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ESTE ARTIGO APRESENTA UMA PROPOSTA INÉDITA DE 
MODELO PARA DEFINIÇÃO E GESTÃO DE INDICADORES 
DE DESEMPENHO EXCLUSIVAMENTE DESENVOLVIDOS 

PARA PMOS (PROJECT MANAGEMENT OFFICES). 
O MODELO PROPOSTO FAZ PARTE DE UMA SÉRIE DE 

SOLUÇÕES DESENVOLVIDAS CONJUNTAMENTE POR 19 
LÍDERES DE PMOS EM IMPORTANTES ORGANIZAÇÕES 

BRASILEIRAS, PARTICIPANTES DA TURMA 2011 DO 
PROGRAMA PMO MASTER CLASS, UMA PIONEIRA 
INICIATIVA DE FORMAÇÃO AVANÇADA DE NÍVEL 

INTERNACIONAL, VOLTADA EXCLUSIVAMENTE PARA 
PROFISSIONAIS EXPERIENTES E DE ALTO POTENCIAL. 

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA PMO MASTER 
CLASS PODEM SER ENCONTRADAS NO WEBSITE  

WWW.PMOMASTERCLASS.COM.BR.
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Introdução

A expansão da utilização das práticas 
de gerenciamento de projetos nos diversos 
setores da sociedade já é fato notório há 
alguns anos. Especialmente no Brasil, ini-
ciativas de pesquisa como o PMSURVEY.
ORG (www.pmsurvey.org), desenvolvido 
pelo Project Management Institute, mostram 
essa evolução a cada ano, seja em áreas no-
vas ou naquelas que tradicionalmente utili-
zam práticas de gerenciamento de projetos. 
Além disso, questões ligadas a essas práticas 
– como a utilização de PMOs (Project Mana-
gement Offices) – ganham cada vez mais es-
paço, despertando a atenção de profissionais 
e gestores que desejam melhores resultados.  

O fato é que qualquer análise mais 
aprofundada sobre o papel de um PMO, 
passa pela qualidade da sua gestão, previsi-
bilidade dos resultados e, inevitavelmente, 
pela contribuição para organização que esse 
tipo de estrutura é capaz de gerar. Torna-
-se, então, uma necessidade absoluta para o 
PMOprovar a sua importância. 

HOBBS e AUBRY (2007) reforçam 
a preocupação dos PMOs com o tema ao 
identificar que metade dos 500 PMOs pes-
quisados, em diferentes continentes, têm 
entre suas funções acompanhar o seu pró-
prio desempenho. 

Em uma primeira análise sobre como 
seria possível avaliar o desempenho de um 
PMO, surgem questionamentos comuns: 
O desempenho dos projetos está necessa-
riamente relacionado ao desempenho do 
PMO? É possível melhorar o desempenho 
do negócio evoluindo e amadurecendo o 
PMO? Todos os PMOs devem ter seu de-
sempenho avaliado segundo um mesmo 
conjunto de métricas? Definitivamente, 
as respostas para estes questionamentos 
não são simples. 

O modelo apresentado a seguir busca 
estabelecer um conjunto de indicadores 
de desempenho para PMOs extremamente 
flexível, fundamentado pelo que há de mais 
atual em pesquisas sobre o tema e alinhado 
às mais importantes tendências observadas.

A atuação do PMO

Quando se discute o tema PMO, é difí-
cil haver consenso em torno de uma única 
definição. A rigor, qualquer grupo de profis-
sionais que tenha pelo menos a função de pa-
dronizar práticas de gerenciamento de pro-
jetos e cuidar da qualidade de sua aplicação 
é caracterizado comumente como um PMO. 

Enquanto alguns autores (Englund et 
Al, 2003; Hill, 2004, Kendall & Rollins, 
2003) sugerem a existência de tipos pré-
-estabelecidos de PMOs, Pinto, Cota e Levin 
(2010) propõem uma abordagem alterna-
tiva e flexível na qual o PMO atua como um 
prestador de serviços para a organização e, 
como tal, adapta-se às necessidades específi-
cas de seus clientes, não necessariamente en-
caixando-se em tipos previamente definidos.

Essa visão é corroborada por Hobbs & 
Aubry (2008), os quais afirmam que não há 
evidência empírica que justifique os tipos 
de PMOs comumente sugeridos.

Dessa forma, as funções de um PMO, 
podem ser entendidas como serviços pres-
tados aos seus clientes, lembrando que es-
tes são diferentes entre si e têm distintas ne-
cessidades, as quais precisam ser atendidas 
para que o valor do PMO seja reconhecido. 

Assim, tornam-se fatores críticos de su-
cesso para um PMO:

a) Identificar claramente quem são seus 
clientes e quais são as suas necessida-
des; 

b) Definir quais serviços/funções atende-
rão a cada necessidade identificada; 

c) Mapear cada serviço/função definindo 
fluxo de trabalho, responsabilidades e, 
especialmente, indicadores de desem-
penho capazes de mensurar a qualidade 
da prestação do serviço.

Na verdade, não há consenso sobre um 
único grupo de serviços/funções ideal para 
um PMO. Hobbs e Aubry (2007), em sua 
pesquisa com mais de 500 PMOs, identifi-
caram uma grande variedade de serviços/
funções, sendo que 27 deles eram os mais 
comuns nos PMOs pesquisados.

Complementando essa visão, Pinto, 
Cota e Levin (2010) propõem uma classifi-
cação destes 27 serviços de acordo com três 
tipos de abordagem: Estratégica, Tática e 
Operacional, estabelecendo ainda três tipos 
de escopo de influência para um PMO: Cor-
porativo, Departamental ou Programa/Pro-
jeto. A combinação de um dos três escopos 
de influência e uma ou mais abordagens 
de atuação define o tipo de PMO escolhido 
para a organização.

Essa visão flexível torna-se lógica quan-
do se pensa, por exemplo, em um PMO 
corporativo que participe do desdobramen-
to dos objetivos estratégicos nas iniciativas 
integrantes do portfólio (abordagem estra-
tégica); ao mesmo tempo em que defina 
e dissemine a metodologia de GP (abor-
dagem tática) e faça a gestão do programa 
mais importante da empresa (abordagem 
operacional).

Uma vez analisadas as possibilidades 
de serviços oferecidos pelos PMOs, nessa 
visão mais pragmática de abordagem, bus-
cou-se estabelecer um modelo que permi-
tisse mensurar o valor que o PMO agrega 
a partir da definição de indicadores de de-
sempenho.

Portanto, no modelo apresentado neste 
artigo, foram utilizados como base os 27 
serviços anteriormente citados, classifica-
dos de acordo com as suas respectivas abor-
dagens.

Como escolher indicadores

Estabelecer indicadores de desempe-
nho para um PMO pode ser uma tarefa ár-
dua, caso não seja dado o enfoque adequado 
à questão. 

Não é incomum encontrarmos PMOs 
que tentam provar seu valor única e ex-
clusivamente a partir do desempenho dos 
projetos da organização. Não que esse não 
seja um objetivo importante, porém deve-se 
levar em consideração que nem todo PMO 
tem uma atuação direta sobre os projetos, 
dependendo dos serviços oferecidos aos 
seus clientes.
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