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RESUMO 

 

Esta pesquisa aplicada objetiva descrever o impacto da aplicação dos padrões de 

gerenciamento dos projetos de auditoria das demonstrações financeiras a luz dos 

conceitos de PMO (Project Management Office). Seus determinantes são definidos a 

partir do referencial teórico, abordando aspectos de qualidade das auditorias, cultura 

organizacional, gestões de projetos ágeis e tradicionais, habilidades dos gerentes de 

projetos e a utilização de empresas bem-sucedidas como exemplos de aplicação 

dos conceitos de PMO, dentro dos contextos da auditoria externa independente. 

Adicionalmente, uma pesquisa aplicada, exploratória e descritiva, bem como, 

entrevistas estruturadas, objetivas e diretas com 14 líderes das principais empresas 

de auditoria para obtenção de suas respectivas visões acerca do tema pesquisado, 

é aplicada no sentido de testar os determinantes do impacto da aplicação dos 

conceitos de PMO na prática da auditoria. O tipo de pesquisa relativo à sua natureza 

é aplicado, visto que objetiva gerar conhecimentos para aplicações práticas dirigidas 

a solução de problemas, referentes aos objetivos. Trata-se de uma pesquisa 

exploratória, uma vez que objetiva proporcionar maior familiaridade com o problema 

apresentado através de entrevistas com pessoas experientes no assunto 

pesquisado, bem como, pesquisa descritiva, visto que descreve as características 

dos fenômenos observados na prática. As entrevistas são estruturadas, objetivas e 

diretas, de modo a abranger opiniões e experiências diferentes sobre um mesmo 

assunto. As análises dos dados foram efetuadas através do software de análise 

qualitativa NVivo, através da codificação das respostas, análise de frequência de 

palavras e análise cluster por meio da correlação de Pearson. Os resultados 

sugerem que a qualidade, eficácia e efetividade das auditorias é substancialmente 

maior quando da aplicação dos conceitos de PMO, enfatizado pela liderança dos 

projetos. Este estudo visa contribuir para corroboração da eficácia e eficiência da 

utilização de PMO nos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras, bem 

como, a originalidade é a interação com lideranças do ramo de auditoria das 

demonstrações financeiras, em conjunto com uma análise qualitativa da percepção 

destes líderes sobre a aplicação dos conceitos de PMO na referida área. Para 

futuros estudos, recomenda-se a criação de softwares customizados para o 

gerenciamento de projetos de auditoria das demonstrações financeiras a luz dos 

conceitos de PMO, estudos de caso a partir do acompanhamento da implementação 
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de escritórios de projetos na prática de auditoria das demonstrações financeiras e o 

desenvolvimento de métricas para acompanhamento do gerenciamento de projetos 

de auditoria a luz dos conceitos de PMO. 

 

Palavras-chave: Auditoria. Padrões de Gerenciamentos. PMO. Projetos de Auditoria. 
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ABSTRACT 

 

This applied research aims to describe the impact of the application of the 

management standards of audit projects of the financial statements in light of the 

PMO (Project Management Office) concepts. Its determinants are defined from the 

theoretical framework, addressing aspects of audit quality, organizational culture, and 

management of agile and traditional projects, project managers' skills and the use of 

successful companies as examples of PMO concept application within contexts 

independent external audit. In addition, applied, exploratory and descriptive research, 

as well as structured, objective and direct interviews with 14 leaders of the main audit 

firms to obtain their respective views on the researched subject, is applied in order to 

test the determinants of the impact of the application of PMO concepts in audit 

practice. The type of research related to its nature is applied, since it aims to 

generate knowledge for practical applications directed to the solution of problems, 

referring to the objectives. It is an exploratory research, since it aims to provide 

greater familiarity with the problem presented through interviews with people 

experienced in the subject researched, as well as descriptive research, since it 

describes the characteristics of the phenomena observed in practice. The interviews 

are structured, objective and direct, to cover different opinions and experiences on 

the same subject. Data analyzes were performed using NVivo qualitative analysis 

software, through the coding of responses, word frequency analysis and cluster 

analysis using Pearson's correlation. The results suggest that the quality and 

effectiveness of audits is substantially greater when applying PMO concepts, 

emphasized by project leadership. This study contributes to corroboration of the 

effectiveness and efficiency of the use of PMO in the audit work of the financial 

statements, as well as the originality is the interaction with the leaders of the audit 

branch of the financial statements, with a qualitative analysis of the perception of 

these leaders on the application of PMO concepts in this area. For future studies, it is 

recommended the creation of customized software for the management of audit 

projects of the financial statements on the lens of the PMO concepts, case studies 

from the monitoring of the implementation of project offices in the practice of auditing 

the financial statements and the development of metrics to follow the management of 

audit projects on the lens of the PMO concepts.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este estudo aplicado tem como objetivo elaborar uma reflexão sobre as 

melhores práticas e determinantes de sucesso no gerenciamento de projetos em 

trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras à luz dos conceitos de PMO 

(Project Management Office). 

Para proteção aos usuários das demonstrações contábeis, os projetos de 

auditoria externa são essenciais contribuindo para o funcionamento do mercado de 

valores mobiliários, à medida que colabora para o fortalecimento da confiança nas 

relações entre as entidades auditadas e os usuários daquelas demonstrações. A 

auditoria externa possui relevância em oferecer credibilidade às demonstrações 

financeiras das organizações, permitindo que os investidores e acionistas 

reconheçam o valor real das empresas e propiciem maior solidez ao ambiente de 

negócio (IBRACON, 2015, p. 26). 

O auditor externo ou auditor independente exerce um papel fundamental para 

assegurar credibilidade às informações financeiras de determinada entidade, ao 

opinar se as demonstrações contábeis preparadas, pela sua administração 

representam, em todos os aspectos relevantes, sua posição patrimonial e financeira. 

O resultado do trabalho do auditor destina-se a uma ampla gama de agentes do 

mercado: os chamados usuários do relatório de auditoria (CVM, 1999, p. 18).   

Segundo Coelho (2015), presidente do Ibracon, o relatório de auditoria é um 

importante instrumento para orientar o trabalho de diferentes usuários das 

demonstrações contábeis, como administradores da companhia, acionistas, 

investidores, reguladores, imprensa, instituições financeiras que negociam com a 

entidade auditada e até empresas que tenham relações comerciais com a mesma. 

A auditoria segue escopo determinado nas normas da profissão. Todavia, as 

normas vigentes também regulam alguns trabalhos especiais, com escopo 

totalmente diverso da auditoria independente, apesar de serem realizados pelos 

auditores independentes. Um exemplo são os chamados procedimentos 

previamente acordados (descritos na Norma Brasileira de Contabilidade NBC TSC 

4400), entre os quais estão a auditoria de demonstrações fora do período habitual 

da empresa, bem como, a revisão do processo de pagamento a fornecedores em 

determinado ano, além da preparação de relatório sobre um conjunto completo de 



14 

demonstrações contábeis elaboradas com uma base fiscal, entre outros projetos 

(IBRACON, 2015, p. 27). 

De acordo com as normas de auditoria (NBCTA – de Auditoria Independente 

de Informação Contábil Histórica, 2016), os projetos de auditoria geralmente incluem 

os seguintes serviços:  

(1) Auditoria e revisão, representados por auditoria das demonstrações 

financeiras, revisão das demonstrações financeiras intermediárias, laudos contábeis, 

procedimentos acordados para emissão de relatórios especiais e Due diligence 

contábil; 

(2) Global Capital Markets Group, representados por abertura de capital, 

International financial reporting standards (IFRS), reporting Advisory services (RAS) 

e treinamentos; 

(3) Serviços Atuariais, são representados por sociedades seguradoras, 

sociedades resseguradoras e sociedades de capitalização, entidades de previdência 

complementar, planos de assistência à saúde/saúde suplementar, benefícios pós-

emprego, compromisso atuarial com programas de fidelidade e cessão temporária 

de mão de obra atuarial. 

 O gerenciamento dos projetos de auditoria é semelhante aos demais projetos 

de mercado, é um conjunto de ferramentas e ações gerenciais que permitem que a 

empresa desenvolva um adequado conjunto de habilidades, incluindo 

conhecimentos e capacidades, destinados ao controle. Os insucessos nos projetos 

são decorrentes de falhas gerenciais, que poderiam ser evitadas através do 

gerenciamento de projetos à luz dos conceitos de PMO (Project Management 

Office), tais como: melhoras no estabelecimento de metas e objetivos, melhor 

compreensão nos escalões inferiores; o projeto inclui muitas atividades e muito 

pouco tempo para realizá-las; as estimativas financeiras são incompletas; o sistema 

de controle é inadequado; o treinamento e a capacitação são inadequados; falta de 

liderança do gerente de projeto; não é destinado tempo para as estimativas e 

planejamento (VARGAS, 2006, p. 7 e p. 19). 

Existem várias metodologias, frameworks e boas práticas que podem ser 

empregadas para gerir projetos de pequeno, médio e de grande porte, sendo a 

escolha relacionada a cultura organizacional. Dentre várias metodologias pode-se 

observar: PMI (Project Management Institute); Prince2 (Project In a Controlled 
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Environment); Scrum (considerado um framework); Design Thinking; Project Model 

Canvas; EasyLife; PM Mindmap; IPMA; ISO 10006: 1997, Quality management etc. 

Destaca-se nesse estudo a metodologia PMI, pelo fato dar certificação 

profissional, título de Project Management Professional (PMP), que habilita 

profissionais atuarem em gestão de projetos, nacional e internacional, nas mais 

diversas áreas do conhecimento. O guia PMBOK (Project Management Book) é um 

dos padrões para gerenciar projetos, descrevendo os processos, ferramentas e 

técnicas de gerenciamento de projetos usados até a obtenção de um resultado bem-

sucedido (PMI, 2017, p. 18). Na prática, recomenda-se um plano de atividades e 

planejamento de ações, para ajudar as partes envolvidas no cumprimento eficiente 

das etapas em projetos de auditoria das demonstrações financeiras. 
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1.1 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Um projeto é considerado uma série de esforços para se atingir objetivos 

específicos por meio do conjunto único de tarefas inter-relacionadas e da utilização 

eficaz dos recursos disponíveis (GIDO; CLEMENTS, 2007, p. 4).  

Dentre algumas possibilidades em ofertar serviços para gerenciar projetos, 

destaca-se um centro, ou escritório do projeto ou PMO, de informações e controles 

com objetivos principais de centralizar as informações, estabelecer políticas e 

procedimentos, apoiar os times, representar os projetos e estimular o espírito de 

corpo do time. O gerenciamento de projetos à luz dos conceitos de PMO 

proporciona vantagens sobre as demais formas de gerenciamento, tendo se 

mostrado eficaz em conseguir os resultados desejados dentro do prazo e do 

orçamento definido pelas organizações (VARGAS, 2006, p. 18 e p. 125).  

Os benefícios são principalmente: planejamentos realistas com grandes 

possibilidades de atingir o cronograma previsto; melhor comunicação quanto ao 

“quê” se espera dos grupos e “quando”; maior rapidez na entrega ao mercado 

mediante controles mais rígidos; melhor gerenciamento do risco, que conduz a uma 

melhor tomada de decisões (KERZNER, 2010, p. 126). 

Mesmo com os benefícios gerados pela gestão de projetos, parte deles falha, 

ou não atinge o resultado esperado. As falhas são decorrentes de obstáculos 

naturais e externos que estão fora do controle da organização e que, muitas vezes, 

somente podem ser minimizados ou evitados através de um gerenciamento de 

riscos eficientes. Estudos anteriores, com destaque ao trabalho apresentado por 

Silveiro (2008), apontam que as técnicas de escritórios de projeto (PMO) ainda são 

relativamente recentes em diversos segmentos e certas vezes as empresas não 

apresentam maturidade e/ou investimento de recursos necessários na respectiva 

área, ficando o gerenciamento de projetos a cargo dos gestores de cada uma das 

referidas áreas, em desacordo com as melhores práticas de mercado, o que causa 

falta de padronização e gerenciamentos específicos baseado na experiência de 

cada um dos gestores.  

Desta forma, há indícios que o tema possui aplicabilidade prática em todas as 

áreas e é um tema em constante discussão e expansão nos mais diversos negócios, 

bem como, os estudos apontam que após uma correta aplicação dos recursos de 

PMO, os ganhos são significativos e podem alavancar as rotinas internas e 
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oportunidades de crescimento das organizações, otimizando custos, recursos 

humanos e tempo. Ademais, destaca-se que o PMO é algo abrangente e contribui 

com outros processos dentro das organizações, tais como controladoria e recursos 

humanos (DARLING; WHITTY, 2016). 

Este estudo se diferencia das situações acima mencionadas, bem como 

complementa os estudos do escritório de projetos (PMO), trazendo contribuições na 

área do conhecimento em controladoria e para os processos de gerenciamento de 

projetos das empresas de auditorias externas, trazendo impacto significativo no 

desenvolvimento das rotinas internas dos projetos de auditoria das demonstrações 

financeiras.  

O trabalho apresentou de forma prática, um levantamento acerca dos passos, 

melhores práticas e padrões de gerenciamento dos projetos de auditoria das 

demonstrações financeiras a luz dos conceitos de PMO, contribuindo para um 

melhor gerenciamento dos projetos de auditoria e auxiliando gestores da referida 

área. 

A pesquisa tem como foco o estudo e a possível solução de problemas 

aplicados à realidade organizacional e ao campo do gerenciamento de projetos da 

profissão de auditoria externa, objetivando gerar impactos relevantes para a 

sociedade (custo benefício). Esta pesquisa delimita-se de forma temporal ao 

exercício de auditoria findo em 31 de dezembro de 2016 e 2017, de forma 

geográfica as equipes de auditoria que atendem aos clientes do escritório de São 

Paulo e de forma arbitrária as equipes de auditoria que atendem aos grupos de 

clientes regulados pelo órgão PCAOB - Public Company Accounting Oversight Board 

(clientes FPIs, Substantial Roles e outras Significant Subsidiaries) e ISA -

International Standard Accounting. 

A pesquisa Intervencionista é algo utilizado como uma alternativa para tornar 

mais prático e útil os resultados das pesquisas com os interesses dos práticos, e tem 

sido continuamente incrementada na publicação de estudos empíricos nos 

periódicos internacionais, entretanto, na literatura nacional em Contabilidade 

Gerencial e mesmo em Administração os estudos não são frequentes. Argumenta-se 

que a Pesquisa Intervencionista pode gerar importantes melhorias para tornar os 

resultados da pesquisa mais prática e útil para os ambientes corporativos e para a 

sociedade em geral, principalmente quando contribui para transformar a realidade de 

organizações em busca de melhorar os seus desempenhos gerenciais, além de 
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criação do objeto de estudo para os pesquisadores acadêmicos. (OYADOMARI, 

2014). 

O trabalho está estruturado em 5 sessões, sendo a primeira apresentado o 

tema através da introdução, a segunda através do referencial teórico, que consiste 

na fundamentação dos processos de gerenciamento da qualidade e cultura 

organizacional, gestão de projetos ágil e gestão de projetos tradicional, habilidades 

dos gerentes de projetos, empresas como exemplos e por fim, a sessão de 

procedimentos metodológicos, resultados da pesquisa e conclusão. 

As características inerentes aos problemas e oportunidades são influenciadas 

por uma profusão de variáveis no segmento de auditoria das demonstrações 

financeiras. O principal objetivo da gestão de projetos é garantir que o projeto seja 

concluído dentro do prazo, logo, incentivar a equipe a levar a sério os relatórios de 

status e a apresentá-los tempestivamente contribui para um bom gerenciamento de 

projetos (BRUCE; LANGDON, 2008, p. 99). 

Diante do exposto, este estudo busca responder a seguinte questão de 

pesquisa: Quais determinantes de sucesso estão sendo efetivados como parte 

dos padrões de gerenciamento de projetos em trabalhos de auditoria das 

demonstrações financeiras à luz dos conceitos de PMO (Project Management 

Office)? 
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1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar os determinantes que estão sendo efetivados como parte dos 

padrões de gerenciamento de projetos em trabalhos de auditoria das demonstrações 

financeiras à luz dos conceitos de PMO (Project Management Office). 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Identificar os gaps que interferem em uma gestão de qualidade dos 

projetos de auditoria e no instrumento de controle em fases de 

planejamento; 

� Avaliar um plano de atividades e planejamento de ações a ser validado 

através de métodos qualitativos; 

� Categorizar as atividades por etapas do projeto para um levantamento 

acerca dos passos, melhores práticas e padrões de gerenciamento dos 

projetos de auditoria das demonstrações financeiras a luz dos 

conceitos de PMO; 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

À luz do COSO (Internal Controls Framework), o componente que justifica o 

problema são as atividades de controle através dos princípios que (1) a organização 

seleciona e desenvolve atividades de controle que contribuem para a mitigação de 

riscos para a consecução de objetivos a níveis aceitáveis; (2) a organização 

seleciona e desenvolve atividades de controles gerais sobre a tecnologia da 

informação para apoiar a consecução dos objetivos e (3) a organização implanta 

atividades de controle através de políticas que estabelecem o que é esperado e os 

procedimentos que colocam as políticas em ação. 

O gerenciamento de projetos proporciona eficácia e efetividade em conseguir 

os resultados desejados dentro do prazo e do orçamento definido pelas 

organizações. Os benefícios podem ser segregados entre (1) curto prazo e (2) longo 

prazo, entre estes, principalmente: (1) planejamentos realistas com grandes 

possibilidades de atingir o cronograma previsto; melhor comunicação quanto ao 
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“quê” se espera dos grupos e “quando”; feedback para reforçar os conhecimentos 

adquiridos e/ou lições atendidas; (2) maior rapidez na entrega ao mercado mediante 

controles mais rígidos; melhor gerenciamento do risco, que conduz a uma melhor 

tomada de decisões; ênfase na satisfação do cliente e valor agregado (KERZNER, 

2010, p. 126).  

Identificou-se que o conceito do PMO auxilia o gerenciamento de projetos nos 

seguintes aspectos: metodologias, ferramentas e padrões; melhores práticas; 

recursos humanos; auditoria e qualidade; suporte e acompanhamento e por fim, 

indicadores e metas. Estes aspectos se desdobram conforme os aspectos descritos 

na Tabela 1:  

Tabela 1 –Funções do PMO 

Aspectos Funções 

Metodologia e 
ferramentas 

Identificar e/ou desenvolver metodologias; implantar e monitorar as 
mesmas; definir os padrões; capturar e divulgar os resultados e melhores 
práticas identificadas. 

Política e 
procedimentos 

Definir; implantar os indicadores de desempenho; acompanhar os 
resultados destes indicadores; auxiliar na qualidade dos projetos em 
andamento. 

Gestão de 
recursos 
humanos 

Alocar e desalocar os recursos aos projetos; planejar desenvolvimento e 
cursos dos profissionais e por fim, acompanhar e planejar o 
encarreiramento dos profissionais com base nos exemplos de PMO 
extraídos da teoria e conciliados com a prática. 

Fonte: Adaptado pelo autor (TERRIBILI FILHO, 2011, p. 44 e p. 207). 

Existem três tipos de escritórios de projetos que comumente são utilizados em 

empresas, conforme a Tabela 2 a seguir: 

Tabela 2 –Tipos e abordagens dos escritórios de projetos 

Escritório de Projeto Abordagem 

I. Funcional 

Utilizado em uma área ou divisão funcional de uma 
organização, tais como sistemas de informação. A principal 
responsabilidade deste tipo de escritório de projetos é 
gerenciar um conjunto critico de recursos (gerenciamento de 
recursos). 

II. Grupo de Clientes 

Objetiva um melhor gerenciamento e comunicação com 
clientes. Clientes ou projetos comuns são agrupados para 
possibilitar um melhor gerenciamento e melhores relações. 
Podem existir vários escritórios de projetos de grupos de 
clientes ao mesmo tempo e eles podem acabar funcionando 
como uma organização temporária. Na prática, atua como 
uma empresa dentro de uma empresa. 

III. Corporativos 
Esse tipo de escritório de projetos atende toda a corporação e 
concentra-se em questões estratégicas e corporativas, e não 
em assuntos funcionais ou operacionais. 

Fonte: Adaptado pelo autor (KERZNER, 2010, p. 274). 
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Em outra óptica, de Terribili Filho (2011, p. 44 e p. 207), as três abordagens 

relacionadas ao tema estão apresentadas na Tabela 3:  

Tabela 3 – Tipos e abordagens dos escritórios de projetos 
Escritório de Projeto Abordagem 

I. Centro de Excelência Possui o papel de acompanhar os resultados e aplicações do 
conceito; 

II. Escritório de Suporte 
dos Projetos Possui o papel consultivo e de apoio; 

III. Escritório de Gestão 
dos Projetos 

Possui o papel de executar e fazer com que os projetos 
aconteçam dentro dos padrões previamente definidos. 

Fonte: Adaptado pelo autor (TERRIBILI FILHO, 2011, p. 44 e p. 207). 

Em outra óptica, os outros três níveis de escritórios de projeto são definidos 

de acordo com a finalidade e a característica de atuação desejada pela organização, 

conforme Tabela 4 a seguir: 

Tabela 4 – Tipos e abordagens dos escritórios de projetos 
PMO Abordagem 

Projeto autônomo 

Escritório de projeto separado das operações da empresa, 
destinado ao gerenciamento de um projeto ou programa específico, 
onde a responsabilidade quanto ao sucesso ou fracasso do projeto 
é do PMO; 

Project Support Office 

Escritório de projeto de esfera departamental destinado ao apoio a 
diversos projetos simultâneos, fornecendo suporte, ferramentas e 
serviços de planejamento, controle de prazos, custos, qualidade, 
dentre outros. Também pode fornecer recursos técnicos, 
metodologia de gerenciamento de projetos, metodologia de gestão 
do conhecimento, interfaces organizacionais, tornando-se um centro 
de competência em projetos; 

Enterprise Project 
Support Office 

Escritório de projetos de esfera corporativa, atuando no 
gerenciamento estratégico de todos os projetos da organização. 
Suas principais funções são o planejamento estratégico dos 
projetos, o gerenciamento dos projetos corporativos e 
interdepartamentais, a gestão do conhecimento empresarial em 
projetos, além de representar a interface entre os envolvidos no 
projeto, incluindo o cliente e o fornecedor do mesmo. 

Fonte: Adaptado pelo autor (Vargas, 2006, p.126). 

A gestão de projetos moderna mudou a base das habilidades de um gerente 

de projetos mais uma vez. Como os objetivos empresariais e de negócios são tão 

importantes quanto os objetivos técnicos, o novo conjunto de habilidades inclui o 

conhecimento empresarial, o gerenciamento de riscos e as habilidades de 

integração, logo, espera-se que os gerentes de projetos tomem também decisões 

empresariais, e não só as relacionadas com a área técnica (KERZNER, 2010, p. 

232).  
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Na prática de auditoria das demonstrações financeiras, quando é aplicado o 

conceito do PMO, a administração do projeto de forma sistemática e organizada é 

fundamental para conclusão de todas as atividades, com qualidade, dentro dos 

prazos e com eficiência.  

Adicionalmente, em um primeiro momento pode parecer que o controle do 

projeto à luz dos conceitos de PMO é algo moroso e complexo. Entretanto, em um 

segundo momento percebe-se que é fundamental e decisivo, principalmente em 

projetos de grande porte. As principais empresas de auditoria passaram a utilizar o 

conceito do PMO (Project Management Office), especialmente, as empresas de 

nacionalidade norte-americanas, com o objetivo principal de monitorar os projetos e 

reduzir os problemas comuns relacionados aos resultados orçados versus realizados 

em termos de recursos humanos, honorários e cumprimento de prazos da 

Administração dos clientes e órgãos reguladores da profissão.  

Conforme entrevista realizada junto a um Diretor da function de PMO de uma 

consultoria empresarial, os problemas nos projetos de auditoria são gerados 

principalmente em função da ausência de um PMO e este problema persiste há 

décadas no segmento de auditoria. Vale destacar que o Diretor entrevistado já 

passou pelas principais empresas do ramo de auditoria em sua carreira profissional.  

Segundo o entrevistado, os problemas são os mesmos há aproximadamente 

20 anos atrás, entre eles, os principais problemas persistentes são: (1) falta de 

recursos humanos; (2) insuficiência de horas para concluir os trabalhos com a 

qualidade eficiência esperada pelos reguladores; e (3) atender aos prazos firmados 

junto a administração e de acordo com as horas previstas no orçamento inicial. Tais 

problemas foram corroborados nos resultados da referida pesquisa. Em adição, os 

clientes não aceitam e não pagam as horas superiores ao contrato firmado 

inicialmente e as empresas de auditoria por sua vez, acabam absorvendo estas 

horas não pagas e, consequentemente, deteriorando os seus resultados.  
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1.5 CONTRIBUIÇÕES 

 

As metodologias de gestão de projetos são um processo “orgânico”, o que 

implica que estão sujeitas a mudanças e aperfeiçoamentos diversos. As áreas 

típicas para aperfeiçoamento das metodologias são (KERZNER, 2010, p. 139):  

I. Melhoria da interface com os clientes;  
II. Melhor explicação dos subprocesso;  
III. Definição mais clara dos pontos principais;  
IV. Delineamento mais claro do papel da administração sênior; 
V. Reconhecimento da necessidade de modelos e mensurações 

adicionais;  
VI. Desenvolvimento de modelo para direcionar o envolvimento do grupo; 
VII. Aperfeiçoamento do manual de gestão de projetos;  
VIII. Modos de ensinar aos clientes o funcionamento da metodologia; e 
IX. Modos de reduzir o tempo das reuniões de revisão.  

Observou-se que mesmo os sofisticados pacotes de software nunca 

substituirão uma liderança de projeto competente. Conforme estudo realizado, o guia 

PMBOK é o padrão para gerenciar a maioria dos projetos na maior parte das vezes 

em vários tipos de setores econômicos, este descreve os processos, ferramentas e 

técnicas de gerenciamento de projetos usados até a obtenção de um resultado bem-

sucedido (PMI, 2017, p. 18). 
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 2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE E CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Qualidade é fator essencial em toda firma de auditoria, sendo o principal valor 

a ser percorrido de forma inegociável. As firmas de auditoria necessitam 

constantemente reafirmar o compromisso incondicional com a qualidade na 

execução de trabalhos de auditoria. Esse compromisso com a qualidade da auditoria 

permeia todas as atitudes profissionais – desde a cultura organizacional e as 

prioridades de negócios, até os recursos e processos por meio dos quais as firmas 

de auditoria definem e conduzem os trabalhos (ISO 9001, 2015). 

Entende-se que um fator fundamental para obter a excelência profissional e 

qualidade na execução da auditoria é estabelecer o tom adequado de comunicação 

(tone at the top) junto aos clientes, órgãos reguladores e até mesmo, internamente. 

Diante dessa responsabilidade, os comitês e líderes das organizações, devem 

definir as diretrizes estratégicas e disseminar uma cultura ética e de foco em 

qualidade, independência, integridade, objetividade e responsabilidade perante os 

investidores e outros agentes do mercado de capitais, órgãos reguladores, clientes, 

bem como os sócios e demais profissionais. 

À luz do Código de Ética Profissional do Contabilista, emitido pelo Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC, 2010), as firmas necessitam constantemente estar 

empenhadas em manter elevados padrões éticos, assim como uma cultura de 

conformidade e uma liderança comprometida com a ética e a integridade. Com 

avaliações periódicas, incluindo leadership assessment e pesquisas realizadas com 

os profissionais e clientes, bem como monitoramentos de mídia, mensura-se a 

eficácia dos líderes, das comunicações e das iniciativas desenvolvidas para cultivar 

crenças e ações, junto aos sócios e profissionais, que reflitam esses padrões. 

Os valores essenciais envolvem, como prioridade máxima, a conduta ética e 

íntegra na tomada de decisões e condução dos negócios, bem como cumprimento 

das leis, os regulamentos e as normas profissionais aplicáveis. No cumprimento das 

normas éticas e profissionais, os valores incluem a observância com os princípios 

fundamentais dessas normas e as ações que respeitam esses princípios. 

À luz do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO, 2013), as firmas de auditoria devem constantemente cultivar e 

manter uma cultura interna em que cada indivíduo assuma a responsabilidade 
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pessoal com a ética, a conformidade com as normas e a qualidade. A elaboração do 

“Código de Ética e Conduta” deve estabelecer os padrões de profissionalismo e 

integridade esperados de todos os sócios e profissionais. Esses valores devem ser 

abordados no momento da contratação e ressaltados ano após ano por meio de 

treinamentos presenciais e online.  

Como componente essencial da cultura, é esperado que as firmas de 

auditoria valorizem uma comunicação aberta e transparente, incluindo informações 

relacionadas a questões envolvendo a conduta de seus profissionais. Sempre que 

surgirem questões relacionadas à integridade, é esperado o incentivo das firmas 

para que sócios e profissionais procurem seus supervisores, os membros do Comitê 

de Ética ou outros líderes da Firma.  

Portanto, as organizações devem estar comprometidas com uma cultura 

organizacional em que todos os indivíduos se mantêm naturalmente fieis a um 

conjunto básico de fatos, conforme a seguir: 

� Fazer a coisa certa é sempre a coisa certa a se fazer; 

� Faça a coisa certa mesmo quando ninguém está observando; 

� Se você acha que é errado, provavelmente é errado; 

� Não significa que é certo apenas porque outra pessoa está fazendo; 

� Se existe conflito entre fazer a coisa certa e obter vantagem de 

negócios, faça a coisa certa assim mesmo. 

 O gestor de projetos é um elemento-chave para o sucesso e qualidade de um 

projeto, este deve ter liderança no planejamento, na organização e no controle do 

projeto (GIDO; CLEMENTS, 2007, p. 281).  

À luz do Framework on Internal Controls (COSO, 2013), o componente que 

justifica o problema nos projetos são as atividades de controle. Os seguintes 

atributos da Tabela 5 a seguir, ajudam a definir os projetos:  

Tabela 5 – As definições dos projetos 
Definição dos Projetos 

I 
Um projeto tem um objetivo bem definido, um resultado ou produto esperado, o 
objetivo de um projeto costuma ser definido em termos de escopo, cronograma e 
custo; 

II 
Um projeto é conduzido por meio de uma séria de tarefas independentes, isto é, 
várias tarefas geralmente não repetitivas que precisam ser cumpridas em 
determinada sequência, a fim de se atingir o objetivo do projeto; 

III Um projeto utiliza vários recursos para realizar as tarefas; 
IV Um projeto apresenta um esquema de tempo específico; 
V Um projeto pode ser um esforço único ou de uma única vez; 



26 

VI Um projeto tem um cliente, este é a entidade que fornece os recursos financeiros 
necessários para realizar o projeto; 

Fonte: Adaptado pelo autor (GIDO; CLEMENTS, 2007, p. 4). 

Por fim, o projeto envolve um grau de incerteza, logo, antes do início de um 

projeto, elabora-se um plano com base em certas suposições e estimativas, é 

importante documentar essas suposições claramente, pois influenciarão o 

desenvolvimento do orçamento do projeto, o cronograma e o escopo do trabalho, 

bem como, aspectos administrativos e financeiros.  

As fases do projeto é um conjunto de atividades relacionadas de maneira 

lógica que culmina na conclusão de uma ou mais entregas, ou seja, são divisões de 

um projeto onde o controle adicional é necessário para gerenciar de forma efetiva o 

término de uma entrega importante. Geralmente as fases são terminadas 

sequencialmente, mas podem se sobrepor em algumas situações. A natureza de 

alto nível das fases de um projeto as torna um elemento do ciclo de vida do projeto. 

A estrutura de fases permite que o projeto seja segmentado em subconjuntos 

lógicos para facilitar o gerenciamento, o planejamento e o controle do projeto. O 

número de fases, a necessidade de fases e o grau de controle aplicado dependem 

do tamanho, grau de complexidade e impacto potencial do projeto (PMI, 2017, p. 

41). 

A divergência entre a empresa comum e a que obtém a excelência em gestão 

de projetos está principalmente na maneira pela qual as etapas de crescimento e 

maturidade do ciclo de vida da gestão de projetos são implementadas nestas 

referidas organizações. É neste ponto que a aplicação prática dos conceitos tem seu 

maior impacto na excelência em gestão de projetos. A Tabela 6 a seguir, evidencia 

as seis áreas nas quais as empresas bem-sucedidas alcançam a excelência na 

gestão de seus projetos: 

Tabela 6 – Os seis componentes da excelência em gestão de projetos 
Processos integrados  

Excelência 
comportamental Os seis componentes da excelência em 

gestão de projetos 

Cultura 

Gestão informal de 
projetos 

Suporte 
gerencial 

Treinamento e ensino  
Fonte: Adaptado pelo autor (In Search of Excellence in Project Management, New York: 

Wiley, 1998, p. 14). 

As empresas optantes por utilizar uma metodologia de gestão de projetos 

perceberam que o potencial de benefícios existentes era bem maior do que o 
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originalmente visto como possível. Á medida em que os benefícios das tabelas 8, 9 e 

10 a seguir eram atingidos, tinha início a busca pela excelência na gestão de seus 

projetos.  

O escritório de projetos tornou-se um lugar comum na hierarquia das grandes 

corporações, embora a maioria das atividades atribuídas ao escritório de projetos 

não tenha mudado, agora ele tem uma nova missão. O escritório de projetos tem a 

responsabilidade de manter toda a propriedade intelectual relativa a gestão de 

projetos e de ativamente sustentar o planejamento estratégico das corporações.  

Os benefícios para os níveis executivos da administração com a utilização de 

um escritório de projetos tornaram-se evidentes conforme as Tabelas 7, 8 e 9 a 

seguir, entre eles: 

Tabela 7 – Benefícios do PMO (Project Management Office) 
Benefícios do PMO (Project Management Office) 

I Padronização de operações; 
II Decisões baseadas na corporação como um todo, e não em redutos individuais; 
III Melhor capacidade de planejamento (alocação de recursos); 
IV Acesso mais rápido a informações de maior qualidade; 
V Eliminação ou redução de redutos individuais na empresa; 
VI Operações mais eficientes e eficazes; 
VII Menos necessidade de reestruturação; 
VIII Menos reuniões que consomem um tempo precioso dos executivos; 
IX Priorização mais realista do trabalho; 
X Desenvolvimento de futuros gerentes gerais com expertise em projetos. 

Fonte: Adaptado pelo autor (KERZNER, 2010, p. 268). 

O benefício maior de implementação de técnicas de gestão de projeto é ter 

um cliente satisfeito e com as suas expectativas atendidas – seja você o cliente de 

seu projeto, como para remodelar sua casa, seja uma empresa (fornecedor) paga 

por um cliente para realizá-lo. A conclusão do escopo total do projeto com qualidade, 

dentro do prazo e sem superar os orçamentos, traz um grande sentimento de 

satisfação a equipe de trabalho e especialmente, ao gerente de projetos 

(GIDO;CLEMENTS, 2007, p. 17). 

Tabela 8 – Benefícios do PMO (Project Management Office) 
Benefícios do PMO (Project Management Office) 

I Evita surpresas durante a execução dos trabalhos; 

II Permite desenvolver diferenciais competitivos e novas técnicas, uma vez que toda a 
metodologia está sendo estruturada; 

III 
Antecipa as situações desfavoráveis que poderão ser encontradas, para que ações 
preventivas e corretivas possam ser tomadas antes que essas situações se 
consolidem como problemas; 

IV Adapta os trabalhos ao mercado consumidor e cliente; 
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V Agiliza as decisões, já que as informações estão estruturadas e disponibilizadas; 

VI Aumenta o controle gerencial de todas as fases a serem implementadas devido ao 
detalhamento ter sido realizado; 

VII 
Facilita e orienta as revisões da estrutura do projeto que forem decorrentes de 
modificações no mercado ou no ambiente competitivo, melhorando a capacidade de 
adaptação do projeto; 

VIII Otimiza a alocação de pessoas, equipamentos e materiais necessários; 
IX Documenta e facilita as estimativas para futuros projetos de naturezas semelhantes. 

Fonte: Adaptado pelo autor (VARGAS, 2006, p. 18). 

A principal vantagem do gerenciamento de projetos é que ele não é restrito a 

projetos gigantescos, de alta complexidade e custo, nota-se que ele pode ser 

aplicado em empreendimentos de qualquer complexidade, orçamento e tamanho, 

em qualquer linha de negócios. Dentre os principais benefícios, destaca-se: 

Tabela 9 – Benefícios da gestão de projetos (visões anteriores e atuais) 
Visão anterior Visão atual 

A gestão de projetos precisará de mais 
pessoal e aumentará os custos gerais 

A gestão de projetos permite que se 
complete mais trabalho em menos tempo e 
com redução de pessoal  

A lucratividade poderá diminuir A lucratividade irá aumentar 
A gestão de projetos aumentará as 
mudanças de escopo 

A gestão de projetos proporcionará melhor 
controle das mudanças de escopo 

A gestão de projetos cria instabilidade na 
organização e aumenta os conflitos 

A gestão de projetos deixa a empresa mais 
eficiente e eficaz ao utilizar melhores 
princípios de comportamento organizacional 

A gestão de projetos é, na verdade, "colírio 
nos olhos" para agradar aos clientes 

A gestão de projetos permite que se trabalhe 
em maior proximidade com relação aos 
clientes 

A gestão de projetos irá criar problemas A gestão de projetos proporciona uma forma 
de resolver problemas 

Somente grandes projetos necessitam de 
gestão de projetos 

Todos os projetos serão beneficiados pela 
gestão de projetos 

A gestão de projetos aumentará os 
problemas de qualidade A gestão de projetos aumenta a qualidade 

A gestão de projetos criará problemas de 
autoridade e poder 

A gestão de projetos reduz as disputas por 
fatias de poder 

A gestão de projetos põe em evidência a 
subotimização ao cuidar apenas do projeto 

A gestão de projetos permite que as pessoas 
tomem melhores decisões para a empresa 

A gestão de projetos entrega produtos a um 
cliente A gestão de projetos produz soluções 

O custo da gestão de projetos pode tornar a 
empresa não-competitiva 

A gestão de projetos fará a empresa 
progredir significativamente 

Fonte: Adaptado pelo autor (KERZNER, 2010, p. 30). 

Para estimular o sucesso do projeto, diversas ações podem ser tomadas pelo 

gerente de projeto, bem como, pelo seu time nos âmbitos técnico, organizacional e 

até mesmo comportamental. O sucesso dos projetos também está diretamente 

relacionado com a capacidade que a organização tem de favorecer o ambiente para 
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os projetos, uma vez que muitas vezes os gerentes e/ou coordenadores do projeto 

não dispõe de autoridade suficiente para influenciarem o sucesso dos resultados. 

Essas ações incluem os fatores apresentados na Tabela 10 a seguir: 

Tabela 10 – Fatores críticos de sucesso em projetos 
Fatores críticos de sucesso 

I Selecionar corretamente os membros-chave do time do projeto; 
II Desenvolver um senso de comprometimento em toda a equipe; 
III Buscar autoridade suficiente para conduzir o projeto; 

IV Coordenar e manter uma relação de respeito e cordialidade com o cliente, os 
fornecedores e outros envolvidos; 

V Determinar quais processos precisam de melhorias, especialmente os mais 
importantes; 

VI Desenvolver estimativas de custos, prazos e qualidade realistas; 
VII Desenvolver alternativas de backup em antecedência aos problemas; 
VIII Manter as modificações sobre controle; 
IX Dar prioridade a missão ou meta do projeto; 
X Evitar o otimismo ou o pessimismo exagerado entre os integrantes; 
XI Desenvolver e manter estreitas linhas de comunicação informal; 
XII Evitar um número excessivo de relatórios e análises; 
XIII Evitar excessiva pressão sobre o time durante períodos críticos. 

Fonte: Adaptado pelo autor (VARGAS, 2006, p. 16). 

Um escritório de projetos é um corpo, entidade ou estrutura organizacional a 

qual são atribuídas diversas responsabilidades relacionadas ao gerenciamento 

centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio. As responsabilidades de 

um PMO podem variar desde fornecer funções de suporte ao gerenciamento de 

projetos até ser responsável pelo gerenciamento direto de projetos.  

Um PMO pode receber uma autoridade delegada para atuar como parte 

interessada integral durante o início de cada projeto, fazer recomendações ou 

encerrar projetos, ou ainda tomar outras medidas conforme a necessidade para 

manter os objetivos de negócios consistentes e alinhados.  

Adicionalmente, o PMO pode estar envolvido na seleção, no gerenciamento e 

na mobilização de recursos de projetos compartilhados ou dedicados. A principal 

função de um PMO é dar suporte aos gerentes de projetos de diversas maneiras, 

que incluem as funções apresentadas na Tabela 11 a seguir: 

Tabela 11 – Funções do PMO (Project Management Office) 
Funções do PMO (Project Management Office) 

I Gerenciamento de recursos compartilhados entre todos os projetos administrados 
pelo PMO; 

II Identificação e desenvolvimento de metodologia, melhores práticas e padrões de 
gerenciamento de projetos; 
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III Orientação, aconselhamento, treinamento e supervisão; 

IV Monitoramento da conformidade com as políticas, procedimentos e modelos padrões 
de gerenciamento de projetos por meio de auditorias em projetos; 

V Desenvolvimento e gerenciamento de políticas, procedimentos, formulários e outras 
documentações compartilhadas do projeto (ativos de processos organizacionais) e; 

VI Coordenação das comunicações entre projetos, clientes e fornecedores. 
Fonte: Adaptado pelo autor (PMI, 2013, p. 11). 

Referente ao monitoramento e acompanhamento do progresso do projeto, 

incentivar a equipe a levar a sério os relatórios de status e a apresenta-los a tempo 

contribui para um bom gerenciamento de projetos. Os relatórios devem registrar o 

estado atual do projeto, as realizações desde o último relatório e possíveis 

problemas ou ameaças aos marcos. Cabe ao gestor do projeto, examinar os 

relatórios e resumir a situação para o patrocinador e os interessados.  

Tendo examinado a relevância das questões expostas nos relatórios, 

recomenda-se usar um sistema de status com cores para ajuda-los a preparar a 

pauta da reunião de revisão, bem como, para dar prioridade e sinalizar os itens mais 

importantes, que por sua vez deverão ser escalados as hierarquias necessárias.  

Quanto à periodicidade dos relatórios, quanto mais complexo o projeto, mais 

frequentes devem ser os relatórios, que podem ser a principal fonte de informações 

sobre várias questões, recomenda-se pensar na frequência com que será preciso 

preparar relatórios de progresso e fazer reuniões de análise, são bem aceitos 

relatórios diários ou semanais sobre uma atividade decisiva no caminho crucial, 

entretanto, quando o projeto estiver bem avançado, é recomendado reduzir a 

frequência dos relatórios de status e reuniões ou reduzir drasticamente a quantidade 

de tempo das reuniões, se tudo correr bem, estará sendo poupando o tempo de 

todos, visto que vale a pena evitar reuniões em que há pouca coisa para se discutir 

(BRUCE; LANGDON, 2008, p. 99). 

O gerenciamento bem-sucedido de um portfólio de projetos exige uma forte 

liderança dos indivíduos que reconhecem os benefícios que podem ser obtidos com 

esse procedimento, logo, o comprometimento da alta administração é fundamental, 

uma vez que a mesma é responsável por definir e comunicar claramente as metas e 

os objetivos do portfólio de projetos, bem como, os critérios e as condições 

consideradas para a seleção dos projetos que constarão no referido portfólio.  

Referente às responsabilidades compartilhadas perante múltiplas chefias, 

nota-se que a cultura em gestão de projetos geralmente é uma cultura 
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comportamental determinada pela responsabilidade perante múltiplas chefias, 

entretanto, isso só é possível, em organizações dotadas de um entendimento claro 

das noções de autoridade, responsabilidade e responsabilidade final dos projetos.  

A relação entre esses elementos são basicamente: responsabilidade final = 

autoridade mais responsabilidade. Percebe-se que nas empresas com excelência 

em administração, a responsabilidade é compartilhada entre os gerentes de área e 

gerentes de projeto, enquanto o primeiro é responsável pelos compromissos que 

assumiram com o projeto, o segundo tem a responsabilidade perante seus 

executivos (diretorias, presidências, sócios) e cliente.  

 

2.2 GESTÃO DE PROJETOS ÁGIL E GESTÃO DE PROJETOS TRADICIONAL 

 

Nos estudos de Shenhar e Dvir (2007), os mesmos traçam um paralelo entre 

a gestão de projetos ágil e a gestão de projetos tradicional, neste contexto, os 

métodos tradicionais de gerenciamento de projetos tornam-se inapropriados e 

podem, eventualmente, conduzir o projeto ao fracasso.  

Nos estudos de Cicmil et al. (2006), os mesmos destacaram que os projetos 

que apresentam essas características têm sua execução atropelada pelos modelos 

tradicionais de gerenciamento de projetos (CARVALHO; RABECHINI JUNIOR, 2011, 

p. 32), conforme a Tabela 12 a seguir: 

Tabela 12 – A gestão de projetos ágil e a gestão de projetos tradicional 
Abordagem Tradicional Ágil 

I. Metas do projeto Foco no tempo, custo e 
requisitos de qualidade. 

Foco no negócio, 
atingir múltiplos 
critérios de sucesso. 

II. Plano do projeto 

Conjunto de atividades a 
serem executadas conforme 
o planejamento com o 
objetivo de atender ao custo, 
prazo e qualidade. 

Ciclo/processo com o 
objetivo de atender à 
meta esperada e 
resultado para o 
negócio. 

III. Planejamento Realizado uma vez no início 
do projeto. 

Realizado no início e 
reavaliado sempre 
que necessário. 

IV. Abordagem gerencial Rígida, com foco no plano 
inicial. Flexível, adaptável. 

V. Execução Previsível, mensurável. Imprevisível, não 
mensurável. 

VI. Influência da organização Mínima, a partir do kick-off 
do projeto. 

Impacto no projeto ao 
longo da execução. 
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VII. Controle de projeto 

Identificar os desvios a partir 
do plano inicial e corrigi-los 
para seguir conforme o 
planejado. 

Identifica as 
mudanças e ajusta o 
plano ao longo das 
atividades. 

VIII. Aplicação de metodologia Aplicação genérica de forma 
similar a todos os projetos. 

Adaptação do 
processo dependendo 
do projeto. 

IX. Estilo de gestão Um modelo atende a todos 
os tipos de projetos. 

Abordagem 
adaptativa, um único 
modelo não atende a 
todos os projetos. 

Fonte: Adaptado pelo autor (SHENHAR; DVIR, 2007, p. 11). 
 

Amaral et al. (2014, p. 21) definem o gerenciamento ágil de projetos (GAP) 

como uma abordagem fundamentada em um conjunto de princípios, cujo objetivo 

principal é tornar o processo de gerenciamento de projetos mais simplificado, flexível 

e iterativo, de forma a obter melhores resultados em desempenho (tempo, custo e 

qualidade), menos esforço em gerenciamento e maiores níveis de inovação e 

agregação de valor para o cliente.  

Ainda, segundo esses autores, as principais diferenças entre a abordagem de 

GP tradicional e o GAP seriam a autogestão, o maior envolvimento do cliente e 

simplicidade na conduta dos projetos, considerando o uso da visão no lugar do 

escopo e iteração, conforme ações e diferenças apresentados na Tabela 13 a seguir 

(ALMEIDA et al., 2016, p. 758). 

Tabela 13 – As ações e diferenças entre gestão de projetos ágil e tradicional 
Ação Definição Diferença Fonte Ref. 

I. Controlar o 
plano do projeto 

Processo de 
monitoramento 
do andamento 
do projeto para 
atualização do 

seu progresso e 
gerenciamento 
das mudanças 
feitas na linha 

base do 
cronograma. 

Baseadas em custo, 
tempo e % de 

progresso. Identifica 
desvios e corrige para 

seguir o plano. 
Atualizações 
informadas 

formalmente (reuniões, 
etc.). 

Tradicional 

PMBoK 
(Project 

Management 
Institute, 

2008) 

Baseada em 
protótipos, 

demonstrações, 
desenhos e artefatos 
visuais. Mudanças 
constantemente 

absorvidas. 
Atualizações 
informadas 

informalmente (face a 
face). 

Ágil Cohn (2005) 
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II. Identificar o 
trabalho 
necessário para 
o projeto 
(produto, 
entregas etc.) 

Processo de 
identificação do 

trabalho total 
necessário para 

o projeto por 
meio da 

identificação de 
elementos como 

o produto do 
projeto, 

componentes, 
módulos, 
entregas 

atividades etc. 

O trabalho é orientado 
para as atividades, 
marcos e entregas 

documentais. 

Tradicional 

PMBoK 
(Project 

Management 
Institute, 
2008), 

Wysocki & 
McGary 
(2007) 

O trabalho é orientado 
para resultados como 

protótipos em 
funcionamento ou o 

produto final. 

Ágil Schwaber 
(2004) 

III. Declarar o 
problema/ 
Oportunidade 

Descrição dos 
problemas e das 
oportunidades do 

projeto. 

O conteúdo do projeto 
é detalhado ao 

máximo na declaração 
de escopo, “ditando as 

regras do jogo”. 

Tradicional 

Wysocki & 
McGary 
(2007), 

Berggren et 
al. (2008) 

O projeto é descrito 
pela visão, de forma 
ampla e genérica, 

abrindo possibilidades 
de interpretação. 

Ágil 
Schwaber 

(2004), Murch 
(2001) 

IV. Definir 
escopo do 
projeto 

Processo de 
desenvolvimento 
da descrição do 

conteúdo do 
projeto, resultado 

final esperado. 

O projeto é descrito 
formalmente. O 

produto ou serviço é 
descrito de forma clara 

e a mais detalhada 
possível e sem 

ambiguidade. São 
utilizadas listas de 

materiais e descrições 
de funcionalidades do 

produto ou serviço 
para indicar como é o 

produto final do 
projeto. 

Tradicional 

PMBoK 
(Project 

Management 
Institute, 

2008) 

O projeto é descrito de 
forma desafiadora, 

procurando motivar a 
equipe. O produto ou 
serviço é descrito de 

forma metafórica, 
ambígua e com 

artefatos visuais. O 
objetivo não é mostrar 

o resultado final do 
projeto, mas direcionar 

a equipe para um 
conjunto possível de 

soluções. 

Ágil Cohn (2005) 
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V. Estimar a 
duração 
das atividades 

Processo de 
estimar, o mais 

próximo 
possível, o 
número de 
períodos de 
trabalho que 

serão 
necessários para 

terminar 
atividades 

específicas com 
os recursos 
estimados. 

É de mais longo prazo, 
com um planejamento 
macro mais detalhado 

e geralmente 
observando todo o 

período que o projeto 
compreende. 

Tradicional 

PMBoK 
(Project 

Management 
Institute, 

2008) 

É de mais curto prazo 
(poucos dias ou 

semanas), com foco 
em entregas e 

resultados rápidos. 

Ágil Hass (2009) 

VI. Estimar os 
recursos 
das atividades 

Processo de 
estimativa dos 

tipos e 
quantidades de 

materiais, 
pessoas, 

equipamentos ou 
suprimentos que 

serão 
necessários para 

realizar cada 
atividade. 

Estima-se baseado em 
quantidade de 
atividades e 

horas/homem. 

Tradicional 

PMBoK 
(Project 

Management 
Institute, 

2008) 
Estima-se baseado em 

pessoas que serão 
necessárias para se 

alcançar determinada 
velocidade para 
cumprir as story 

points. 

Ágil Hass (2009) 

Fonte: Eder et al. (2015, p. 11). 
 

Em 2001, o "Manifesto Ágil" foi escrito por praticantes que propuseram muitos 

dos ágeis métodos de desenvolvimento. O manifesto afirma que o desenvolvimento 

ágil deve se concentrar em quatro valores fundamentais (DYBÅ; DINGSØYR, 2008), 

tais como: (1) Indivíduos e interações sobre processos e ferramentas; (2) Trabalho 

de software em documentação abrangente e compreensiva; (3) Colaboração do 

cliente em relação à negociação de contratos e entregas; (4) Respostas a mudanças 

seguindo planos de remediações (SERRADOR; PINTO, 2015, p. 1041). 

O ciclo de vida do projeto tem duas partes: o planejamento detalhado do 

projeto e, em seguida, a implementação desse plano para cumprir com seu objetivo 

proposto. A parte de planejamento da fase de execução do projeto envolve um maior 

detalhamento do plano, do cronograma e do orçamento da proposta, entretanto, o 

tempo e os custos necessários para elaborar esse planejamento detalhado 

geralmente não são assegurados durante a fase de proposta (segunda fase) do ciclo 

de vida. Na prática, o planejamento detalhado envolve as mesmas etapas do 

planejamento inicial, todavia, o mesmo é revisitado ao longo do projeto para avaliar 
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eventuais alterações no que se refere ao escopo e recursos, conforme o ciclo de 

vida dos projetos apresentado na Tabela 14 a seguir: 

Tabela 14 – Ciclo de vida dos projetos 
Ciclo de Vida dos Projetos 

I Defina claramente o objetivo do projeto por atividade; 

II Dívida e subdivida o escopo do projeto em frações significativas ou pacotes de 
trabalho; 

III Defina as atividades especificas que precisam ser executadas para cada pacote de 
trabalho, a fim de atingir o objetivo do projeto; 

IV 
Ilustre graficamente as atividades na forma de um diagrama de rede, esse diagrama 
mostra a sequência necessária e as interdependências das atividades para atingir o 
objetivo do projeto; 

V Faça uma estimativa de quanto tempo cada atividade levará para ser completada; 

VI Faça uma estimativa de custo para cada atividade; 

VII 
Calcule um cronograma e um orçamento para determinar se o projeto pode ser 
incluído dentro do prazo necessário, com os fundos alocados e os recursos 
disponíveis. 

Fonte: Adaptado pelo autor (GIDO; CLEMENTS, 2007, p. 74). 

Um assunto com popularidade na área de projetos diz respeito aos 

procedimentos de criação do escritório de projetos, autores criaram metodologias 

próprias para a implantação do escritório de projetos. Tomando por base os 

trabalhos de Block e Frame (1998), têm se oito passos básicos de implementação, 

conforme a Tabela 15 a saber: 

Tabela 15 – Implementação do PMO 
Implementação do PMO (Project Management Office) 

I Escolha do tipo de escritório a ser implementado; 
II Obtenção do suporte e apoio necessário (patrocinador e sponsor); 
III Criação de infraestrutura do escritório (instalações, funcionamento, etc.); 
IV Motivar e doutrinar envolvidos através de feedbacks constantes; 
V Implementar estrutura (relatórios, análises, ferramentas, etc.); 

VI Estabelecer projeto-piloto; 
VII Entrada em operação; 
VIII Feedback e melhoria contínua. 

Fonte: Adaptado pelo autor (BLOCK; FRAME; CRAWFORD, 1998, p. 258). 

O gerenciamento de tempo e custos são as mais visíveis áreas do 

gerenciamento de projeto. As pessoas que se interessam por projetos têm como 

objetivo inicial controlar os prazos, confeccionar cronogramas e redes, o principal 

objetivo desta área é garantir que o projeto seja concluído dentro do prazo 

determinado. O gerenciamento do tempo também é considerado uma das razões 

mais importantes para o estabelecimento de conflitos entre os envolvidos no projeto, 
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conforme os estudos realizados por Thamhain e Wilemon (1975) e revisto por 

Posner (1986). 

Recomenda-se o plano de gerenciamento do cronograma, que é um 

documento formal que descreve os objetivos e procedimentos que serão utilizados 

para gerenciar todos os prazos dos referidos projetos, neste plano, devem estar 

documentados, minimamente, os seguintes elementos apresentados na Tabela 16 a 

seguir: 

Tabela 16 – Gerenciamento do Cronograma 
Gerenciamento do Cronograma 

I Título do projeto; 
II Nome da pessoa que elaborou o documento; 
III Descritivo dos processos de gerenciamento do cronograma (regras gerais); 
IV Priorização das mudanças de prazos; 
V Sistema de controle de mudanças de prazos; 
VI Frequência de avaliação de prazos do projeto; 
VII Alocação financeira para o gerenciamento do cronograma; 
VIII Nome do responsável pelo plano; 
IX Frequência de atualização do plano de gerenciamento do cronograma; 
X Outros assuntos relacionados ao gerenciamento de tempo não previstos no plano; 
XI Registro de alterações no documento; 
XII Aprovações dos líderes do projeto. 

Fonte: Adaptado pelo autor (VARGAS, 2006, p. 71). 
 

 É necessário o monitoramento do PMO para que o cronograma funcione de 

forma eficaz e atenda as expectativas da administração do cliente e dos 

patrocinadores do projeto, o controle do cronograma envolve basicamente quatro 

etapas, conforme a Tabela 17 a seguir:  

Tabela 17 – Controle do Cronograma 
Controle do Cronograma 

I Análise do cronograma para determinar quais áreas podem precisar de ações 
corretivas; 

II Decisão de quais ações corretivas especificas devem ser tomadas; 
III Revisão do plano para incorporar as ações corretivas escolhidas; 
IV Recálculo do cronograma para avaliar os efeitos das ações corretivas planejadas. 

Fonte: Gido e Clements (2007, p. 198). 

Se as ações corretivas planejadas não resultarem em um cronograma 

satisfatório, essas etapas precisam ser repetidas. Monitorar e controlar o trabalho do 

projeto é o processo de acompanhamento, análise, avaliação e regulação do 

progresso para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano de 

gerenciamento do projeto. O monitoramento inclui relatórios de status, medições do 

progresso e previsões.  
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Os relatórios de desempenho fornecem informações sobre o desempenho do 

projeto com relação a escopo, cronograma, custo, recursos, qualidade e risco, que 

podem ser usadas como entradas para outros processos. O principal benefício deste 

processo é permitir que as partes interessadas entendam a situação atual do 

projeto, os passos tomados, e as previsões do orçamento, cronograma e escopo. 

(PMI, 2013, p. 86). 

Um controle de projeto eficaz avalia frequentemente o progresso real e 

compara junto ao progresso planejado de forma regular e oportuna, tomando uma 

ação corretiva imediata, quando aplicável. Um problema não é solucionado sem uma 

intervenção corretiva, logo, o quanto antes um problema for identificado e corrigido, 

melhor será para fins da continuidade eficaz do projeto. 

Baseado no progresso real, é possível prever um cronograma e um 

orçamento para a conclusão do projeto de uma maneira eficiente, se esses 

parâmetros estão ultrapassando os limites do objetivo proposto, devem-se 

imediatamente implementar ações corretivas. O processo de controle do projeto 

envolve a coleta regular de dados sobre o desempenho do projeto, a comparação do 

desempenho real com o planejado e a aplicação de ações corretivas se o 

desempenho real está abaixo do planejado, esse processo deve ocorrer com 

regularidade e tempestividade durante o projeto (GIDO; CLEMENTS, 2007, p. 81). 

Referente às prioridades do projeto, é necessário decidir quais projetos são 

mais importantes para a organização, para poder estabelecer prioridades na 

alocação dos recursos disponíveis. Para avaliar quais projetos oferecem mais valor, 

deve-se pensar nos objetivos da organização, um projeto que melhora a assistência 

ao cliente, por exemplo, pode ser mais valioso para a organização do que um outro 

voltado para a administração interna, apenas.  

O planejamento dos recursos consiste em mobilizar os recursos para os 

projetos que mais beneficiarão a organização, logo, antes de definir as prioridades é 

importante discutir com os gerentes responsáveis pelos projetos para avaliação da 

importância dos mesmos para à organização. Talvez seja preciso também discutir 

prioridades com o cliente e membros mais importantes da equipe. 

Referente ao comando da equipe eficientemente, existem estilos diferentes, 

uma vez que os projetos dependem do trabalho da equipe, assim, é preferível a 

formação do consenso, e não um método ditatorial, logo é importante estar 

preparado para passar de um estilo para outro quando necessário. Um bom líder 
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sabe o que motiva a equipe e que estilo de comando se ajusta a cada situação, há 

diretrizes para orientar a escolha quando são possíveis estilos diferentes, conforme 

a Tabela 18 a seguir: 

Tabela 18 – Comando da equipe eficientemente 
Perfil Ações 

Ditatorial 

Tomar decisões sozinho e ser autocrático pode ser adequado se o projeto 
está enfrentando uma crise e não há tempo para consulta, contudo, o estilo 
ditatorial deve ser pouco usado, pois desestimula o trabalho em equipe. Para 
usá-lo eficientemente é preciso ter todas as informações necessárias e ser 
respeitado pela equipe; 

Analítico 

Tomar decisão baseada em todos os fatos disponíveis pode ser adequado 
quando o projeto está sob pressão de tempo ou ameaçado e a decisão certa 
precisa ser tomada rapidamente. Esse estilo também é autocrático, mas a 
equipe se sente envolvida porque lhe é pedido que forneça os fatos em que a 
decisão se baseará; 

Valorizador 
da Opinião 

Se antes de tomar uma decisão relevante você pede a opinião da equipe, está 
se torna mais autoconfiante e você mostra que valoriza a opinião das 
pessoas; 

Democrátic
o 

Incentivar a participação e o envolvimento da equipe na tomada de decisões é 
um estilo essencial que deve ser usado regularmente, pois capacita os 
membros da equipe e ajuda a fortalecer seu empenho no projeto. O consenso 
não significa que todos concordam com a decisão, mas que todos se 
empenharão na decisão tomada. 

Fonte: Bruce & Langdon (2008, p. 20 e 84). 
 

Independente do estilo de comando, o objetivo do mesmo é tomar decisões 

razoáveis e pôr a equipe no caminho certo, os conflitos entre os membros devem ser 

usados de forma construtiva para incentivar a competição saudável entre os 

profissionais da equipe, entretanto, caso o conflito esteja ameaçando o sucesso do 

projeto é a hora de se tornar assertivo, interferindo-se no conflito por meio de um 

gestor do projeto com o foco em uma solução que possivelmente satisfaça a ambas 

as partes. 

 

2.3 HABILIDADES DOS GERENTES DE PROJETOS 

 

Em termos de escopo e participantes nos treinamentos, recomenda-se incluir 

os especialistas técnicos, gerentes de áreas e demais funcionários envolvidos, todos 

da equipe devem estar familizariados com as características dos treinamentos, para 

que ocorra uma efetiva implementação dos conceitos no projeto. O gestor de 

projetos é um elemento-chave para o sucesso de um projeto, além de ter liderança 

no planejamento, na organização e no controle do projeto, o mesmo precisa ser 



39 

eficiente e eficaz em algumas aptidões fundamentais ao cargo, conforme 

apresentado na Tabela 19 a seguir: 

Tabela 19 – Aptidões Fundamentais ao Cargo de Gerente de Projeto 
Aptidões Fundamentais ao Cargo de Gerente de Projeto 

I O gestor deve possuir um conjunto de habilidades que, ao mesmo tempo, inspire a 
equipe do projeto a ter sucesso, bem como, ganhe a confiança do cliente; 

II 

O gestor de projetos eficaz tem grande capacidade de liderança, capacidade para 
estimular as pessoas a evoluir, excelentes habilidades interpessoais e de 
comunicação, capacidade de lidar com o estresse, habilidade para solucionar 
problemas e para administrar o tempo. Adicionalmente, a liderança de um projeto 
implica em inspirar as pessoas designadas para o projeto a trabalhar como uma 
equipe a fim de implementar o plano e alcançar o objetivo do projeto com sucesso; 

III O gestor de projetos eficaz tem um compromisso com o treinamento e o progresso 
das pessoas que trabalham no projeto; 

IV O gestor de projetos deve criar um ambiente no qual as pessoas possam aprender 
com as tarefas que realizam e as situações que vivem ou observam; 

V 

O gestor de projetos deve ser bons comunicadores, eles precisam comunicar-se 
constantemente com a equipe do projeto, como também com qualquer empresa 
terceirizada, com o cliente e com a alta direção da própria empresa. Adicionalmente, 
as habilidades interpessoais são fundamentais para um gestor de projetos, estas 
dependem de boas habilidades de comunicação oral e escrita; 

VI 
O gestor de projetos precisa estabelecer expectativas claras dos membros da equipe 
e do projeto, de maneira que todos saibam a importância de seu papel para a 
conquista do objetivo do projeto; 

VII O gestor de projetos precisa ser capaz de lidar com o estresse que pode surgir em 
algumas situações de trabalho, em certas ocasiões; 

VIII O gestor de projetos precisa atuar como um mediador entre a equipe do projeto e o 
cliente ou a alta administração; 

IX 

O gestor de projetos precisa ser um bom solucionador de problemas, embora seja 
mais fácil identificar problemas que resolvê-los, um bom solucionador de problemas 
começa com a identificação antecipada do problema ou de um problema em 
potencial, a antecipação possibilita mais tempo para elaborar uma boa solução; 

X 
O gestor de projetos eficiente deve gerir muito bem o tempo, os projetos requerem 
muita energia por envolver muitas atividades simultâneas e diversos imprevistos, logo 
para fazer o uso favorável do tempo disponível; 

XI 
O gestor de projetos tem de ter autodisciplina, ser capaz de priorizar as coisas e 
mostrar disposição para delegar as atividades de acordo com as habilidades da 
equipe. 

Fonte: Adaptado pelo autor (GIDO; CLEMENTS, 2007, p. 281). 

Resumidamente, os gestores de projetos de auditoria mais eficientes devem 

possuir certas habilidades interpessoais específicas à função, tais como: forte 

liderança e motivação, comunicação eficaz, capacidade de influência, tomada de 

decisões assertivas, poder de negociação, gerenciamento de conflitos e coaching. 

Conforme abordado ao longo deste estudo, todos os aspectos acima claramente 

refletem a função da auditoria independente para aderência e cumprimento a todas 
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as normas técnicas e profissionais abordadas na Tabela 5 apresentada 

anteriormente.  

 Referente às aptidões necessárias, as pessoas não nascem com as 

habilidades que um gestor de projetos precisa, mas, ao contrário, as desenvolvem 

com a prática em gestão de projetos. Há diversas maneiras de desenvolver as 

habilidades necessárias para ser um gestor de projetos eficaz, conforme 

apresentado na Tabela 20 a seguir: 

Tabela 20 – Habilidades em gestão de projetos 
Habilidades Características 

I. Ganhar experiência 
Trabalhe no maior número de projetos que puder, cada projeto 
apresenta uma oportunidade de aprendizado, é melhor se os 
projetos não forem todos do mesmo tipo; 

II. Peça feedback de 
outras pessoas 

Se quer melhorar suas habilidades de resolver problemas, 
pergunte a um mentor, por exemplo, se ele tem observado alguma 
coisa que você poderia fazer para melhorar nas situações de 
resolução de problemas; 

III. Faça uma auto 
avaliação e aprenda 

com os próprios erros 

Se você concluiu uma tarefa de projetos, mas, por exemplo, 
ultrapassou o orçamento ou atrasou o cronograma, pergunte a si 
mesmo o que aconteceu, o que poderia ter feito diferente e como 
fará da próxima vez; 

IV. Entreviste os 
gestores de projetos 

Referente as habilidades que você queira desenvolver, pergunte-
lhes como desenvolveram essa habilidade e que sugestões lhe 
dariam; 

V. Participe de 
programas de 
treinamento 

Existem muitos seminários, e materiais de estudo sobre todas as 
habilidades, ao participar dos eventos, busque oportunidades de 
aprender com estas três fontes: o ministrante, os materiais e os 
outros participantes; 

VI. Faça parte de 
organizações 

Associar-se ao Project Management Institute lhe dará 
oportunidades de participar em encontros e conferencias com 
outras pessoas envolvidas com gestão de projetos; 

VII. Leia 
Assine jornais ou procure artigos relacionados às habilidades que 
você quer desenvolver, existem muitos artigos sobre como 
aperfeiçoar suas habilidades; 

VIII. Seja voluntário 

O ambiente de trabalho não é o único local onde você pode 
desenvolver suas habilidades, pense em envolver-se com uma 
organização de voluntariado, na qual você possa não só contribuir 
para a comunidade ou para uma causa específica, mas também 
desenvolver habilidades de liderança junto a comunidade em 
geral.  

Fonte: Adaptado pelo autor (GIDO; CLEMENTS, 2007, p. 294). 
 

Nos estudos de Kerzner (1992) foram identificadas dez habilidades inerentes 

ao gerente de projetos, conforme apresentado na Tabela 21 a seguir (CARVALHO; 

RABECHINI JUNIOR, 2011, p. 378): 

Tabela 21 – Habilidades em gestão de projetos 
Habilidades Características 

I. Construção de Equipes Capacidade em formar e gerenciar equipes de trabalho. 
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II. Liderança Capacidade de influenciar a equipe e os Stakeholders do projeto; 

III. Resolução de conflito Capacidade em identificar e resolver os conflitos no âmbito do 
projeto; 

IV. Competência técnica Capacidade em coordenar as ações técnicas do projeto; 
V. Planejamento Capacidade em elaborar planos e executá-los; 

VI. Organização Capacidade em estabelecer os critérios de trabalho no âmbito do 
projeto; 

VII. Empreendedorismo Capacidade em gerar e gerenciar negócios para o projeto; 

VIII. Administração Capacidade em desenvolver técnicas de controle, orçamento 
etc.; 

IX. Suporte gerencial Capacidade em gerenciar as interfaces com os Stakeholders 
principalmente com a alta administração; 

X. Alocação de recursos Capacidade em estabelecer recursos e especialistas necessários 
às várias fases do projeto. 

Fonte: Adaptado pelo autor (KERZNER, 1992). 

O gerente de projetos deve possuir algumas competências específicas para 

administrar com relevância as ações de integração e desenvolvimento de projetos 

(CARVALHO; RABECHINI JUNIOR, 2011, p. 379), conforme apresentado na Tabela 

22 a seguir: 

Tabela 22 – Habilidades em gestão de projetos 
Habilidades Características 

I. Liderança Capacidade de estabelecer metas e de fazer cumpri-
las; 

II. Administração do tempo Capacidade de gerenciar o prazo das atividades do 
projeto; 

III. Negociador Capacidade em negociar com as várias entidades que 
participam do projeto; 

IV. Técnico Capacidade em definir o objetivo e escopo do projeto; 

V. Comunicação Capacidade em estabelecer um sistema de 
informação; 

VI. Relação com o cliente Capacidade em contratar fornecedores e de se 
relacionar com clientes; 

VII. Relação humana 
Capacidade em gerenciar as relações humanas, 
resolvendo conflitos e estimulando as pessoas da 
equipe; 

VIII. Orçamento 
Capacidade em elaborar e gerenciar planos 
financeiros e de desembolso do projeto, 
tempestivamente. 

Fonte: Adaptado pelo autor (SHTUB; BARD; GLOBERSON, 2005). 
 

Por fim, os autores apresentados nas Tabelas 21 e 22, acima, apresentaram 

um gerente de projetos que tem suas preocupações não somente com as 

habilidades técnicas, mas também está envolvido com os aspectos gerenciais. 

Nesse sentido, suas interações não ficam restritas apenas as equipes de projetos, 

mas se estendem também aos gerentes funcionais, clientes, fornecedores, com a 



42 

alta administração da organização, principalmente através do patrocinador do 

projeto, entre outros. 

O gerente de projeto, diferentemente dos gerentes funcionais, não tem poder 

para alcançar seus objetivos sozinhos, eles dependem de toda equipe envolvida, os 

seus superiores, subordinados e os pares para distribuir os esforços e tornar o 

projeto bem-sucedido. Então, por qual motivo alguns indivíduos são mais bem-

sucedidos como gerentes de projetos do que outros?  

A resposta pode ser simples, eles conseguem esses sucessos porque 

possuem algumas competências específicas, dependentes de um conjunto amplo de 

fatores, dos quais tem pouca ou nenhuma relação direta com habilidades técnicas. 

Dentre essas habilidades, podem ser destacadas as seguintes na Tabela 23 a 

seguir: 

Tabela 23 – Habilidades em gestão de projetos 
Habilidades Características 

I. Habilidades nas 
comunicações Habilidade de escutar e persuadir; 

II. Habilidades 
organizacionais Planejamento e estabelecimento de objetivos e prioridades; 

III. Habilidades no 
gerenciamento do 
time 

Empatia, motivação, espirito de corpo, lealdade e ética; 

IV. Habilidades de 
liderança Ser exemplo constante, energia, visão, delegação e atuação otimista; 

V. Habilidades 
internas Flexibilidade, criatividade, paciência e persistência. 

Fonte: Adaptado pelo autor (VARGAS, 2006, p. 134). 

As dimensões organizacionais da competência, sem mencionar 

especificamente projetos ou gerenciamento dos mesmos, foram explicitadas por 

Ruas (2001) na Tabela 24 a seguir, como sendo de caráter essencial, funcional e 

individual. (CARVALHO; RABECHINI JUNIOR, 2011, p. 375): 

Tabela 24 – Dimensões organizacionais da competência 
Dimensões 

Organizacionais da 
Competência 

Noções Abrangência 

I. Essenciais 

São as competências que 
diferenciam a empresa 
perante concorrentes e 
clientes e continuem a razão 
de sua sobrevivência; 

Devem estar presentes em 
todas as áreas, grupos e 
pessoas da organização, 
embora em níveis 
diferenciados; 



43 

II. Funcionais 
São as competências 
específicas a cada uma das 
áreas vitais da empresa; 

Estão presentes entre os 
grupos e pessoas de cada 
área da entidade; 

III. Individuais 
São as competências 
individuais e compreendem 
as competências gerenciais. 

Apesar da dimensão 
individual, podem exercer 
importante influência no 
desenvolvimento das 
competências dos grupos ou 
até mesmo da organização. 
É o caso das competências 
organizacionais. 

Fonte: Adaptado pelo autor (RUAS, 2001). 

É responsabilidade do gestor de projetos certificar-se de que o cliente está 

satisfeito e as suas expectativas foram devidamente atendidas, bem como, o 

trabalho fora concluído com qualidade, dentro do orçamento e do prazo. O gestor de 

projetos tem a responsabilidade principal pela liderança no planejamento, na 

organização e no controle dos esforços despendidos para que o objetivo do projeto 

seja alcançado.  

O gestor de projetos define claramente o objetivo do projeto, sobre o qual 

chega a um acordo com o cliente, depois o gestor comunica e alinha esse objetivo 

para a equipe do projeto, a fim de criar uma visão do que constituirá sua conquista 

de êxito. Organizar o projeto com antecedência é garantir os recursos apropriados 

para a realização do trabalho, o gestor de projetos deve decidir as tarefas que 

devem ser executadas pela equipe interna e as tarefas que devem ser feitas por 

terceiros, especialistas ou por consultores.  

Para controlar o projeto, o gestor implementa um sistema de informação para 

a gestão do projeto, criado para acompanhar o progresso real e compará-lo com o 

progresso planejado (GIDO; CLEMENTS, 2007, p. 280).  

O gerente de projetos é a pessoa designada e alocada pela organização 

executora para atingir os objetivos do projeto. O papel de um gerente de projetos 

diverge de um gerente funcional ou gerente de operações.  

O gerente funcional está concentrado em proporcionar a supervisão de 

gerenciamento de áreas administrativas e os gerentes de operações são 

responsáveis por um aspecto e eficiência do negócio principal. Ferramentas e 

técnicas de gerenciamento de projeto são específicas aos projetos, no entanto, 

compreender e aplicar o conhecimento, as ferramentas e as técnicas reconhecidas 
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como boas práticas não é suficiente para um gerenciamento eficaz, além de todas 

as habilidades da área especifica e das proficiências ou competências de 

gerenciamento geral exigidas, o gerenciamento de projetos eficaz requer que o 

gerente tenha as seguintes características apresentadas na Tabela 25 a seguir: 

Tabela 25 – Requerimentos para o gerenciamento de projeto eficaz 
Habilidades Características 

Habilidades Refere-se ao que o gerente de projetos sabe sobre gerenciamento de 
projetos; 

Desempenho Refere-se ao que o gerente de projetos é capaz de realizar enquanto 
aplica seu conhecimento em gerenciamento de projetos; 

Pessoal 

Pessoal, refere-se ao comportamento do gerente de projetos na execução 
do projeto ou de alguma atividade relacionada. A efetividade pessoal 
abrange atitudes, principais características de personalidade e liderança, 
que fornecem a habilidade de guiar a equipe do projeto ao mesmo tempo 
em que atinge os objetivos e equilibra as restrições do mesmo. 

Fonte: Adaptado pelo autor (PMI, 2013, p. 17). 

Os gerentes de projetos mais eficazes possuem um mix de habilidades éticas, 

interpessoais e técnicas conceituais a fim de auxiliar e apoiar as suas equipes nas 

diversas situações do dia a dia, interagindo com as partes envolvidas de maneira 

apropriada e assertiva conforme apresentado na Tabela 26 a seguir: 

Tabela 26 – Tipos de treinamento em gestão de projetos 
Treinamentos Características 

I. Técnico Quantitativo Planejamento; Programação; Controle de custos; Software. 

II. Técnico Qualitativo Conflito; Motivação; Liderança; Formação de equipes; 
Gerenciamento do tempo. 

Fonte: Adaptado pelo autor (In Search Of Excellence in Project Management, New York; 
Wiley, 1998, p. 174). 

Nota-se que o sucesso ou do fracasso de um projeto está diretamente 

relacionado ao gerente do projeto, este será o responsável por planejar, implementar 

e completar o projeto, iniciando seus trabalhos assim que o projeto começa.  

Normalmente, o gerente do projeto tem que controlar o escopo complexo, 

envolvendo pessoas, atividades diversas e milhões de dólares, em alguns casos. O 

gerente de projetos é o principal responsável pelo sucesso do projeto, tendo uma 

série de demandas, incluindo basicamente as demandas apresentadas na Tabela 27 

a seguir: 

Tabela 27 – Responsabilidades do PMO (Project Management Office) 
Responsabilidades do PMO (Project Management Office) 

I Produzir o produto final do projeto dentro dos prazos, custos e desempenho exigidos; 
II Atingir objetivos contratuais de lucro e qualidade; 
III Adquirir os recursos adequados para o projeto, em quantidade e qualidade; 
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IV Contratar e motivar os integrantes do time; 
V Lidar com obstáculos e possibilidades de fracasso, usando precisão e energia; 
VI Gerir estrategicamente os riscos do projeto; 
VII Desenvolver canais de comunicação efetivos; 

VIII Desenvolver mecanismos de negociação com todos os elementos internos e externos 
do projeto para garantir o cumprimento do plano do projeto. 

Fonte: Adaptado pelo autor (VARGAS, 2006, p. 133). 

As características relacionadas às habilidades pessoais e ao gerenciamento 

de times são consideradas as mais importantes por um grupo de 1.041 gerentes de 

projetos pesquisados. A Tabela 28 mostra os resultados encontrados: 

Tabela 28 – Habilidades pessoais e gerenciamento de time 
Item Respostas Grupo de Habilidades 

Habilidade de comunicação 101 Pessoais 
Organização 71 Pessoais 

Visão direta nos resultados 58 Trabalho em grupo 
Liderança pelo exemplo 53 Trabalho em grupo 

Habilidades interpessoais 47 Trabalho em grupo 
Motivação 32 Trabalho em grupo 

Capacidade de escutar 24 Trabalho em grupo 
Comprometimento com o time 22 Trabalho em grupo 

Flexibilidade 22 Pessoais 

Planejamento 21 Gerenciamento de 
Projetos 

Compreensão de que cada projeto é único 20 Gerenciamento de 
Projetos 

Adequada definição de requerimentos 19 Gerenciamento de 
Projetos 

Senso de humor 19 Pessoais 
Reputação e integridade 19 Pessoais 

Honestidade 17 Pessoais 
Capacidade de negociação 17 Pessoais 

Experiência técnica no assunto 15 Pessoais 
Perseverança 13 Pessoais 

Paciência 12 Pessoais 
Visão direta nos resultados 11 Pessoais 

Capacidade de lidar com os outros 10 Trabalho em grupo 
Atitude otimista e positiva 10 Pessoais 

Planejamento do escopo das comunicações 9 Gerenciamento de 
Projetos 

Planejamento para mudanças inesperadas 9 Gerenciamento de 
Projetos 

Capacidade de reconhecer e recompensar 9 Trabalho em grupo 
Atenção para os detalhes 9 Pessoais 

Manter foco nas principais pendências e 
questões 8 Gerenciamento de 

Projetos 
Delegação 8 Pessoais 
Dedicação 8 Pessoais 

Energia 8 Pessoais 
Entusiasmo 8 Pessoais 

Foco 8 Pessoais 
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Fonte: Vargas (2006, p. 135). 

Referente às habilidades requeridas, é sine qua non o desenvolvimento de 

certas habilidades e lideranças de negócios para uma gestão de projetos mais 

eficiente, é perceptível a evolução das mesmas desde os primórdios (gestão de 

projetos tradicional), onde enfatizavam-se mais as habilidades técnicas, logo nos 

períodos de renascimento, as equipes de projetos envolviam cada vez mais pessoas 

fora da área técnica, e as habilidades comportamentais tornaram-se tão importantes 

quanto as capacidades técnicas.  

Referente à seleção de gerentes aos projetos, trata-se de uma das mais 

difíceis decisões que a alta administração das organizações precisa tomar, o 

gerenciamento de projetos não será realizado com sucesso e eficiência sem bons 

gerentes de projeto. O processo de seleção do gerente de projeto deve considerar 

algumas questões, conforme exemplificado na Tabela 29 a seguir: 

Tabela 29 – Processo de seleção do gerente de projetos 
Processo de seleção do gerente de projetos 

I Quais são os potenciais candidatos? 
II Como eles serão selecionados? 
III Como serão desenvolvidas carreiras em gerenciamento de projetos? 
IV Como serão desenvolvidas habilidades de gerenciamento de projetos? 
V Como será avaliado o desempenho do gerente de projeto? 

VI Três pilares sustentam a seleção do mais adequado gerente de projeto: habilidades; 
motivação e personalidade. 

Fonte: Vargas (2006, p. 136). 

Os estudos de Jeffrey Pinto e Jeffrey Trailer listaram um conjunto de fatores 

que precisam ser avaliados durante a seleção de gerente de projetos, estratificando 

segundo conjuntos de habilidades apresentadas no Quadro 30 a seguir:  

Quadro 30 – Resolução de problemas em projetos 

I. Análise do problema  

Habilidades conceituais e mentais; habilidade de gerenciar 
grande quantidade de informação ao mesmo tempo; 
capacidade de identificar problemas e de encontrar sintomas 
para identificar as causas; capacidade de análise dos dados 
essenciais para a tomada de decisões e desenvolvimento de 
todas as possíveis soluções e suas consequências;  

II. Julgamento e senso 
prático  

Escolher entre as possíveis soluções a mais adequada; tomar 
decisões que levam em consideração as restrições do projeto 
e de seu ambiente; sempre ter em mente a perspectiva global 
do projeto, e não apenas uma de suas faces; 

III. Capacidade de decisão  
Propensão a tomar decisões; comprometimento com as 
decisões, até mesmo em situações delicadas e complexas; 
configurar uma estratégia concreta de implantação da decisão. 

Fonte: Adaptado pelo autor (VARGAS, 2006, p. 137, p. 138, p. 139, p. 140). 
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 Os problemas devem ser solucionados o mais breve possível, de forma que o 

projeto não seja comprometido em função dos mesmos, se necessário, a alta 

administração e os patrocinadores do projeto devem ser escalados para ciência e 

solução tempestiva, conforme as boas práticas de administração em projetos na 

Tabela 31 a seguir: 

Tabela 31 – Administração da prática em projetos 

I. Planejamento e 
organização 

Identificar objetivos e prioridades; estabelecer distribuição do 
trabalho no tempo; organizar os recursos para atingir os objetivos; 
definir as atividades e seus métodos de trabalho; 

II. Controle 
Manter controle diário sobre as atividades em relação às datas de 
término previstas; garantir ações corretivas imediatas se necessário; 
acompanhar os orçamentos e exercer controle financeiro; 

III. Estratégia e 
Know-How 
organizacional 

Manter-se sempre bem informado; construir redes de colaboração 
informal e formal; conhecer os elementos externos ao projeto; 
conhecer a organização e suas operações; ter habilidade de 
trabalhar em harmonia com a realidade da organização e empregar 
terceiros para atingir os objetivos comuns; 

IV. Conhecimento 
especializado 

Conhecer as informações, os princípios, as teorias e as áreas 
técnicas que são uteis para o projeto e para as demais áreas, como 
finanças, contratos, marketing, etc. 

Fonte: Adaptado pelo autor (VARGAS, 2006, p. 137, p. 138, p. 139, p. 140). 

A administração eficiente do projeto deve ser reportada periodicamente a alta 

administração e patrocinadores do projeto, a fim de que os participantes levem a 

sério os relatórios de status, bem como, as suas atribuições e deadlines, conforme 

as boas práticas de supervisão e gerenciamento do time em projetos, conforme 

apresentado nas Tabelas 32 e 33 a seguir: 

Tabela 32 – Supervisão e gerenciamento do time em projetos 

I. Delegação de 
responsabilidades 

Acreditar sempre no trabalho das outras pessoas; estruturar 
claramente as tarefas a serem realizadas e permitir a iniciativa do 
time nos trabalhos; delegar as responsabilidades nos níveis 
apropriados; compartilhar parte das responsabilidades com o time; 
alocar autoridade e recursos para os membros do time poderem 
tomar decisões significativas em suas áreas de atuação; ter 
habilidade para trabalhar com subordinados que tem especializações 
especificas em determinadas áreas sem ser submisso ou negligente 
junto aos mesmos; 

II. Estruturação do 
time 

Estruturar as tarefas a serem realizadas e comunica-las claramente 
ao time; ter habilidade de utilizar o poder unilateralmente; usar 
reforços para estimular o time; estabelecer controles que favorecem 
a conclusão das atividades de acordo com os objetivos; 

III. Consideração 
com o time 

Ter consideração pelas pessoas que compõem o time; identificar 
suas necessidades e garantir sua satisfação; ser amável e educado 
com as pessoas envolvidas; 
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IV. Desenvolvimento 
do time 

Realizar avaliações de desempenho periódicas e dar feedback; 
identificar as necessidades de treinamento com base nas atividades 
atuais e futuras; criar estratégias de treinamento; demonstrar 
importância ao treinamento através da liberação de verbas 
necessárias, pessoas e até mesmo tempo pessoal para atividades de 
treinamento; 

V. Trabalho em time, 
flexibilidade e 
cooperação 

Ter capacidade de trabalhar como parte de um grupo; reconhecer as 
circunstancias que requerem trabalho ou decisão em time; ser 
receptivo aos outros pontos de vista; estar preparado para mudar a 
própria opinião quando necessário; 

VI. Resolução de 
conflitos 

Ter habilidade de coordenar especialistas de diferentes áreas; 
reconhecer uma situação de conflito e resolvê-la da maneira mais 
eficiente; conhecer a psicologia e causa dos conflitos. 

Fonte: Adaptado pelo autor (VARGAS, 2006 p. 137, p. 138, p. 139, p. 140). 

Tabela 33 – Habilidades interpessoais em projetos 

I. Comunicação 
oral 

Comunicar eficientemente em conversas diversas; realizar 
apresentações de qualidade; concretizar as comunicações a respeito 
dos projetos; 

II. Necessidade de 
pró-atividade 

Ter sempre a necessidade de atingir algo único; ter constante desejo 
de fazer e ser o melhor; transformar diretamente ações em resultados; 
ter dinamismo e energia; ter otimismo para acreditar na capacidade de 
influenciar os eventos e pessoas ao seu redor; 

III. Influência, 
persuasão e 
negociação 

Estar ciente dos sentimentos, das necessidades e das expectativas 
dos demais participantes; ter consciência dos efeitos da conduta de 
uns nos outros; ter habilidade de influenciar os demais para atingir os 
objetivos; trazer o interlocutor para o seu ponto de vista enquanto 
mantém um bom relacionamento junto ao mesmo; 

IV. Ascendência 
sobre os demais 

Gostar de comandar; ter necessidade de dominar os demais sem ser 
dominado; estar ciente das influencias de alguns sobre os demais. 

Fonte: Adaptado pelo autor (VARGAS, 2006, p. 137, p. 138, p. 139, p. 140). 

Resumidamente, o gerenciamento do time e as relações interpessoais em 

projetos requerem fortes habilidades interpessoais, que incluem capacidades tais 

como habilidades de comunicação, inteligência emocional, resolução de conflitos, 

negociação, influência, construção de equipe, e facilitação de grupos. Essas 

competências sociais são preciosas no desenvolvimento e sucesso da equipe do 

projeto, conforme apresentado na Tabela 34 e 35: 

Tabela 34 – Outras habilidades pessoais em projetos 

I. Autoconfiança, 
maturidade e estabilidade 
emocional 

Confiar em si mesmo e em sua capacidade; estar pronto para 
lidar com as consequências pessoais diante da dificuldade nas 
decisões; ter estabilidade emocional e força; ter capacidade de 
controlar emoções; ter resistência ao estresse no curto e longo 
prazos; 

II. Lealdade, honestidade e 
integridade 

Apoiar as políticas e os valores da organização; colocar os 
interesses da companhia antes dos interesses próprios; 
respeitar os superiores e as obrigações; ter integridade 
pessoal e profissional; 
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III. Tolerância diante da 
ambiguidade e abertura a 
mudança 

Aceitar as incertezas e as situações adversas que ocorrem 
inevitavelmente no projeto; desejar trabalhar em organizações 
flexíveis como as matriciais ou suas variantes; ter propensão a 
alterar planos, aproximações, estratégias, políticas ou práticas 
de acordo com as demandas do projeto e da organização; 

IV. Interesse pelo trabalho 

Ser motivado pelo trabalho; ter esperança de que seu plano de 
carreira corresponda às oportunidades oferecidas; ter 
interesse pelas condições de trabalho, tais como, local, 
horários, salário, etc. 

Fonte: Adaptado pelo autor (VARGAS, 2006, p. 137, p. 138, p. 139, p. 140). 

A experiência profissional do candidato é de vital importância para o sucesso 

do projeto e é desejável que o candidato tenha trabalhado em diferentes tipos de 

projetos e com diferentes tipos de pessoas para ter conseguido desenvolver-se 

adequadamente, bem como, acumular habilidades e aptidões necessárias na prática 

do gerenciamento de projetos, conforme apresentado na Tabela 35 a seguir:  

Tabela 35 – A evolução e maturidade da gestão de projetos modernos 

# 
Gestão de 
projetos 

tradicional 

Período do 
renascimento 

Gestão de projetos 
moderna 

6.1 (Evolução) 1960-1985 1985-1993 1994-2003 

6.8 (Objetivos do 
projeto) 

Objetivos técnicos 
75% 

Objetivos técnicos 
50% Objetivos técnicos 10% 

Objetivos 
empresariais 75% 

Objetivos 
empresariais 50% 

Objetivos empresariais 
90% 

6.9 (Definição de 
sucesso) 

Exclusivamente 
termos técnicos 

Tempo, custo, 
desempenho 
(qualidade e 
técnica) 

Prazos, custo, 
desempenho e aceitação 
pelo cliente 

6.10 (Velocidade 
da mudança) 

Mínimo de 3 a 5 
anos 

Mínimo de 3 a 5 
anos 

Pode ser alcançada 
rapidamente (talvez em 6 a 
24 meses) 

Reestruturação 
organizacional 
obrigatória 

Reestruturação 
organizacional 
obrigatória 

Reestruturação não é 
necessária 

Ênfase no poder e 
na autoridade 

Ênfase no poder e 
na autoridade 

Ênfase em equipes 
multifuncionais 

Apoio não é fator 
crítico Apoio é necessário Apoio é obrigatório 

6.11 (Estilo de 
Gestão) 

Gestão reativa: Gestão reativa: Gestão proativa: 
(Nunca sobra 
dinheiro para 
planejar 
corretamente no 
começo, mas os 
recursos 
aparecem quando 
se torna 
necessário 
replanejar pela 

(Os planos do 
projeto são 
orgânicos; eles se 
alimentam, 
respiram, crescem, 
se transformam, 
etc.) 

(Traga os problemas à 
superfície e nós o 
ajudaremos a resolvê-los. 
Esconda os problemas e 
seu emprego estará em 
perigo) 
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segunda ou 
terceira vez) 

6.12 (Autoridade e 
descrição dos 
cargos) 

O GP tem 
autoridade formal 
por meio da 
descrição dos 
cargos (só nos 
projetos de grande 
porte) 

Descrição mínima 
dos cargos; 
Conflitos de poder e 
autoridade 

Uso de mapas de projetos 
e cartas de indicação; 
Ênfase na cooperação e 
trabalho em equipe; A 
autoridade máxima é do 
responsável pelo projeto 

6.13 (Avaliação 
dos componentes 
da equipe) 

O GP não tem 
informações para 
a avaliação 

Informações 
informais Informações formais 

6.14 
(Responsabilidade) 

A 
responsabilidade 
total é do gerente 
do projeto 

Responsabilidade 
dividida com a 
equipe do projeto 

Responsabilidade dividida 
em partes iguais com os 
gerentes de áreas 

Negociar para 
obter os melhores 
recursos 

Negociação para 
obter os melhores 
recursos 

Negociação para definir os 
resultados 

O GP define a 
orientação técnica 

O GP define parte 
da orientação 
técnica 

Os gerentes de áreas 
definem grande parte da 
orientação técnica 

6.15 (Habilidades 
do gerente de 
projetos) 

Principalmente 
problemas de 
ordem técnica 

Principalmente 
problemas técnicos 
e alguns funcionais 

Principalmente problemas 
de integração e 
gerenciamento de riscos 

6.16 (Envolvimento 
na resolução de 
problemas) 

Principalmente 
problemas 
técnicos 

Principalmente 
problemas técnicos 
e alguns problemas 
funcionais 

Principalmente problemas 
de integração e 
gerenciamento de riscos 

6.17 (Critério para 
a tomada de 
decisão) 

Técnico Projeto versus 
profissional Mandamentos da empresa 

6.18 (% de 
trabalho/horas 
diretas gasto em 
planejamento) 

15-20% 25-30% 35-55% (Planejamento é 
imperfeito) 

Excesso de 
gerenciamento 
(administração) 

Excesso versus 
escassez de 
gerenciamento 
(fixado em 8-10% 
para empresas não 
orientadas a projeto 
e 12-15% para as 
orientadas a 
projeto) 

35-55% (planejamento é 
imperfeito); varia ao longo 
do ciclo de vida do projeto; 
A maior parte do tempo é 
empregada com a 
integração 

6.19 (Programas 
de ensino) 

Poucos cursos Muitos cursos e 
mestrados/MBAs 

CV em Gestão de Projetos 
(internos e externos) 

Sem certificação Introdução do PMP 

Refinamento do PMP e 
definição de PMP 
específicos de cada 
empresa) 

6.20 (Treinamento 
em gestão de 
projetos) 

Cursos técnicos 
Cursos técnicos e 
alguns 
comportamentais 

Cursos comportamentais e 
alguns técnicos 
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6.21 
(Responsabilidade) 

Responsáveis no 
nível executivo 
(poderiam ser 
mudados ao longo 
do ciclo) 

Responsáveis no 
nível executivo e de 
gerência 
intermediária 

Responsáveis em níveis 
múltiplos; 
Responsabilidade em nível 
de comitê 

6.22 (Falhas nos 
projetos) 

Falhas 
quantitativas: 

Falhas 
quantitativas: Falhas comportamentais: 

Planejamento; 
Estimativas; 
Programação; 
Controle 

Planejamento; 
Estimativas; 
Programação; 
Controle 

Moral baixo; Desinteresse 
dos funcionários; 
Desinteresse em nível 
funcional; Baixa 
produtividade; Problemas 
de relacionamento 

6.23 (Da 
maturidade à 
imaturidade) 

Em busca do 
conhecimento 

Crescimento e 
maturidade 

Imaturidade 
(Complacência; 
Inexistência de registro dos 
conhecimentos 
aprendidos; Perda de 
conhecimento; Fim do 
ensino continuado) 

Fontes: Kerzner (2010, p. 217, p. 225, p. 226, p. 227, p. 228, p. 229, p. 230, p. 231, p. 232, 
p. 234, p. 235, p. 236, p. 237, p. 238). 

A evolução e maturidade na gestão dos projetos consistem basicamente em 

níveis de habilidades de uma organização em entregar os seus resultados 

estratégicos desejados de maneira previsível, controlável e confiável, esta 

maturidade examina as capacidades dos processos de gerenciamento de projetos 

em uma empresa. 

Referente à identificação e demandas por treinamentos, identificar a 

necessidade de treinamento tornou-se, de certa forma, mais fácil nos últimos dez 

anos devido aos estudos de casos dos benefícios proporcionados pelo treinamento 

em gestão de projetos. As empresas estão percebendo que a rapidez com que se 

pode atingir os benefícios da gestão de projetos é incrementada por um adequado 

treinamento contínuo. A identificação da necessidade de treinamentos requer que o 

pessoal da alta administração e os gerentes de projetos reconheçam que o 

treinamento é uma das maneiras mais rápidas e eficientes de consolidar os 

conhecimentos relacionados à gestão de projetos em uma empresa (KERZNER, 

2010, p. 417). 

 

2.4 EMPRESAS COMO EXEMPLOS 

 

Como patrocinadora dos projetos, a alta administração é a principal fonte de 

apoio e incentivo para os gerentes e demais integrantes da equipe do projeto. 
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Empresas excelentes em gestão de projetos apresentam as seguintes 

características, conforme a Tabela 36 a seguir: 

Tabela 36 – Empresas com excelência em gestão de projetos 
Empresas com excelência em gestão de projetos 

I A alta administração não interfere diretamente no projeto, mas está sempre disponível 
para ajudar quando surge algum problema; 

II A alta administração espera sempre ser abastecida de relatórios objetivos sobre a 
situação dos projetos; 

III A alta administração pratica a delegação de autoridade; 
IV A alta administração descentraliza o poder e a tomada de decisões do projeto; 

V 
A alta administração espera que os gerentes de projetos e suas equipes sejam 
qualificados não apenas para identificar problemas, mas também para surgir 
alternativas e formas de resolve-los. 

Fonte: Kerzner (2010, p. 394). 

O referido apoio deve vir dos escalões superiores, é indispensável a 

existência de liderança nesse nível, e ela precisa também dar integral apoio ao 

projeto em todos os seus aspectos e etapas. 

Mais de 300 empresas foram consultadas durante a preparação da literatura 

de Kerzner (2010, p. 31) Gestão de Projetos, as melhores práticas. As mesmas 

foram identificadas por diversos intermédios, entre as literaturas disponíveis, 

questionários de pesquisas, conhecimento privilegiado (empresas nas quais o autor 

realizou consultoria e cursos) e cursos externos.  

Foram realizadas entrevistas de acompanhamento em várias instâncias para 

verificar a qualidade das informações e para demonstrar aos entrevistados o formato 

e o contexto exatos das questões e de suas respostas. Desta forma, as empresas 

citadas no livro como tendo alcançado a excelência, ou por estarem no caminho 

para tanto, são de diversos segmentos, tais como: bens e consumo, manufatura, 

varejo, serviços, financeiro, dentre outros, conforme demonstrado na Tabela 37: 

Tabela 37 – Rumo a excelência em gestão de projetos: 
Entidades Segmentos 

3M;  Tecnologia global e diversificada 
ABB;  Tecnologia digital indústrias 
American Greetings;  Manufatura e varejo 
Antares;  Tratamento de efluentes e resíduos 
Armstrong World Industries;  Forro em fibra mineral  
Battelle (Pacific Northwest National Laboratories);  Laboratório de pesquisa 
BellSouth;  Operadora de telecomunicações 
Boeing;  Aviação 
CIGNA;  Seguradora de saúde 
Computer Associates;  Software para segurança 
Cooper Standard Automotive;  Fabricante de autopeças 
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DaimlerChrysler;  Fabricante de automóveis 
Defense Acquisition University;  Universidade corporativa e educação 
Department of Defense;  Secretaria de defesa pública 
Detroit Energy;  Energia 
Diebold;  Autoatendimento bancário 
Edelca;  Energia 
EDS;  Tecnologia da informação 
Eli Lilly;  Saúde e medicamentos 
Ericsson;  Telefonia e telecomunicações 
Exel;  Operador logístico 
FirstEnergy;  Energia 
General Electric;  Tecnologia e infraestrutura 
General Motors;  Fabricante de automóveis 
HP;  Tecnologia da informação 
Humana;  Saúde e imunização 
Intel;  Inovações tecnológicas e informações 
International Institute for Learning (IIL);  Educação 
I-Think;  Consultoria 
Johnson & Johnson;  Farmacêuticos e utensílios médicos 
Johnson Controls;  Tecnologia e baterias automotivas 
Kinetico;  Consultoria 
Lear;  Automotivo 
Lincoln Electric;  Automotivo e soldagem 
MahindraBT;  Automotivo 
Metzeler;  Automotivo 
Microsoft;  Tecnologia da informação 
Middough Consulting;  Consultoria 
Mindjet;  Tecnologia da informação 
Motorola;  Telefonia e telecomunicações 
National City Bank;  Bancário 
Nortel;  Elétricos e suprimentos industriais 
Noveon;  Especialidades químicas 
PDVSA;  Petróleo 
Raytheon;  Armamentos e equipamentos eletrônicos 
Roadway Express;  Transportes 
Rockwell Automation;  Automação industrial e informação 
School of Project Management (SPM);  Óleo e Gás 
Sherwin-Williams;  Imobiliário e industrial 
Star Alliance;  Aviação 
StoneBridge Group;  Consultoria 
Sun Microsystems;  Tecnologia da informação 
Swiss Re;  Seguradora  
Texas Instruments;  Tecnologia da informação 
USAA;  Instituição financeira 
Virginia Department of Transportation;  Construção e rodovias 
Walt Disney;  Estúdio e cinema 
Westfield Group; e  Construção e shoppings centers 
Xerox.  Tecnologia da informação 

Fonte: Kerzner (2010, p. 31). 
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A intenção desta consulta fora identificar pelos menos uma ou duas empresas 

de cada setor industrial / segmento, sem levar em consideração o tamanho das 

mesmas. Ademais, no melhor conhecimento do autor não foram identificados 

trabalhos científicos relacionados ao tema PMO diretamente relacionado a auditoria 

independente, conforme pesquisas efetuadas na base de dados CAPES (Busca 

avançada; PMO Auditoria Independente; últimos 5 anos; qualquer idioma; qualquer 

tipo de material), adicionalmente, os seguintes periódicos internacionais de notória 

reputação e visibilidade foram utilizados na pesquisa: International Journal of 

Auditing (Busca avançada; PMO and Project Management – foram localizados 2 

artigos com ênfase em contabilidade, propriamente dita e não auditoria das 

demonstrações financeiras); Accounting Horizons (Busca avançada; PMO and 

Project Management) and The Accounting Review (Busca avançada; PMO and 

Project Management). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O tipo de pesquisa relativo à sua natureza é aplicado, visto que objetiva gerar 

conhecimentos para aplicações práticas dirigidas a solução de problemas, do ponto 

de vista dos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória, uma vez que objetiva 

proporcionar maior familiaridade com o problema apresentado através de entrevistas 

com pessoas experientes no assunto pesquisado, bem como, pesquisa descritiva, 

visto que descreve as características de determinados fenômenos observados na 

prática (GIL, 2008). 

Referente aos procedimentos técnicos as entrevistas serão estruturadas, 

objetivas e diretas, visando abranger opiniões e experiências diferentes sobre um 

mesmo assunto, com líderes das principais empresas de auditoria do país. 

A pesquisa consistirá em cinco questões objetivas visando obter o 

entendimento do usuário acerca de sua percepção do PMO e duas perguntas 

dissertativas para entendimento holístico dos eventuais limitadores e como a 

aplicação poderá gerar ganhos potenciais às firmas de auditoria.  

 

3.2 MÉTODO DE PESQUISA 

 

O nível de análise será um processo, as informações e dados a coletar serão 

qualitativos, a maneira da coleta de dados e informações será realizada através de 

entrevistas junto aos líderes das empresas de auditorias das demonstrações 

financeiras. A população e experiência dos respondentes são apresentados na 

tabela seguir: 

 

Tabela 38 – Background dos respondentes: 
Idade Experiência  Quantidade 

25 – 29 >/=6 anos 4 
30 – 34 >/=8 anos 4 
35 – 40 >/=12 anos 2 

41+ >/=17 anos 4 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A escolha do método qualitativo decorre do problema de pesquisa, no caso 

de serem envolvidas poucas pessoas (máximo 30) e por se tratar apenas da área de 



56 

auditoria, entende-se que não será viável a aplicação de questionários com 

questões fechadas e sim entrevistas abertas junto aos líderes relacionados aos 

projetos aplicáveis a pesquisa.  

Além disso, o método qualitativo é adequado para se observar a realidade do 

problema e interagir com os gerentes e sócios para entender e responder a questão 

de pesquisa (AKEN; BERENDS; BIJ, 2012). 

 

 

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS  

 

As análises dos dados serão efetuadas através da plataforma qualitativa 

software NVivo, os benefícios proporcionados por esta plataforma, são: aumentar a 

proximidade do pesquisador com seus dados, liberar tempo para o pesquisador 

fazer suas inferências, permitir o registro das etapas executadas durante o processo 

de análise e viabilizar pesquisas qualitativas com grande volume de dados, que 

seriam impraticáveis sem o apoio de ferramentas especializadas (RETTIE et al., 

2008). O processo para análise dos dados da pesquisa será realizado em três 

etapas, conforme apresentado na Figura 1 a seguir: 

Figura 1 – Fluxograma para análise dos dados da pesquisa: 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo serão analisados os perfis dos respondentes e as respectivas 

questões direcionadas, eletronicamente, em escala e abertas à luz da teoria 

subjacente. A primeira etapa pode ser compreendida pela compilação das respostas 

obtidas em uma planilha de dados no formato Microsoft Excel®. Tal planilha foi 

formatada para importação no software NVivo 11 (Tabela 39, item 1), como fontes 

internas nas classificações de casos dos participantes da pesquisa para as 

perguntas fechadas e como nós, que são possibilidades de categorias, para as 

perguntas abertas (item 2). Após isso a criação dos atributos foi definida como cada 

pergunta efetuada e os tópicos limitações, para a pergunta n. 6 e PMO para a 

pergunta n. 7 (item 3). 

O software NVivo é desenvolvido e comercializado pela QSR International Pty 

Ltd e permite o armazenamento, organização, categorização, análise, visualização e 

transcrição de dados qualitativos e pesquisas de métodos mistos (NVIVO, 2018). 

Ainda de acordo com Gibbs (2009) a utilização de um software para a análise 

permite maior segurança e verificabilidade dos dados analisados além de uma maior 

robustez na codificação e tratamento das informações coletadas. 

Sendo assim, como parte do processo da codificação e preparação dos 

dados, as Escalas utilizadas na questão 1 a 5 e que possuíam 5 alternativas para a 

resposta, foram consideradas como: (1) Discordo Totalmente, (2) Discordo 

Parcialmente, (3) Nem Concordo Nem Discordo, (4) Concordo Parcialmente e (5) 

Concordo Totalmente. E dessa forma analisadas não por meio de média estatística, 

mas sim pelo sentido qualitativo das sentenças. 

A etapa 2 teve a criação dos nós para as perguntas abertas (item 4) e criação 

de nós descendentes (item 5) que permitiram uma análise mais detalhada do 

feedback dos respondentes. A partir disso, foram gerados relatórios em 

conformidade com as principais palavras mais frequentemente citadas pelos 

entrevistados (item 6), análises das respectivas categorias (item 7) e criação de 

gráficos, nuvem de palavras e tabela de frequências como complemento para as 

seguintes análises (item 8). 

Por fim, a etapa 3 representada pelos itens 9, 10 e 11 teve como objetivo 

verificar os relatórios do software NVivo para confronto com as análises e 

interpretação dos resultados obtidos. Adicionalmente foram analisados os nós 
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descendentes por meio da análise de cluster e dendograma à luz do coeficiente de 

correlação de Pearson, assim como as demais figuras de análises que sustentam os 

achados da pesquisa. 

 

4.1 ANÁLISE DAS RESPOSTAS EM ESCALA 

 

As respostas em escala foram analisadas em tabelas de frequência, 

considerando a quantidade de respondentes para as alternativas Discordo 

Totalmente, Discordo Parcialmente, Nem Concordo Nem Discordo, Concordo 

Parcialmente e Concordo Totalmente à luz da teoria subjacente apresentada no 

Capítulo 2. 

 

4.2 SUCESSO DO PROJETO DA AUDITORIA 

 

A Tabela 39 abaixo demonstra a frequência dos respondentes quando 

perguntados sobre o nível de concordância para a primeira questão da pesquisa: O 

sucesso do projeto de auditoria depende da aplicação do gerenciamento de 

projetos à luz dos conceitos de PMO: 

Tabela 39 – Sucesso do projeto de auditoria x PMO (Questão 1) 
1. O sucesso do projeto de auditoria à luz dos conceitos de PMO Frequência 

Concordo Totalmente 8 
Concordo Parcialmente 4 
Nem Concordo Nem Discordo 1 
Discordo Parcialmente 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Sendo assim, é possível perceber que 86% dos participantes (12 

participantes) concordaram com a dependência da aplicação do gerenciamento à luz 

dos conceitos, sendo 57% concordo totalmente (8 participantes) e 29% concordo 

parcialmente (4 participantes). Além disso, outros 2 respondentes se posicionaram 

um como Nem Concordo e Nem Discordo (7%) e outro como Discordo Parcialmente 

(7%), logo, não houve nenhuma discordância total com relação ao tópico. 

Os resultados do gerenciamento apontados pela maioria dos respondentes 

são verificados na respectiva literatura com os estudos que demonstram a eficiência 

dos resultados do PMO quando bem gerenciados (VARGAS, 2006), melhor utilidade 
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para a tomada de decisão (KERZNER, 2010) e fator de sucesso quando na figura de 

um bom gestor de projetos (GIDO; CLEMENTS, 2007).  

 

4.3 ENTREGA DOS PROJETOS DE AUDITORIA 

 

Quando solicitados a sua concordância no item: A entrega dos projetos de 

auditoria tem sido bem-sucedida (prazo e qualidade). Os candidatos tiveram 

opiniões distintas, conforme demonstrado na Tabela 40 a seguir, que apresenta a 

pergunta número dois do roteiro: 

Tabela 40 – Prazo e qualidade da entrega dos projetos de auditoria (Questão 2) 
2. A entrega dos projetos de auditoria tem sido bem-sucedidas Frequência 

Concordo Parcialmente 5 
Discordo Parcialmente 4 
Concordo Totalmente 2 
Nem Concordo Nem Discordo 2 
Discordo Totalmente 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Enquanto 5 auditores afirmaram concordar parcialmente outros 4 auditores 

discordaram parcialmente. Adicionalmente, os números demonstram 14% (2 

participantes) como Nem Concordo e Nem Discordo, 36% (5 participantes). Discordo 

e 50% (7 participantes). Concordo. Portanto, é não é possível realizar inferência do 

sucesso da entrega de projetos em seu prazo e qualidade. 

Essa questão foi a que maior teve discordantes dentre os participantes e um 

dos motivos para a possível rejeição do prazo e qualidade é apontada na teoria 

sobre os desafios do prazo, orçamentos e projetos (GIDO; CLEMENTS, 2007). Além 

disso a complexidade dos projetos e o grau de controle para a obtenção do sucesso 

(PMI, 2017) pode ser um fator de dificuldade inicial para os implementadores. 

 

4.4 GESTÃO DOS PROJETOS 

 

Ao responderem sobre: A gestão de projetos de auditoria pode ser fator 

crítico de sucesso no curto, médio e longo prazo, os respondentes 

demonstraram uma visão bem próxima de concordância. Dessa forma, 93% dos 

participantes afirmaram a sua concordância, sendo destas 64% total e 29% parcial. 
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Na questão 3, apenas um auditor afirmou discordar parcialmente, 7% conforme pode 

ser ilustrado na Tabela 40: 

Tabela 41 – Fator crítico da gestão de projetos de auditoria (Questão 3) 
3. A gestão de projetos fator crítico de sucesso no curto, médio e longo 

prazo Frequência 

Concordo Totalmente 9 
Concordo Parcialmente 4 
Discordo Parcialmente 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os achados também estão alinhados com a literatura sobre os benefícios do 

projeto e tarefas nos horizontes de curto (HASS; LINDBERGH, 2009), médio e longo 

prazo (PMI, 2017). Ao analisar em comparação com a questão anterior do sucesso 

da entrega, os resultados podem ser analisados como uma disposição e 

compreensão dos auditores da importância da gestão de projetos. Além disso, 

Vargas (2006) elenca a resistência ao estresse no curto e longo prazo como uma 

das habilidades pessoais relevantes para trabalho em projetos (KERZNER, 2010). 

 

4.5 IMPLANTAÇÃO DE UM ESCRITÓRIO DE PROJETO 

 

A Tabela 42 abaixo apresenta a frequência dentre o olhar para o ambiente 

interno na: Implantação de um escritório de projeto que controle os trabalhos 

executados pelas equipes de auditoria contribui e auxilia para fins de 

organização e otimização dos projetos. A pergunta foi o item de número quatro 

para a avaliação dos auditores (as): 

Tabela 42 – Implementação do escritório de projetos de auditoria (Questão 4) 
4. A implantação de um escritório de projeto que controle os trabalhos 

executados Frequência 

Concordo Parcialmente 5 
Concordo Totalmente 5 
Nem Concordo Nem Discordo 2 
Discordo Parcialmente 1 
Discordo Totalmente 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

É possível perceber a maioria dos auditores, 72% (10 participantes) como 

concordantes dessa contribuição e auxílio de um escritório de projeto. Por outro 

lado, 14 % (2 participantes) se colocaram como discordantes e outros 14% Nem 

Concordo Nem Discordo. 
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A proposta de escritório de processos PMO (VARGAS, 2006) e suas 

principais vantagens como agilidade, controle e melhor tomada de decisão 

(KERZNER, 2010). Acrescenta-se a possibilidade de melhor de otimização de 

custos e recursos humanos (DARLING; WHITTY, 2016). Entretanto a não 

concordância de 26% dos respondentes, pode ser justificada também na plataforma 

teórica pelas dificuldades de mudanças nas estruturas organizacionais existentes 

(VARGAS, 2006) e falta de maturidade e investimento de recursos necessários 

(SILVEIRO, 2008).  

 

4.6 NECESSIDADE DE TREINAMENTO 

 

A última questão abordava o seguinte enunciado: São necessários 

treinamentos de PMO ao longo da carreira (seniores e gerentes). Dentre os 

respondentes não houve nenhuma discordância da relevância desse item para o 

PMO. Essa questão foi a única que não apresentou discordância total ou parcial 

dentre os participantes. 

Tabela 43 – Necessidade de treinamentos em projetos de auditoria (Questão 5) 
5. São necessários treinamentos de PMO ao longo da carreira Frequência 

Concordo Totalmente 10 
Concordo Parcialmente 3 
Nem Concordo Nem Discordo 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nesse sentido, nota-se a concordância de 93% (13 participantes), sendo 10 

Concordo Totalmente e 3 Concordo Parcialmente. Um respondente (7%), assinalou 

a alternativa Nem Concordo Nem Discordo. Tal resultado demonstra à luz da teoria 

subjacente e como item dentre os seis componentes da excelência em gestão de 

projetos por Kerzner (1998). O treinamento, também muitas vezes indicado como 

ensino, orientação, aconselhamento ou supervisão também é destacado por 

diversos outros autores seja como aptidão ao cargo de gestor (GIDO; CLEMENTES, 

2007), como necessidade do time de projetos (VARGAS, 2006) ou como função de 

atuação do PMO (PMI, 2017). 

 

4.7 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DISSERTATIVAS 
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Para a análise das respostas dissertativas, que constavam como abertas para 

os auditores (as) foram utilizados além da validação das respostas por usuário, a 

codificação em nós no software NVivo, codificação em nós descendentes, a análise 

das palavras mais frequentes, nuvem de palavras e árvore de palavras. O critério 

para o extrato do NVivo foram: (1) as 100 palavras mais frequentes; (2) palavras 

derivadas (por exemplo, conversar e conversando seriam agrupadas como uma 

única palavra); e (3) comprimento mínimo de 5 palavras, com objetivo evitar poluição 

de pronomes: como, que, para, de, etc. No caso da tabela de frequência foram 

considerados no relatório as palavras com mais de uma menção nas questões 

dissertativas. 

 

4.8 PRINCIPAIS LIMITADORES 

 

A questão número 6 solicitou aos participantes para responder e justificar a 

seguinte questão: Quais são os principais limitadores para a implantação do 

modelo ideal de controle dos nossos projetos? Sendo assim a ilustração 45 

apresenta a nuvem de palavras.  

Figura 2 – Nuvem de Palavras limitadores para implantação de controle (Q-6) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A partir da categoria criada para a questão número 6, foram também 

verificadas as frequências de palavras, a partir de 3 palavras e considerando 
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palavras similares, como por exemplo andar e andando, conforme pode ser 

verificado na Tabela 44. Na sequência, é exibida a árvore de palavras da categoria 

que exibe as 50 palavras mais frequentes nas respostas dos entrevistados. Essa 

combinação de análises permitiu verificar as palavras-chaves na análise dos 

limitadores. 

Tabela 44 – Frequência palavras – Limitadores para implantação de controle (Q-6) 
Palavra Contagem Percentual Palavras similares 

Falta 20 5,6% Falta 
Projeto 17 4,8% projeto, projetos 

profissionais 11 3,1% Profissionais 
Auditoria 9 2,5% Auditoria 
Recursos 9 2,5% Recursos 
Tempo 7 2,0% Tempo 

treinamentos 7 2,0% treinamento, treinamentos 
Atividade 5 1,4% Atividade 
Controle 5 1,4% controle, controles 
Pessoas 5 1,4% Pessoas 
Grande 4 1,1% grande, grandes 
Longo 4 1,1% Longo 
Acerca 3 0,8% Acerca 

Acredito 3 0,8% Acredito 
Carreira 3 0,8% Carreira 
Conceito 3 0,8% Conceito 

conhecimento 3 0,8% Conhecimento 
dedicados 3 0,8% Dedicados 
disponíveis 3 0,8% Disponíveis 

Equipe 3 0,8% equipe, equipes 
Ideal 3 0,8% Ideal 

incorporar 3 0,8% Incorporar 
Mindset 3 0,8% Mindset 

Mudança 3 0,8% Mudança 
Muito 3 0,8% muito, muitos 

Nossos 3 0,8% Nossos 
Quanto 3 0,8% Quanto 

Trabalhos 3 0,8% trabalho, trabalhos 
Fonte. Elaborado pelo autor a partir do questionário. 
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Figura 3 – Árvore de palavras – Limitadores para implantação de controle (Q-6) 
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Fonte. Elaborado pelo autor a partir do questionário. 

 Foram analisadas, a partir das respostas da questão 6, a nuvem acima, 

árvore de palavras, frequência de palavras à luz da teoria subjacente e foram 

detectados 6 principais tópicos como fatores limitadores para implantação do projeto 

de auditoria: Melhoria, Planejamento e Qualidade. Novamente, todos os termos 

foram abordados pelas participantes, ao mínimo uma vez durante as suas respostas, 

de forma direta ou indiretamente. Desse modo, os 6 termos foram criados no 

software qualitativo como nós descendentes do nó principal questão 6. 

Adicionalmente, para as respostas da questão 6 foram verificadas 752 

palavras mencionadas dentre os 14 participantes, resultando assim em uma média 

54 palavras por respondente. Na sequência, foram verificadas as sentenças 

individuais e a associação das respostas, nos formatos de dendograma e cluster a 

partir do NVivo por meio dos nós descendentes e através do coeficiente de Pearson. 

Figura 4 – Dendograma limitadores para implantação de controle (Q-6) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na sequência são apresentados alguns exemplos de sentenças codificadas 

dos entrevistados em cada para cada Nó descendente criado: Ferramentas, 

Recursos, Honorários, Tempo, Treinamento e Software respectivamente e logo em 
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seguida a ilustração 47 auxilia na compreensão de como essas declarações se 

aproximam ou distanciam: 

A burocracia entra no aspecto de vários procedimentos que são necessários 
realizarmos para o controle dos projetos, e até mesmo procedimentos 
repetitivos e que geram mais trabalhos do que a operação do projeto em 
campo. Um exemplo é, apesar de ter uma ferramenta para controle de real 
x orçado do projeto, muitos ainda utilizam o velho e bom Excel para realizar 
estes controles. (E3, comunicação pessoal, 14 de março de 2018) 
 
Acredito que não temos recursos suficientes para monitorarem o PMO (no 
meu ponto de vista deveríamos ter PMOs dedicados a cada projeto – 
considerando tratar-se de um grande projeto (E4, comunicação pessoal, 14 
de março de 2018) 
 
Acredito que o principal fator limitante são os honorários dos projetos de 
auditoria, pois é uma área bastante regulada, temos muito que atender em 
termos técnicos, então sobra pouco espaço para fazer o acompanhamento 
ideal e tempestivo à luz de PMO. (E2, comunicação pessoal, 14 de março 
de 2018). 
 
Não vejo limitadores. Vejo sim necessidade de programa de treinamentos 
(formal e prático) para formação dos jovens que ingressam na profissão. 
Monitoramento e orientação contínua são aspectos fundamentais nos 
processos de “coaching” desse tema. (E5, comunicação pessoal, 14 de 
março de 2018). 
 
Tempo: sempre há outras prioridades surgindo em detrimento do 
planejamento ideal para se atingir o macro objetivo (E11, comunicação 
pessoal, 10 de abril de 2018 
 
Falta de software adequado e amigável (E1, comunicação pessoal, 13 de 
março de 2018). 
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Figura 5 – Cluster limitadores para implantação de controle (Q-6)  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A partir da análise cluster e definindo como 3 principais clusters é possível 

verificar uma forte associação entre as codificações Treinamento, Tempo, Recursos 

e Honorários já os termos Software e Ferramentas aparecem convergindo apenas 

no último nível e com menor número de participantes dentre os demais 

agrupamentos. Entretanto a codificação Ferramentas foi a codificação que mais teve 

associação de entrevistados, seis ao todo, E3, E5, E6, E9, E10 e E13 o que 

demonstra que apesar da baixa associação com os demais agrupamentos o item foi 

citado em caráter relevante em grande parte das respostas. A Tabela 45 apresenta a 

relação de todas as correlações do coeficiente de Pearson, de acordo com os nós 

em cluster por similaridade palavra. 

Tabela 45 – Correlação – Entrevistados X Nós X Nós Descendentes (Q-6) 
Nó A Nó B Pearson 

 
Nó A Nó B Pearson 

e14 e1 0,885189 e9 e7 0,456963 
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Treinamento e1 0,787543 e3 e11 0,454873 
Treinamento e8 0,78515 Tempo Ferramentas 0,454431 
Treinamento e14 0,781271 Recursos e10 0,453134 

Recursos e11 0,777976 e2 e11 0,453073 
e8 e14 0,729087 Ferramentas e5 0,453056 

Recursos e14 0,7151 Tempo Honorários 0,453041 
e8 e1 0,714351 Software Recursos 0,452779 

Recursos e1 0,710469 e7 e1 0,452436 
Recursos e4 0,676699 Honorários e8 0,451008 

Treinamento e5 0,676123 Recursos Ferramentas 0,445632 
Treinamento Recursos 0,674111 e2 e12 0,444438 

e14 e12 0,663747 e6 e13 0,441619 
Tempo e1 0,652515 e8 e11 0,439656 

Treinamento e3 0,638953 e6 e10 0,438798 
e5 e14 0,638577 Tempo e10 0,437629 

Tempo e14 0,63451 Recursos e7 0,436472 
Recursos e12 0,634282 Treinamento e7 0,435886 

e8 e12 0,633398 Ferramentas e4 0,432664 
Treinamento e12 0,631482 e4 e10 0,429587 

e5 e1 0,6289 Software e9 0,425518 
Treinamento Tempo 0,626449 Recursos e13 0,423946 

Tempo Recursos 0,624617 e8 e3 0,42192 
Tempo e4 0,621689 Ferramentas e1 0,420549 

Treinamento e4 0,620297 Tempo e7 0,419291 
e6 e1 0,620181 Software e14 0,417804 

Ferramentas e3 0,619173 Honorários e5 0,414909 
e6 e5 0,609709 e5 e10 0,414874 

e12 e1 0,608936 Ferramentas e9 0,414297 
Ferramentas e10 0,607525 Honorários e3 0,413187 

Recursos e8 0,60268 e13 e1 0,412657 
Tempo e6 0,601538 e6 e11 0,412268 

Treinamento e6 0,600864 e9 e10 0,411803 
e6 e14 0,599667 e9 e8 0,408924 
e4 e1 0,599589 Honorários e12 0,408653 

Honorários e2 0,599497 Software e12 0,407436 
e4 e3 0,58969 e9 e4 0,407093 

Tempo e2 0,588108 Software e6 0,40621 
Tempo e11 0,587317 Treinamento Ferramentas 0,406154 

e9 e5 0,585821 e9 e11 0,405166 
e3 e1 0,582876 e7 e5 0,404633 

Tempo e13 0,582624 e8 e7 0,404027 
e5 e3 0,578633 Treinamento e10 0,403238 
e4 e14 0,573428 e2 e13 0,400862 
e2 e14 0,573167 Ferramentas e13 0,400603 
e2 e1 0,570958 e11 e10 0,393795 
e6 e3 0,568923 Honorários e6 0,391982 
e9 e14 0,568024 e3 e10 0,390933 
e3 e13 0,564188 e13 e10 0,389723 

Treinamento e2 0,55927 Software e7 0,389633 
Treinamento e11 0,558322 e14 e13 0,388152 
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e6 e12 0,552448 e9 e2 0,387144 
Recursos e5 0,551651 e5 e13 0,386352 

e9 e12 0,549648 Honorários e11 0,384995 
e6 e2 0,547801 Software e5 0,377318 

Tempo e12 0,546131 Ferramentas e14 0,376663 
e14 e11 0,545271 Treinamento Software 0,376572 

Honorários e1 0,542034 Honorários e4 0,374771 
e8 e6 0,539494 Tempo Software 0,369379 
e3 e2 0,538647 e10 e1 0,368022 

e11 e1 0,530299 Ferramentas e7 0,36556 
e9 e6 0,529582 e14 e10 0,362936 
e5 e2 0,526001 e13 e11 0,358469 
e9 e1 0,524523 Ferramentas e11 0,357865 

Tempo e8 0,523127 Software e8 0,349571 
e8 e5 0,522661 e7 e4 0,347266 
e4 e11 0,51937 e3 e12 0,345388 

Tempo e5 0,518845 e7 e11 0,34489 
Honorários e14 0,517711 e7 e2 0,341261 

e3 e14 0,517537 e7 e3 0,336421 
e6 e4 0,516563 e9 e3 0,336291 
e4 e2 0,513139 Ferramentas e2 0,333416 
e5 e12 0,512078 e7 e13 0,319432 
e4 e12 0,511702 Software Ferramentas 0,317782 

Tempo e3 0,510728 e13 e12 0,317376 
Recursos e9 0,509677 e8 e13 0,31159 

e4 e13 0,508104 e12 e10 0,303169 
Recursos e6 0,505125 Ferramentas e8 0,30078 

e12 e11 0,50226 e2 e10 0,2974 
Treinamento e9 0,501437 Ferramentas e12 0,291643 
Ferramentas e6 0,500126 Software e11 0,282834 

e5 e4 0,49104 Software e4 0,27548 
Software e1 0,489069 e8 e10 0,274724 

e7 e12 0,482708 e7 e10 0,274671 
Recursos e3 0,477935 Honorários e9 0,268111 

Treinamento Honorários 0,477765 Software e3 0,257948 
e5 e11 0,473705 e9 e13 0,253561 

Treinamento e13 0,470466 Honorários e7 0,251592 
e7 e14 0,470016 Software e2 0,250137 
e7 e6 0,469177 Software e10 0,249694 
e8 e2 0,469142 Honorários e13 0,237363 

Tempo e9 0,468153 Software e13 0,21784 
Recursos e2 0,466601 Honorários Ferramentas 0,217297 
Recursos Honorários 0,466178 Software Honorários 0,205651 

e8 e4 0,462278 Honorários e10 0,179182 
Fonte. Elaborado pelo autor a partir do questionário. 

Desse modo, o que pode ser compreendido ao confronto com a literatura 

existente é a falta de abordagem sobre honorários e que pode ser entendido como 

maior distanciamento dentre os discursos justamente por uma possível dificuldade 
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de associação entre PMO e a valoração ou correção dos serviços cobrados aos 

clientes. Por outro lado treinamento, tempo e recursos, são os tópicos mais 

abordados pela literatura como desafios para o PMO (GIDO; CLEMENTS, 2007; 

KERZNER, 1998; VARGAS, 2006). 

De outro modo, os itens apresentados com menor correlação software e 

ferramentas, apesar de constarem como bases importantes para adequação ao 

PMO (SERRADOR; PINTO, 2015) também são de rotina dos auditores como parte 

do processo de transformação da auditoria a partir da era tecnológica e, dessa 

forma, não significam um desafio apenas como PMO, mas sim da própria 

continuidade da profissão. 

 

4.9 DIFERENCIAL 

 

A questão número 7 buscou extrair dos respondentes a sua percepção justificada 

sobre a seguinte sentença: Como a aplicação do PMO pode ser um diferencial 

para a auditoria aumentar o seu Market-Share e conquistar novos clientes? 

Dessa forma, a Tabela 48 apresenta a nuvem de palavras correspondente, e nos 

Apêndices E; F são disponibilizados a árvore de palavras e a tabela de frequência 

respectivamente. 

Figura 6 – Nuvem de Palavras aplicação do PMO como diferencial (Q-7) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Conforme a questão 6, para a resposta n. 7 foram analisadas a nuvem de 

palavras, a árvore de palavras, com as 50 mais frequentes, e a tabela frequência de 

palavras, a partir de 3 palavras mais apresentadas nas respostas, à luz da teoria 

subjacente de modo a permitir a análise dos termos mais frequentes. Estes 

indicadores podem ser visualizados na Tabela 46 e na Figura 7 a seguir: 

Tabela 46 - Frequência palavras – Aplicação do PMO como diferencial (Q-7) 
Palavra Contagem Percentual Palavras similares 

auditoria 13 3,2% auditoria 
clientes 13 3,2% cliente, clientes 
projeto 9 2,2% projeto, projetos 
melhor 9 2,2% melhor 

trabalho 8 2,0% trabalho, trabalhos 
forma 7 1,7% forma 
equipe 5 1,2% equipe, equipes 
maior 5 1,2% maior 
muitos 5 1,2% muito, muitos 
prazos 5 1,2% prazo, prazos 

qualidade 5 1,2% qualidade 
aplicação 4 1,0% aplicação 
empresa 4 1,0% empresa, empresas 
nossos 4 1,0% nossos 
novos 4 1,0% novos 

processo 4 1,0% processo, processos 
cumprimento 3 0,7% cumprimento 

entrega 3 0,7% entrega 
ideia 3 0,7% ideia 

pessoas 3 0,7% pessoa, pessoas 
planejamento 3 0,7% planejamento, planejamentos 
profissionais 3 0,7% profissionais 

também 3 0,7% também 
tarefas 3 0,7% tarefas 

tenhamos 3 0,7% tenhamos 
visão 3 0,7% visão 

Fonte. Elaborado pelo autor a partir do questionário. 
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Figura 7 - Árvore de palavras – Aplicação do PMO como diferencial (Q-7) 
       

 
Fonte. Elaborado pelo autor a partir do questionário. 
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Sendo assim, foram detectadas 3 palavras principais como fatores 

diferenciais na auditoria como forma de aumentar o seu Market Share e conquistar 

novos clientes: Melhoria, Planejamento e Qualidade. Novamente, todos os termos 

foram abordados pelas participantes, ao mínimo uma vez durante as suas respostas, 

de forma direta ou indiretamente. Sendo assim, estes 3 termos foram criados como 

nós descendentes do nó questão 7 no software. 

Para as respostas da questão 7 foram contadas 874 palavras mencionadas 

dentre os 14 participantes, em uma média aproximada de 62 palavras por auditor (a) 

participante. A seguir, foram verificadas as sentenças individuais e a associação das 

respostas, nos formatos de dendograma e cluster a partir do NVivo por meio dos nós 

descendentes e através do coeficiente de Pearson conforme Figura 8. 

Figura 8 – Dendograma aplicação do PMO como diferencial (Q-7) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Tabela 47 apresenta o extrato do coeficiente de correlação de Pearson 

gerado a partir da relação entre Melhoria X Planejamento X Qualidade e as 

respostas dos 14 entrevistados e em seguida foram elencados exemplos 

apresentados pelos respondentes nas principais categorias criadas: Melhoria, 

Planejamento e Qualidade. Tais sentenças estão na ordem apresentadas e auxiliam 

na compreensão do dendograma da Figura 8.  

Tabela 47 – Correlação – Entrevistados X Nós X Nós Descendentes (Q-7) 
Nó A Nó B Pearson Nó A Nó B Pearson 
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e14 e1 0,885189 e6 e4 0,516563 

Planejamento Melhoria 0,777416 e4 e2 0,513139 

Qualidade e6 0,774164 Qualidade e9 0,513126 
Melhoria e3 0,772225 e5 e12 0,512078 

Planejamento e1 0,765759 e4 e12 0,511702 

Planejamento e14 0,764402 e4 e13 0,508104 

Planejamento e3 0,754316 e12 e11 0,50226 
Planejamento e4 0,749844 Melhoria e12 0,499073 

e8 e14 0,729087 Qualidade e4 0,498696 

Melhoria e2 0,719811 e5 e4 0,49104 

e8 e1 0,714351 Melhoria e8 0,488328 
Melhoria e5 0,698928 e7 e12 0,482708 

Qualidade e8 0,698811 Planejamento e9 0,479195 

Qualidade e5 0,696998 e5 e11 0,473705 

Qualidade e12 0,696548 e7 e14 0,470016 
Qualidade e1 0,69506 e7 e6 0,469177 

Planejamento e13 0,687361 e8 e2 0,469142 

Qualidade e14 0,678793 Melhoria e11 0,469037 

Qualidade Planejamento 0,676583 e8 e4 0,462278 
e14 e12 0,663747 Qualidade e7 0,461093 

Melhoria e1 0,658387 Qualidade e11 0,45842 

Melhoria e14 0,654403 e9 e7 0,456963 

Melhoria e6 0,649238 e3 e11 0,454873 
e5 e14 0,638577 Planejamento e7 0,454383 

e8 e12 0,633398 e2 e11 0,453073 

Planejamento e5 0,633186 e7 e1 0,452436 

Qualidade Melhoria 0,632837 e2 e12 0,444438 
Planejamento e6 0,628915 e6 e13 0,441619 

e5 e1 0,6289 e8 e11 0,439656 

Planejamento e2 0,62433 e6 e10 0,438798 

e6 e1 0,620181 e4 e10 0,429587 
Planejamento e11 0,612343 e8 e3 0,42192 

e6 e5 0,609709 e5 e10 0,414874 

Melhoria e4 0,608984 Melhoria e10 0,413295 

e12 e1 0,608936 e13 e1 0,412657 
e6 e14 0,599667 e6 e11 0,412268 

e4 e1 0,599589 e9 e10 0,411803 

Melhoria e9 0,593336 e9 e8 0,408924 

e4 e3 0,58969 e9 e4 0,407093 
e9 e5 0,585821 e9 e11 0,405166 

e3 e1 0,582876 e7 e5 0,404633 

e5 e3 0,578633 e8 e7 0,404027 

Planejamento e8 0,57495 e2 e13 0,400862 
e4 e14 0,573428 e11 e10 0,393795 

e2 e14 0,573167 e3 e10 0,390933 

e2 e1 0,570958 e13 e10 0,389723 
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e6 e3 0,568923 e14 e13 0,388152 
Melhoria e7 0,568246 e9 e2 0,387144 

e9 e14 0,568024 Qualidade e13 0,386457 

e3 e13 0,564188 e5 e13 0,386352 

Melhoria e13 0,55769 e10 e1 0,368022 
Qualidade e2 0,557053 e14 e10 0,362936 

Planejamento e12 0,553773 e13 e11 0,358469 

e6 e12 0,552448 Qualidade e10 0,348852 

e9 e12 0,549648 e7 e4 0,347266 
e6 e2 0,547801 e3 e12 0,345388 

e14 e11 0,545271 e7 e11 0,34489 

e8 e6 0,539494 e7 e2 0,341261 

Qualidade e3 0,539211 e7 e3 0,336421 
e3 e2 0,538647 e9 e3 0,336291 

Planejamento e10 0,533806 e7 e13 0,319432 

e11 e1 0,530299 e13 e12 0,317376 

e9 e6 0,529582 e8 e13 0,31159 
e5 e2 0,526001 e12 e10 0,303169 

e9 e1 0,524523 e2 e10 0,2974 

e8 e5 0,522661 e8 e10 0,274724 

e4 e11 0,51937 e7 e10 0,274671 
e3 e14 0,517537 e9 e13 0,253561 

Fonte. Elaborado pelo autor a partir do questionário. 

Uma cultura de PMO bem sólida, leva sem dúvida os ganhos de 
produtividade e eficiência e por sua vez a uma melhor e mais efetiva 
precificação. (E7, comunicação pessoal, 9 de abril de 2018) 
 
Um PMO bem implementado e monitorado, com certeza irá ajudar as 
equipes a se planejarem melhor, pois quando você inicia um PMO, você 
precisa pensar e incluir todas as tarefas a serem cumpridas do início ao final 
do projeto. Isso facilita uma visão mais ampla das tarefas que deverão ser 
executadas mais a frente, o que possibilita alterações na estratégia, foco e 
inclusão de energia aonde necessita. (E13, comunicação pessoal, 10 de 
abril de 2018) 
 
Melhoria da qualidade dos trabalhos de auditoria, melhor gerenciamento de 
risco de auditoria, melhor comunicação com os clientes e melhor 
gerenciamento dos recursos da firma. (E12, comunicação pessoal, 10 de 
abril de 2018). 
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Figura 9 – Cluster aplicação do PMO como diferencial (Q-7) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ao analisar o dendograma e cluster apresentados nas ilustrações 49 e 50 

nota-se uma associação mais forte entre Melhoria e Planejamento, porém, o 

determinante Qualidade concentra a maior parte dos respondentes (exceção de E3, 

E4, E10 e E13) em 5 níveis diferentes de associação. Sendo assim, a convergência 

para um único cluster das categorias somente ocorre no 5º nível de entrevista. 

A qualidade que apresentou como menor correlação entre os demais itens 

pode ser justificada por difícil mensuração e também como um atributo de maior 

intangibilidade quando comparado com o planejamento e a melhoria em que é 

possível o acompanhamento com índices e processos de gestão. Além disso, a 

qualidade é afirmada por Gido e Clements (2007), como responsabilidade inerente a 

ser alcançada pelo gestor de projetos. 
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Já o planejamento é amplamente debatido na relevância do PMO (GIDO; 

CLEMENTS, 2007; VARGAS, 2006) E também pode ser visualizado nas definições 

de controle mais rígidos e melhor gerenciamento (KEZNER, 2010). Adicionalmente, 

a melhoria que se associou ao planejamento é parte do denominado oito passos de 

implementação básica do escritório de projetos (BLOCK; FRAME, 1998). 

Na prática, recomenda-se um plano de atividades e planejamento de ações, 

para ajudar no cumprimento das etapas em projetos de auditoria das demonstrações 

financeiras, conforme a Tabela 48: 

Tabela 48 – Cronograma prático e etapas em projetos de auditoria 
I. Definição dos objetivos e metas da supervisão do 
Project Management 

NBC TA – de Auditoria 
Independente 

Ações Norma NBC Res. CFC Corr. IFAC 

a) alinhamento com os 
Auditores e Controllers 
internos sobre o nosso 
Project management, 
status dos testes de 
controles internos e testes 
substantivos, bem como, 
as prioridades para 
auditoria em curso, com o 
foco em riscos 
significativos, riscos de 
fraude, estimativas 
contábeis e requisitos 
éticos em geral; 

Objetivos Gerais do 
Auditor Independente e a 
Condução da Auditoria 
em Conformidade com 
Normas de Auditoria - 
Requisitos éticos 
relacionados à auditoria 
de demonstrações 
contábeis (itens A16 a 
A19); 

NBC TA 
200 
(R1) 

DOU 
05/09/16 ISA 200 

b) alinhamento com os 
Auditores e Controllers 
internos versus a equipe de 
auditoria sobre os prazos 
acordados, cronogramas 
de divulgação das 
demonstrações financeiras, 
status dos relatórios a 
serem reportados a outros 
auditores, conclusão das 
auditorias societárias 
individuais e 
responsabilidades das 
partes;  

Concordância com os 
Termos do Trabalho de 
Auditoria - Acordo sobre 
termos do trabalho de 
auditoria (itens 9 a 12); 

NBC TA 
210 
(R1)   

DOU 
05/09/16 ISA 210 
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c) compilação e 
comunicação dos ajustes 
de auditoria identificados, 
distorções e deficiências de 
controles internos (por 
entidade legal), 
considerando-se as 
materialidades de cada 
empresa individualmente; 

Comunicação com os 
Responsáveis pela 
Governança - Assuntos a 
serem comunicados 
(itens 14 a 17); 

NBC TA 
260(R2) 

DOU 
04/07/16 ISA 260 

Comunicação de 
Deficiências de Controle 
Interno - Determinação 
se foram identificadas 
deficiências de controle 
interno (itens A1 a A4); 

NBC TA 
265 1.210/09 ISA 265 

   
II. Controle de horas e estimativas para conclusão 
(EPC), priorização de atividades e coordenação 
equipe  

NBC TA – de Auditoria 
Independente 

Ações Norma NBC Res. CFC Corr. IFAC 
a) conhecimento 
tempestivo do status da 
auditoria e do andamento 
das áreas de cada auditor, 
em linha com o 
planejamento da auditoria, 
horas disponíveis e riscos 
a endereçar; revisar o 
plano de Auditoria com a 
equipe, periodicamente, 
para que as designações 
estejam sempre claras; 
disponibilizar tempo e 
recursos suficientes para o 
planejamento e 
gerenciamento do projeto 
de Auditoria; determinar os 
recursos necessários 
avaliando a natureza, o 
tempo e a extensão dos 
trabalhos, de acordo com 
as características do 
projeto, tais como, a 
indústria e os 
requerimentos regulatórios; 
estabelecer expectativas 
claras com o time em 
relação as funções, tarefas, 
responsabilidades e 
prazos; 

Planejamento da 
Auditoria de 
Demonstrações 
Contábeis - Atividades de 
planejamento - Estratégia 
global de auditoria (itens 
7 e 8); 

NBC TA 
300 
(R1)    

DOU 
05/09/16 ISA 300 
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b) controle da equipe sobre 
administração das horas, 
prioridades por auditor e 
por área, em linha com a 
definição de riscos de 
auditoria, especialmente, 
os riscos significativos e de 
erros materiais nas 
demonstrações financeiras; 
desenvolver um plano de 
Auditoria que esteja 
alinhado com as metas do 
trabalho, com o 
envolvimento do cliente, 
alocação de todas as 
atividades, incluindo o 
envolvimento dos sócios, 
de especialistas e 
auditores componentes; 

Planejamento da 
Auditoria de 
Demonstrações 
Contábeis - Atividades de 
planejamento - Estratégia 
global de auditoria (itens 
7 e 8); 

NBC TA 
300 
(R1)    

DOU 
05/09/16 ISA 300 

c) estimativa de horas para 
completar as áreas por 
auditor, em linha com o 
planejamento de auditoria 
e com o foco em áreas que 
apresentam maior risco; 
acessar e reacessar 
regularmente as 
prioridades para garantir 
que o tempo e recursos 
serão alocados 
estrategicamente, bem 
como, assegurar que as 
mudanças nas prioridades 
sejam comunicadas o mais 
breve possível; combine as 
habilidades dos recursos 
disponíveis versus as 
áreas demandadas no 
projeto; determinar os 
recursos necessários como 
extensão do time, tais 
como, experts, 
especialistas, 
componentes, bem como, 
o tempo de seu 
envolvimento para garantir 
a combinação consistente 
de experiência versus 
entregas; 

Planejamento da 
Auditoria de 
Demonstrações 
Contábeis - Atividades de 
planejamento - Estratégia 
global de auditoria (itens 
7 e 8); 

NBC TA 
300 
(R1)    

DOU 
05/09/16 ISA 300 
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d) comparação da EPC 
(estimativas para 
conclusão) com as horas 
programadas até os 
deadlines, com ênfase no 
endereçamento dos riscos 
significativos e de erros 
materiais nas 
demonstrações financeiras, 
bem como, no risco de o 
trabalho não ser entregue 
dentro dos prazos definidos 
junto a administração; 
identificar, priorizar e 
monitorar o status das 
atividades do projeto; 
realizar os procedimentos 
relacionados aos riscos 
significativos 
antecipadamente; ajustar 
estrategicamente o tempo 
dos procedimentos 
determinados; 

Resposta do Auditor aos 
Riscos Avaliados - 
Procedimentos 
substantivos em resposta 
aos riscos significativos 
(item 21); 

NBC TA 
330 
(R1) 

DOU 
05/09/16 ISA 330 

e) cada área deve ter 
deadlines de conclusão, 
bem como, deadlines de 
revisão pelo sênior e 
gerente do projeto de 
auditoria, prioritariamente 
as áreas que apresentam 
riscos significativos e de 
erros materiais nas 
demonstrações financeiras. 
Estes deadlines são muito 
importantes para que cada 
auditor assuma 
compromissos com prazos 
ao longo de todo o 
trabalho, bem como, as 
revisões dos papéis de 
trabalho sejam feitas de 
forma tempestiva e não 
haja sobre cargas de 
demandas no final do 
projeto de auditoria.  Desta 
forma, haverá tempo 
suficiente para revisar os 
papéis de trabalho e 
endereçar os pontos de 
revisões tempestivamente; 

Resposta do Auditor aos 
Riscos Avaliados - 
Procedimentos 
substantivos em resposta 
aos riscos significativos 
(item 21); 

NBC TA 
330 
(R1) 

DOU 
05/09/16 ISA 330 
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f) priorização das 
atividades mais 
importantes, ou seja, as 
áreas que apresentam 
maiores riscos 
significativos e de erros 
materiais nas 
demonstrações financeiras, 
no momento de definir a 
ordem de execução das 
áreas. Se as estimativas de 
conclusão forem maior que 
as horas programadas 
deve-se analisar a situação 
e oferecer um plano de 
mitigação desta situação 
junto aos líderes do 
projeto; 

Resposta do Auditor aos 
Riscos Avaliados - 
Procedimentos 
substantivos em resposta 
aos riscos significativos 
(item 21); 

NBC TA 
330 
(R1) 

DOU 
05/09/16 ISA 330 

g) remanejamento das 
áreas de maior relevância 
e risco, tempestivamente, 
ao perceber que há sobre 
carga em algum auditor ou 
área, com ênfase nas 
áreas que apresentam 
riscos significativos e 
maiores riscos de erros 
materiais; 

Resposta do Auditor aos 
Riscos Avaliados - 
Procedimentos 
substantivos em resposta 
aos riscos significativos 
(item 21); 

NBC TA 
330 
(R1) 

DOU 
05/09/16 ISA 330 

h) ajuda mútua entre os 
auditores ao perceber que 
alguém precisa de auxílio 
(Team Work) e o projeto 
apresenta riscos 
significativos de auditoria 
não endereçados pelo 
time, especialmente, o 
risco da auditoria não ser 
concluída nos prazos 
firmados junto a 
administração da entidade; 

Resposta do Auditor aos 
Riscos Avaliados - 
Procedimentos 
substantivos em resposta 
aos riscos significativos 
(item 21); 

NBC TA 
330 
(R1) 

DOU 
05/09/16 ISA 330 

i) avaliação tempestiva se 
é preciso solicitar ajuda a 
outros auditores que não 
fazem parte da equipe de 
auditoria, tais como, 
auditores internos ou 
auditores especialistas em 
determinados assuntos ou 
até mesmo nas revisões 
das áreas e/ou na 
conclusão de alguma 
atividade específica; 

Utilização do Trabalho de 
Auditoria Interna - 
Determinação se o 
trabalho da auditoria 
interna pode ser utilizado; 
Avaliação da função de 
auditoria interna (itens 15 
a 20); Utilização do 
Trabalho de Especialistas 
- Avaliação da 
adequação do trabalho 
do especialista do auditor 
(item A32);  

NBC TA 
610 
NBC TA 
620 

DOU 
29/01/14 
1.230/09 

ISA 610 
ISA 620 
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j) revisão diária da 
estimativa de horas para 
completar as áreas, 
especialmente, as áreas 
que apresentam maiores 
riscos de erros materiais 
nas demonstrações 
financeiras da entidade, 
por auditor e comparação 
com as horas programadas 
na data do levantamento 
até a data do deadline 
junto a administração ou 
outros auditores; 

Resposta do Auditor aos 
Riscos Avaliados - 
Procedimentos 
substantivos em resposta 
aos riscos significativos 
(item 21); 

NBC TA 
330 
(R1) 

DOU 
05/09/16 ISA 330 

k) conferências e/ou 
reuniões semanais junto as 
lideranças do projeto sobre 
o status das atividades da 
auditoria, especialmente, 
sobre o status das áreas 
que apresentam riscos 
significativos e/ou maiores 
riscos de erros materiais 
nas demonstrações 
financeiras da entidade 
auditada; identificar 
protocolos e procedimentos 
financeiros para auxiliar na 
entrega de um projeto 
gerenciado 
adequadamente e de alta 
qualidade; 

Resposta do Auditor aos 
Riscos Avaliados - 
Procedimentos 
substantivos em resposta 
aos riscos significativos 
(item 21); 

NBC TA 
330 
(R1) 

DOU 
05/09/16 ISA 330 

III) Revisão das áreas auditadas NBC TA – de Auditoria 
Independente 

Ações Norma NBC Res. CFC Corr. IFAC 
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a) plano organizado e 
sistemático das revisões 
das áreas, especialmente, 
das áreas que apresentam 
riscos significativos e/ou 
maiores riscos de erros 
materiais nas 
demonstrações financeiras, 
bem como, liquidação das 
pendências junto aos 
executores e revisores, 
referente aos pontos de 
revisão apontados e 
avaliação se as 
demonstrações financeiras 
estão sendo apresentadas 
em todos os aspectos 
relevantes; comunique-se 
ativamente com toda o time 
para avaliação e revisão do 
progresso, bem como, os 
resultados alcançados; 

Formação da Opinião e 
Emissão do Relatório do 
Auditor Independente 
sobre as Demonstrações 
Contábeis - Divulgação 
do efeito de transações e 
eventos relevantes sobre 
as informações 
apresentadas nas 
demonstrações contábeis 
(item A6); 

NBC TA 
700   

DOU 
04/07/16 ISA 700 

b) follow-up dos pontos de 
revisão e endereçamento 
dos mesmos por todos os 
níveis da equipe de 
auditoria (atualização diária 
do controle de revisão das 
áreas a fim de que a 
emissão do relatório do 
auditor não seja 
comprometido em função 
da falta de revisões dos 
papéis de trabalho), bem 
como, assegurar que as 
demonstrações financeiras 
estão validadas em todos 
os aspectos relevantes; 

Formação da Opinião e 
Emissão do Relatório do 
Auditor Independente 
sobre as Demonstrações 
Contábeis - Divulgação 
do efeito de transações e 
eventos relevantes sobre 
as informações 
apresentadas nas 
demonstrações contábeis 
(item A6); 

NBC TA 
700   

DOU 
04/07/16 ISA 700 

IV) Comunicação com o cliente NBC TA – de Auditoria 
Independente 

Ações Norma NBC Res. CFC Corr. IFAC 
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a) comunique-se 
periodicamente com o 
cliente, para atualizar o 
status dos trabalhos e para 
evitar “surpresas”, 
especialmente, deficiências 
de controles e distorções já 
identificadas: reuniões 
semanais com o cliente 
para discussão das 
deficiências e distorções 
identificadas e análise da 
severidade e/ou 
extrapolação dos testes 
substantivos de acordo 
com as normas de 
auditoria. A comunicação e 
alinhamento dos pontos e 
problemas identificados 
com o cliente deve ser 
tempestiva e clara, a fim de 
que os pontos e assuntos 
relevantes sejam 
comunicados e 
endereçados em tempo 
hábil; defina expectativas e 
reponsabilidades na 
identificação, 
escalonamento, 
monitoramento e solução 
de eventos não planejados 
e problemas que a 
Administração deva ser 
envolvida; sempre que 
identificado um problema, o 
mesmo deve ser avaliado 
no comparativo junto ao 
planejamento de auditoria, 
cronograma e entregas 
alinhadas junto a Entidade; 
a comunicação de qualquer 
problema identificado deve 
ser clara, principalmente, 
os eventuais atrasos 
devido aos problemas 
identificados; 

Comunicação com os 
Responsáveis pela 
Governança - Assuntos a 
serem comunicados 
(itens 14 a 17); 

NBC TA 
260(R2) 

DOU 
04/07/16 ISA 260 

Comunicação de 
Deficiências de Controle 
Interno - Determinação 
se foram identificadas 
deficiências de controle 
interno (itens A1 a A4); 

NBC TA 
265 1.210/09 ISA 265 

Avaliação das Distorções 
Identificadas durante a 
Auditoria - Consideração 
de distorções 
identificadas no decorrer 
da auditoria (itens 6 e 7); 

NBC TA 
450 
(R1) 

DOU 
05/09/16  ISA 450  
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b) lista de pendências de 
informações: fornecimento 
periódico junto ao cliente 
(semanal ou diário) da lista 
atualizada das pendências 
de documentos e 
informações, com um 
resumo das pendências 
mais críticas, tais como, 
riscos significativos e 
maiores riscos de erros 
materiais nas 
demonstrações financeiras, 
em uma apresentação; 

Resposta do Auditor aos 
Riscos Avaliados - 
Procedimentos 
substantivos em resposta 
aos riscos significativos 
(item 21); 

NBC TA 
330 
(R1) 

DOU 
05/09/16 ISA 330 

c) determine um processo 
de monitoramento de 
solicitações, acordado com 
a Entidade, de solicitação e 
atualização das 
informações requeridas 
para a auditoria e 
comunicação dos issues 
identificados através de 
reuniões periódicas com o 
cliente para envolvê-los e 
ajudarem os auditores a 
sanar as pendências, 
tempestivamente. 
Esclareça as 
responsabilidades da 
Entidade O 
comprometimento do 
cliente para fornecer as 
informações 
tempestivamente é muito 
importante para que o 
projeto seja concluído 
dentro dos prazos 
alinhados entre as partes, 
auditores e entidade 
auditada; 

Comunicação com os 
Responsáveis pela 
Governança - Assuntos a 
serem comunicados 
(itens 14 a 17); 

NBC TA 
260(R2) 

DOU 
04/07/16 ISA 260 
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d) se for notado o risco de 
não cumprimento do 
deadline e emissão das 
demonstrações financeiras 
da entidade por atraso no 
recebimento de 
informações, respostas aos 
riscos identificados e/ou 
análises de eventos 
subsequentes, deve-se 
envolver tempestivamente 
o cliente para que este 
possa ajudar a agilizar o 
fornecimento das 
informações, bem como, 
deixar o pessoal do cliente 
a disposição dos auditores 
para sanar eventuais 
dúvidas. Em situações 
como esta deve-se 
comunicar formalmente 
com o cliente e com 
antecedência para que o 
mesmo se programe junto 
aos seus colaboradores 
interno e os prazos não 
sejam comprometidos junto 
ao mercado. 

Eventos Subsequentes - 
Eventos ocorridos entre a 
data das demonstrações 
contábeis e a data do 
relatório do auditor 
independente (itens 6 a 
9); Representações 
Formais - Outras 
representações formais 
(item 13); Formação da 
Opinião e Emissão do 
Relatório do Auditor 
Independente sobre as 
Demonstrações 
Contábeis - Divulgação 
do efeito de transações e 
eventos relevantes sobre 
as informações 
apresentadas nas 
demonstrações contábeis 
(item A6); 

NBC TA 
560 
(R1) 
NBC TA 
580 
(R1) 
NBC TA 
700 

DOU 
05/09/16 
DOU 
05/09/16 
DOU 
04/07/16 

ISA 560 
ISA 580 
ISA 700 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos conhecimentos práticos obtidos ao longo de 7 anos 
de carreira profissional na área de auditoria externa independente e a partir das NBC TAs – 

de Auditoria Independente elencadas acima. 
 

 Na prática, um projeto de auditoria com qualidade resultará em uma série de 

benefícios a ambas as partes, tais como: aumento de previsibilidade e melhorias na 

administração técnica e financeira do projeto; aumento de visibilidade sobre as 

prioridades do projeto, assuntos e riscos, podendo melhor administra-los; projetos 

bem gerenciados são mais propensos a resultados positivos em inspeções internos 

e externas a organização auditora.  

Adicionalmente, os inúmeros ganhos se estendem e contribuem para o 

processo de melhoria contínua na profissão de Auditoria, ao tempo que as revisões 

tempestivas proporcionam que os preparadores respondam aos pontos identificados 

com maior qualidade; melhoria dos projetos com a redução de retrabalhos; os 

trabalhos são realizados no tempo correto com menor propensão a erros; a 

efetividade é resultante em maior tempo disponível para exercer pensamentos 

críticos e ceticismo profissional.  
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Logo, as melhorias na comunicação e coordenação dos projetos com a 

Administração da Entidade, em relação a expectativas e prazos, proporcionam a 

redução de “surpresas” e fortalecimento do relacionamento comercial entre as 

partes. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi identificar quais determinantes de sucesso estão 

sendo efetivados como parte dos padrões de gerenciamento de projetos em 

trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras à luz dos conceitos de PMO 

(Project Management Office), por meio da aplicação de um questionário a 14 líderes 

e representantes das principais firmas de auditoria (Big 4s).  

Os resultados obtidos e estatisticamente mensurados são unânimes quanto à 

utilização do PMO, é possível perceber que 86% dos participantes desta pesquisa 

concordaram com a dependência da aplicação do gerenciamento à luz dos 

conceitos do PMO, ao responderem especialmente sobre: Para a gestão de projetos 

de auditoria pode ser fator crítico de sucesso no curto, médio e longo prazo, os 

respondentes demonstraram uma visão de concordância de 93%. 

Na quarta questão, 72% dos respondentes concordaram de forma total ou 

parcial sobre os benefícios da implantação de um escritório de projeto para fins de 

organização. E na última questão que abordava o seguinte enunciado: São 

necessários treinamentos de PMO ao longo da carreira para cargos de liderança, 

tais como, seniores e gerentes. Dentre os respondentes não houve nenhuma 

discordância da relevância desse item para o PMO. Essa questão foi a única que 

não apresentou discordância total ou parcial dentre os participantes, apresentando 

93% de concordância. 

A pergunta número 2, sobre o sucesso da entrega dos projetos de auditoria 

em prazo e qualidade foi a que apresentou a maior dispersão entre os respondentes, 

enquanto 50% concordaram, a ou parte se posicionou de forma neutra ou em 

discordância. Tudo isso pode ser entendido em função dos desafios da 

implementação e até mesmo um olhar crítico de profissionais especialistas. 

Para as questões dissertativas 6 e 7 foram utilizadas as ferramentas 

qualitativas de nuvem de palavras, árvore de palavras e frequência de palavras, 

destacam-se primeiramente como termos limitadores da implementação os termos 

recursos, treinamentos, tempo, software, ferramentas e honorários. Já na 

dissertativa 7 foram mais relacionadas as palavras melhoria, planejamento e 

qualidade pelos participantes. Posteriormente a tais relações foram verificadas 

através de dendograma e de análise cluster com base na correlação de Pearson. 
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Na questão dos desafios, os principais limitadores relacionam-se ao fato de 

falta de profissionais com treinamento específico para implementação do PMO, bem 

como, os respondentes em sua maioria entendem que muitas vezes os trabalhos de 

auditoria não são administrados como um projeto e ainda há um mito e oportunidade 

de pesquisas futuras com relação a este tema. 

Por meio dos resultados obtidos e discutidos estatisticamente na seção 4, 

através da ferramenta qualitativa NVIVO, os dados apontam para parte substancial 

dos participantes concordaram com a dependência e implementação da 

aplicabilidade do gerenciamento dos projetos de auditoria das demonstrações 

financeiras à luz dos conceitos de PMO, para o sucesso de uma auditoria das 

demonstrações financeiras, o que leva a conclusão de que a implementação de um 

escritório de gerenciamento de projetos é eficaz e traz ganhos mensuráveis à 

auditoria das demonstrações financeiras. 

Finalmente, deve-se destacar que o trabalho de auditoria independente se 

constitui no contexto do gerenciamento de projetos, logo a implementação e 

manutenção do escritório de gerenciamento de projetos na referida área trará 

ganhos, eficiência e qualidade aos projetos de auditoria, pelo qual a continuidade em 

linhas de pesquisa que busquem construtos que possam lançar luz sobre a 

conciliação entre os conceitos de PMO e a prática de auditoria, se constitui em uma 

oportunidade para pesquisas futuras nesta temática. 

Para futuros estudos, recomenda-se a criação de softwares customizados 

para o gerenciamento de projetos de auditoria das demonstrações financeiras a luz 

dos conceitos de PMO, estudos de caso a partir do acompanhamento da 

implementação de escritórios de projetos na prática de auditoria das demonstrações 

financeiras e o desenvolvimento de métricas para acompanhamento do 

gerenciamento de projetos de auditoria a luz dos conceitos de PMO. 
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APÊNDICE A –INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

 
                                                     

 

 

 

 
Para: Gestores de auditoria das demonstrações financeiras (especificamente cargos 
de gerentes e sócios) visando apoiar e auxiliar na definição e formalização de um 
plano de gerenciamento de projetos para entrega tempestiva dos trabalhos. 
 
Objetivo do projeto de pesquisa: Elaborar um conjunto de ferramentas e guias que 
reflitam as melhores práticas de gerenciamento de projetos em trabalhos de 
auditoria das demonstrações financeiras à luz dos conceitos de PMO (Project 
Management Office). 
 
Ações: Responder as questões abaixo de 1 a 7. 
 

Olhando para o ambiente interno da 
empresa, marque com um “X” de acordo 

com a sua concordância quanto a 
efetividade na aplicação do PMO na 

function de auditoria: 

Discordo 
totalmente 

Escalas 

Concordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 

1. O sucesso do projeto de auditoria 
depende da aplicação do gerenciamento 
de projetos à luz dos conceitos de PMO. 

          

2. A entrega dos projetos de auditoria tem 
sido bem-sucedida (prazo e qualidade).           

3. A gestão de projetos de auditoria pode 
ser fator crítico de sucesso no curto, médio 
e longo prazo. 

          

4. A implantação de um escritório de 
projeto que controle os trabalhos 
executados pelas equipes de auditoria 
contribui e auxilia para fins de organização 
e otimização dos projetos.  

          

5. São necessários treinamentos de PMO 
ao longo da carreira (seniores e gerentes).           

 
Observações adicionais: 
Aberto para comentários aos respondentes. 
Questões dissertativas: 
6. Quais são os principais limitadores para implantação do modelo ideal de controle 
dos nossos projetos? Justifique sua resposta. 
7. Como a aplicação do PMO pode ser um diferencial para a auditoria aumentar o 
seu market-Share e conquistar novos clientes? Justifique sua resposta. 

Agradecemos a sua colaboração. 
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