. Gestão 

de mudança organizacional, 7. Administração e suporte, 8. Gestão de conhecimento, 

9. Planejamento Estratégico 

Fonte: Autoria própria. 
 

4) Posicionamento estratégico do PMO 
 

Em quatro dos cinco modelos citados é possível resumir os tipos de 

posicionamento estratégicos para três, mesmo que esse não tenha sido o caminho 

escolhido por alguns dos autores. Esses quatro são Andersen, Crawford, Salameh e 

Kendall & Rollins. Os posicionamentos dos escritórios podem ser relembrados no 

Quadro 24 abaixo. 

 
Quadro 24 - Resumo dos posicionamentos estratégicos do PMO citados pelos cinco autores estudados 

Modelo Posicionamento Estratégico 

ANDERSEN 
1. Suporte a projetos individuais, 2. Suporte para os donos de projetos individuais, 3. 

Suporte ao portfólio de projetos e aos executivos 

AZIZ O PMO deve ser ao mesmo tempo diretivo e estratégico.  

CRAWFORD 
1. Escritório de controle 2. Escritório de projetos de uma unidade de negócios  

3. Escritório estratégico de projetos 

KENDALL & 

ROLLINS 

1. Repositório de Projetos 2. Coaching de Projetos 3. PMO empresarial 

4. Entrega de valor imediato: PMO empresarial que atua de forma consultiva 

SALAMEH 

1. PMO de unidade organizacional/PMO de divisão/PMO Departamental  

2. PMO de Controle/Suporte a Projetos 3. PMO corporativo 4. Centro de excelência 

PMO 5. PMO de projeto especifico/projeto autônomo 

Fonte: Autoria própria. 
 

Andersen e Crawford já apresentam originalmente três possibilidades de 

posicionamentos estratégicos praticamente idênticos entre os dois autores, o que não 
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surpreende já que Andersen usa Crawford como referência na hora de sugerir os 

possíveis posicionamentos para o seu método. 

 

Salameh (2014), baseado em PMI/PMO (2013), apresenta cinco possibilidades 

de posicionamentos, mas também com pouca diferença para as visões de Crawford já 

que na sua própria definição as funções do PMO de controle são bastante parecidas com 

as do departamental e as do corporativo são bastante semelhantes às do centro de 

excelência.  

Kendall & Rollins apresentam quatro posicionamentos, dos quais três são 

baseados no Gartner e um criado por ele. Como foi discutido na seção sobre 

posicionamento estratégico da modelo, a adição feita por Kendall & Rollins, entrega de 

valor imediato, poderia se enquadrar como um PMO empresarial da definição da 

própria Gartner. 

O modelo que mais se diferencia é a de Aziz, quando afirma que o PMO deve 

ter um posicionamento diretivo e estratégico e não oferece nenhuma alternativa de 

diferentes posicionamentos. 

 

5) Papéis e responsabilidades dos envolvidos com o PMO 
 

Andersen e Salameh não apresentam papéis e responsabilidades no seu modelo 

e Aziz apresenta apenas de forma indireta citando as referências onde as pessoas devem 

buscar os papéis. 

Os dois modelos que, de fato, descrevem os papéis e responsabilidades são 

Crawford e Kendall & Rollins. Ambos fazem questão de ressaltar que não há uma 

fórmula pronta e elas podem variar de uma organização para outra, mas dão um bom 

direcionamento e apresentam diversos papéis. Esses papéis são apresentados no Quadro 

25 abaixo. 

 
Quadro 25 - Resumo dos papéis e responsabilidades dos envolvidos com o PMO citados pelos cinco 

autores estudados 

Modelo Papéis e Responsabilidades 

ANDERSEN Não apresenta 

AZIZ 

Cita a liderança do PMO e o conselho de governança de forma direta. Aconselha a 

usar como referência os papéis descritos no PMI/PMBOK, no “The Standard for 

Program Management” e no “The Standard for Portfolio Management”, na hora de 

montar o PMO.  

CRAWFORD 

1. Diretor do PMO, 2. Gerentes de Projetos, 3. Mentores de Projetos, 4. Planejadores 

de Projetos, 5. Controladores de Projetos, 6. Experts em Metodologia, 7. Especialista 

em Documentação/Bibliotecário, 8. Coordenador de Suporte Administrativo, 9. 

Coordenador de Comunicações, 10. Coordenador de Solução de Problemas & 

Controle de Mudanças, 11. Coordenador de Gestão de Riscos 

KENDALL & 

ROLLINS 

1. Executivo do PMO, 2. Gerente de Portfolio de Projetos, 3. Mentor de Gestão de 

Projetos, 4. Mentor de Ferramentas de Gestão de Projetos, 5. Especialista de Help 

Desk, 6. Gerente de Portfolio de Recursos, 7. Especialista em Metodologia, 8. 

Formador em Gestão de projetos, 9. Administrador de dados 

SALAMEH Não apresenta 

Fonte: Autoria própria. 
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6) Local de inserção do PMO na estrutura organizacional 
 

Os cinco modelos analisados recomendam que um PMO corporativo, que quer 

abranger toda a organização deveria estar numa posição em que responda a um 

executivo e que tenha visão da organização como um todo, de preferência junto ao 

gestor principal. Os locais de inserção de cada modelo estão no Quadro 26. 

 
Quadro 26 - Local de inserção do PMO na estrutura organizacional citados pelos cinco autores 

estudados 

Modelo Inserção na Estrutura Organizacional 

ANDERSEN 

Sugere que o PMO de mais alto nível, o de suporte ao portfólio de projetos e aos 

executivos, Na prática organizações diferentes podem se beneficiar de arranjos 

diferentes.  

AZIZ 
O PMO deve ser autônomo, independente de departamentos, voltado para toda a 

empresa e situado no nível executivo da hierarquia organizacional. 

CRAWFORD 

O PMO deve ser uma área que atue por conta própria e cujo chefe deve ter autonomia 

para trabalhar diante do resto da organização. No mundo ideal deve-se criar o cargo 

de “Chief Project Officer”. 

KENDALL & 

ROLLINS 
Sugere que fique abaixo do principal chefe da unidade de negócios, CEO. 

SALAMEH 

O PMO corporativo e o Centro de excelência PMO geralmente respondem a entidade 

de maior hierarquia na organização, algum Vice-Presidente indicado por essa pessoa 

ou até um conselho de governança formado por diversos diretores. 

Fonte: Autoria própria. 
 

O modelo Andersen sugere uma certa flexibilidade e recomenda que o PMO 

não precisa necessariamente estar no local que é teoricamente o mais apropriado e na 

prática organizações diferentes podem se beneficiar de arranjos diferentes. No entanto, é 

possível ver o consenso em torno do fato que o PMO corporativo idealmente não deve 

ser subordinado a nenhum departamento e deve responder ao CEO, algum executivo de 

alto nível que responda diretamente a ele ou um conselho de governança formado por 

altos executivos. 

 

4.5. Modelo de escritórios de processos e projetos 
 

Apesar de pesquisas em ferramentas como google e linkedIn indicarem que já 

existem empresas e profissionais atuando com as duas competências em uma estrutura 

única, poucos foram os artigos encontrados falando sobre modelos de escritórios de 

processos e projetos unificados.  

Nas pesquisas do google foram encontradas algumas consultorias que dizem 

fornecer o serviço de consultoria para implantação de um escritório unificado e no 

linkedIn diversos profissionais de empresas dos mais diversos setores e localidade 

alegam trabalhar em um escritório unificado. 

Os documentos encontrados em nossa pesquisa foram o de Xavier & Castellani 

(2013), sobre teoria, e o de Césario (2013) que apresenta uma aplicação prática de 

implantação de um modelo. 

Ambas as literaturas foram encontradas em meios profissionais. Na literatura 

científica foram encontradas algumas sinergias especificas entre o PMO e o BPMO, 

dentre as quais algumas já foram citadas neste trabalho, ou até princípios de junção dos 
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escritórios como gestão integrada de portfólio, mas nenhum modelo de escritório 

conjunto. 

A seguir analisaremos brevemente o modelo de Xavier & Castellani. 

 

 
Quadro 27 – Modelo de PPMO vs 6 elementos 
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XAVIER & CASTELLANI X X X       

Fonte: Autoria própria. 
 

4.5.1. Xavier & Castellani 
 

A motivação desse modelo para a implantação de um escritório conjunto de 

processos & projetos, que ele chama de PPMO, é a de que para alcançar a maturidade 

desejada, as organizações devem atuar de forma objetiva, tendo um método adequado 

para gerenciar projetos e processos, ou seja, as organizações precisam investir na gestão 

integrada de projetos e processos. 

São apresentadas ainda motivações relativas aos contextos das duas disciplinas 

nas organizações. 

 

 Os objetivos são convergentes no acompanhamento da execução da estratégia 

empresarial. 

 

 Os projetos de geração de um produto ou serviço novo são integrados aos 

processos operacionais.  

 

 Ambos, processos e projetos, precisam de um sistema de indicadores de 

desempenho para garantia do sucesso.  

 

 As habilidades e competências necessárias dos gestores de processos e projetos 

são as mesmas, relacionadas principalmente a gerenciamento das mudanças, 

comunicação, relacionamento interpessoal e administração de conflitos. 

 

 Um PMO, na sua gestão de portfólio, poderá ter projetos de melhoria de 

processos operacionais. 

 

 Analisando dentro do portfólio, projetos e processos em conjunto, a organização 

terá condições de otimizar a utilização dos recursos financeiros, os recursos 

materiais e as pessoas, diminuindo custos, riscos e esforços, visando maximizar 

os benefícios esperados. 
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4.5.1.1. Objetivos relacionados à implantação de um PPMO 
 

O objetivo principal do PPMO será “incorporar uma estrutura de excelência na 

gestão corporativa, promovendo uma visão única, mais abrangente, consolidada e 

integrada do valor do negócio e das ações necessárias para acrescentar esse valor. 

Consiste na junção de dois conceitos: o Escritório de Processos (BPMO –Business 

Process Management Office) e o Escritório de Projetos (PMO – Project Management 

Office). ”(XAVIER & CASTELLANI, 2013). 

Esse objetivo é embasado pelo fato de que toda organização precisa considerar 

o valor do negócio e os benefícios esperados dentro dos seus objetivos estratégicos, para 

alcançar o sucesso. A gestão do portfólio de programas e projetos atenderá as metas 

temporárias da organização, enquanto os processos se encarregarão das metas 

operacionais diárias. 

 

4.5.1.2. Passos necessários para a estruturação do PPMO 
 

A solução propõe uma implantação em cinco fases: 

 

1. Definição de requisitos para a solução – Definir os requisitos e metas em termos de 

resultados que o PPMO deve trazer. Deve haver um diagnósticos e identificação de 

serviços que a área deve prover para agregar valor. 

 

2. Desenho da solução – Definir a estrutura da organização, funções, serviços, 

ferramentas e plano de implantação. 

 

3. Capacitação de pessoal – Formação nas principais habilidades e ferramentas das 

duas competências. 

 

4. Implantação da solução – Execução do plano de implantação. 

 

5. Operação assistida ao escritório – Acompanhamento e suporte por parte de uma 

consultoria especializadas por um período pré-estabelecido. 

 

4.5.1.3. Atividades desempenhadas pelo PPMO 
 

A solução não explica o porquê das atividades escolhidas ou sequer como fazer 

para definir as melhores para sua organização, ela apenas as cita. São as dez atividades 

abaixo. 

 

 Definir, divulgar e estimular atualização de melhores práticas 

 Desenvolver competências em gestão e na definição de metodologias de gestão 

 Fornecer a capacitação necessária, o suporte e o coaching nos diferentes níveis 

de gestão  

 Realizar uma gestão do conhecimento para registrar e divulgar padrões, 

melhores práticas, templates e lições aprendidas  

 Coordenar, integrar e priorizar seu portfólio de projetos e processos 

 Definir métricas e KPIs para acompanhamento do desempenho, do plano de 

comunicação e realizar a intermediação entre os gestores e a administração 

executiva 
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 Participar do planejamento estratégico 

 Gerenciar os benefícios, mapear o relacionamento e o ambiente  

 Conduzir auditorias 

 Ser conselheiro da alta administração. 

 

A análise comparativa deste capítulo serviu para prover um maior 

entendimento dos três tipos de escritórios. O principal resultado foi que com a junção do 

conceito de escritório unificado às análises comparativas de PMOs e BPMOs foi 

possível propor um modelo unificado de escritório de gestão de projetos e processos. 
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5. PPMO: Escritório de Gestão de Projetos e Processos 
 

O modelo apresentado neste capítulo já é o modelo final do trabalho com os 

ajustes que foram feitos após a etapa de validação externa. A identificação desses 

ajustes que foram considerados necessários será explicada em detalhes no capítulo 6 que 

trata da etapa de validação externa.  

Esse modelo foi fruto em sua maior parte de pesquisa acadêmica e revisão de 

literatura, porém é importante ressaltar que ele sofreu influências do campo profissional 

por dois motivos. O primeiro foi que a maior parte das literaturas pesquisadas foram 

relacionadas diretamente a trabalho de campo e o segundo foi o momento de ajustes que 

no modelo após a análise dos questionários de validação. 

É importante ressaltar que esse modelo é flexível e deve ser adaptado de 

acordo com a realidade de cada organização. 

 

5.1. Diretrizes do Modelo de Escritório de Gestão de Projetos e Processos 
Corporativo 

 

Baseado nos seis critérios de análise de modelo de um escritório, foram 

definidas as seis diretrizes do modelo de escritório de gestão de projetos e processos. 

Essa definição foi resultado de uma análise das comparações entre os diferentes 

modelos. 

As seis diretrizes são apresentadas numa ordem diferente da que os elementos 

de comparação foram anteriormente apresentados. Isto ocorre com o objetivo de seguir 

a ordem em que suas definições aparecem no passo a passo do modelo. Eles são 

apresentados nas subseções a seguir na seguinte ordem: passos necessários, objetivos, 

posicionamento estratégico, local de inserção, atividades e papéis e responsabilidades 

 

5.1.1. Passos necessários para estruturação do Escritório 
 

A definição dos passos necessários para a estruturação do escritório iniciou 

com uma análise comparativa dos onze modelos estudados. Passos foram sendo 

unificados, adicionados e cortados até que o modelo refletisse o conteúdo dos passos 

existentes nos modelos. A partir deste modelo foram feitas alterações para englobar 

importantes aspectos e características dos outros modelos até que se chegasse no 

modelo final. Esse processo pode ser visto no apêndice D. 
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Figura 17 - Passos para a implantação de um PPMO 

Fonte: Autoria própria 

 

1. Diagnosticar o nível de maturidade da organização em gestão de processos e 

gestão de projetos. 

• Realizar uma análise interna dos stakeholders para entender as 

necessidades e expectativas em relação a criação de um escritório 

 

2. Definir missão, objetivos e estratégia do Escritório 

• Definir os itens com base nas análises do assessoramento. 

• Formular a visão e estratégia do que vai ser o escritório envolvendo o 

máximo de stakeholders possível. 

 

3. Definir Patrocinador Executivo 

• Pode ser uma única pessoa ou pode ser parte de um comitê. Pode ser uma 

pessoa contratada para essa finalidade ou uma pessoa já interna da 

organização. 

 

4. Eleger o local da estrutura organizacional de inserção do escritório. 

• Identificar tipo de estrutura organizacional e definir a atuação do 

escritório conforme a estrutura organizacional. 

 

5. Formalizar o plano de criação do Escritório. 

• Deve endereçar: tipo e funções do escritório, plano de transição, 

benefícios, stakeholders, métricas, critérios de sucesso, definição de 

como a implementação será monitorada e o comitê de direcionamento, 

ou conselho de governança, que será responsável por ele. 

 

6. Definir atividades do Escritório 

• Comparar as necessidades da organização com atividades típicas de 

escritórios de projetos e processos. 

 

7. Definir papéis e responsabilidades  

• Contratar os funcionários do escritório de forma que represente bem a 

gestão de projetos e processos para que desfrutem de respeito na 

organização 
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8. Fazer um planejamento gradual da implantação de forma a garantir que cada 

desafio seja atacado no momento certo 

• Estabelecer prioridade inicial para os projetos e processos mais ligados a 

estratégia da organização 

 

9. Definir metodologias, padrões, processos e plano de comunicações. 

 

10. Treinamento para os funcionários de dentro e de fora do PPMO 

 

11. Lançar formalmente o PPMO com eventos promocionais e trabalhos 

missionários 

 

12. Melhoria e Suporte 

• Continuamente acompanhar as métricas e o status das iniciativas. 

 

5.1.2. Objetivos relacionados à implantação do Escritório 
 

O objetivo do escritório de gestão de projetos e processos é o de ser um veículo 

para a execução da estratégia da organização através da institucionalização das 

expertises da gestão de processos e da gestão de projetos. 

Ele deve auxiliar a gestão corporativa na obtenção do alinhamento 

organizacional e atingimento dos objetivos estratégicos através da junção dos conceitos 

dos dois escritórios em uma única estrutura que insira as práticas no escopo de atuação e 

na cultura da organização. 

 

5.1.3. Posicionamento estratégico do Escritório 
 

O foco deste estudo foi analisar o comportamento dos escritórios que atendem 

toda a organização e será também o da proposta. Uma constante em todos os modelos 

estudados foi como os escritórios devem estar estrategicamente posicionados diante da 

organização nesse seu mais alto nível de responsabilidades em que atendem toda a 

organização, o escritório corporativo.  

O escritório de gestão de projetos e processos deve exercer um papel 

estratégico atuando como uma consultoria interna sendo ao mesmo tempo normativo e 

podendo ser totalmente ou parcialmente coordenador/diretivo.  

Similar a uma consultoria interna porque deve ser orientado a serviços e deve 

ter a estratégia organizacional e as áreas de negócios como seus grandes clientes. Ele 

deve atuar junto às áreas de planejamento estratégico para garantir seu cumprimento 

executando uma boa priorização e mapeamento de projetos e processos, o que pode ser 

resumido como gestão de portfólio.  

Totalmente normativo porque ele deve ter o papel de criar normas para toda a 

gestão de projetos e processos na organização. Ele deve ser um difusor das 

metodologias dentro da organização 

Parcialmente ou totalmente coordenador/diretivo porque o escritório deve estar 

no controle das grandes iniciativas de projetos e processos na organização, mas não 

necessariamente das pequenas, isso varia muito em função da realidade de cada 

organização. No caso de o escritório optar por não gerenciar diretamente todas as 

iniciativas, deve-se definir critérios de quais projetos e processos ele assumirá ou não e 

ele deve ainda realizar o acompanhamento dos mesmos e oferecer serviços de apoio aos 

executores que precisem de orientação e ajuda. Serviços de apoio ao gerenciamento de 
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projetos costumam melhorar mais a performance dos mesmos do que mecanismos 

rígidos de controle (AUBRY, 2015). 

 

5.1.4. Local de inserção do PPMO na estrutura organizacional 
 

Indo de acordo com a maioria dos escritórios corporativos estudados e as 

recomendações de HUSSAIN et al (2014), o escritório deve ser autônomo das áreas de 

operação e suporte da organização. Ele deve, portanto, estar localizado próximo às áreas 

de negócios para que tenha possibilidade de transitar por todas as diferentes áreas da 

organização. O ideal seria colocá-lo numa área de planejamento central da organização 

em que seu executivo responda diretamente ao CEO ou respondendo diretamente ao 

próprio CEO. 

No entanto, cada organização tem sua realidade e impedir a criação de um 

escritório por não poder colocá-lo no local teoricamente mais apropriado pode não ser a 

melhor decisão. Escritórios são parte do sistema político organizacional e apesar disso 

ser muitas vezes ignorado nas teorizações, não pode ser ignorado no dia a dia das 

organizações. A estruturação não é uma consequência apenas da estratégia, mas sim de 

um processo dinâmico entrelaçado entre a estratégia e estrutura existente (AUBRY et al, 

2008). 

 
Figura 18 - Proposta de local respondendo ao CEO 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 19 - Proposta de local respondendo a uma área de planejamento central 

Fonte: Autoria própria 
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5.1.5. Atividades desempenhadas pelo Escritório 
 

Conforme foi mencionado nos diversos modelos analisados, não há uma receita 

única para eleger as atividades de um escritório de gestão de projetos e processos. As 

atividades dependem de diversos fatores como cultura organizacional, objetivos 

estratégicos, objetivos do PPMO, tipo de atuação do PPMO e nível de maturidade do 

escritório. 

Sabendo disso, a abordagem nesse elemento foi a de criar um catálogo com as 

diferentes atividades estudadas para que cada organização possa na sua fase de 

implantação ter uma referência das atividades existentes e escolher as que melhor se 

encaixam no seu modelo.  

Uma abordagem sobre seleção de atividades para escritórios proposta por 

Rosemann (2015) será apresentada na seção 5.2, que fala sobre a estratégia de 

implementação da proposta, para guiar a implementação.   

Antes de apresentar as atividades, porém, mostrar as categorizações de 

atividades que as para podermos agrupar as atividades e facilitar a compreensão.  

 

I - Estratégia & Gestão de Portfólio: Essa categoria pretende aglutinar todas as 

atividades relacionadas a alinhamento estratégico e gestão de portfólio de projetos e 

processos. 

 

II – Metodologia: Essa categoria tem por objetivo juntar as atividades relacionadas ao 

"como" as coisas devem ser feitas tais como definições de processos, padrões, 

metodologias, treinamentos. Também estão nesta categoria as atividades relacionadas a 

garantir o cumprimento destes padrões. 

 

III – Tecnologia da Informação, Administração & Suporte: Atividades relacionadas 

ao apoio do escritório, desde manutenção e suporte de software, passando por gestão de 

contratos até apoio na gestão do ambiente e de pessoas.  

 

IV - Gestão de Programas & Projetos: Atividades relacionadas ao dia-dia da gestão 

de programas & projetos, tanto na monitoria de projetos externos quanto na gestão dos 

projetos internos. 

 

V - Gestão de Processos de Negócio: Atividades relacionadas ao dia-dia da gestão de 

processos de negócios. 

 

Esse agrupamento foi feito com base nos seis modelos que apresentam 

categorias, Elo Group, Von Rosing, Unirio, Aziz E., Crawford e Kendall & Rollins, e 

mais três referências que não são de modelos que foram analisados. (ROSEMANN; 

VOM BROCKE, 2010) que foi apresentado na seção 2.1.2.3 e mostra os principais 

elementos da gestão de projetos e por último (HOBBS;AUBRY, 2010) que fizeram uma 

análise das atividades em 502 PMOs e por isso devem ser considerados. Essa análise 

pode ser encontrada no apêndice E. 

Depois de um processo de a exclusão de todas as atividades repetidas das onze 

metodologias estudadas, que pode ser visto no apêndice F, e o agrupamento das 

atividades chegamos nesse catálogo de atividades do Quadro 28. 
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Quadro 28 - Catálogo de atividades para um escritório de gestão de projetos e processos 

 Fonte: Autoria própria. 
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Estratégia & Gestão de Portfólio 

 

 Articular a estratégia em objetivos e metas 

 Gestão de portfólio de processos 

 Gestão de portfólio de projetos 

 Gestão de governança e performance 

 Gestão de mudanças organizacionais 

 Políticas de investimento em projetos & processos 

 Desenvolver plano de comunicação 

 Promover e disseminar cultura de projetos e processos 

 Arquitetura de processos de negócio de alto nível  

 

Metodologia 

 

 Definição de papéis e responsabilidades 

 Estabelecer metodologias, padrões, processos e sistemas 

 Melhoria contínua dos padrões 

 Cuidar de uma biblioteca de práticas e lições aprendidas 

 Estabelecer um local de acesso aos templates 

 Auditoria do cumprimento de padrões 

 Metodologia de ciclo de vida de processos de negócio 

 Desenvolvimento de trilha padrão para projetos conhecidos 

 Auxilia no desenvolvimento de um processo de priorização de portfólio. 

 Identificar competências carentes na organização 

 Treinamento e desenvolvimento 

 Comunicação e gestão da informação 

 Integração de softwares 

 Criação e apoio de helpdesk 

 Implantar modelos de referência (Ex: ISO, ITIL) 

 Definir os padrões de qualidade 

 

Tecnologia da Informação, Administração & Suporte 

 

 Gerenciar os processos do escritório de processos 

 Administração de recursos humanos e gestão de talentos 

 Administrar métodos e ferramentas 

 Administrar orçamento do escritório 

 Previsão e planejamento de operações 

 Manter sistemas do escritório de processos 

 Registrar aprendizado sobre processos 

 Coleção de dados e distribuição de relatórios 

 Executar plano de comunicação do escritório de processos 

 Administrar o dia-dia do Help Desk 

 Suporte a softwares 

 Suporte ao usuário final de processos de negócio 

 Suporte a gestão de projetos 

 Administrar portal web 
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 Acompanhamento de ativos 

 Materiais e suprimentos 

 Gestão de contratos e mudanças 

 Gestão de ambiente 

 

Gestão de Programas & Projetos 
 

 Fornecer e alocar gerentes de projetos 

 Fornecer especialista em projetos quando solicitado 

 Gestão de entrega de programas/projetos 

 Assumir a responsabilidade por gerenciar os projetos  

 Acompanhar e controlar a execução dos projetos 

 Avaliar e controlar desvios do desempenho dos projetos 

 Verificação de conformidade e auditoria dos projetos 

 Realizar mudanças necessárias em projetos, incluindo externos 

 Ajustar métricas de performance e verificar os impactos no nível de portfólio 

 Gestão de recursos entre os diversos programas e projetos 

 Resgate de projetos 

 Documentação 

 Acompanhamento de custos 
 

Gestão de Processos de Negócio 

 

 Definir responsáveis para os processos 

 Gerenciar levantamento e mapeamento dos processos 

 Gerenciar melhoria, design e testes dos processos 

 Gerenciar a implantação mudanças nos novos processos 

 Acompanhar e controlar execução dos processos 

 Avaliar e controlar desvios do desempenho dos processos 

 Verificação de conformidade e auditoria dos processos 

 Definir procedimentos para os processos 

 Definir e gerir competências para os processos 

 Definir e gerir riscos para os processos 

 Benchmarking de processos 

 Dispensa de processos 

 Gerir maturidade de processos 

 Atualizar procedimentos manuais 

 Atualizar cadeia de valor 

 Gerir custos por processos 

 

 

5.1.6. Papéis e responsabilidades dos envolvidos com o PPMO 
 

O mesmo princípio que foi adotado para atividades foi o adotado para papéis e 

responsabilidades. Sabendo que os papéis variam bastante entre organizações, optamos 

por criar um catálogo de papéis para que baseado nos objetivos e nas atividades do 

escritório, sejam selecionados os papéis que integrarão o mesmo. 
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O processo se iniciou analisando os papéis e reponsabilidades presentes nos 

seis modelos estudados que os tinham junto com os papéis presentes no PMI/PMBOK e 

no ABPMP/BPM-CBOK. Primeiramente foram excluídos todos os papéis que 

apareciam como tendo um relacionamento com o escritório, mas não sendo parte dele. 

Depois todos os papéis repetidos foram mapeados e simplificados para que finalmente 

os papéis fossem agrupados. Esse processo pode ser visto no apêndice G. No final do 

processo, o catálogo ficou com os papéis que pode ser visto na Figura 20. 

 

 
Figura 20 - Papéis por grupos de atividades do PPMO 

Fonte: Autoria própria 

 

• Liderança 

• Papéis de Estratégia & Portfólio 

• Gerente de Portfólio de Projetos 

• Gerente de Portfólio de Processos 

• Arquiteto de Processos 

• Gerente de Portfolio de Recursos 

• Coordenador de Comunicações 

• Papéis de Metodologia 

• Especialista em Ferramentas 

• Especialista em Processos 

• Especialista em Projetos 

• Especialista em Treinamentos 

• Bibliotecário/ Administrador de Dados 

• Papéis de Administração & Suporte 

• Coordenador de Suporte Administrativo 
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• Especialista de Suporte 

• Engenheiro de Processos 

• Papéis de Programas & Projetos 

• Gerente de Programas 

• Gerente de Projetos 

• Consultor de Projetos 

• Apoio a projetos: Controlador, Planejador, Gestor de Riscos, 

Gestor de mudanças, etc. 

• Papéis de Processos 

• Analista de Processos 

• Designer de Processos 

• Conselho de Governança 

 

 

5.2. Estratégia de Implementação 
 

Esse modelo considera que a organização dispõe de uma área externa ao 

escritório que é responsável pelo planejamento estratégico da organização e que esse 

planejamento estratégico é o artefato que orienta o escritório e possibilita ao mesmo 

atuar como agente de execução da estratégia organizacional. 

Diante dos diferentes cenários que são encontrados nas diferentes 

organizações, o modelo apresentado neste trabalho se trata de um modelo adaptativo, 

que deve ser moldado de acordo com a realidade de cada organização. Não há uma 

única maneira de se implantar um escritório de gestão de projetos e processos e as 

sugestões aqui apresentadas devem ser encaradas como as necessárias para implantar 

escritórios com um alto nível de maturidade.  

É importante relembrar também que, as atividades e os papéis aqui 

apresentados têm a intenção de servir como um catálogo para nortear as decisões dos 

responsáveis pela implantação e não precisam ser replicados exatamente como está 

exposto neste estudo. A recomendação é que a equipe responsável pela implantação em 

cada organização estude sua realidade, suas necessidades e seus objetivos para adaptar 

as práticas desse modelo a sua realidade. 

O Quadro 29 indica quais os principais elementos conceituais da estratégia de 

implementação proposta. Nela será possível ver alguns elementos como finalidade da 

implementação, diretriz e requisitos desejáveis de uma organização que queira fazer 

essa implementação. 

  
Quadro 29 – Elementos Conceituais da Estratégia de Implementação do PPMO 

Finalidade A finalidade do PPMO é fortalecer a estratégia organizacional 

para ajudar a organização a obter melhores resultados. 

Objetivo O maior objetivo de se unir o escritório de projetos e processos é 

criar uma maior sinergia entre essas duas áreas que coordenam 

disciplinas gerenciais e que atuam nas organizações como agentes 

de transformação acompanhando e executando a estratégia 

organizacional. 

Benefícios secundários que podem servir como objetivo 

dependendo do tipo de organização são: 

 Gestão conjunta do portfólio de projetos e de processos 

 Integração dos projetos aos processos desde o início, de 
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forma que as iniciativas não entrem em conflito. 

 Integrar a gestão de pessoas que busca principalmente 

pessoas com senso de propriedade e boas em 

gerenciamento das mudanças, comunicação, 

relacionamento interpessoal e administração de conflitos. 

 Otimização do uso de recursos financeiros e materiais 

conseguida com a gestão conjunta dos portfólios 

Metas  Agilizar tempo de consulta entre as áreas de processos e 

projetos 

 Aumentar a relação entre as iniciativas projetos e 

processos 

 Aumentar comprometimento com a estratégia 

organizacional 

 Otimizar a utilização de recursos com eliminação de 

funções duplicadas e forte redução de custos e esforços 

 Reduzir riscos e perdas financeiras por projetos que 

conflitem com processos existentes 

 Reduzir riscos e perdas financeiras entre projetos 

conflitantes de áreas diferentes 

 Remover conflitos de priorização de projetos entre áreas 

de projetos e de processos 

Diretriz 

Fundamental 
 Organização orientada para estratégia (Kaplan & Norton, 

2001) 

o Traduzir a estratégia em termos operacionais; 

o Alinhar a organização com a estratégia; 

o Transformar a estratégia em tarefa cotidiana de 

todos; 

o Converter a estratégia em processo contínuo e; 

o Mobilizar a mudança através da liderança 

Requisitos 

Desejáveis 
 Existe na organização uma percepção de algumas 

caraterísticas da orientação a processos. (WILLAERT et 

al, 2007) 

o Existência da gestão e medição de processos: 

Existem mecanismos de medição para gerenciar os 

processos.  

o Papéis relacionados a processos estão definidos na 

organização.  

o Visão por processos: Existe na organização 

documentação e entendimento sobre processos.  

 

 Existe na organização uma percepção de algumas 

caraterísticas da orientação a projetos (WIEWIORA et al, 

2009) 

o Reconhecimento da autoridade de um gerente de 

projetos 

o Orientado a entregas 

o Pessoas de diversas especialidades e áreas 

organizacionais diferentes podem formar uma 

equipe 
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o Uma equipe não precisa estar no mesmo local 

físico 

Papéis e 

Responsabilidades 
 Patrocinador Executivo: Executivo que será responsável 

por definir o direcionamento do escritório. Deve ser um 

executivo de alto nível que será responsável por fornecer 

recursos e suporte com a finalidade de garantir o sucesso 

da implantação do escritório servindo como porta-voz do 

mesmo.  

 Conselho de Governança do Escritório de Processos & 

Projetos (Opcional): Algumas organizações optam por ter 

um grupo de executivos formando um conselho para 

auxiliar na orientação estratégica do escritório. Quando 

esse conselho existe geralmente é liderado pelo 

patrocinador e serve para dividir com ele a 

responsabilidade pelo direcionamento do escritório. 

 Liderança do Escritório: O profissional responsável por 

liderar e gerir o escritório de forma estratégica. 

 Equipe do Escritório: Descritos anteriormente na seção 

5.1.6 Papéis e responsabilidades dos envolvidos com o 

PPMO 

Etapas de 

Implantação 

12 etapas descritas anteriormente na seção 5.1.1 Passos 

necessários para estruturação do Escritório 

Fonte: Autoria própria. 
 

O início da implantação de qualquer área organizacional que tenha que lidar 

com objetivos estratégicos tem que, antes de tudo, partir de uma vontade do quadro 

executivo da organização. Como pode-se ver na Figura 21, as quatro primeiras etapas da 

implantação dependem fortemente de decisões executivas. Só depois que já tiverem sido 

definidas a visão, os objetivos, a estratégia, um patrocinador executivo tiver sido 

alocado e o local do escritório tiver sido definido é que dá para finalmente se começar a 

pensar na parte operacional do escritório. Essa primeira fase é chamada de planejamento 

executivo. Então vem o planejamento operacional que define como serão as atividades 

do dia-a-dia e em seguida a operacionalização que inicia de fato as atividades do 

escritório. Depois que o escritório já está estabelecido, vem a fase de melhoria e 

suporte. 
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Figura 21 – Modelo proposto de Escritório Unificado de Projetos e Processos 

Fonte: Autoria própria 

 

5.2.1. Planejamento Executivo 
 

A fase de planejamento executivo consiste das quatro primeiras etapas de 

implantação de um escritório e leva esse nome porque as decisões que são tomadas 

nessa etapa dependem fortemente de iniciativas que partam do quadro executivo da 

organização. 

 

1. Diagnosticar o nível de maturidade da organização em gestão de processos e 

gestão de projetos. 

 

Operacionalização 
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• Realizar uma análise interna dos stakeholders para entender as 

necessidades e expectativas em relação a criação de um escritório. 

Garantir que essa análise tenha a participação da gestão da organização, 

dos líderes de processos e projetos e dos participantes das iniciativas. 

 

• Utilização de consultoria ou frameworks existentes para o 

assessoramento. 

 

Não existem ainda modelos que avaliem a maturidade de projetos e processos 

ao mesmo tempo e este trabalho não contemplou a construção desse modelo de 

diagnóstico unificado. Considerando que se tratam de disciplinas gerenciais diferentes e 

a grande maioria das iniciativas nas organizações são separadas, esse é realmente o 

esperado. Para utilizar modelos existentes, o ideal é se basear em um modelo de cada 

disciplina. 

Rosemann & Vom Brocke (2010), elencam nove diferentes modelos de 

maturidades de BPM em seu trabalho. 

 
 

Quadro 30- Modelos de Maturidade de BPM 

 
Fonte: Rosemann & Vom Brocke, 2010. 

 

 

Para projetos uma recomendação é analisar os artigos de Montero (2013) e 

Khoshgoftar & Osman (2009) onde elencam, referenciam e comparam diversos 

modelos de maturidade, em sua maioria de projetos tais como OPM3 do PMI, CMMI 

do SEI, P3M3 da OGC e o modelo do IPMA.  

Khoshgoftar e Osman (2009) inclusive também comparam os modelos de 

projetos com o BPMM de processos e Montero (2013) tem informações valiosas em seu 
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artigo tais como quais precisam de facilitador e quais podem ser usados para auto 

avaliação ou não. 

 

2. Definir missão, objetivos e estratégia do Escritório 

 

• Definir os itens com base nas análises do assessoramento. 

 

• Utilizar Objetivos relacionados à implantação do Escritório e 

Posicionamento estratégico do Escritório apresentados neste modelo 

como guia 

 

• Formular a visão e estratégia do que vai ser o escritório envolvendo o 

máximo de stakeholders possível. A estratégia do PPMO deve endereçar 

os principais fatores de sucesso da organização e, por isso, ele deve 

incluir na sua criação o direcionamento da empresa conseguindo o 

máximo de apoio possível. 

 

3. Definir Patrocinador Executivo 

 

• Pode ser uma única pessoa ou pode ser parte de um comitê. Pode ser uma 

pessoa contratada para essa finalidade ou uma pessoa já interna da 

organização. 

 

• Essa pessoa será a face do escritório diante da organização 

 

4. Eleger o local da estrutura organizacional de inserção do escritório. 

 

• Identificar tipo de estrutura organizacional e definir a atuação do 

escritório conforme a estrutura organizacional. 

 

• Levar em conta cultura, ambiente e política. 

 

• Utilizar Local de inserção do PPMO na estrutura organizacional 

desse modelo como guia. 

 

O framework de Hussain et al (2014) para determinar o local em que BPMOs 

devem estar inseridos levando em conta três diferentes características da organização é 

um bom ponto de começo para iniciar o trabalho de diagnóstico e definição do local 

onde o PPMO deve se localizar. É importante levar em conta, porém que ele se baseia 

apenas na gestão de processos e é necessário adaptá-lo a realidade também de projetos.  

 

5.2.2. Planejamento Operacional 
 

A fase seguinte é chamada de planejamento operacional. É nela que deve-se 

definir como será o dia a dia do escritório. Ao final dessa fase já é necessário que se 

tenha definido como será a governança do escritório, quais atividades ele fará, quais os 

papéis que farão parte dele e como se dará essa operacionalização. 
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5. Formalizar o plano de criação do Escritório. 

 

Deve endereçar:  

 

• Tipo e funções do escritório 

• Plano de transição 

• Benefícios 

• Stakeholders 

• Métricas 

• Critérios de sucesso 

• Definição de como a implementação será monitorada  

• Comitê de direcionamento, ou conselho de governança, que será 

responsável por ele. 

• Design da lógica de governança 

 

6. Definir atividades do Escritório 

 

• Comparar as necessidades da organização com atividades típicas de 

escritórios de projetos e processos. 

 

• Utilizar catálogo de atividades em Atividades desempenhadas pelo 

Escritório como guia, lembrando que nem todas as atividades são 

obrigatórias e outras podem ser adicionadas. Esse catálogo teve como 

objetivo na sua criação contemplar o máximo de atividades conhecidas. 

 

Uma boa abordagem para determinar atividades de um escritório é o método 

apresentado por Rosemann (2015) que sugere uma avaliação da demanda por cada 

atividade vs a capacidade do escritório exercer como uma forma de o escritório de nem 

oferecer serviços demais e nem de menos. O autor ainda apresenta um caso aplicado no 

artigo. 

A demanda reflete o apetite da organização por um determinado serviço e para 

ser medida precisa que o escritório esteja disposto a dialogar e trabalhar com o restante 

da organização para avaliar suas necessidades. A capacidade reflete o quão pronto o 

grupo de executores estará para fornecer um determinado serviço. Esse método pode 

diagnosticar que os atores do escritório podem estar focados demais em algo que a 

organização não necessita e não se preparando para uma demanda latente. 
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Figura 22 - Matriz de demanda x capacidade 

Fonte: Rosemann, 2015. 

 

 

7. Definir papéis e responsabilidades  

 

• Utilizar catálogo de papéis e responsabilidades em Papéis e 

responsabilidades dos envolvidos com o PPMO como guia, lembrando 

que nem todos os papéis são obrigatórios e outros podem ser 

adicionados.  

 

• É importante contratar os funcionários do escritório de forma que 

represente bem a gestão de projetos e processos para que desfrutem de 

respeito na organização 

 

 

Um lembrete importante é que um papel pode ser cumprido por mais de uma 

pessoa e uma pessoa pode cumprir mais de um papel. Em empresas de grande porte é 

comum ter equipes inteiras de gerentes projetos, analistas de processos, administrador 

de ferramentas, etc. Enquanto em pequenos escritórios é comum ter uma pessoa 

cumprindo vários papéis. Uma pessoa pode ser ao mesmo tempo gerente de projetos e 

consultor, responsável pela metodologia e administrador de ferramentas. Isso deve ser 

dimensionado de acordo com a realidade de cada organização. 

 

8. Fazer um planejamento gradual da implantação de forma a garantir que cada 

desafio seja atacado no momento certo 

 

• Estabelecer prioridade inicial para os projetos e processos mais ligados a 

estratégia da organização 

• Quais serviços serão ofertados de início? Quais virão depois? 

• Qual será a carga inicial que o escritório vai pegar? 
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• Como será a forma de atuação inicial e se ela vai ser modificada ao longo 

do tempo? 

 

5.2.3. Operacionalização 
 

A fase de operacionalização é composta pelas três etapas que iniciam as operações do 

escritório para a organização. 

 

9. Definir metodologias, padrões, processos e plano de comunicações. 

 

• Design de métodos e artefatos 

• Definição de ferramentas 

• Criação do plano de comunicações 

 

10. Treinamento para os funcionários de dentro e de fora do PPMO 

 

• Módulos básicos, avançados e treinamentos entre os próprios membros 

do escritório. 

 

11. Lançar formalmente o PPMO com eventos promocionais e trabalhos 

missionários 

 

• Garantir que o PPMO se torne conhecido pelos seus potenciais clientes 

na organização. 

 

5.2.4. Melhoria e Suporte (Escritório) 
 

Depois que o escritório já está formalizado e estabelecido vem a fase contínua 

de melhoria e suporte. 

 

12. Melhoria e Suporte 

 

• Continuamente acompanhar as métricas e o status das iniciativas. 

 

Este capítulo apresentou a proposta de um modelo unificado de escritório de 

gestão de projetos e processos baseado na síntese de dados qualitativa de modelos de 

PMOs e BPMOs existentes. O próximo capítulo terá como objetivo verificar a 

aplicabilidade e a validade dos conceitos deste modelo através da opinião de 

especialistas. 
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6. Validação Externa 
 

Após a formalização da proposta, um questionário foi elaborado e divulgado 

conforme explicação dada na seção 3.7 de Avaliação da qualidade das evidências. O 

questionário que pode ser visto no apêndice C foi respondido por 21 especialistas das 

áreas de projetos e/ou processos. Nas próximas seções veremos o perfil dos 

respondentes e suas avaliações quanto a estratégia de implantação do modelo proposto, 

quanto às diretrizes e quanto a aplicabilidade. 

 

6.1. Perfil dos respondentes 
 

Os públicos alvos do questionário foram profissionais e acadêmicos que 

trabalhem ou façam estudos diretamente relacionados com gestão de projetos e/ou 

gestão de processos. 

No total, foram recebidas 21 respostas das quais 20 foram de pessoas que 

vivem no brasil e 15 foram de homens. A maior parte dos respondentes, 18, já tinham 

mais de 30 anos e nenhum tinha mais de 60. A maioria trabalha em empresas de grande 

porte segundo a classificação do IBGE, mais de 500 empregados. Três foram autores de 

trabalhos referenciados neste trabalho, um de um dos modelos de BPMO, um do 

modelo de PPMO e outro de um trabalho sobre sinergias de PMOs e BPMOs. 

Todos tinham no mínimo ensino superior,19 tinham cursado alguma pós-

graduação, e alguma experiência prévia trabalhando com gestão de projetos e/ou gestão 

de processos. 16 disseram já ter experiência com as duas disciplinas, 3 apenas com 

processos e 2 apenas com projetos. 

 

 
Figura 23 - Experiência anterior com gestão de projetos e gestão de processos 

Fonte: Autoria própria 

 

Seis pessoas disseram já ter trabalhado em um escritório unificado de projetos 

e processos, dois disseram já ter trabalhado em PMO e BPMO em momentos distintos e 

oito disseram ter trabalhado em um dos dois tipos de escritório. O restante nunca 
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trabalhou em nenhum. Apenas dois respondentes disseram nunca ter tido contato direto 

com um escritório trabalhando. 

 

 
Figura 24 - Experiência anterior com escritórios de gestão de projetos e/ou processos 

Fonte: Autoria própria 

 

Apesar do pequeno número, os respondentes possuem um perfil interessante, já 

que apresentam experiências variadas entre academia e mercado profissional e também 

bastante heterogêneo entre projetos e processos. 

 

6.2. Estratégia de implantação do modelo unificado de Escritório de Projetos 
& Processos 

 

Na segunda seção do questionário, foi perguntado aos respondentes o que 

pensavam em relação a estratégia apresentada no trabalho. Três perguntas foram feitas 

em relação ao que pensavam de modelos adaptáveis, das finalidades e objetivos do 

modelo e das diretrizes fundamentais. 

Quanto ao uso de modelos adaptáveis, 14 respondentes concordaram 

plenamente que ele pode melhor atender a diversos contextos e organizações permitindo 

flexibilidade na sua aplicação. 6 pessoas concordaram parcialmente e apenas uma 

discordou. 

16 pessoas, ou 76,2%, concordaram com os objetivos e finalidades 

apresentados para o PPMO. A finalidade e os objetivos podem ser vistos no Quadro 29 

ou no próprio questionário no apêndice C. 3 concordaram parcialmente, 1 discordou 

parcialmente e 1 discordou plenamente. Dos 5 que não concordaram plenamente, três 

optaram por manifestar o motivo. 2 disseram que sinergias são benéficas mas acreditam 

que PMOs e BPMOs devem existir de forma separada e 1 citou que a sinergia deve 

considerar o porte e a complexidade de cada empresa. 

Com relação às três diretrizes fundamentais apresentadas no questionário 

(Apêndice C), 14 respondentes concordaram plenamente, 6 parcialmente e 1 discordou 

plenamente. Três respondentes (o que discordou plenamente e dois que concordaram 

parcialmente) disseram discordar do conceito de diretriz usado na apresentação do 

modelo. Na opinião deles, as duas últimas diretrizes apresentadas, orientação a projetos 

e a processos seriam requisitos, ações a empreender ou até cultura existente. Esses 
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comentários motivaram a revisão dos mesmos e optou-se por classificar esses dois itens 

como requisitos desejáveis da organização conforme pode ser visto no Quadro 29.  

 

6.3. Avaliação das diretrizes 
Os resultados das avaliações resumem-se nos seguintes itens: 

 

a) Objetivo do escritório 

 

 
Figura 25 - Gráfico em Pizza com as respostas relativas ao Objetivo do escritório 

Fonte: Autoria própria 

 

Dos 21 respondentes, 18 disseram concordar plenamente, 2 concordaram 

parcialmente e 1 se disse indiferente. Apenas duas pessoas que concordaram plenamente 

emitiram opinião em relação ao objetivo. Ambas vieram de consultores das áreas de 

projetos & processos que sugeriram mudança na escrita para evitar má-interpretação por 

parte de leitores, pediram para deixar o mais claro possível que que projetos e processos 

são ferramentas auxiliar na execução da estratégia e não um fim em si.  

 

b) Posicionamento estratégico do escritório 

 

 
Figura 26 -  Gráfico em Pizza com as respostas relativas ao Posicionamento Estratégico 

Fonte: Autoria própria 

 

15 pessoas concordaram plenamente com o posicionamento estratégico 

exposto. 5 concordaram parcialmente com uma dessas pessoas citando como motivo a 

possibilidade que o modelo dá de o escritório não estar totalmente no controle de todas 
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as iniciativas. Ele diz que o escritório é mais eficiente quando assume a frente de todas 

as iniciativas. 1 pessoa discordou parcialmente citando como determinante o fato do 

modelo citar apenas um tipo de posicionamento estratégico e não os vários existentes. 

 

c) Local de inserção na estrutura organizacional 

 

 
Figura 27 - Gráfico em Pizza com as respostas relativas ao Posicionamento Estratégico 

Fonte: Autoria própria 

 

Quanto ao local de inserção proposto no modelo, quatro pessoas se mostraram 

indiferentes, enquanto cinco concordaram parcialmente e 12 concordaram plenamente. 

Das cinco concordâncias parciais, duas disseram que acreditam que ele ficaria melhor 

na área financeira, duas outras disseram que ficaria melhor em TI e 1 disse que apenas 

não concordou plenamente porque o modelo não apresenta o posicionamento para 

escritórios departamentais. As respostas divergiram bastante entre si, corroborando com 

o achado de Hobbs & Aubry (2010) que citam o local do escritório como um dos 

conceitos mais confusos na cabeça dos profissionais 

 

d) Conceito de catálogos de Atividades e Papéis & Responsabilidades 

 

 
Figura 28 - Gráfico em Pizza com as respostas relativas ao conceito de Catálogos de Atividades e Papéis 

& Responsabilidades 

Fonte: Autoria própria 

 

 

19 dos 21 respondentes disseram concordar plenamente com o conceito de que 

o ideal é apresentar um catálogo de atividades e papéis para adequar à realidade de cada 
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organização ao invés de chegar com um pacote pronto. Os outros 2 respondentes 

concordaram parcialmente. 

 

e) Cinco categorias de Atividades e Papéis & Responsabilidades 

 

 
Figura 29 - Gráfico em Pizza com as respostas relativas às cinco categorias definidas neste modelo 

Fonte: Autoria própria 

 

14 respondentes disseram concordar plenamente que as cinco categorias 

apresentadas neste modelo têm capacidade de agrupar as atividades e papéis do 

escritório. 5 pessoas disseram concordar parcialmente, com três delas dizendo que viam 

a necessidade de adicionar mais categorias e uma outra sugerindo apenas que o nome da 

categoria metodologia fosse mudado para governança.  

Uma pessoa discordou parcialmente citando como motivo a categoria 

“Tecnologia da Informação, Administração & Suporte”. Citou que TI deve ser 

considerada uma ferramenta e de controle e auditoria e não uma categoria em si. Uma 

pessoa respondeu que estava indiferente as cinco categorias. 

 

f) Passos necessários para a implantação 

 

 
Figura 30 - Gráfico em Pizza com as respostas relativas às Etapas de Implantação 

Fonte: Autoria própria 

 

Quanto aos passos necessário, 10 pessoas disseram concordar plenamente, 9 

concordaram parcialmente e 2 responderam que achavam indiferente.  

Três pessoas que concordaram parcialmente disseram concordar com as 12 

etapas mas discordaram do ordenamento com uma delas citando que o treinamento não 

deveria ficar isolado a uma única etapa e sugerindo que deveria ser um item 
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contemplado em diversas etapas. Uma quarta pessoa que concordou parcialmente disse 

acreditar que as etapas estão corretas, mas que numa realidade de implantação numa 

empresa é preciso assumir iniciativas e apresentar resultados antes de concluí-las, já que 

as organizações pedem um retorno rápido do investimento. Uma quinta que concordou 

parcialmente disse ter sentido falta da comunicação, motivo pelo qual 50% das 

iniciativas falham. 

No geral, é possível ver que essas cinco concordâncias parciais tinham mais a 

ver com como essas etapas serão executadas do que o conceito delas. Apenas uma 

pessoa disse acreditar que não havia necessidade de tantas etapas. 

Um respondente observou corretamente um problema no nome da primeira 

etapa do plano. O nome original era “assessorar o nível de maturidade da organização 

em gestão de processos e gestão de projetos” baseado no termo inglês “assess” que 

significa avaliar ou medir. O problema é que o termo assessorar em português não 

carrega esse significado e por isso o nome da etapa foi modificado para “diagnosticar o 

nível de maturidade da organização em gestão de processos e gestão de projetos”. 

 

6.4. Aplicabilidade do Modelo 
 

Quando confrontado com a seguinte afirmação: "Esse modelo seria útil para 

guiar a implantação de um escritório unificado de projetos e processos, 14 pessoas 

disseram concordar plenamente e 7 disseram concordar parcialmente. 

Quando questionados se o modelo apresentado no questionário oferecia 

informações suficientes para guiar uma implantação, 11 pessoas concordaram 

plenamente, 7 parcialmente, 1 se posicionou de forma indiferente e 2 disseram discordar 

parcialmente. 

Quando perguntado se a Figura 31, na próxima página, apresentava por si só as 

informações essênciais de um modelo de implantação de escritório unificado de projetos 

e processos, 11 pessoas concordaram plenamente, 9 parcialmente e 1 discordou 

parcialmente. 

 



119 

 

 

 
Figura 31 - Representação do Modelo 

Fonte: Autoria própria 

 

Perguntados se indicariam para sua empresa, 6 concordaram plenamente, 12 

parcialmente, 2 se mostraram indiferentes e 1 discordou parcialmente. Já quando 

perguntados se indicariam para um colega, 9 concordaram plenamente, 11 parcialmente 

e 1 pessoa se mostrou indiferente. 

No final do questionário e consequentemente desta seção, havia três perguntas 

opcionais abertas em que os respondentes podiam responder quais benefícios 

enxergavam no modelo, quais limitações e quais seriam os principais desafios para 

utilizá-lo. A seguir serão apresentados alguns comentários relativos às três perguntas. 

Por motivos de garantia de anonimato em relação aos nomes dos respondentes e de suas 

empresas, os trechos dos comentários citados serão apresentados apenas com um perfil 

do mesmo. 

 

a) Quais benefícios você enxerga nesse modelo? 

 

Sete pessoas responderam que o benefício que enxergavam no modelo era o 

aumento de sinergia entre as duas áreas. Desses sete, cinco complementaram citando 

que a atuação conjunta diminui os riscos das iniciativas e produz efeitos positivos no 

longo prazo. Três delas comentaram sobre enxergarem ganhos no nível estratégico e 
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uma citou que também enxerga ganhos na implantação de novos processos no nível 

operacional. Abaixo uma resposta relativa a este tema. Os respondentes estão 

numerados de acordo com a ordem em que as respostas dos questionários foram 

recebidas. 

 

“A sinergia de dois modelos de gestão que tradicionalmente são conflitantes na 

maioria das empresas por serem feridos por pessoas com especialidades diferentes pode 

trazer um benefício significativo para todos os níveis, estratégico, gerencial e técnico, já 

que oportunidades de simplificação de processos com aderência aos projetos 

estratégicos, nunca triviais, serão conduzidas por um núcleo multidisciplinar e com 

autonomia em projetos e processos” Respondente 12, Homem, 30-45 anos, Gerente de 

Portfólio, Programas ou Projetos, Empresa de grande porte. 

 

Seis outras pessoas comentaram que enxergam como principal benefício o 

passo a passo, ou como alguns citaram, a sequência lógica apresentada. Uma dessas 

pessoas complementou dizendo que a lógica clara serve para orientar àqueles que nunca 

passaram por um processo de estruturação de uma área neste modelo. Abaixo, um 

trecho desse respondente. 

 

“A lógica é clara e orienta àquele que nunca passou por um processo de 

estruturação de uma área neste modelo” Respondente 13, Homem, 45-60 anos, Gerente 

de Portfólio, Programas ou Projetos, Empresa de grande porte. 

 

Por fim, três pessoas fizeram comentários específicos. Uma pessoa falou da 

ampla cobertura do processo como um todo, outra da apresentação das diretrizes uma 

disse que enxergava nessa modelo economia financeira e de tempo. Abaixo, os três 

trechos. 

 

“Economia financeira e de tempo” Respondente 3, Mulher, 45 - 60 anos, 

Gerente/Diretor de Área Organizacional, Empresa de grande porte. 

 

“À transmissão do modelo e diretrizes para os executores” Respondente 8, 

Homem, 30-45 anos, Arquiteto/Analista/Consultor/Engenheiro de Processos, Empresa 

de grande porte. 

 

“Ampla cobertura do processo” Respondente 19, Homem, 30-45 anos, Gerente 

de Escritório Unificado de Processos & Projetos, Microempresa. 

  

 

b) Quais limitações você enxerga nesse modelo? 

 

Esta pergunta foi a que apresentou a maior variação nas respostas. Quatro 

pessoas citaram como principal limitação temas ligados à mudança da cultura 

organizacional, pelo modelo não a tratar diretamente, pela necessidade de um forte 

patrocínio e pela confusão gerada nos novos limites entre as pessoas que atuam nas 

áreas de projetos e processos. 

 

“Confusão da empresa do limite entre as entregas de projetos e processos” 

Respondente 11, Mulher, 30-45 anos, Gerente de Escritórios de Projetos (PMO), 

Grande Empresa. 
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“A limitação seria com relação à organização se adequar ao modelo, uma vez 

que esbarramos em cultura” Respondente 10, Homem, 30-45 anos, Gerente de Portfólio, 

Programas ou Projetos, Microempresa. 

 

Três pessoas disseram que o modelo precisava de um maior detalhamento das 

etapas, algo considerado nesta dissertação, mas que não foi possível colocar num 

questionário cujo objetivo era ser respondido em 10 minutos. Sugestões como checklists 

e modelos específicos para cada tipo de negócio apareceram. 

 

“As limitações estão no "Como deve ser feito”, que acredito deve ser melhor 

detalhado na tese final do trabalho. Contudo vale ressaltar que o como fazer está 

diretamente vinculado a cada perfil de negócio e mais ainda a realidade de cada 

organização, dessa forma não enquadraria como uma limitação do modelo . Citaria 

como oportunidade o reforço que o modelo é orientativo e uma análise mais detalhada 

deve ser feita para detalhar mais cada caixa de entrega.” Respondente 14, Homem, 30-

45 anos, Não revelou o cargo, Já trabalhou em um escritório que era ao mesmo tempo 

de projetos e processos, Grande Empresa. 

 

Uma pessoa apontou como limitação a ausência de um modelo de maturidade 

que permita implementar esse modelo em organizações complexas e com um menor 

nível de maturidade nas áreas de projetos e processos. Foi citado por outra pessoa o 

problema de propagação da informação dentro da empresa. 

Um respondente citou que um limitante do modelo era nunca ter sido aplicado. 

Sendo assim, ele não apresenta resultados concretos para fazer comparativos com 

empresas, o que dificultaria a sua adoção. Abaixo, a sua resposta. 

 

“Resultados concretos de aplicação com resultados positivos, mesmo que possa 

ser uma mescla de benchmark de outras empresas. ” Respondente 6, Homem, 30-45 

anos, Gerente de Escritório de Processos (BPMO), Grande Empresa. 

 

Um último respondente citou a ansiedade das organizações por resultados 

rápidos, algo que no seu entendimento, esse modelo não oferece. Ele sugeriu que o 

modelo contemplasse um processo paralelo ágil para já gerenciar iniciativas e entregar 

resultados desde cedo, como uma forma de mitigar os riscos de interrupção da 

implantação do escritório. 

 

c) Quais seriam os principais desafios para se usar este modelo? 

 

10 pessoas citaram que o principal desafio que enxergam para a utilização do 

modelo é a mudança na cultura organizacional. Esse número inclui as 4 pessoas que 

citaram esse item como limitação e todos, sem exceção, o citaram novamente como 

desafio. Duas complementaram falando sobre a resistência as mudanças e o processos 

de adaptação onde os dois escritórios já existem individualmente. 

 

“A cultura dos utilizadores pode ser um limitador. ” Respondente 18, Homem, 

45-60 anos, Gerente/Diretor de Área Organizacional, Microempresa, Autor de artigo 

citado neste trabalho. 
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“Resistência às mudanças” Respondente 4, Homem, 45-60 anos, 

Arquiteto/Analista/Consultor/Engenheiro de Processos, Microempresa, Autor de artigo 

citado neste trabalho. 

 

“A mudança de cultura e o processo de adaptação e de busca de sinergia em 

empresas onde as duas equipes já existem individualmente. ” Respondente 7, Homem, 

30-45 anos, Gerente de Portfólio, Programas ou Projetos, Grande Empresa. 

 

Uma pessoa que havia comentado sobre a limitação ser o fato de empresas 

exigirem resultados imediatos repetiu este item como principal desafio e citou que as 

empresas exigem resultados já durante a estruturação de novas áreas, não esperando a 

conclusão do processo como um todo. 

 

“Como falei anteriormente, o principal desafio é a urgência de muitas 

organizações em obter resultados de qualquer novo modelo - paralelamente à sua 

implementação/estruturação efetiva” Respondente 13, Homem, 45-60 anos, Gerente de 

Portfólio, Programas ou Projetos, Empresa de grande porte. 

 

No geral, os especialistas aprovaram os itens do modelo com o nível máximo 

de discordância nas perguntas sendo de dois respondentes nas finalidades e objetivos e 

com o nível máximo de discordância somada a indiferença sendo quatro indiferentes no 

item relativo ao local de inserção na estrutura organizacional. 

A partir das respostas dadas pelos especialistas, foi possível observar acertos, 

erros, descobertas e até ideias de melhorias futuras para o trabalho. Os pequenos erros 

detectados foram prontamente corrigidos e foram mencionados neste capítulo. Já as 

descobertas e as ideias de trabalhos futuros serão abordadas no capítulo final deste 

trabalho. 

 



123 

 

 

7. Considerações Finais 
 

O tema de escritório unificado de projetos e processos é algo que é muito 

pouco estudado na literatura acadêmica e que ainda está em seus passos iniciais na 

literatura profissional, sendo raro até encontrar artigos sobre as possíveis sinergias entre 

os dois. Outra dificuldade foi a falta de motivação encontrada em alguns membros da 

academia para pesquisar esse tema, maior do que o inicialmente imaginado. Por esses 

motivos, encontrar trabalhos diretamente relacionados ao tema foi algo desafiador. No 

entanto, conseguimos, ao final do trabalho, apresentar cinco importantes contribuições: 

1) A primeira contribuição deste trabalho foi a unificação de critérios de 

análise de escritórios que sirvam tanto para PMOs, quanto para BPMOs, quanto ainda 

para um escritório unificado. Os critérios se basearam na junção de conceitos dos 

trabalhos de alguns autores das áreas. Como estratégia para conseguir propor um 

modelo foi necessário definir uma metodologia para garantir que fossem respeitados os 

elementos que diferenciam as duas disciplinas, mas que fosse capaz de unificar os 

pontos identificados como similares.  

2 e 3) A segunda e terceira contribuição foram as análises comparativas de 

modelos de PMOs e BPMOs feitas separadamente. A escolha inicial foi buscar estudos 

já existentes com esse tipo de análise qualitativa para uma vasta gama de escritórios. 

Contudo, esses estudos comparativos não foram encontrados. Optou-se então por antes 

de propor um modelo unificado, realizar essas duas contribuições. A metodologia teve 

então que ser adaptada para englobar essas etapas. Os resultados delas podem ser 

utilizados até de forma individual por alguém que queira estudar as diretrizes de 

modelos de apenas um dos tipos de escritórios. Seja ele de processos ou projetos.  

4) Com o resultado das análises dos escritórios é que se pôde então partir para 

a principal contribuição, uma análise conjunta que permitiu propor um modelo 

unificado. Assim, se chegou a quarta contribuição e ao objetivo final do trabalho que era 

responder à pergunta “Como aproximar ou unificar a gestão de projetos e a gestão de 

processos numa única estrutura organizacional? ”. A proposta leva em conta a realidade 

dos dois mundos e as sinergias encontradas até o momento.  

5) A quinta contribuição foi a validação do modelo feita através de survey com 

especialistas. Ela foi conduzida para verificar a aplicabilidade do modelo proposto e sua 

aderência aos conceitos dos dois mundos.  

Essa validação revelou discordâncias com termos utilizados, concordâncias 

com conceitos, algumas descobertas e diversos especialistas dispostos a contribuir para 

ideias futuras. 

Uma descoberta que tivemos que estimula olhar para o futuro desta área, foi 

que o mercado profissional já está começando a caminhar para essa direção e 

encontramos profissionais empolgados com a ideia. 6 dos 21 especialistas que 

responderam o questionário disseram já trabalhar num escritório unificado e todos eles 

trabalham em empresas diferentes. Quatro deles, em empresas de grande porte. Isso 

pode ser um indicativo que diversas organizações já estão se movimentando nessa 

direção e será apenas uma questão de tempo até pesquisadores se juntarem a esta 

iniciativa. 

Outro dado interessante que tivemos na validação foi que o item que as pessoas 

mostraram o maior nível de indiferença e em que os comentários a respeito foram mais 

divergentes entre si, foi o de local de inserção do escritório na estrutura organizacional. 

Isso corrobora com o achado de Hobbs & Aubry (2010) que citam o local do escritório 
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como um dos conceitos mais confusos na cabeça dos profissionais da área. Muitas vezes 

isso se deve as diferentes realidades que cada um vive dentro das suas organizações. 

Com os resultados encontrados nesta pesquisa três tipos de trabalhos futuros já 

aparecem como próximos passos. Um de aplicação do modelo em organizações 

existente, outro de pesquisa de campo para comparar o modelo com as empresas que já 

tem um escritório unificado e um último de melhoria do modelo proposto.  

Pesquisas de campo trariam o conhecimento das experiências práticas e 

poderiam levar ao diagnóstico da realidade, melhora de modelos teóricos ou até ao 

desenvolvimento de novas teorias. 

Trabalhos de melhoria do modelo proposto neste trabalho com base nos 

feedbacks dados pelos especialistas também aparece como um forte candidato a ser base 

para um estudo futuro. Caminho que aparece como prioridade inicial para o pesquisador 

deste trabalho. A inclusão de um item transversal de comunicação que atravesse todas 

as etapas e uma maior atenção a mudança da cultura organizacional aparecem 

imediatamente como candidatos a aprimorarem o modelo. 

Os dois estudos aliados, o de pesquisa de campo e aprimoramento conceitual, 

facilitariam ainda um outro pedido dos especialistas, o de ter frameworks específicos 

para cada tipo de organização. Nesse primeiro momento, o modelo focou em ser mais 

conceitual e adaptável a todas as realidades, mas é sabido que nem sempre essa 

adaptação se dá de forma fácil e requer um alto nível de expertise das pessoas que o 

aplicam. 

Pedidos de um roteiro para adaptar o modelo a realidade específica das 

organizações foi comentado como algo que serviria para facilitar a aplicabilidade do 

modelo. Este pedido revela algumas limitações do modelo já que nem todas as 

organizações terão um alto nível de maturidade em projetos e processos ou terão 

interesse em ter um escritório no nível máximo de maturidade, o escritório corporativo, 

conforme proposto. Além da citada maturidade, podemos apontar a estrutura ou a 

cultura organizacional como sendo empecilhos para implantar o escritório inteiramente 

conforme sugerido.  

Obviamente não é possível criar um modelo para cada organização especifica, 

mas sugestões como estas e também a de um modelo de diagnóstico de maturidade 

aliado a aplicação especifica para cada nível devem ser consideradas.  

Outra sugestão aliada a execução do modelo, foi a de ter um roteiro para 

auxiliar na execução paralela de iniciativas. Isso auxiliaria na entrega de retorno rápido 

às organizações que o exigem e mitigaria o risco de fechamento do escritório. 
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Apêndice A - Expressões de busca 
 

BASE PMO BPMO PPMO 

Expressã
o Inicial 

"Project Management office"  OR 
"Project Center of Excellence" OR 
"PMO" 

"Business process 
Management office" 
OR "Business Process 
Center of Excellence" 
OR "BPM Center of 
Excellence" 

"ppmo" OR "Project 
and process 
management" OR 
"process and project 
management" 

Emerald 

Keywords: ("Project Management 
office"  OR "Project Center of 
Excellence" OR "PMO") AND 
("structur" OR "implement" OR 
"model" OR "method" OR 
"benchmark" OR "framework") 

("Business process 
Management office" ) 
or ("Business Process 
Center of Excellence" 
OR "BPM Center of 
Excellence") 

[Abstract:"ppmo"] OR  
[Abstract:"Project and 
process management"] 
OR [Abstract:"process 
and project 
management"] 

ACM 

keywords.author.keyword:("Proje
ct Management office" "Project 
Center of Excellence" "PMO")  
AND recordAbstract:("structur" 
"implement" "model" 
"framework") 

("Business Process 
center of excellence") 

recordAbstract:("ppmo
" "Project and process 
management "  
"process and project 
management") 

IEEE 
("Project Management office" OR 
"Project Center of Excellence" OR 
"PMO") AND ("model") 

("Business process 
Management office" ) 
or ("Business Process 
Center of Excellence" 
OR "BPM Center of 
Excellence") 

("ppmo" OR "Project 
and process 
management" OR 
"process and project 
management") 

Scopus 

( KEY ( ( "Project Management 
office"  OR  "Project Center of 
Excellence"  OR  "PMO" ) )  
AND  TITLE-ABS-KEY ( ( 
"structur"  OR  "implement"  OR  
"model"  OR  "framework" ) ) )  
AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  
"BUSI" )  OR  LIMIT-TO ( 
SUBJAREA ,  "COMP" )  OR  
LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  
"SOCI" )  OR  LIMIT-TO ( 
SUBJAREA ,  "ECON" )  OR  
LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  
"MATH" )  - Business, 
Management and Accounting, 
Computer Science, Social 
Sciences,  
Economics, Econometrics and 
Finance, Mathematics 

("Business process 
Management office" ) 
or ("Business Process 
Center of Excellence" 
OR "BPM Center of 
Excellence") 

KEY ( ( "ppmo"  OR  
"Project and process 
management"  OR  
"process and project 
management" ) )  
AND  SUBJAREA ( 
mult  OR  arts  OR  
busi  OR  deci  OR  
econ  OR  psyc  OR  
soci ) 
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Science 
Direct 

 

("Business process 
Management office" ) 
or ("Business Process 
Center of 
Excellence") OR ( 
"BPM Center of 
Excellence") 

KEYWORDS("ppmo" 
OR "Project and 
process management" 
OR "process and 
project 
management")[All 
Sources(Business, 
Management and 
Accounting)] 

Google 
Scholar 

No título do artigo - com a frase 
exata (Project Management 
office) com no mínimo uma das 
palavras (structure implement 
model method benchmark 
framework) 

"Business process 
Management office" 
OR "Business Process 
Center of Excellence" 
OR "BPM Center of 
Excellence" 

( "Project and process 
management office" 
OR "process and 
project management 
office") 

bptrends 
busca 1 "pmo" 
busca 2 "project management 
office" 

busca 1 "bpm center 
of excellence" 
busca 2  "Business 
process Management 
office" 
busca 3 "process 
center of excellence" 

"Project and process 
management " OR 
"process and project 
management" 

pmi.org 

busca 1: pmi library PMO + 
Published research 
busca 2: project management 
offices na categoria "publicações 
& papers" 

busca 1 "bpm center 
of excellence" 
busca 2 "Business 
process Management 
office" 
busca 3 "process 
center of excellence" 

"Project and process 
management " OR 
"process and project 
management" 

google 

*Devido ao alto número de 
resultados já encontrados nas 
bases acadêmicas e profissionais, 
optou-se por não pesquisar PMO 
no google. 

busca 1 "bpm center 
of excellence" 
busca 2 bpmo 
busca 3 "process 
center of excellence" 

busca 1 "Project and 
process management 
office" 
busca 2 "process and 
project management 
office" 

 



134 

 

 

Apêndice B - Questionário - versão inicial 
 

Qual o seu nome ? 

Qual o seu email ? 

Em que país você vive ? 

Qual o seu grau de Escolaridade ? 

Você possui experiência com atividades relacionadas a gestão de projetos ? 

Você possui experiência com atividades relacionadas a BPM - gestão de processos de 
negócios ? 

Já trabalhou diretamente em um escritório de projetos (PMO) e/ou um escritório de processos 
de negócios (BPMO) ? (Escolha a resposta que melhor descreve sua experiência) 

Já teve que lidar diretamente com um escritório de projetos (PMO) e/ou um escritório de 
processos de negócios (BPMO) ? (Escolha a resposta que melhor descreve sua experiência) 

Você possui alguma certificação em gestão de projetos e/ou em BPM-gestão de processos de 
negócios ? (pode marcar mais de uma resposta) 

Qual o seu papel atual? 

Qual o nome da sua empresa atual ? 

Qual o porte da sua atual empresa de acordo com o número de empregados (IBGE) ? 

Qual o porte da sua atual empresa de acordo com o faturamento anual (BNDES) ? 

Você acredita que o objetivo exposto acima está de acordo com o que deveria ser o objetivo de 
um Escritório unificado de processos e projetos ? 

Favor informar quais mudanças você sugere: (Opcional) 

Você acredita que o posicionamento estratégico exposto acima está de acordo com o que 
deveria ser o de um Escritório unificado de processos e projetos ? 

Favor informar quais mudanças você sugere: (Opcional) 

Você acredita que o local de inserção na estrutura organizacional exposto acima está de 
acordo com o que deveria ser o de um Escritório unificado de processos e projetos ? 

Você acredita que a definição das cinco categorias (I - Estratégia & Gestão de Portfólio, II – 
Metodologia, III - Administração & Suporte, IV - Gestão de Programas & Projetos, V - Gestão 
de Processos de Negócios) de atividades exposta acima está de acordo com o que deveria ser 
o de um Escritório unificado de processos e projetos ? (Escolha a alternativa que mais combina 
com seu pensamento) 

Favor informar quais mudanças você sugere: (Opcional) 

Você acredita que o agrupamento dos papéis de um escritório nas cinco categorias (I - 
Estratégia & Gestão de Portfólio, II – Metodologia, III - Administração & Suporte, IV - Gestão de 
Programas & Projetos, V - Gestão de Processos de Negócios) exposto acima está de acordo 
com o que deveria ser o de um Escritório unificado de processos e projetos ? (Escolha a 
alternativa que mais combina com seu pensamento) 

Favor informar quais mudanças você sugere: (Opcional) 

Você acredita que as atividades expostas acima estão de acordo com a necessidade de um 
Escritório unificado de processos e projetos ? (Escolha a alternativa que mais combina com 
seu pensamento) 

Favor informar quais mudanças você sugere: (Opcional) 

Você acredita que os papéis expostos acima estão de acordo com a necessidade de um 
Escritório unificado de processos e projetos ? (Escolha a alternativa que mais combina com 
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seu pensamento) 

Favor informar quais mudanças você sugere: (Opcional) 

Você acredita que as etapas expostas acima contemplam as etapas necessárias para a criação 
de um Escritório unificado de processos e projetos ? (Escolha a alternativa que mais combina 
com seu pensamento) 

Favor informar quais mudanças você sugere: (Opcional) 

Qual sua opinião em relação a descrição do modelo acima (Escolha a opção que melhor refletir 
seu pensamento): 

Você concorda com a finalidade e os objetivos de criar um escritório único para fortalecer a 
sinergia entre as duas áreas de forma a melhorar a execução da estratégia organizacional ? 
(Escolha a opção que melhor refletir seu pensamento)  

Você concorda que para se obter sucesso na implantação de um PPMO as três diretrizes 
fundamentais são realmente necessárias ? (Escolha a opção que melhor refletir seu 
pensamento)  

Quais? (Opcional) 

Considerando que as diretrizes e a estratégia já foram apresentadas nas seções anteriores, 
você considera a informação acima suficiente para guiar a implantação de um escritório 
unificado de processos e projetos ? 

Poderia comentar o que você sente falta ou não entendeu no modelo ? (Última Pergunta) 
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Apêndice C - Questionário - versão final 
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Apêndice D – Definição das Etapas de Implantação 
 

1. A primeira etapa da unificação consistiu em juntar as etapas de todas as 

metodologias para poder observação das semelhanças e diferenças entre elas. 

 

 

Quadro 31 - Etapas de implantação dos 11 escritórios analisados 
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2. A segunda etapa da unificação foi identificação das etapas e ordens 

semelhantes dos modelos. 
Quadro 32 - Identificação das etapas semelhantes 

 

Fonte: Autoria própria. 
 

• Diagnosticar o nível de maturidade da organização em gestão de projetos (CR); 

Realizar uma análise interna do stakeholders para entender as necessidades e 

expectativas em relação a criação de PMO(AN); Avaliação, engajamento nos 

problemas e soluções, charter (termo de abertura) (KR); Inicio do PMO, 

identificação do “as-is” (como é) da execução de projetos (KR); Entender 

definição de sucessos para a organização (SA);Definir termo de abertura(LE); 

Identificar tipo de estrutura organizacional(UN); Ter modelo de maturidade de 

BPM(VR) 

• Definir missão, objetivos e estratégia do PMO(SA); Com base na análise 

interna, definir o objetivo do PMO e tornar ele conhecido para a organização 

(AN); Definição do objetivo estratégico do escritório e onde ele se encaixará na 

organização(CR); Formular a visão e estratégia do que vai ser o pmo envolvendo 

o máximo de stakeholders possível e endereçando os principais fatores de 

sucesso da organização(AZ);Definição de requisitos para a solução (diagnóstico 

e metas) (XC); determinação de “como deveria ser”(KR); Determinar 

Escopo(LE); Alinhamento do valor de BPM e do objetivo estratégico para 

garantir que o mesmo esteja dentro do BPMO(VR); 

• Definir Patrocinador Executivo(CR); Identificar um sponsor (patrocinador) para 

ser responsável(AN); Selecionar Comitê Executivo (CR);Identificar 

patrocinadores(LE);  

• Definição do posicionamento organizacional(EG); onde ele se encaixará na 

organização(CR); Eleger o local da estrutura organizacional de inserção do PMO 

(AN); Definir a estrutura organizacional do PMO(SA)  
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• Formalizar o plano de criação do PMO endereçando: plano de transição, 

benefícios do PMO, stakeholders, papéis e responsabilidades, definição de como 

a implementação será monitorada e o comitê de direcionamento, ou conselho de 

governança, que será responsável por ele (AZ) Criar project charter 

documentando os envolvidos e os objetivos do projeto(CR););Design da lógica 

de governança de BPM (EG); Definir métricas chave(LE); Desenho da solução 

(estrutura da organização, funções, serviços, ferramentas e plano de 

implantação)(XC); Definir atuação do BPMO conforme estrutura 

organizacional(UN); Definir métricas e critérios de sucesso do PMO(SA) 

• Definir atividades do BPMO(VR); Design de métodos e artefatos(EG); 

Comparar as necessidades da organização com atividades típicas de um PMO 

para definir o que o PMO irá endereçar(AN); Definir o tipo e as funções do 

PMO(SA); Detalhar atividades necessárias ao alcance dos objetivo (UN); 

Determinar estrutura de trabalho(LE);  

• Contratação dos membros e formalização do escritório(CR); Definir papéis e 

responsabilidades(LE); Definir Papéis e Responsabilidades do 

BPMO(VR);Design da relação com demais áreas(EG); Design da base de 

recursos(EG); Determinar os papéis e a quantidade de funcionários (SA); 

Contratar os funcionários do escritório de forma que represente bem a gestão de 

projetos e que desfrute de respeito na organização(AN) 

• Fazer um planejamento gradual da implantação do PMO de forma a garantir que 

cada desafio seja atacado no momento certo(AN); Estabelecer prioridade inicial 

para os projetos e programa mais ligados a estratégia da organização(AZ); Criar 

termo de abertura (plano de projeto) do PMO nos mesmos moldes de um termo 

de abertura de projeto(SA);Assegurar apoio e comprometimento da alta 

gestão(SA);Conseguir aprovação do termo de abertura do 

PMO(SA);.Planejamento da implantação(EG); Identificar e definir nível de 

prioridade de todos os projetos(CR) 

• Definir metodologias e processos relacionados a gestão de projetos(AZ); Definir 

macroprocesso que represente o fluxo de atividades do BPMO(UN);Desenvolver 

plano de comunicações(LE) Alinhamento do BPMO aos padrões corporativos, a 

arquitetura corporativa, a modelagem empresarial e as outras disciplinas de 

TI(VR); Implantar métodos de gerenciamento de projetos(CR); Plano de 

comunicações com a organização (KR);Suporte a metodologia de gestão de 

projetos(KR) 

• Treinar todas as equipes principais, de projetos e de negócios(CR);Treinamento 

para os funcionários de dentro e de fora do PMO(AS); Capacitação de 

Pessoal(XC);  

• Lançar formalmente o PMO com eventos promocionais e trabalhos 

missionários(AN);Implementar formalmente o PMO, migrando programas e 

projetos para sua responsabilidade de forma que ele comece a cumprir com seus 

objetivos definidos(AZ) ;Iniciativas de longo prazo(CR); Implantação da 

solução(XC); Criação do escritório de processos(JN) 
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• Melhoria e Suporte(CR);Continuamente acompanhar as métricas e o status dos 

projetos(SA);Depois de um período, normalmente três meses, realizar uma 

auditoria para ver se o PMO está funcionando conforme 

esperado(AZ);Aumentar a visibilidade sobre o progresso da entrega de 

projetos(KR); Operação assistida ao escritório(XC) ; Garantir a melhoria 

contínua do BPMO através da gestão de mudanças(VR) 

3. Depois dessa unificação, foi possível criar nomenclaturas comuns para as 

etapas que tinham as mesmas funções e em seguida ajustar a ordem das 

mesmas. O resultado final foi: 

1. Assessorar o nível de maturidade da organização em gestão de processos e 

gestão de projetos. 

a. Realizar uma análise interna dos stakeholders para entender as 

necessidades e expectativas em relação a criação de um escritório 

2. Definir missão, objetivos e estratégia do Escritório 

a. Definir os itens com base nas análises do assessoramento. 

b. Formular a visão e estratégia do que vai ser o escritório envolvendo o 

máximo de stakeholders possível. 

3. Definir Patrocinador Executivo 

a. Pode ser uma única pessoa ou pode ser parte de um comitê. Pode ser uma 

pessoa contratada para essa finalidade ou uma pessoa já interna da 

organização. 

4. Eleger o local da estrutura organizacional de inserção do escritório. 

a. Identificar tipo de estrutura organizacional e definir a atuação do 

escritório conforme a estrutura organizacional. 

5. Formalizar o plano de criação do Escritório. 

a. Deve endereçar: tipo e funções do escritório, plano de transição, 

benefícios, stakeholders, métricas, critérios de sucesso, definição de 

como a implementação será monitorada e o comitê de direcionamento, 

ou conselho de governança, que será responsável por ele. 

6. Definir atividades do Escritório 

a. Comparar as necessidades da organização com atividades típicas de 

escritórios de projetos e processos. 

7. Definir papéis e responsabilidades  

a. Contratar os funcionários do escritório de forma que represente bem a 

gestão de projetos e processos para que desfrutem de respeito na 

organização 
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8. Definir metodologias, padrões, processos e plano de comunicações. 

9. Fazer um planejamento gradual da implantação de forma a garantir que cada 

desafio seja atacado no momento certo 

a. Estabelecer prioridade inicial para os projetos e processos mais ligados a 

estratégia da organização 

10. Treinamento para os funcionários de dentro e de fora do PMO 

11. Lançar formalmente o PMO com eventos promocionais e trabalhos missionários 

12. Melhoria e Suporte 

a. Continuamente acompanhar as métricas e o status das iniciativas. 
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Apêndice E – Definição das Categorias de Atividades e Papéis e 
Responsabilidades 

 

 

 
 

 

 

Quadro 33 - Categorias de atividades dos modelos estudados 
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Figura 32 - Sintetização das categorias dos modelos em 5 categorias 

Fonte: Autoria própria 
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Apêndice F – Catálogo de Atividades 
 

O catálogo foi feito em três etapas. Primeiro foram consolidadas as atividades 

de cada escritório. Em seguida foram consolidadas as atividades dos dois escritórios. 

Por fim, foi extraída a primeira versão do catálogo que foi ainda refinado para o 

trabalho. É importante ressaltar que entre cada uma dessas etapas foram feitas análises 

que motivaram algumas modificações. 

 

Atividades Consolidadas dos PMOs 

GESTÃO DE PORTFÓLIO/ ESTRATÉGIA 

 Planejamento Estratégico SALAMEH 

 Articular a estratégia em objetivos e metas que sejam significantes mensuráveis AZIZ 

o Garantir a ligação entre a estratégia organizacional e os programas e projetos 

CRAWFORD 

o Aconselhar a gestão executiva sobre a viabilidade dos objetivos estratégicos 

AZIZ 

o Definir métricas de mensuração, identificar critérios para sucesso ou falha do 

atingimento de objetivos estratégicos, contribuições financeiras, satisfação de 

stakeholders, perfil de riscos e utilização de recursos AZIZ 

 Garantir que as métricas são relevantes para os objetivos e a estratégia 

da organização AZIZ 

 Desenvolver novas métricas quando apropriado, deletar ou modificar 

métricas que perderam a relevância ou que não suportam mais os 

objetivos e a estratégia da organização AZIZ 

 Garantir que as métricas não confundam os stakeholders para garantir 

um acompanhamento ativo dos projetos AZIZ 

 Gestão de portfólio CRAWFORD SALAMEH 

o Recomendar a seleção, encerramento ou iniciação de componentes para 

garantir que o portfólio esteja alinhado aos objetivos estratégicos da 

organização AZIZ 

o Realizar a governança do portfólio AZIZ 

o Gerenciar riscos no nível de portfólio AZIZ 

o Gerenciar comunicações e stakeholders no nível de portfólio AZIZ 

o Gerenciar alocação estratégicas de recursos, negociando e coordenando 

recursos dentre os diversos componentes do portfólio AZIZ 

o Definir uma estratégia de gestão de portfólio AZIZ 

o Planejar oferta e demanda de recursos, projetos e programas AZIZ 

o Fornecer uma visão geral do portfólio e gerir o valor do mesmo AZIZ 

o Suportar propostas e avaliações de componentes, facilitando a priorização e 

autorização e supervisionando processos de revisão AZIZ 

o Fornecer informações sobre o progresso de projetos e programas relativos ao 

processo de governança do portfólio AZIZ 

o Seleção e priorização de projetos CRAWFORD ANDERSEN 

o Informações de portfolio de projetos KENDALL & ROLLINS 

o Portfolios de ativos, objetivos estratégicos e recursos KENDALL & ROLLINS 

o Técnicas de priorização KENDALL & ROLLINS 
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o Escalonamento de projetos KENDALL & ROLLINS 

o Gestão de recursos estratégicos KENDALL & ROLLINS 

o Análises KENDALL & ROLLINS 

 

 Gestão de governança e performance SALAMEH 

o Reunir e fornecer resultados sobre a performance de os componentes do 

portfólio AZIZ 

o Relatoria e governança executiva KENDALL & ROLLINS 

 

 Criação de cultura de gestão de projetos na organização CRAWFORD 

 Gestão de mudanças organizacionais SALAMEH 

 
GESTÃO DE METODOLOGIA 

 Estabelecer, desenvolver e gerenciar metodologias e processos de gestão de projetos 

ANDERSEN SALAMEH 

o Desenvolvimento e manutenção dos processos e metodologias referentes a 

gestão de projetos. CRAWFORD 

o Metodologias, ferramentas e processos de gestão de projetos KENDALL 

& ROLLINS 

 Desenvolvimento de padrões para ciclo de vidas de projetos específicos conhecidos 

(software, processo, produto, etc.) CRAWFORD 

 Criar padrões de templates para a documentação CRAWFORD 

 Estabelecer e gerenciar um local de fácil acesso aos templates (intranet, portal web, 

etc.) CRAWFORD 

 Melhoria contínua dos processos padrões e metodologias através de benchmarking 

das melhores práticas de mercado e lições aprendidas da organização CRAWFORD 

 Auditoria do cumprimento de padrões CRAWFORD 

 Auxilia a organização no desenvolvimento de um processo de priorização de portfólio. 

CRAWFORD 

 Identificar competências carentes de melhoria na organização CRAWFORD 

 Prover treinamentos para o público-alvo identificado. Pode ser feito por consultores 

internos ou externos dependendo da necessidade. CRAWFORD 

 Estabelecer e manter os softwares de gestão de projetos CRAWFORD 

 Integrar os softwares do escritório aos softwares corporativos CRAWFORD 

 Estabelecer padrões de utilização de cada software e de quando cada um deve ser 

utilizado CRAWFORD 

 Criação e apoio a uma área de helpdesk para dar suporte aos gerentes de projetos 

CRAWFORD 

 Tutoria KENDALL & ROLLINS 

 Treinamento e desenvolvimento de competências ANDERSEN 

o Treinamento em Metodologia KENDALL & ROLLINS 

o Treinamento em Ferramentas KENDALL & ROLLINS 

o Treinamento em Gestão de projetos básico KENDALL & ROLLINS 

o Treinamento em Certificação KENDALL & ROLLINS 

o Treinamento em Trabalho em equipe KENDALL & ROLLINS 

o Treinamento em Gestão de projetos avançado KENDALL & ROLLINS 
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o Treinamento em Software de agendamento KENDALL & ROLLINS 

 

GESTÃO DO ESCRITÓRIO (ADMINISTRAÇÃO & SUPORTE) 

 Help Desk KENDALL & ROLLINS 

 Portal web/ Gestão de informação KENDALL & ROLLINS 

 Recrutamento de recursos KENDALL & ROLLINS 

 Inteface com o cliente KENDALL & ROLLINS 

 Contabilidade de projetos KENDALL & ROLLINS 

 Previsão e planejamento de operações KENDALL & ROLLINS 

 Coleção de dados e distribuição de relatórios KENDALL & ROLLINS 

 Acompanhamento de ativos KENDALL & ROLLINS 

 Materiais e suprimentos KENDALL & ROLLINS 

 Gestão de contratos e mudanças KENDALL & ROLLINS 

 Métricas, bônus, trilha de carreira, prêmios e reconhecimento KENDALL & ROLLINS 

 Gestão de talentos SALAMEH 

 Administração e suporte SALAMEH 

 Suporte a softwares CRAWFORD 

 Arquivos 

o Repositório de informações KENDALL & ROLLINS 

o Segurança e integridade dos dados KENDALL & ROLLINS 

o Gestão de conhecimento/ biblioteca de documentos dos projetos KENDALL & 

ROLLINS SALAMEH 

o Lições aprendidas KENDALL & ROLLINS 

o Contratos encerrados KENDALL & ROLLINS 

 

 

PROJETOS 

Processos de gestão do ciclo de vida dos projetos 

 Fornecer e alocar gerentes de projetos AZIZ 

 Assumir responsabilidade pela performance e entrega de programas AZIZ 

 Suportar a gestão do cronograma e custos no nível de programa AZIZ 

 Definir os padrões de qualidade para o programa e os seus componentes AZIZ 

 Suportar gestão de recursos dentre os programas AZIZ 

 Fornecer suporte centralizado para gestão de mudanças e acompanhamento de riscos 

e problemas no nível de programa AZIZ 

 Ajustar métricas de performance e verificar os impactos gerais no nível de portfólio 

AZIZ 

 Assumir a responsabilidade por gerenciar os projetos e as suas entregas AZIZ 

 Selecionar, gerenciar e implantar recursos dedicados ou compartilhados nos projetos 

AZIZ 

 Gerenciar recursos compartilhados entre os projetos AZIZ 

 Acompanhar projetos que não estejam sendo gerenciados pelo PMO enquanto 

realizam também transferência de conhecimento para esses gerentes de projetos 

departamentais CRAWFORD 

 Auditar o andamento em geral dos projetos na organização CRAWFORD 
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 Resgate de projetos KENDALL & ROLLINS 

 Aceleramento, avaliação, identificação de ameaças e oportunidades, auditoria e gestão 

de riscos de projetos KENDALL & ROLLINS 

 Suporte a gestão de projetos (metodologia, ferramentas, consultoria, etc.) ANDERSEN 

 Suporte aos project owners. Dar apoio a alta gestão que tem responsabilidade sobre 

portfólios de projetos. ANDERSEN 

 Gestão de entrega de programas/projetos SALAMEH 

 Gestão de recursos entre os diversos projetos CRAWFORD 

 Gestão da qualidade dos projetos CRAWFORD ANDERSEN 

 

 

Processos de gestão no dia a dia 
 Documentação (WBS, cronograma, estimativa de custos, etc.) CRAWFORD 

 Controle de mudanças CRAWFORD 

 Manter de repositório de projetos (Em andamento e terminados) CRAWFORD 

 Acompanhamento de projetos (Relatórios, Dashboards executivos, etc.) 

CRAWFORD 

 Gestão de riscos CRAWFORD 

 Manter de repositório de recursos (Alocados e livres) CRAWFORD 

 Acompanhamento de custos CRAWFORD 

 Gerenciar projetos na organização CRAWFORD 

 Atuar como especialista em projetos quando solicitado por membros do 

próprio PMO ou de outras áreas da organização CRAWFORD 

 

Atividades Consolidadas dos BPMOs 

GESTÃO DE PORTFÓLIO/ ESTRATÉGIA 

 Articular estratégias, processos e abordagem de mudança UNIRIO 

o Desdobrar estratégias para processos ELOGROUP 

 Gestão de portfólio de projetos de processos UNIRIO/ ELO GROUP 

 Gestão de portfólio de processos (ELOGROUP/VON ROSING/UNIRIO 

o Planejar evolução dos serviços BPM ELOGROUP 

o Analisar demanda por serviços BPM ELOGROUP 

o Programas serviços BPM ELOGROUP 

o Monitorar Serviços BPM ELOGROUP 

o Avaliar resultados de BPM ELOGROUP 

o Métricas de processos de negócios, indicadores de performance (KPI) e 

monitoramento das atividades de negócio (VON ROSING) 

 Políticas de investimento de BPM (VON ROSING) 

o Planejamento, aprovação e financiamento de projetos 

o Políticas de acesso e transparência ao orçamento de BPM 

 Arquitetura de processos de negócios de alto nível (VON ROSING) 

 Desenvolver plano de comunicação (Levy) 

 Promover governança dos processos UNIRIO 

o Papéis e responsabilidades de governança VON ROSING 
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GESTÃO DE METODOLOGIA 

 

 Disseminar cultura BPM ELO GROUP  

o Cuidar de uma biblioteca de registros de melhores práticas e lições aprendidas 

de BPM (colecionar, ordenar, armazenar e filtrar) LEVY 

o Princípios guiadores do BPM VON ROSING 

 Estabelecimento de um padrão de processos que pode incluir metodologia, medidas 

de performance de processos, qualidade de processos, ferramentas e técnicas JESTON 

& NELLIS VON ROSING 

o Políticas de processos de negócios para stakeholders e usuários finais VON 

ROSING 

o Selecionar técnicas de gestão de processos UNIRIO 

o  Selecionar sistemas de gestão de processos UNIRIO 

 Especificar sistemas ELO GROUP 

o Gerenciar qualidade da gestão dos processos UNIRIO ???? 

 Metodologia de ciclo de vida de processos de negócios VON ROSING 

 Papéis e responsabilidades de BPM VON ROSING/ ELO GROUP 

o Habilidades, expertise, divisão de trabalho e atribuições VON ROSING 

 Treinamento e educação em BPM VON ROSING 

 Comunicação e gestão da informação VON ROSING 

 Gestão de políticas e compromissos VON ROSING 

 Gestão do conhecimento de BPM VON ROSING 

 Implantar modelo de referência ELO GROUP – (Planejamento, avaliação, implantação e 

gestão de modelos de referência como ISSO, ITIL, eTOM, COPC, PNQ com foco em 

certificação, benchmarking ou premiação.) 

 Definir sistemas para os processos UNIRIO 

 

GESTÃO DO ESCRITÓRIO (ADMINISTRAÇÃO & SUPORTE) 

 Gerenciar os processos do escritório de processos UNIRIO 

 Administrar recursos humanos de BPM ELO GROUP 

o Prover recursos com habilidades em processos para o negócio JESTON & NELIS 

 Administrar métodos e ferramentas ELO GROUP 

 Manter sistemas do escritório de processos UNIRIO 

 Preparar equipe do escritório de processos UNIRIO 

 Registrar aprendizado sobre processos UNIRIO 

 Manter plano de comunicação do escritório de processos UNIRIO 

 Administrar orçamento de BPM UNIRIO/ELOGROUP 

 Gestão de ambiente VON ROSING 

 

PROCESSSO 

Processos de gestão do ciclo de vida dos processos 

 Gerenciar levantamento dos processos UNIRIO 

o Mapear processos as-is ELO GROUP 

o Análise e modelagem de processos de negócios VON ROSING 

 Gerenciar melhoria dos processos UNIRIO 
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o Melhorar processos to-be ELO GROUP 

o Automatizar processos ELO GROUP 

o Gerir regras de negócios ELO GROUP 

o Design e teste de processos de negócios VON ROSING 

 Gerenciar a implantação mudanças nos novos processos UNIRIO 

o Acompanhar implantação de mudanças ELO GROUP 

o Integração de processos de negócios com informação, serviços e regras VON 

ROSING 

 Atualizar procedimentos manuais ELO GROUP 

 Dispensa de processos VON ROSING 

 Preparar equipes de gestão de processos UNIRIO 

o Prover capacitação em BPM ELO GROUP 

 Definir indicadores de desempenho para os processos UNIRIO 

o Monitorar desempenho de processos ELO GROUP 

 Definir competências para os processos UNIRIO 

o Gerir competências por processos ELO GROUP 

 Definir responsáveis para os processos UNIRIO 

 Definir riscos para os processos UNIRIO 

o Gerir riscos e controles internos ELO GROUP 

 Definir procedimentos para os processos UNIRIO 

 Gerir maturidade de processos ELO GROUP 

 Realizar benchmarking ELO GROUP 

 Atualizar cadeia de valor ELO GROUP 

 Gerir custos por processos ELO GROUP 

Processos de gestão no dia a dia 
 Acompanhar execução dos processos UNIRIO 

 Controlar execução dos processos UNIRIO VON ROSING 

 Registrar o desempenho dos processos UNIRIO VON ROSING 

 Medição e relatorias dos processos de negócios VON ROSING 

 Controlar desvios de impacto UNIRIO 

 Avaliar desempenho dos processos UNIRIO  

 Verificação de conformidade VON ROSING ELO GROUP 

o Auditar processos ELO GROUP 

 Compartilhamento da plataforma de processos de negócios VON ROSING 

 Operações de infraestrutura do sistema de BPM (do inglês, Business Process 

Management System, BPMS) VON ROSING 

 Suporte a infraestrutura de BPMS VON ROSING 

 Suporte ao usuário final de processos de negócios VON ROSING 

Atividades Consolidadas dos PMOs e BPMOs 

GESTÃO DE PORTFÓLIO/ ESTRATÉGIA 

 Articular a estratégia em objetivos e metas que sejam significantes mensuráveis AZIZ 

SALAMEH 

o Desdobrar estratégias para processos ELOGROUP 
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o Garantir a ligação entre a estratégia organizacional, os programas, os projetos 

e os processos CRAWFORD UNIRIO 

o Aconselhar a gestão executiva sobre a viabilidade dos objetivos estratégicos 

AZIZ 

o Definir métricas de mensuração relevantes e claras, identificar critérios para 

sucesso ou falha do atingimento de objetivos estratégicos, contribuições 

financeiras, satisfação de stakeholders, perfil de riscos e utilização de recursos 

AZIZ 

 Gestão de portfólio de processos (ELOGROUP/VON ROSING/UNIRIO 

o Planejar evolução dos serviços BPM, analisar demanda por serviços, programar 

serviços, monitorar serviços, avaliar resultados de BPM ELOGROUP 

o Métricas de processos de negócios, indicadores de performance (KPI) e 

monitoramento das atividades de negócio (VON ROSING) 

 Gestão de portfólio de projetos CRAWFORD SALAMEH UNIRIO/ ELO GROUP 

o Recomendar a seleção, encerramento ou iniciação de componentes para 

garantir que o portfólio esteja alinhado aos objetivos estratégicos da 

organização AZIZ CRAWFORD ANDERSEN 

o Realizar a governança do portfólio AZIZ 

o Gerenciar riscos no nível de portfólio AZIZ 

o Gerenciar comunicações e stakeholders no nível de portfólio AZIZ 

o Gerenciar alocação estratégicas de recursos, negociando e coordenando 

recursos dentre os diversos componentes do portfólio AZIZ 

o Definir uma estratégia de gestão de portfólio AZIZ 

o Planejar oferta e demanda de recursos, projetos e programas AZIZ 

o Reunir e fornecer resultados sobre a performance dos componentes do 

portfólio AZIZ KENDALL & ROLLINS 

o Suportar propostas e avaliações de componentes, facilitando a priorização e 

autorização e supervisionando processos de revisão AZIZ KENDALL & ROLLINS 

o Fornecer informações sobre o progresso de projetos e programas relativos ao 

processo de governança do portfólio AZIZ 

o Portfolios de ativos, objetivos estratégicos e recursos KENDALL & ROLLINS 

o Gestão de recursos estratégicos KENDALL & ROLLINS 

 Arquitetura de processos de negócios de alto nível (VON ROSING) 

 Gestão de governança e performance SALAMEH UNIRIO 

o Relatoria e governança executiva KENDALL & ROLLINS 

o Papéis e responsabilidades de governança VON ROSING 

 Gestão de mudanças organizacionais SALAMEH 

 Políticas de investimento: Planejamento, aprovação e financiamento de projetos & 

Políticas de acesso e transparência ao orçamento (VON ROSING) 

 Desenvolver plano de comunicação (Levy) 

 Promover e disseminar cultura de projetos e processos na organização CRAWFORD 

ELO GROUP VON ROSING 

 

GESTÃO DE METODOLOGIA 

 

 Auxilia a organização no desenvolvimento de um processo de priorização de portfólio. 

CRAWFORD 
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 Estabelecimento de um padrão de processos que pode incluir metodologia, medidas 

de performance de processos, qualidade de processos, ferramentas e técnicas JESTON 

& NELLIS VON ROSING - Estabelecer, desenvolver e gerenciar metodologias e 

processos de gestão de projetos ANDERSEN SALAMEH 

o Cuidar de uma biblioteca de registros de melhores práticas e lições aprendidas 

de BPM (colecionar, ordenar, armazenar e filtrar) LEVY 

o Desenvolvimento e manutenção dos processos e metodologias referentes a 

gestão de projetos. CRAWFORD KENDALL & ROLLINS 

o Criar padrões de templates para a documentação CRAWFORD 

o Políticas de processos de negócios para stakeholders e usuários finais VON 

ROSING 

o Selecionar técnicas de gestão de processos UNIRIO 

o Selecionar sistemas de gestão de processos UNIRIO 

 Especificar sistemas ELO GROUP 

o Gerenciar qualidade da gestão dos processos UNIRIO 

 Estabelecer e gerenciar um local de fácil acesso aos templates (intranet, portal web, 

etc.) CRAWFORD 

 Melhoria contínua dos processos padrões e metodologias através de benchmarking 

das melhores práticas de mercado e lições aprendidas da organização CRAWFORD 

 Auditoria do cumprimento de padrões CRAWFORD 

 Metodologia de ciclo de vida de processos de negócios VON ROSING 

 Desenvolvimento de padrões para ciclo de vidas de projetos específicos conhecidos 

(software, processo, produto, etc.) CRAWFORD 

 Papéis e responsabilidades de BPM VON ROSING/ ELO GROUP 

o Habilidades, expertise, divisão de trabalho e atribuições VON ROSING 

 Identificar competências carentes de melhoria na organização CRAWFORD 

 Treinamento e desenvolvimento de competências em projetos e BPM. Pode ser 

feito por consultores internos ou externos dependendo da necessidade. ANDERSEN 
VON ROSING CRAWFORD 

 Comunicação e gestão da informação VON ROSING 

 Gestão de políticas e compromissos VON ROSING 

 Gestão do conhecimento de BPM VON ROSING 

 Estabelecer e manter os softwares de gestão de projetos CRAWFORD 

o Definir sistemas para os processos UNIRIO 

 Integrar os softwares do escritório aos softwares corporativos CRAWFORD 

 Estabelecer padrões de utilização de cada software e de quando cada um deve ser 

utilizado CRAWFORD 

 Criação e apoio a uma área de helpdesk para dar suporte aos gerentes de projetos 

CRAWFORD 

 Implantar modelo de referência ELO GROUP – (Planejamento, avaliação, implantação e 

gestão de modelos de referência como ISO, ITIL, eTOM, COPC, PNQ com foco em 

certificação, benchmarking ou premiação.) 

 Tutoria KENDALL & ROLLINS 

 

GESTÃO DO ESCRITÓRIO (ADMINISTRAÇÃO & SUPORTE) 

 Gerenciar os processos do escritório de processos UNIRIO 

 Administrar recursos humanos ELO GROUP 
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o Recrutamento de recursos com as habilidades necessárias KENDALL & ROLLINS 

JESTON & NELIS 

o Preparar equipe do escritório UNIRIO 

o Gestão de talentos: métricas, bônus, trilha de carreira, prêmios e 

reconhecimento KENDALL & ROLLINS SALAMEH 

 

 Administrar métodos e ferramentas ELO GROUP 

o Help Desk KENDALL & ROLLINS 

o Suporte a softwares CRAWFORD 

o Manter sistemas do escritório de processos UNIRIO 

o Portal web/ Gestão de informação KENDALL & ROLLINS 

o Registrar aprendizado sobre processos UNIRIO 

o Coleção de dados e distribuição de relatórios KENDALL & ROLLINS 

o Arquivos 

 Repositório de informações KENDALL & ROLLINS 

 Segurança e integridade dos dados KENDALL & ROLLINS 

 Gestão de conhecimento/ biblioteca de documentos dos projetos 

KENDALL & ROLLINS SALAMEH 

 Lições aprendidas KENDALL & ROLLINS 

 Contratos encerrados KENDALL & ROLLINS 

 

 Manter plano de comunicação do escritório de processos UNIRIO 

 Administrar orçamento de BPM e de Projetos UNIRIO/ELOGROUP KENDALL & ROLLINS 

 Previsão e planejamento de operações KENDALL & ROLLINS 

 Acompanhamento de ativos KENDALL & ROLLINS 

 Materiais e suprimentos KENDALL & ROLLINS 

 Gestão de contratos e mudanças KENDALL & ROLLINS 

 Gestão de ambiente VON ROSING 

 

PROCESSSO 

Processos de gestão do ciclo de vida dos processos 

 Gerenciar levantamento dos processos UNIRIO 

o Mapear processos as-is ELO GROUP 

o Análise e modelagem de processos de negócios VON ROSING 

 Gerenciar melhoria dos processos UNIRIO 

o Melhorar processos to-be ELO GROUP 

o Automatizar processos ELO GROUP 

o Gerir regras de negócios ELO GROUP 

o Design e teste de processos de negócios VON ROSING 

 Gerenciar a implantação mudanças nos novos processos UNIRIO 

o Acompanhar implantação de mudanças ELO GROUP 

o Integração de processos de negócios com informação, serviços e regras VON 

ROSING 

 Atualizar procedimentos manuais ELO GROUP 

 Dispensa de processos VON ROSING 

 Preparar equipes de gestão de processos UNIRIO 

o Prover capacitação em BPM ELO GROUP 
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 Definir indicadores de desempenho para os processos UNIRIO 

o Monitorar desempenho de processos ELO GROUP 

 Definir competências para os processos UNIRIO 

o Gerir competências por processos ELO GROUP 

 Definir responsáveis para os processos UNIRIO 

 Definir riscos para os processos UNIRIO 

o Gerir riscos e controles internos ELO GROUP 

 Definir procedimentos para os processos UNIRIO 

 Gerir maturidade de processos ELO GROUP 

 Realizar benchmarking ELO GROUP 

 Atualizar cadeia de valor ELO GROUP 

 Gerir custos por processos ELO GROUP 

PROCESSOS DE GESTÃO NO DIA A DIA 
 Acompanhar e controlar execução dos processos UNIRIO VON ROSING 

 Registrar o desempenho dos processos UNIRIO VON ROSING 

o Avaliar desempenho dos processos UNIRIO  

o Medição e relatorias dos processos de negócios VON ROSING 

o Controlar desvios de impacto UNIRIO 

 Verificação de conformidade VON ROSING ELO GROUP 

o Auditar processos ELO GROUP 

 Compartilhamento da plataforma de processos de negócios VON ROSING 

 Operações de infraestrutura do sistema de BPM (do inglês, Business Process 

Management System, BPMS) VON ROSING 

 Suporte a infraestrutura de BPMS VON ROSING 

 Suporte ao usuário final de processos de negócios VON ROSING 

 

PROJETOS 

Processos de gestão do ciclo de vida dos projetos 

 Fornecer e alocar gerentes de projetos AZIZ 

 Assumir responsabilidade pela performance e entrega de programas AZIZ 

 Suportar a gestão do cronograma e custos no nível de programa AZIZ 

 Definir os padrões de qualidade para o programa e os seus componentes AZIZ 

 Suportar gestão de recursos dentre os programas AZIZ 

 Fornecer suporte centralizado para gestão de mudanças e acompanhamento de riscos 

e problemas no nível de programa AZIZ 

 Ajustar métricas de performance e verificar os impactos gerais no nível de portfólio 

AZIZ 

 Assumir a responsabilidade por gerenciar os projetos e as suas entregas AZIZ 

 Selecionar, gerenciar e implantar recursos dedicados ou compartilhados nos projetos 

AZIZ 

 Gestão de recursos, inclusive os compartilhados, entre os diversos projetos 

CRAWFORD AZIZ 

 Acompanhar projetos que não estejam sendo gerenciados pelo PMO enquanto 

realizam também transferência de conhecimento para esses gerentes de projetos 

departamentais CRAWFORD 

 Auditar o andamento em geral dos projetos na organização CRAWFORD 
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 Resgate de projetos KENDALL & ROLLINS 

 Aceleramento, avaliação, identificação de ameaças e oportunidades, auditoria e gestão 

de riscos de projetos KENDALL & ROLLINS 

 Suporte a gestão de projetos (metodologia, ferramentas, consultoria, etc.) ANDERSEN 

 Suporte aos project owners. Dar apoio a alta gestão que tem responsabilidade sobre 

portfólios de projetos. ANDERSEN 

 Gestão de entrega de programas/projetos SALAMEH 

 Gestão da qualidade dos projetos CRAWFORD ANDERSEN 

 

Processos de gestão no dia a dia 
 Documentação (WBS, cronograma, estimativa de custos, etc.) CRAWFORD 

 Controle de mudanças CRAWFORD 

 Manter de repositório de projetos (Em andamento e terminados) CRAWFORD 

 Acompanhamento de projetos (Relatórios, Dashboards executivos, etc.) 

CRAWFORD 

 Gestão de riscos CRAWFORD 

 Manter de repositório de recursos (Alocados e livres) CRAWFORD 

 Acompanhamento de custos CRAWFORD 

 Gerenciar projetos na organização CRAWFORD 

 Atuar como especialista em projetos quando solicitado por membros do 

próprio PMO ou de outras áreas da organização CRAWFORD 

 

Catálogo Inicial de Atividades do PPMO 

Gestão de portfólio/ Estratégia 

 Articular a estratégia em objetivos e metas que sejam significantes e mensuráveis 

garantindo a ligação dos mesmos com os programas, projetos e processos de negócios 

da organização. AZIZ SALAMEH ELOGROUP CRAWFORD UNIRIO 

 Gestão de portfólio de processos ELOGROUP/VON ROSING/UNIRIO 

 Gestão de portfólio de projetos CRAWFORD SALAMEH UNIRIO/ ELO GROUP/AZIZ/ 

ANDERSEN KENDALL & ROLLINS 

 Gestão de governança e performance SALAMEH UNIRIO KENDALL & ROLLINS VON 

ROSING 

 Gestão de mudanças organizacionais SALAMEH 

 Políticas de investimento: Planejamento, aprovação e financiamento de projetos & 

Políticas de acesso e transparência ao orçamento (VON ROSING) 

 Desenvolver plano de comunicação (Levy) 

 Promover e disseminar cultura de projetos e processos na organização CRAWFORD 

ELO GROUP VON ROSING 

 Arquitetura de processos de negócios de alto nível (VON ROSING) 

 

 

Gestão de metodologia 

 

 Auxilia a organização no desenvolvimento de um processo de priorização de portfólio. 

CRAWFORD 
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 Estabelecer, desenvolver e gerenciar metodologias, padrões, processos e sistemas de 

gestão de projetos e gestão de processos de negócios JESTON & NELLIS VON ROSING 

ANDERSEN SALAMEH CRAWFORD KENDALL & ROLLINS UNIRIO ELO GROUP 

 Melhoria contínua dos processos padrões e metodologias através de benchmarking 

das melhores práticas de mercado e lições aprendidas da organização CRAWFORD 

 Cuidar de uma biblioteca de registros de melhores práticas e lições aprendidas de BPM 

e de projetos (colecionar, ordenar, armazenar e filtrar) LEVY KENDALL & ROLLINS 

SALAMEH VON ROSING CRAWFORD 

 Estabelecer um local de fácil acesso aos templates (intranet, portal web, etc.) 

CRAWFORD 

 Auditoria do cumprimento de padrões CRAWFORD 

 Metodologia de ciclo de vida de processos de negócios VON ROSING 

 Desenvolvimento de padrões para ciclo de vidas de projetos específicos conhecidos 

(software, processo, produto, etc.) CRAWFORD 

 Definição de papéis e responsabilidades de BPM e da gestão de projetos VON ROSING/ 

ELO GROUP 

 Identificar competências carentes de melhoria na organização CRAWFORD 

 Treinamento e desenvolvimento de competências em projetos e BPM. Pode ser 

feito por consultores internos ou externos dependendo da necessidade. ANDERSEN 
VON ROSING CRAWFORD KENDALL & ROLLINS 

 Comunicação e gestão da informação VON ROSING 

 Integrar os softwares do escritório aos softwares corporativos CRAWFORD 

 Criação e apoio a uma área de helpdesk para dar suporte aos gerentes de projetos 

CRAWFORD 

 Implantar modelo de referência ELO GROUP – (Planejamento, avaliação, implantação e 

gestão de modelos de referência como ISO, ITIL, eTOM, COPC, PNQ com foco em 

certificação, benchmarking ou premiação.) 

 Definir os padrões de qualidade AZIZ CRAWFORD UNIRIO JESTON & NELLIS VON 

ROSING 

 

 

Gestão do escritório (Administração & suporte) 

 Gerenciar os processos do escritório de processos UNIRIO 

 Administração de recursos humanos e gestão de talentos: recrutamento, métricas, 

bônus, trilha de carreira, prêmios e reconhecimento KENDALL & ROLLINS SALAMEH 

ELO GROUP JESTON & NELIS UNIRIO 

 Administrar métodos e ferramentas ELO GROUP 

 Help Desk KENDALL & ROLLINS 

 Suporte a softwares CRAWFORD VON ROSING 

 Manter sistemas do escritório de processos UNIRIO 

 Suporte ao usuário final de processos de negócios VON ROSING 

 Suporte a gestão de projetos (metodologia, ferramentas, consultoria, etc.) ANDERSEN 

 Portal web/ Gestão de informação KENDALL & ROLLINS 

 Registrar aprendizado sobre processos UNIRIO 

 Coleção de dados e distribuição de relatórios KENDALL & ROLLINS 

 Manter plano de comunicação do escritório de processos UNIRIO 
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 Administrar orçamento de iniciativas de BPM e de Projetos UNIRIO/ELOGROUP 

KENDALL & ROLLINS 

 Previsão e planejamento de operações KENDALL & ROLLINS 

 Acompanhamento de ativos KENDALL & ROLLINS 

 Materiais e suprimentos KENDALL & ROLLINS 

 Gestão de contratos e mudanças KENDALL & ROLLINS 

 Gestão de ambiente VON ROSING 

 

PROCESSSO 

 Gerenciar levantamento e mapeamento dos processos UNIRIO ELO GROUP VON 

ROSING 

 Gerenciar melhoria, design e testes dos processos UNIRIO ELO GROUP VON ROSING 

 Gerenciar a implantação mudanças nos novos processos UNIRIO ELO GROUP VON 

ROSING 

 Atualizar procedimentos manuais ELO GROUP 

 Dispensa de processos VON ROSING 

 Definir e monitorar indicadores de desempenho para os processos UNIRIO ELO GROUP 

 Definir e gerir competências para os processos UNIRIO ELO GROUP 

 Definir responsáveis para os processos UNIRIO 

 Definir e gerir riscos para os processos UNIRIO ELO GROUP 

 Definir procedimentos para os processos UNIRIO 

 Gerir maturidade de processos ELO GROUP 

 Realizar benchmarking ELO GROUP 

 Atualizar cadeia de valor ELO GROUP 

 Gerir custos por processos ELO GROUP 

 Acompanhar e controlar execução dos processos UNIRIO VON ROSING 

 Registrar, avaliar e controlar desvios do desempenho dos processos UNIRIO VON 

ROSING 

 Verificação de conformidade e auditoria dos processos VON ROSING ELO GROUP  

PROJETOS 

 Fornecer e alocar gerentes de projetos AZIZ 

 Fornecer especialista em projetos quando solicitado por membros do próprio PMO ou 

de outras áreas da organização CRAWFORD 

 Gestão de entrega de programas/projetos SALAMEH AZIZ 

 Assumir a responsabilidade por gerenciar os projetos e as suas entregas AZIZ 

CRAWFORD 

 Acompanhamento de programas e projetos (Relatórios, Dashboards executivos, etc.) , 

inclusive os não gerenciados pelo PMO. CRAWFORD AZIZ 

 Aceleramento, avaliação, identificação de ameaças e oportunidades, auditoria, gestão 

de riscos e mudanças no nível de programas e de projetos KENDALL & ROLLINS 
CRAWFORD AZIZ 

 Ajustar métricas de performance e verificar os impactos gerais no nível de portfólio 

AZIZ 

 Gestão de recursos, inclusive os compartilhados, entre os diversos programas e 

projetos CRAWFORD AZIZ 
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 Resgate de projetos KENDALL & ROLLINS 

 Documentação (WBS, cronograma, estimativa de custos, etc.) CRAWFORD 

 Acompanhamento de custos CRAWFORD 
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Apêndice G – Catálogo de Papéis & Responsabilidades 
 

Primeiro foi feita uma tabela juntando os papéis identificados em todas as 

referências estudadas. Na análise dessa pesquisa isso foi feito em uma única tabela, 

conforme Quadro 34 abaixo. Para efeitos de visualização no tamanho desta página, 

apresentaremos separado em duas partes, PMOs e BPMOs, nas duas próximas 

páginas. 
Quadro 34 -  Papéis dos escritórios analisados 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Quadro 35 - Papéis dos BPMOs analisados 

CBOK JESTON & NELIS LEVY VON ROSING 

Dono de Processos - uma pessoa ou 

um grupo e participa do desenho, da 
implantação, do acompanhamento ao 

desempenho e das melhorias do 

processo 

 Gerente do BPMO –Suas maiores 

responsabilidades são comunicar-se 
com outros líderes da organização e 

garantir que a equipe esteja 

entregando valor para os mesmos.  

Campeão do Centro (Center 

Champion) – Maior liderança do 
BPMO. Pode variar entre uma 

liderança executiva ou simplesmente 

o líder da unidade de negócio.  

Stakeholders do BPMO – Pessoas da 
organização que devem auxiliar na 

orientação estratégica do BPMO 

Gerente de Processos - trabalha 

subordinado a um dono de 
processos, apoiando-o nas 

atividades. 

 Arquiteto de Processos – 

Responsável por criar e atualizar a 

arquitetura de processos.  

Líderes das Unidades de Negócios – 
Clientes e Consumidores do BPMO 

Donos dos Processos (Process 

Owner) -São responsáveis pela 
governança da performance e 

mudanças dos processos . 

Analista de Processos - são 

responsáveis por realizar trabalhos 

de análise de processos e apoiar o 
desenho de processos em iniciativas 

de transformação.  

 Consultor de BPM/ Gerente de 

Contas – Responsável por discutir e 

identificar as oportunidades de uso 
ou melhoria de BPM com as 

unidades de negócios. 

“Bibliotecário”/administrador –
responsável por coletar, separar, 

armazenar e filtrar 

atualizar/substituir/aposentar.. Pode 
ser desde um gerenciador de pastas 

até um administrador de um portal 

web. 

Gerente do BPMO (BPM CoE 
Manager) – Responsável por 

gerenciar o BPMO e os diversos 

experts em BPM que o compõe. 

Designer de Processos - desenham 

novos processos e transformam 

processos de negócio. 

 Modelador de Processos / Segurador 
da Qualidade – Responsáveis pela 

modelagem e por garantir que os 

projetos estão respeitando os padrões 
de qualidade da organização. 

Analista de políticas/facilitador – 

Expert em BPM para auxiliar 
usuários a fazer reengenharia, 

desenvolver ou melhorar processos 

de negócio. Esse papel introduz no 
BPMO as competências relacionadas 

a processos, melhoria e qualidade. 

Gestor de Portfolio dos Processos de 
Negócio (Business Process Portfolio 

Manager) -Responsável por 

gerenciar o portfólio de projetos 
relacionados a BPM na organização. 

Arquiteto de Processos - são 
responsáveis por desenvolver um 

modelo de arquitetura corporativa de 

processos, implementar e manter um 

repositório de processos de negócio, 

metodologia, modelos de referência 
e padrões relativos a processos 

 Administrador de Ferramentas de 

Gestão & Modelagem de Processos 
de BPM – Responsável por garantir 

que as ferramentas cumprem os 

requisitos desejados pela 

organização. 

Analista de Negócios/ especialista 
no assunto (subject matter expert) – 

Essas figuras permitirão ao BPMO 

participar de todo o ciclo de vida dos 

processos de negócio, suportando-o, 

monitorando-o e colaborando com a 
organização.  

Expert em Processos (Process 

Expert) – Figura com expertise em 
BPM. Deve servir como um 

consultor interno para dúvidas 

relacionadas a metodologia e 

modelagem de processos. 

  

 Treinador (facilitador) de BPM – 

Responsável pelos treinamentos de 
BPM dentro da organização. 

  

Analista de Processos de Negócios 

(Business Process Analyst) – Deve 
ter expertise nos assuntos de negócio 

da organização e ser capaz de 

traduzir as necessidades de negócios 
para projetos de BPM. 

  

 Engenheiro de Processos – 

Responsável pelas soluções 
automatizadas de BPM. Esse papel 

não deve ser incorporado ao BPMO 

e deve ser alguém ligado a área de 
TI. 

  

Engenheiro de Processos (Process 
Engineer) – Responsável por 

conhecer e implementar as melhores 

práticas para a operacionalização do 
BPM na organização (processos de 

tecnologia, ferramentas, estruturar 

suporte, etc.). 

  

 CPO – Responsável por todas as 

iniciativas de processos na 

organização e por garantir o 
alinhamento entre a estratégia 

organizacional e essas iniciativas.  

  

Arquiteto de Processos (Process 
Architect) – Responsável por fazer o 

link entre as regras de negócios e de 

processos na organização. 

  

 Gerente de Programas de BPM – 

Pessoal responsável por gerenciar os 

programas de BPM. É opcional 
porque para essa finalidade a pessoa 

não precisa necessariamente fazer 

parte do escritório. 

  

Suporte Desk de Processos (Process 

Support Desk) – Primeira linha de 
contato para dúvidas operacionais 

relacionadas a BPM na organização. 

  

 Gerente de Projetos de BPM    

Especialista em Métodos e 

Ferramentas (Methods and Tools 

Specialist) – 

  

    

Administrador de Ferramentas (Tool 
Administrator) – Administra os 

diferentes perfis nas ferramentas de 

BPM (autorizações a usuários). 

  

    

Especialista em Treinamentos 

(Training Specialist) – Tem como 
responsabilidade evangelizar a 

organização com transferência de 

conhecimento quanto aos métodos e 
ferramentas de BPM. 

Fonte: Autoria própria. 
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Quadro 36 - Papéis dos PMOs analisados 

PMBOK AZIZ CRAWFORD KENDALL & ROLLINS 

Gerente de projeto  Patrocinadores (Sponsors) Diretor do PMO Executivo do PMO  

Recursos humanos do projeto Conselho de governança 
Gerentes de Projetos: Atua como 

gerente de projetos. 

Gerente de Portfolio de Projetos – 
Esse papel é responsável por toda a 

parte de gestão de portfólio do PMO. 

Especialistas de suporte  Gerente de portfólio 

Mentores de Projetos: Tem 
competências e conhecimentos de 

um gerente de projetos, mas atua 

numa função de apoio aos projetos 
em andamento como consultor. 

Mentor de Gestão de Projetos – 

Responsável pelo papel de consultor 
de projetos do escritório. Trabalha 

no campo dando suporte as equipes 

de projetos, avalia projetos e 
também dá suporte ao resgate de 

projetos 

Representantes de usuários ou de 

clientes 
Gerente de programas  

Planejadores de Projetos: Apoia o 

planejamento de projetos individuais 

e são responsáveis pelo 
planejamento como um todo 

incluindo previsão de gastos, 

utilização de recursos humanos e o 
uso de ferramentas. 

Mentor de Ferramentas de Gestão de 

Projetos – Esse papel trabalha para o 
mentor de gestão de projetos 

oferecendo uma expertise técnica nas 

ferramentas de gestão. 

Vendedores, fornecedores, ou 
contratadas  

Membros da equipe de gestão 
programas 

Controladores de Projetos: São 

responsáveis por acompanhar e 

reportar o andamento dos projetos. 

Especialista de Help Desk- Trabalha 
com atendimento ao cliente 

suportando os pedidos de assistência 

da comunidade de gestão de projetos 
da organização. 

Membros parceiros de negócios  Gerente de projeto – Experts em Metodologia:  

Gerente de Portfolio de Recursos – 
Esse papel é responsável pela gestão 

dos recursos organização, incluindo 

os recursos estratégico. 

Parceiros de negócios  Recursos humanos do projeto 

Especialista em 
Documentação/Bibliotecário: São 

responsáveis pelo padrão, 

arquivamento e manutenção das 
informações e documentos do 

repositório de projetos. 

Especialista em Metodologia- 

Trabalha em conjunto com as 
equipes de projetos para garantir a 

correta utilização da metodologia de 

gestão de projetos. 

  Especialistas de suporte  

Coordenador de Suporte 

Administrativo: Cargo 

administrativo de escritório que é 
responsável por tarefas variadas 

desde a compra de equipamentos de 

escritório ao preparo de itinerário de 
viagens. 

Formador em Gestão de projetos- 
Responsável pelos treinamentos em 

gestão de projetos na organização. 

  
Representantes de usuários ou de 

clientes  

Coordenador de Comunicações: 

Responsável pelo plano de 

comunicação do PMO. Atua nas 

tarefas de planejamento e realização 
da comunicação do PMO frente a 

organização. 

Administrador de dados – 

Responsável pelos documentos e 

arquivos do PMO, atua como um 

bibliotecário provendo suporte para 
o gerente de portfólio quando 

necessário. 

  
Vendedores, fornecedores, ou 

contratadas  

Coordenador de Solução de 
Problemas & Controle de Mudanças: 

É a pessoa responsável por 

desenvolver e manter os processos 
de resolução de conflitos e gestão de 

mudanças dos projetos. Deve saber 

quais são em todos e projetos e 
auxiliar os gerentes dos mesmos. Se 

necessário, deve inclusive atuar 

como facilitador nas reuniões. 

  

  Membros parceiros de negócios  

Coordenador de Gestão de Riscos: 

Tem como responsabilidade 

identificar, qualificar e quantificar os 

riscos dos projetos e seus possíveis 

impactos. Deve atuar também na 
prevenção ou mitigação dos 

mesmos. 

  

  Parceiros de negócios      

Fonte: Autoria própria. 


