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RESUMO 
 

As constantes mudanças no cenário empresarial acarretam transformações em 

todas as áreas do conhecimento. Uma das áreas que mais sofreu modificações foi a 

Gestão de Projetos, sobretudo com a necessidade de alinhar as iniciativas das 

empresas com o Planejamento Estratégico, pois alguns conceitos utilizados não são 

capazes de atender às novas demandas. Entretanto o Planejamento Estratégico 

utilizado pelas empresas de forma isolada não é suficiente para garantir o 

alinhamento em sua totalidade. Desta forma o controle sobre o conhecimento é de 

vital importância, denominado como Gestão do Conhecimento. A junção do 

Planejamento Estratégico e Gestão do Conhecimento proporciona a criação de 

objetivos estratégicos mais aderentes, pois as informações disponibilizadas são 

fidedignas e referentes à empresa. Agregando a Gestão de Projetos à Gestão do 

Conhecimento é possível identificar os valores agregados gerados pelos projetos e 

reutilizá-los no Planejamento Estratégico e no seu alinhamento. A partir deste 

contexto, o presente estudo pautou-se no levantamento e análise das metodologias 

e boas práticas utilizadas no mercado para a Gestão de Projetos, Gestão do 

Conhecimento, bem como o Planejamento Estratégico. A análise deste mapeamento 

permitiu averiguar as lacunas no alinhamento estratégico e a geração do 

conhecimento através dos projetos para atender as necessidades das grandes 

organizações. 

 
Palavras-chave: Gestão de Projetos, Gestão do Conhecimento, Planejamento Estra-

tégico, Inteligência Corporativa. 

 



ABSTRACT 
 

Constant changes in the business scenario lead to transformations in all areas of 

knowledge. One of the areas that most suffered modifications was project 

management, especially with the need to align business initiatives with strategic 

planning, because some concepts used are not able to meet new demands. 

However, the strategic planning used isolated by business is not enough to ensure 

the alignment in a complete way. As a result, the control over knowledge has vital 

importance, called knowledge management. The junction of strategic planning and 

knowledge management provides the creation of strategic objectives more 

adherents, since information available is reliable and in relation to the company.  

Adding project management to knowledge management makes possible identify the 

added value generated by the projects and reuse them in strategic planning and in its 

alignment. From this context, the present study was based on the survey and 

analysis of methodologies and best practices used in the market for project 

management, knowledge management, as well as strategic planning. The analysis of 

this mapping allowed checking the gaps in strategic alignment and the generation of 

knowledge through the projects to meet the needs of large organizations. 

 
Key words: Project Management, Knowledge Management, Strategic Planning, Cor-

porate Intelligence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Para alcançar resultados satisfatórios para seus acionistas, os executivos dependem 

diretamente do bom andamento das iniciativas/projetos que a organização está exe-

cutando, bem como os quais pretende executar. Estas iniciativas devem correspon-

der diretamente à estratégia da organização, ou seja, estarem alinhadas com as ne-

cessidades identificadas no Planejamento Estratégico (PE), desta forma, provendo 

os resultados esperados. 

 

Segundo Almeida (2003, p. 13), “Planejamento estratégico é uma técnica administra-

tiva que procura ordenar as idéias das pessoas, de forma que se possa criar uma vi-

são do caminho que se deve seguir (estratégia)”. Esta afirmação proporciona a iden-

tificação inicial de todas as futuras iniciativas para atingir os objetivos traçados. 

 

Em muitos casos, as iniciativas são realizadas de forma equivocadas e sem alinha-

mento com o PE da organização, causando insatisfação dos executivos, bem como 

gastos desnecessários e/ou muito superiores em relação aos planejados, desconsi-

derando o impacto negativo na imagem dos gestores das mesmas. 

 

Com a globalização, as mudanças estão ficando cada vez mais freqüentes e com 

elas podem-se identificar novas oportunidades ou ameaças existentes no mercado. 

Outro ponto relevante em relação ao dinamismo vivido atualmente é o compartilha-

mento cada vez maior do delineamento das estratégias corporativas por parte dos 

executivos com seus líderes, bem como a busca rápida e viável de soluções para os 

projetos em execução. 

 

Tendo em vista os pontos citados, é evidente que as organizações necessitem de 

uma inteligência corporativa mais madura e eficaz para gerir adequadamente seus 

interesses, e de seus acionistas. 

 



10 

 

A Inteligência Corporativa (IC), ou Inteligência Estratégica, corresponde ao processo 

de identificação e gestão das informações e conhecimento, bem como os as pesso-

as que estão disponíveis para realizar as atividades (processos) estabelecidas, sen-

do os mesmos necessários e fundamentais para o cumprimento e atendimento dos 

resultados previamente planejados. Em muitas organizações os pontos citadas ante-

riormente não são realizadas de forma eficaz, gerando grandes gastos na busca e 

entendimento das informações, sendo que a mesma já a utilizou em algum momento 

anterior.  

 

Outros pontos relevantes na IC são: 

- Gestão de alto desempenho: que é a habilidade da organização em 

aprender, criar conhecimento e se renovar depende da sua capacidade de transfor-

mar a informação em inteligência para apoiar decisões. A partir da inteligência obti-

da, formar uma base conhecimento que possa ser gerido, distribuído, validado e 

atualizado. 

- Oportunidades no mercado: corresponde a gerenciar informações, in-

terpretar o ambiente a sua volta e através disso, identificar novos caminhos e rotas 

para sua estratégia. Pode-se utilizar, como por exemplo, análise SWOT1. 

 

Em pesquisa realizada pelo Standish Group, em 2001, denominada The Chaos Re-

port, envolvendo 352 empresas e mais de 8.000 projetos de tecnologia/software fo-

ram identificados que: 

- 31,1% dos projetos foram cancelados antes do seu término; 

- 52,7% dos projetos foram completados, porém custaram 189% do es-

timado e duraram 222% do prazo estimado; 

- Somente 16,2% foram completados no prazo e orçamento previstos. 

 

Tendo em vista o resultado da pesquisa acima, fica evidente que a prática em ges-

tão de projetos deve ser considerada, independentemente da organização, de seu 

tamanho ou ramo atuante. 

                                                 
1
 SWOT - Ferramenta estrutural utilizada na análise do ambiente interno, para a formulação de 

estratégias. Permite-se identificar as Forças e Fraquezas da empresa, extrapolando então 
Oportunidades e Ameaças internas para a mesma. 
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De acordo com o Guia PMBOK (2008), um projeto corresponde a um trabalho tem-

porário com o objetivo de criar um produto, serviço ou resultado único, ou seja, ex-

clusivo. Já o gerenciamento de projeto corresponde ao ato de controlar as atividades 

do projeto atribuindo os conceitos de conhecimento, habilidades, técnicas e ferra-

mentas com o objetivo de entregar o resultado final atendendo as necessidades do 

cliente. 

 

Independente das boas práticas adotadas e da maturidade existente, as organiza-

ções modernas procuram gerar financeiros resultados para seus acionistas de forma 

imediatista, não vislumbrando a necessidade de atribuir o retorno financeiro a médio 

ou longo prazo. Isso devesse ao fato de que para a sobrevivência dos mesmos na 

organização, é necessário apresentar resultados rápidos e de considerável grande-

za. Entretanto, isso demonstra de certa forma um descaso e falta de inteligência 

corporativa. 

 

Em alguns casos, as organizações não realizam os controles de seus projetos, nem 

utilizam de prioridades para sua execução acarretando problemas e desconfortos, 

pois grande parte dos projetos que estão sendo executados não atinge as expectati-

vas. 

 

Esta demora na aferição proporciona um maior retardo na inserção de um novo ser-

viço ou produto no mercado, proporcionando vantagem competitiva para seus con-

correntes. 

 

Contudo outros aspectos são fundamentais para obter todas as vantagens competi-

tivas e maturidade. Um deles é a Gestão de Conhecimento (GC), que é o conjunto 

de processos e meios para se, desenvolver, utilizar e disseminar/compartilhar o co-

nhecimento dentro de uma organização. Esta base de conhecimento dever ser ali-

mentada por todos da organização, no caso deste trabalho, pelos projetos em exe-

cução, com o intuito de auxiliar futuras iniciativas. 

 

O conhecimento é criado primeiro nas mentes de cada uma das pessoas da organi-

zação. Desta forma o mesmo deve ser encorajado e estimulado pelos seus superio-

res e pares a desenvolver a habilidade para gerar este conhecimento. 
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Uma organização deve ter uma boa maturidade em gestão de projetos, alinhado 

com suas necessidades estratégias e ainda prover a gestão de conhecimento para 

que as iniciativas futuras possam obter maior sucesso, sendo assim este trabalho irá 

procurar identificar os pontos de encontrar das práticas citadas e promover um con-

trole adequado para a organização. 

 

O presente estudo tem por finalidade identificar os principais problemas existentes 

na geração de inteligência corporativa através das boas práticas de gerenciamento 

de projetos interligando com a gestão do conhecimento e planejamento estratégico. 

 

Com base nos pontos mencionados acima, este estudo tem como objetivo a gera-

ção, de forma mais adequada, de projetos e iniciativas ligadas às necessidades es-

tratégicas das organizações através das boas práticas de gestão de projetos, bem 

como o melhor controle da gestão de conhecimento da organização para prover uma 

maior inteligência corporativa e competitiva nas organizações. 

 

Tendo em vista a geração adequada dos projetos, também será possível a elabora-

ção de novas boas práticas em relação à gestão e identificação de iniciativas e opor-

tunidade/ameaças, bem como a melhora na elaboração para os PE (Planejamento 

Estratégico) das organizações. 

 

Outro ponto relevante é a possibilidade de melhora na colocação do mercado atuan-

te, atribuído pela identificação mais assertiva das iniciativas necessária para garantir 

uma vantagem competitiva superior. 

 

Em função dos objetivos apresentados, este trabalho se divide em três grandes par-

tes. Os capítulos 2, 3 e 4 são baseados na revisão da literatura; o capítulo 5 propõe 

uma interligação das práticas estudadas com o intuito de identificar uma forma ade-

quada para a geração de inteligência corporativa, e o capítulo 6 condensa as princi-

pais considerações, conclusões e trabalhos futuros. 

 

No Capítulo 2 procura-se mostrar uma concepção geral sobre Gerenciamento de 

Projetos, apresentando os conceitos de gerenciamento de projetos e de maturidade 
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em gestão de projetos, bem como a importância do alinhamento estratégico corpora-

tivo com os projetos estratégicos e a definição do portfólio de uma organização. 

 

Em seguida, o Capítulo 3 faz uma revisão bibliográfica para mostrar a evolução da 

gestão do conhecimento, enfatizando a perspectiva organizacional e ao ambiente de 

negócios, procurando-se, dessa forma, estabelecer uma ligação com as discussões 

mais práticas relacionadas à gestão do conhecimento nas empresas, bem como sua 

importância na geração de Inteligência Corporativa. 

 

No Capítulo 4 será apresentado os conceitos de Inteligência Corporativas (Inteligên-

cia Estratégica, Gestão Estratégica), descrevendo seus conceitos, bem como suas 

necessidades, fontes de motivação e utilização nas instituições. Também será trata-

do o contexto do Planejamento Estratégico e Alinhamento Estratégico. 

 

O Capítulo 5 se preocupa, primeiramente, em identificar como é realizado o alinha-

mento estratégico, com base os capítulos anteriores, em relação às informações ge-

radas pelos projetos realizados e/ou em andamento. Em seguida, apresenta uma 

abordagem para otimizar o alinhamento entre as estratégias da organização com a 

execução e priorização das iniciativas necessárias.  

 

Por fim, no capítulo 6 são resumidas as várias conclusões apresentadas ao longo do 

trabalho, enunciadas as principais contribuições do mesmo e sugeridas algumas 

possibilidades para futuras pesquisas. 

 

Para elaboração deste estudo foram realizadas pesquisas em livros, artigos especí-

ficos, periódicos, bem como Benchmarking 2 realizado por instituições idôneas. 

 

Posteriormente, foi realizado avaliações nas literaturas pesquisadas, para a identifi-

cação das metodologias de gestão de projetos, bem como os métodos e processos 

de gestão de conhecimento e a elaboração e planejamento das estratégias para ge-

ração de inteligência corporativa. Esta avaliação tem como intuito identificar as lacu-

                                                 
2
 Benchmarking – Processo utilizado para buscar as melhores práticas na indústria que conduzem ao 

desempenho superior. 
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nas existentes entre a gestão dos projetos com a elaboração do planejamento estra-

tégico das instituições, fonte da geração da inteligência corporativa. 

 

Em seguida, foi realizada uma avaliação com o objetivo de identificar como os proje-

tos em andamento podem contribuir para agregar valores na geração de conheci-

mento dentro de uma organização, visando ampliar as visões para o planejamento 

global da mesma. 

 

Por fim, foram apresentadas as possíveis lacunas entre as práticas estudadas, bem 

como as possíveis soluções de integração para agregar maior valor na geração de 

inteligência corporativa. 
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2 Gerenciamento de Projetos 

 

O gerenciamento de projeto é a aplicação de conceitos técnicos, bem como conhe-

cimento e habilidades com o objetivo de atingir um objetivo pré-definido através de 

atividades relacionadas. Segundo Keeling (2006, p. 4), os projetos são independen-

tes, possuem propósitos e objetivos distintos como também duração limitada. Outro 

ponto mencionado pelo autor é a restrição de datas de início e término, recursos 

próprios e administração e estrutura própria.  

 

Kerzner (2002) define gestão de projetos como o planejamento, programação e con-

trole de uma série de tarefas integradas de forma a tingir seus objetivos com êxito, 

para benefício dos participantes do projeto. Contudo Maximiano (2002, p. 26), 

acrescenta uma variável muito importante para o contexto atual, a restrição orça-

mentária.  

 

Para entender melhor o que compreende o gerenciamento de projetos é necessário 

entender primeiramente o que é um projeto. De acordo com o Guia PMBOK (2008), 

um projeto é caracterizado por ter um esforço temporário, empreendido para criação 

de um produto, serviço ou resultado exclusivo. Outros pontos relevantes em um pro-

jeto e que influenciam o gerenciamento do mesmo são: 

- Cognitivos relativos a fatores humanos; 

- Econômicos, possuem maior interesse comercial da organização. 

 

Atualmente as empresas têm se preocupado cada vez mais com os projetos que es-

tão sendo desenvolvidos. Desta forma, as empresas procuram investir cada vez 

mais em metodologias, técnicas e ferramentas, bem como treinamentos em gerenci-

amento de projetos para dar maior base e qualificação para seus profissionais.  

 

As organizações utilizam as boas práticas procurando aumentar suas competências 

e capacidades na identificação, avaliação, planejamento e execução de projetos. 

Mais da metade das empresas entrevistadas no Benchmarking de 2010 realizado 
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pelo Project Management Institute (PMI), demonstrada na Figura 1, entendem a im-

portância da equalização das metodologias de gerenciamento no ambiente organi-

zacional. Apesar disso, existe uma grande parte, 46% onde o nível de conscientiza-

ção gerencial não está totalmente disseminado em todos os setores e uma minoria, 

apenas 13%, não aplicam qualquer metodologia. 

 

 

 

Figura 1. Nível de utilização de metodologias de gerenciamento de projetos. 
Fonte. Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 2010, Project Management Institute, 
slide 80. 

 

 

Apesar das organizações reconhecerem que devem investir em gerenciamento de 

projetos, o Benchmarking realizado pelo PMI apontou problemas com os prazos, 

custos, qualidade e satisfação do cliente. Infelizmente, esse tipo de problema indica 

a necessidade de amadurecimento dos processos e forma de gerenciamento da or-

ganização. 

 

O estudo apontou também que houve um aumento significativo do percentual das 

organizações que utilizam regularmente práticas de Benchmarking, a exemplo disso 

é o uso efetivo de metodologias de gerenciamento de projetos, como demonstrado 

na Figura 2. 
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Figura 2. Utilização efetiva de metodologias de gerenciamento de projetos. 
Fonte. Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 2010, Project Management Insti-
tute, slide 82. 

 

 

A figura 2 mostra que 52% das empresas entrevistadas utilizam a metodologia de 

gestão de projetos na maioria das vezes, e apenas 28% das empresas utilizam de 

fato a metodologia.  

 

Realizando uma comparação, em 2007, 1% das organizações relataram que suas 

metodologias de Gerenciamento de Projetos eram utilizadas de fato. Em 2010 este 

percentual evoluiu para 28%. Apesar do mesmo percentual de organizações terem 

relatado que apenas utilizam as metodologias de gerenciamento de projetos nas 

áreas de prazo, escopo e custo, assim como integração e aquisições continuam a 

serem as áreas menos consideradas. Nos demais casos, em 2007, 14% das organi-

zações, não utilizam qualquer metodologia ou é utilizada apenas em alguns poucos 

casos, enquanto que em 2010 este percentual evoluiu para 18%. 

 

À medida que as empresas começaram a entender cada vez mais a gestão de proje-

tos e os custos passaram a ser controlados mais de perto, uma estrutura de gestão 

de projetos mais robusta tornou-se mais importante. Porém, uma empresa busca a 
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robustez em cada etapa de crescimento do ciclo de vida dos projetos que são im-

plementados. Essa robustez pode ser alcançada com a aplicação gradual das me-

lhores práticas em gerenciamento de projetos. 

A boa prática do gerenciamento de projetos produz resultados expressivos para a 

sobrevivência e progresso das organizações. Dentre os mesmos, podem ser citados: 

- Redução no custo e prazo de desenvolvimento de novos produtos; 

- Aumento no tempo de vida dos novos produtos; 

- Aumento de vendas e receita; 

- Aumento do número de clientes e de sua satisfação; 

- Aumento da chance de sucesso dos projetos. 

 

Contudo, nos dias atuais, os projetos devem ser tratados como um ponto estratégi-

co. Segundo Kerzner (2002), a gestão de projetos não é mais vista como um siste-

ma de interesse exclusivo do plano interno das organizações trata-se, agora de uma 

arma competitiva que representa níveis crescentes de qualidade e agrega valor aos 

interesses dos clientes. 

2.1 BENEFÍCIOS DA GESTÃO DE PROJETOS 

 

 

De acordo com Vargas (2003) uma das grandes vantagens do gerenciamento de 

projetos é que ele não é restrito a grandes projetos. Ele pode ser utilizado em proje-

tos de qualquer tamanho, custo e complexidade, como também em qualquer linha 

de negócios. 

 

Kerzner (2002) afirma que os benefícios da utilização de uma metodologia para rea-

lizar o gerenciamento de projetos são incontáveis e podem ser classificados em cur-

to ou longo prazo. Ainda segundo o autor, os benefícios de curto prazo possuem fo-

co na execução do gerenciamento de projetos e podem ser descritos conforme abai-

xo: 

· Diminuição do tempo de ciclo de vida e custo reduzidos; 

· Planejamento realista com grande possibilidade de atingir o crono-

grama proposto; 

· Melhor comunicação quanto ao que é esperado de cada papel envol-

vido e quando é esperado; 
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· Feedback: conhecimento adquirido, lições aprendidas. 

 

Já no longo prazo, a existência de uma metodologia de gerenciamento traz os se-

guintes benefícios: 

- Maior rapidez na entrega, decorrente de controles mais rígidos; 

- Melhor gerenciamento do risco que gera uma tomada de decisão 

mais qualificada; 

· Aumento da confiança e satisfação do cliente; 

· O provedor auxilia o cliente no planejamento de ações estratégicas; 

· Comparações de desempenho (benchmarking) tornam-se mais fáceis; 

 

Kerzner (2002) ressalta, no entanto, que: 

 
A existência de uma metodologia de expressão mundial não basta para 
se alcançar a excelência em gestão de projetos. A sua aceitação e 
utilização pelo conjunto da organização é que conduzem à excelência. 
É pela excelência na execução que uma metodologia de nível médio se 
torna uma metodologia de expressão mundial. (Kerzner 2002, p. 98). 
 
 

Contudo, nos dias atuais, os projetos devem ser tratados como um ponto estratégi-

co. Kerzner (2002) afirma que o gerenciamento de projetos não é vista mais como 

uma ferramenta de interesse exclusivo do planejamento interno das instituições, tra-

ta-se de uma arma competitiva que representa diversos níveis crescentes de quali-

dade e valor agregado aos interesses dos clientes. 
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2.2 ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

Com o aumento da quantidade de projetos e o reconhecimento de sua importância 

para as organizações, surge uma necessidade primária que nada mais é que garan-

tir uma forma padronizada e unificada de conduzir e monitorar, para que com isto se-

ja possível realizar a compilação de uma visão centralizada e precisa sobre o anda-

mento e situação de cada um dos projetos da empresa. 

 

De acordo com Vargas (2003), diversas instituições procuram adotar uma estrutura 

de PMO (Project Management Office) em suas atividades de gerenciamento de pro-

jetos. Conforme Cleland (2002) a utilização de um escritório de projetos permite à 

organização alcançar diversos benefícios através da consolidação e padronização 

de funções do gerenciamento de projetos. Ainda segundo o autor, um escritório de 

projetos permite a adoção de padrões para itens comuns como cronogramas e rela-

tórios de projeto, além da centralização de informações e outros benefícios deriva-

dos de sua estrutura, funções e recursos. 

 

Segundo Dinsmore (2003) o objetivo primário de um escritório de projetos é orientar 

e suportar os Gerentes de Projetos no que tange a metodologias, permitindo à em-

presa conduzir suas iniciativas de forma mais eficiente e eficaz possível. O autor 

destaca três pontos como fundamentais para adoção de um PMO em uma empresa: 

- O papel do PMO deve estar claramente definido; 

- A alta administração deve estar comprometida com o PMO; 

- O PMO deverá utilizar técnicas e processos próprios para os projetos. 

 

Assim como Dinsmore (2003), Kendall e Rollins (2003) compreendem que o os exe-

cutivos das organizações devem abraçar a implementação do escritório de projetos 

para que o mesmo tenha os resultados desejados. Os autores enfatizam que os 

executivos vão apoiar um PMO que aumente de forma impactante a probabilidade 

de cumprimento das metas dos projetos. 
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Dinsmore (1999) afirma que definir um local ou departamento dentro da organização 

para ser a “casa” do gerenciamento de projetos não é uma tarefa tão fácil quanto 

aparenta, tendo em vista que o gerenciamento de projetos pode ser encontrado em 

diversos locais/estruturas dentro da organização, desta forma não existindo uma pa-

dronizada. O autor cita ainda alguns locais onde o gerenciamento de projetos pode 

normalmente ser encontrado: grupo de engenharia, área de tecnologia da informa-

ção, grupo centralizado para gerenciamento de projetos prioritários, entre outros. O 

autor finaliza apresentando que a premissa para o gerenciamento de projetos é que 

ele permeie por toda organização. 

 

Kendall e Rollins (2003) afirmam que após a empresa entender de fato qual o objeti-

vo do PMO, a mesma deve possuir as pessoas certas, isto é, pessoas com múltiplas 

habilidades, bem como as ferramentas corretas para realizar o gerenciamento e os 

dados certos para realizar análises dos portfólios.  

 

Segundo Vargas (2003) e Kerzner (2002) o escritório de projetos é um centralizador 

dos controles, onde as principais finalidades e funções podem ser descritos como: 

· Padronizar informações: cronogramas, estimativas, relatórios, planos; 

· Centralizar as informações; 

· Centro de apoio aos times de projeto; 

· Desenvolver metodologias e métodos de gestão de projetos; 

· Estimular o espírito de equipe; 

· Manter histórico dos projetos/programas; 

· Realizar comparações de desempenho continuamente dos projetos; 

· Estimar e gerenciar riscos. 

 

Contudo mais da metade das empresas (61%) entrevistadas no Benchmarking de 

2010 realizado pelo Project Management Institute (PMI) informaram que não existe 

uma célula de PMO Corporativo em suas instituições, conforme figura a seguir: 
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Figura 3. Existência de PMO Corporativo. 
Fonte. Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 2010, Project Management 
Institute, slide 65. 

 

Compensando a inexistência dos PMO’s corporativos, apenas 39% das empresas 

entrevistadas informaram que não estão utilizando uma célula de PMO em sua insti-

tuição, apresentando desta forma uma representatividade de 61% que possuem no 

mínimo uma célula de PMO, conforme figura a seguir: 
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Figura 4. Quantidade de PMO’s existentes na Organização. 
Fonte. Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 2010, Project Management 
Institute, slide 67. 

 

 

Analisando a figura 4, podemos identificar uma tendência nas empresas entrevista-

das. Cerca de 38% das instituições possuem apenas um PMO na organização e 

10% possuem mais de cincos. Isso mostra que as células de PMO’s estão segrega-

das pelas empresas, atendendo demandas pontuais. 

 

 

 

2.2.1 Tipologias de PMO 

 

 

É possível identificar na literatura, como também nas empresas diversas tipologias e 

nomenclaturas para estruturas de um PMO. De acordo com Dinsmore (1999), exis-

tem quatro tipos fundamentais de escritórios de projetos que serão apresentados a 

seguir. 
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2.2.1.1 Equipe de Projeto Autônoma  

 

 

Segundo Dinsmore (1999), esta estrutura de PMO (APT – Autonomous Project Te-

am) é utilizada normalmente em projeto que não tem relacionamento direto com a 

organização e também quando a empresa não tem muita experiência em gestão de 

projetos. 

 

Outro ponto relevante abordado pelo autor, é que nestes casos as práticas de ge-

renciamento de projetos são extraídas diretamente da experiência do gerente ou lí-

der do projeto em questão, não existindo um suporte especializado por parte da or-

ganização. 

 

Contudo Vargas (2003) afirma que este modelo de PMO deve ser utilizado para a 

gestão de um determinado projeto ou programa, onde a responsabilidade sobre o 

resultado, sendo positivo ou negativo, é da equipe do projeto. 

 

Dinsmore (1999) compactua com a idéia de Vargas (2003), afirmando que a estrutu-

ra de um PMO APT é responsável por gerenciar todas as áreas de conhecimento de 

um determinado projeto neste cenário. 

 

O autor cita ainda dois pontos fundamentais para o sucesso do APT: 

· A experiência do gerente do projeto e a maturidade da equipe; 

· Um sponsor (patrocinador) com poder ou influência para gerenciar fa-

tores externos ao projeto. 

 

A figura a seguir foi elaborada com baseada nos moldes propostos por Vargas 

(2003) e Dinsmore (1999) anteriormente, que demonstra a posição de um APT den-

tro da estrutura organizacional de uma empresa. 
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Figura 5. APT: Equipe Autônoma de Projeto  

Fonte. Adaptado: Dinsmore (1999) e Vargas (2003). 
 

 

De acordo com a figura acima fica claro observar que o escritório de projetos possui 

uma atuação não centralizada, não existindo um controle total do mesmo em relação 

as operações do dia-a-dia das organizações. 

 

 

2.2.1.2 Escritório de Suporte de Projetos  

 

 

Vargas (2003) afirma que esta estrutura de PMO (PSO - Project Support Office), se 

destina ao suporte simultâneo a diversos projetos/programas, fornecendo suporte 

metodológico, técnico, fornecendo ferramentas de gestão e recursos humanos. 

 

De acordo com Dinsmore (1999) e Vargas (2003), a estrutura de um PSO pode con-

ter os seguintes serviços: 

· Planejamento de projetos e cronograma; 

· Recursos técnicos; 

· Preparação e administração do contrato; 

· Serviços administrativos e financeiros; 

· Administração do escopo das mudanças; 

· Ferramentas de gerenciamento do projeto; 

· Medidas de avaliação do projeto; 

· Gerenciamento da documentação; 

· Auditoria da situação do projeto. 

 

Diretoria 

Gerente de Projetos 

Autônomos 

Operação da empresa 

Equipe autônoma de 

projetos 



26 

 

Vargas (2003) cita quatro pontos principais para o sucesso de um PSO: 

a) Metodologia: processos baseados em atividades coerentes e detalhadas 

sobre como fazer projetos. Esta metodologia deve ser compreendida e respei-

tada por todos integrantes das equipes de projetos; 

b) Interfaces: em organizações matriciais a comunicação em linhas horizon-

tais e verticais é de alta importância; 

c) Competência: pessoas preparadas para gerenciar e prestar suporte técni-

co; 

d) Recursos técnicos: Equipamentos (hardware), ferramentas (software) e 

processos de boa qualidade. 

 

Vargas (2003) afirma que a estrutura de um PSO pode ser por departamento ou 

corporativo, variando apenas em sua colocação dentro da estrutura organizacional 

da empresa. Esta variação são demonstradas nas figura 6 e 7. 

 

Dinsmore (1999) menciona que estruturas de um PSO são aplicáveis em cenários 

em que os Gerentes de Projetos são fortes, onde exista consciência organizacional 

em relação à gestão de projetos, onde existam diversos projetos ocorrendo simulta-

neamente e onde exista a necessidade de documentação de apoio e rastreabilidade 

formal dos projetos. 

 

Segundo o Dinsmore (1999) o PSO pode ceder pessoal durante o planejamento e, 

até mesmo, execução do projeto, porém a responsabilidade sobre seu resultado não 

é do PSO, e sim do gerente do projeto. 

 

A figura a seguir foi baseada no modelo proposto por Vargas (2003) e demonstra a 

esfera de atuação de um PSO de abrangência departamental. 
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Figura 6. PSO de abrangência departamental 
Fonte. Adaptado: Vargas (2003). 
 
 
 

De acordo com a figura acima é claro observar que o escritório de projetos possui 

grande atuação em um determinado departamento, entretanto não existe de forma 

consolidada a gerando de uma governança para a organização. 

 

A figura 7 foi elaborada com base no modelo de PSO proposto por Vargas (2003) 

que apresenta a atuação da estrutura no contexto organizacional. Neste modelo o 

autor denomina o escritório de Enterprise Project Support Office. Ainda segundo o 

autor, o escritório de projetos classificado como departamental assume uma posição 

de estratégico para os projetos da organização. 

 

 
Figura 7. PSO corporativo, atende todos departamentos 

Fonte. Adaptado: Vargas (2003).  
 

 

A figura acima apresenta um escritório de projetos como um departamento especifi-

co na geração de boas práticas de gerenciamento de projetos, dentro outros atribu-

tos citados acima, para organização. Desta forma a organização procura sanar as 
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necessidades da gestão de projeto, contudo não existe uma sincronia com os outros 

departamentos estratégicos da organização, podendo acarretar algumas falhas no 

planejamento estratégico. 

 
 

2.2.1.3 Centro de Excelência em Gestão de Projetos 

 
 

O Centro de Excelência em Gestão de Projetos (PMCOE – Project Management 

Center Of Excellence), de acordo com Dinsmore (1999) é a referência em gestão de 

projetos dentro da companhia, mas não é responsável pelos resultados dos projetos. 

Ainda segundo o autor, este tipo de estrutura é ideal para empresas com projetos de 

diferentes naturezas. 

 

De acordo com Kerzner (2002), a estrutura PMCOE possui uma responsabilidade 

maior de disponibilizar informações às partes interessadas do projeto ao invés de 

comandar projetos. Dinsmore (1999) complementa a afirmação anterior, que outro 

ponto importante de um PMCOE é de disseminar a cultura de gestão de projetos na 

empresa, sendo responsável por manter as metodologias, boas práticas e gover-

nança. 

 

Kerzner (2002) menciona que para determinadas companhias a dedicação dos re-

cursos do PMCOE deve ser exclusiva, contudo é possível obter resultados excelen-

tes mesmo com dedicação parcial. O autor afirma ainda que a maioria das organiza-

ções reconhece que, em algum momento, é necessário transformar seu escritório de 

projetos em um PMCOE. 

 

As principais exigências para que o PMCOE funcione segundo Dinsmore (1999) são: 

a) Patrocínio: para ser eficaz é preciso apoio da alta gerência; 

b) Liderança: neste caso, não baseada em poder, mas em conhecimento; 

c) Valor agregado: capacidade de demonstrar os benefícios da gestão de

 projetos; 

d) Desenvolvimento profissional: um PMCOE será bem sucedido à medida 

que formar gerentes e lideranças competentes para a organização; 
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e) Estado-da-arte: para manter a credibilidade o PMCOE deve estar na van-

guarda das práticas, técnicas e conhecimento do gerenciamento de projetos. 

 

Segundo Dinsmore (1999) e Kerzner (2002), um PMCOE tipicamente tem as seguin-

tes responsabilidades: 

· Treinamento; 

· Padronização de processos; 

· Consultoria interna; 

· Aumento da competência em gerenciamento de projetos; 

· Compartilhar lições aprendidas ao longo de todos os projetos; 

· Benchmarking do Estado-da-arte em gestão de projetos. 

 

A figura a seguir foi elaborada com base no modelo proposto por Dinsmore (1999), e 

apresenta a característica principal do PMCOE, servir de canal de comunicação das 

informações entre os projetos e as entidades externas ao gerenciamento de proje-

tos. 

 

 

Figura 8. Canais de comunicação e relacionamento do PMCOE 

Fonte. Adaptado: Dinsmore (1999). 

 

A figura acima caracteriza a utilização do PMO como o centro do gerenciamento de 

projetos, como também para as boas práticas. Este esquema de escritório de proje-

tos possibilita uma maior integração entre as áreas, gerando desta forma maior valor 
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agregado para a organização, como também um maior alinhamento estratégico em 

relação aos projetos executantes. 

 

2.2.1.4 Escritório de Gerência de Programas 

 

 

Este modelo de escritório de projetos, de acordo com Dinsmore (1999), realiza a 

Gestão dos Gerentes de Projetos e deste modo é o responsável pelo resultado dos 

projetos. Para o autor, esta estrutura de PMO (Program Management Office) englo-

ba as funções de outros modelos de escritório como o PMCOE e PSO. Neste cená-

rio, projetos gerenciados isoladamente por um determinado departamento têm apor-

te do PMO de acordo com sua necessidade. 

 

Kerzner (2002) enfatiza que o PMO é responsável pela condução dos grandes proje-

tos interfuncionais da organização. Para este contexto, as principais responsabilida-

des do PMO, de acordo com Dinsmore (1999): 

· Designar recursos para os projetos; 

· Recrutamento e desenvolvimento de Gerentes de Projetos; 

· Seleção e priorização de projetos; 

· Coordenação dos Gerentes de Projetos. 

 

Para que o PMO atinja seus objetivos Dinsmore (2003) enfatiza como pontos princi-

pais: 

1. Poder: o PMO deve ter poder e autoridade na estrutura organizacio-

nal da empresa; 

2. Prioridade corporativa: o PMO deve ter autonomia para decidir quais 

projetos deverão ser geridos e quais serão conduzidos por terceiros; 

3. Visão global: o PMO deve ter o controle geral e consolidado dos re-

sultados dos projetos da organização, assim como a tendência indivi-

dual de cada projeto.  

 

 

A figura a seguir foi baseada no modelo proposto por Dinsmore (1999) e representa 

a responsabilidade final do PMO pelo resultado dos projetos. 
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Figura 9. PMO, gerente dos Gerentes de Projetos. 
Fonte. Adaptado: Dinsmore (1999). 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.5 Formas Híbridas 

 

Conforme Dinsmore (1999) no dia-a-dia, as implementações de PMO’s tendem por 

soluções alternativas às descritas anteriormente. Segundo o autor cada organização 

busca uma solução que garanta um melhor desempenho para seu caso específico, 

adaptando as funções, responsabilidades e atividades da abordagem padrão, sendo 

desta forma uma implantação sobre medida. 

 

O autor enfatiza ainda que a forma de materialização do escritório está intimamente 

relacionada à cultura organizacional de cada organização. 
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3 Gestão do conhecimento 

 

Observando o contexto humano nas últimas décadas, o conhecimento pode ser 

considerado como um dos elementos fundamentais para o sucesso de uma organi-

zação nesta Era da Informação e do Conhecimento. A constante busca pela compe-

titividade e o complexo contexto sobre o crescimento organizacional, compreenden-

do pontos como Qualidade Total, Reengenharia, Gestão Participativa, Terceirização 

e Alianças Estratégicas, fazem do conhecimento de uma instituição uma considerá-

vel vantagem competitiva. 

 

Historicamente podemos considerar que a utilização efetiva do conhecimento como 

prática de gestão empresarial surgiu, principalmente, a partir dos anos 70. As mes-

mas são decorrentes ou provocadas por mudanças no macro-ambientais que torna-

ram obsoletas as práticas até então utilizadas.  

 

Nos moldes atuais, o conhecimento das organizações está sendo armazenado para 

serem utilizados por todos da instituição. Contudo este conhecimento deve ser ge-

renciável, ser retroalimentado, bem como sustentável. Dentro de uma organização o 

principal e mais importante patrimônio é o Intelectual. As pessoas constituem uma 

organização contribuindo desta forma para sua imagem e credibilidade junto ao 

mercado atuante.  

 

Para atender a esta demanda foi desenvolvido o conceito de Gestão do Conheci-

mento (GC).  A GC pode ser definida como um modelo de administração voltado pa-

ra a empresa do mundo globalizado, que perceberam não ser suficiente a obtenção 

e guarda das informações. Informações, dados ou fatos precisam ser trabalhados e 

analisados por pessoas para serem transformadas em conhecimento. 

 

Entre as diversas vantagens de uma boa gestão de conhecimento, podem ser cita-

das as seguintes: 

- Vantagem competitiva em relação à concorrência; 
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- Redução dos custos e tempo de produção e desenvolvimento de pro-

dutos; 

- Rápida comercialização de novos produtos; 

- Aumento do valor das ações; 

- Maximização do capital intelectual/ativos intangíveis; 

- Melhoria dos processos internos e maior fluidez nas operações; 

- Processos de tomada de decisões mais eficientes e melhores resulta-

dos  

- Melhoria na coordenação de esforços entre unidades de negócios; 

- Melhoria da prestação de serviços (agilidade), da qualidade dos pro-

dutos e da qualidade do serviço cliente. 

 

O assunto Gestão de Conhecimento está ligado a diversos outros temas, como por 

exemplo, Planejamento Estratégico, Finanças e Capital Humano, demonstrando 

desta forma ser multidisciplinar por excelência. Esta ligação entra os temas atrela-

dos as suas competências proporcionam a obtenção da vantagem competitiva, des-

de que seja aplicada devidamente. 

 

Contudo, esta interação entre os vários temas de uma organização deve proporcio-

nar, de um modo intuitivo, auxílio aos executivos e, a área que viabiliza esta neces-

sidade é a área de Sistemas de Informação. Esta área tem a responsabilidade de vi-

abilizar tecnicamente projetos com o objetivo de dar apoio à melhoria de desempe-

nho dos recursos intangíveis das organizações (pessoas), possibilitando assim mai-

or assertividade na tomada de decisão. Estes projetos têm foco para os sistemas de 

apoio a decisão (SAD), como também sistemas de apoio ao executivo (SAE). Todos 

os sistemas citados anteriormente são ferramentas para planejamento e para gestão 

estratégica, desta forma não fazem parte do escopo deste estudo. 

 

Porém uma organização madura deve possuir uma estrutura para realizar a gestão 

do conhecimento. Desta forma, Beuren (1998, p. 18) caracteriza a utilização de uma 

estrutura (modelo) como uma ferramenta importante para a concepção, representa-

ção, simulação e/ou idealização de uma determinada realidade, através de objetivos, 

fluxos e/ou palavras. Isso demonstra claramente que, caso a organização não utilize 
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uma estrutura (modelo) ajustada para suas necessidades, a gestão do conhecimen-

to estará comprometida. 

 

Beuren (1998, p. 28) apresenta um modelo de informação, com o objetivo de forne-

cer informações básicas para os gestores com intuito de auxiliar na tomada de deci-

são, sendo que deve existir uma grande sintonia entre as informações existentes e 

as reais necessidades dos gestores. 

 

O autor ainda apresenta o modelo de informação como base para tomada de deci-

são, conforme abaixo: 

 

 
Figura 10. Modelo de informação como suporte à tomada de decisão. 
Fonte. Adaptação: Beuren (1998, 33). 
 

 
A figura 10 apresenta claramente o relacionamento entre as fases para tomada de 

decisão e a importância das informações da organização. Esta interligação entre os 
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diversos pontos da organização fazem com que a informação seja imprescindível 

para a os gestores e executivos das corporações. 

 

A utilização da combinação de indicadores tradicionalmente existentes nas corpora-

ções com medições que tragam outras percepções e visões, como por exemplo, ten-

tativa do estabelecimento de uma relação causal entre a formalização do processo 

de gestão do conhecimento e a geração de valor ao acionista, ou mesmo os esfor-

ços voltados para a mensuração do valor do ativo intangível “capital intelectual”, 

possivelmente poderá resultar em novos tipos de indicadores de desempenho, que 

venham a apoiar a tomada decisão e posterior gestão estratégica.  

 

3.1 ETAPAS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

O Gerenciamento do Conhecimento aplica-se no contexto da melhoria contínua. Se-

gundo Koulopoulos (2004), o conhecimento pode ser estruturado em pelo menos 

três fases de implantação, criando desta forma um sistema de Gerenciamento do 

Conhecimento capaz de apoiar esta melhoria, bem como as tomadas de decisões 

pela alta diretoria, proporcionando desta forma o compartilhamento de informação 

corporativa. A estruturação em etapas/fases é primordial, pois segundo o autor atra-

vés delas é possível construir um sistema considerado confiável. 

 

O autor cita ainda que dificilmente será possível gerenciar o conhecimento sem de-

senvolver as seguintes fases: 

- Captação do conhecimento; 

- Inventário do conhecimento; 

- Transferência do conhecimento. 

 

 

Estas fases devem ser aplicadas de forma hierárquica, com o objetivo de extrair de 

forma eficaz o Gerenciamento do Conhecimento, pois o mesmo necessita de um es-

forço de todas as áreas da companhia para apoiá-lo.  
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Figura 11. Etapas para o gerenciamento do conhecimento 
Fonte. Adaptação: Koulopoulos (2004). 

 

 

O autor enfatiza que o gerenciamento do conhecimento é muito incompreendida e 

subestimada, mencionando que a utilização de tantas etapas para efetivamente ob-

ter sua implantação em determinadas vezes é considerada intimidante, proporcio-

nando desta forma uma reação negativa das partes interessadas.  

 

As fases apresentadas possibilitam a organização identificar o quanto a mesma está 

próxima de obter adequadamente o Gerenciamento do Conhecimento, bem como 

suas ferramentas, processos, métodos ou fatores culturais que podem comprometer 

seu sucesso. 

 

3.1.1 Captação do Conhecimento 

 

 

Diversas instituições procuram centralizar suas forças em como obter conhecimento 

fora dos seus sistemas de Gerenciamento do Conhecimento e poucas, quase ne-

nhuma, dentro delas. Segundo Koulopoulos (2004, p. 1), “A captação do conheci-

mento ocorre em cada organização sem influência dos mecanismos formais”.  
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Contudo, o autor afirma que um sistema para Gestão do Conhecimento consiste em 

obter uma retroalimentação contínua. Em empresas com poucos funcionários a rota-

tividade de pessoas é baixa, proporcionando uma vantagem, pois o conhecimento 

implícito continua dentro da empresa, bem como o compartilhamento informal de in-

formação, que ocorre naturalmente. Em empresas com muitos funcionários este ce-

nário mostra-se desfavorável.  

 

Outro ponto citado pelo autor é confundir “informação com conhecimento complica 

esta situação, porque tendemos a acreditar que mais informação gera grande quan-

tidade de conhecimento, capaz de diferenciar nossa organização, na realidade, o in-

verso é verdadeiro” Koulopoulos (2004, p. 1). No gerenciamento de projetos existe a 

criação de um volume grande de informação, e isso tende a nivelar a competição in-

terna e externa, tendo em vista que a informação dificilmente é vendida ou fornecida 

a apenas uma instituição.  

 

A informação é facilmente reproduzida e distribuída, já o conhecimento é muito mais 

difícil de reproduzir fora de um processo de conhecimento organizacional, tendo em 

vista as dificuldades em relação às inúmeras conexões que existentes nas institui-

ções. 

 

Dentro do contexto da captação da informação, Koulopoulos (2004) enfatiza que ao 

incorporar pessoas especialistas em determinados assuntos ou áreas do conheci-

mento, as mesmas relutam em compartilhar seu conhecimento, devido ao medo de 

que essa troca provoque uma diminuição de seus valores perante a instituição e 

mercado de trabalho. 

 

Contudo a informação não deve estar centralizada em apenas alguns profissionais, 

principalmente no cenário atual. De acordo com Koulopoulos (2004) a força de tra-

balho está tornando-se cada vez mais móvel, não apenas em relação à localização, 

como também na rotatividade de cargos dentro das empresa, bem como em novas 

oportunidades. O autor informa ainda que “o verdadeiro conhecimento é, em grande 

parte, encontrado na sofisticação dos métodos e atitudes nos quais ele pode ser 

constantemente renovado” Koulopoulos (2004, p. 2). 
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Tendo em vista os pontos citados acima, fica claro que o conhecimento não pode 

ser considerado atual durante muito tempo sem perder seu valor para a companhia. 

Koulopoulos (2004) refere-se à tipologia das áreas para verificar o quão a informa-

ção é válida, isto é, em projetos de contabilidade a mudança nos conceitos teóricos 

sofreram poucas alterações em cinco anos, enquanto as questões de engenharia e 

projeto de tecnologia evoluem mensalmente. 

 

Contudo, “o desafio para as organizações que tentam criar um sistema de Gerenci-

amento do conhecimento é que muitas vezes ele é mal-entendido” (Koulopoulos, 

2004, p. 2). Segundo autor o acesso a melhores práticos de mercado não assegura 

sucesso para as organizações. O mesmo enfatiza que as empresas compreendem 

muito tarde que os esforços realizados para capturar a informação na verdade são 

apenas acumulações casuais da informação, não caracterizando o gerenciamento 

do conhecimento. 

 

3.1.2 Inventário do conhecimento 

 

 

Após a instituição introduzir em seu processo a capacidade de substituir o conheci-

mento de forma contínua, a mesma necessita encontrar uma forma de classificá-lo.  

 

De acordo com Koulopoulos (2004) o “primeiro, como nos acostumamos a indexar 

informação, na forma de documentos, bases de dados e formulários estruturados, 

imediatamente pretendemos aplicar as mesmas técnicas a o conhecimento”.  

 

Contudo o autor enfatiza que caso o conhecimento não seja uma informação, mas 

sim uma tarefa mais complexa de estabelecer conexões entre as informações, seria 

mais adequado a criação de um sistema para gerenciá-lo, como por exemplo, uma 

Intranet através de hipertextos. 

 

Koulopoulos (2004) afirma que as conexões formam a essência da navegação atra-

vés de uma base de conhecimento. Entretanto essas conexões aumentam a com-

plexidade da organização dos documentos e hipertextos, dificultando sua busca. 
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Para sanar este problema, o autor propõe a criação de um sistema inteligente de in-

ventário que realize o catalogo do conhecimento quando ele for necessário. “Nova-

mente é preciso notar que não se trata de categorizar a informação que pode ser 

disposta em categorias e hierarquias padronizadas e pré-definidas, mas sim conhe-

cimento que está em mudança contínua” (Koulopoulos, 2004, p. 3). 

 

3.1.3 Transferência do conhecimento 

 

 

Após realizar a captura e a catalogação do conhecimento é necessário disponibilizar 

as mesmas para as partes interessadas. Koulopoulos (2004) informa que a  informa-

ção e suas conexões precisam seguir certas regras para que possam servir como 

suporte do conhecimento. 

 

Koulopoulos (2004) enfatiza que: 

 

É fundamental que os processos e normas de negócios que regulam o uso 
do conhecimento sejam convergidos, para que a informação possa ser 
transferível para as pessoas de toda a organização. Disponibilizar regras 
empresariais ou ferramentas aplicativas com o conhecimento não é uma 
tarefa visionária, principalmente com a rápida proliferação da lnternet e sua 
capacidade de fornecer pequenas aplicações adaptadas ao usuário como 
parte de um procedimento típico de transferência da informação. 
(Koulopoulos, 2004, p. 4). 
 
 

Outro ponto colocado pelo autor é que a transferência do conhecimento significa ba-

sicamente transferir na integra o conhecimento implícito, e não apenas deve ser fei-

to, como também o modo de como deve ser realizado o trabalho.  

 

Os sistemas responsáveis pelo gerenciamento da informação confrontam o usuário 

com o dever de realizar a pergunta correta. Os sistemas de Gerenciamento do Co-

nhecimento, quando implementados de forma correta, transfere esta tarefa para o 

sistema. Outro ponto relevante é a capacidade do sistema expandir o entendimento 

e compreensão do usuário em relação à organização, isso se deve a disponibiliza-

ção de informações de diversas áreas da companhia.  
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Koulopoulos (2004) afirma ainda que ao concluir o ciclo das três etapas do para cap-

turar o conhecimento, a empresa “pode então afirmar que desenvolveu um verdadei-

ro sistema de Gerenciamento do Conhecimento e que, neste processo, erigiu um 

importante marco para a criação de uma empresa do Conhecimento e Instintiva” 

(Koulopoulos, 2004, p. 4). 
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4 Inteligência Corporativa 

 

 

A Inteligência Corporativa (IC), também conhecida como Inteligência Estratégica 

(IE), refere-se às atividades envolvidas na geração sistêmica de informações úteis, 

visando auxiliar o processo de planejamento estratégico e na tomada de decisão.  

Costa (2007, p. 55) conceitua a Gestão Estratégica (GE), outra denominação para 

IC, como “mais abrangente que o de planejamento estratégico”: 

 

ele engloba desde as avaliações de diagnósticos e de prontidão, a 
estruturação do processo de planejar e formular um propósito compartilhado 
para a organização, a escolha de estratégias, a fixação de metas e 
desafios, até a atribuição de responsabilidades para o detalhamento dos 
planos e projetos e para conduzir e acompanhar as etapas de sua 
implantação. (COSTA, 2007, p. 55) 

 
 
Ainda segundo o autor, a gestão estratégica pode ser definida como “processo sis-

temático, planejado, gerenciado, executado e acompanhado sob a liderança da alta 

administração da instituição, envolvendo e comprometendo todos os gerentes e co-

laboradores da organização”. (COSTA, 2007, p. 56). 

 

Tendo em vista os pontos colocados por Costa (2007), é possível identificar diversas 

vantagens da Gestão Estratégica em uma organização, sendo que a mesma vai ex-

perimentando outras diversas vantagens ao longo do tempo. Contudo elas são difí-

ceis de mensurar financeiramente, pois as mesmas são atribuídas a ações intangí-

veis e a informações. Segue abaixo algumas vantagens da gestão estratégica: 

 

- Antecipar e reagir rapidamente às mudanças do ambiente: Com a uti-

lização da gestão estratégica, a organização tem maior capacidade de reação em 

relação ao ambiente. Ela pode adaptar-se à mudança que está ocorrendo, ou tentar 

influenciar a mudança em um sentido mais favorável para ela. De forma sucinta, a 

gestão estratégica permite adotar uma atitude efetivamente proativa. 



42 

 

- Identificação das oportunidades e ameaças: A organização procura 

identificar com certa freqüência novas oportunidades e ameaças, através das infor-

mações que são utilizadas para a elaboração do GE.  

- Mitigação dos riscos: A tomada de decisões em um ambiente mais 

conhecido e mapeado é menos arriscada. Cabe nessa vantagem o lado de proteção 

das informações da organização. 

- Independência: A Gestão Estratégica basicamente se alimentada por 

várias reflexões estratégicas: nível de independência tecnológica, nível de depen-

dência a um fornecedor. 

- Transversalidade: A Gestão Estratégica é um conceito que precisa de 

troca de informações dentro das organizações, em particular, entre funções diferen-

tes. Ela pode facilitar uma mudança cultural progressiva para uma organização mais 

moderna. 

- Funcionários implicados: O fator humano é primordial na gestão estra-

tégica. A mesma se apóia e permite formar recursos abertos, pragmáticos que sa-

bem em que jogo corporativo estão atuando. A gestão estratégica é uma filosofia 

que pode, e deve ser compartir entre todos. 

 

Utilizando os conceitos de Costa (2007), podemos entender que, de forma macro, a 

gestão estratégica trabalha com alguns pilares de sustentação. O autor cita o Plane-

jamento Estratégico e a Gestão de Projetos como algum deles. Desta forma pode-

mos caracterizar a gestão estratégica conforme a figura a seguir: 
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Figura 12. Modelo de Gestão Estratégica 
Fonte. Adaptação: Costa (2007, p. 55). 

 

 

Na figura acima, o processo de gestão estratégica abrange desde o planejamento 

estratégico da organização como o monitoramento e visualização dos cenários futu-

ros. Está constatação caracteriza a otimização das visões da organização em rela-

ção ao mercado e a ela mesma, como também os possíveis cenários positivos e ne-

gativos que podem afetá-la. 

 

Complementando os conceitos de Costa (2007), Chiavenato e Sapiro (2010, p. 31) 

afirmam que a gestão estratégia permite que a organização seja bem-sucedida, com 

desempenho elevado e sustentabilidade no longo prazo. 

 

Contudo Costa (2007, p. 1) afirma que “este processo deve ser levado a efeito sis-

tematicamente, envolvendo, de forma integrada e harmônica, dirigentes, superinten-

dentes, gerentes e supervisores”. Esta firmação caracteriza o patrocínio da alta dire-

ção em relação ao planejamento e execução da Gestão Estratégica, que ainda se-

gundo o autor, tem como objetivo principal “assegurar o crescimento, a continuidade, 

e a sobrevivência da organização” ao longo do tempo. 
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4.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

 
Segundo Kerzner (2002), o planejamento estratégico (PE) em um ambiente de ne-

gócios é o processo de elaborar e implementar decisões sobre o rumo futuro da or-

ganização. Ansoff (1993) complementa, destacando o planejamento estratégico co-

mo um estudo de perspectivas e identificação de ameaças e oportunidades, que te-

nham a capacidade de alterar as tendências históricas.  

 

Ansoff (1993) coloca ainda que o PE não refere-se à extrapolação dos acontecimen-

tos passados, mas sim uma análise que tem como objetivo “comparar as perspecti-

vas com os objetivos para gerar uma estratégia.” (ANSOFF, 1993, p. 39) 

 

Partindo dos conceitos anteriores, o planejamento estratégico surge como uma po-

derosa ferramenta que auxilia à alta administração (executivos) na tomada de deci-

são, pois permite identificar e mapear as ações gerenciais da empresa dentro de um 

plano previamente determinado, contendo as metas, objetivos e estratégias neces-

sárias, com isso diminuem consideravelmente os erros na tomada de decisões, con-

siderando o mercado atual, extremamente competitivo e sem margem para erro. 

 

Complementando os conceitos anteriores, Kotler (1992, p. 63) afirma que “planeja-

mento estratégico é definido como o processo gerencial de desenvolver e manter 

uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças e 

oportunidades de mercado”. 

 

De acordo com Chiavenato e Sapiro (2010, p. 30) o planejamento estratégico refere-

se ao processo de formulação e posterior execução das estratégias organizacionais 

com o objetivo de buscar a inserção da organização e da sua missão no mercado 

atuante. Os autores enfatizam ainda que para obter maior eficácia no processo de 

planejamento estratégico é necessário simplificá-lo e não burocratizá-lo. 
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Contudo, fica evidente que, independente do autor citado, o planejamento estratégi-

co é um conjunto de ferramentas que por si só não são suficientes para alavancar o 

sucesso da organização, entretanto quando é seguido de planejamentos táticos e 

operacionais, consiste em robusta ferramenta para implementar o pensamento es-

tratégico da organização. 

 

Alinhado com o entendimento acima, Chiavenato e Sapiro (2010, p. 31) afirmam que 

a aplicação do planejamento estratégico de forma isolada não é suficiente para obter 

êxito, isto é, é necessário que o processo de planejamento estratégico seja elabora-

do de forma integrada e articulada com todos os planos táticos e operacionais da or-

ganização, conforme figura abaixo: 

 

 

Figura 13. Os três níveis do planejamento organizacional 
Fonte. Adaptação: Chiavenato e Sapiro (2010, p. 31). 

 

 

 

Complementando a afirmação de Chiavenato e Sapiro (2010), Costa (2007) pro-

põem um processo macro para o Planejamento Estratégico, e nele contemplado as 

visões das Estratégias Corporativas, Estratégias Setoriais e as Estratégias Funcio-

nais, visando assegurar maior sucesso ao plano. 

 

Contudo o processo para a criação de um plano estratégico, de acordo com COSTA 

(2007) possui vários obstáculos, sendo os mais comuns a dificuldade de percepção 
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das pessoas da organização, que muitas vezes estão acostumadas com uma situa-

ção de conforto, dificuldade para a percepção das oportunidades do planejamento 

estratégico devido a falta de visão das pessoas da organização, e por fim a dificul-

dade de análise dos riscos e das ameaças. 

 

Para superar as dificuldades, Costa (2007) propõem que, inicialmente seja realizado 

algumas análises para identificação de possíveis riscos, oportunidades e vulnerabili-

dade, são elas a análise do Ambiente Externo, Interna e vulnerabilidade, conforme a 

visão macro da figura abaixo: 

 

 

 
Figura 14. Processo Macro do planejamento organizacional 
Fonte. Adaptação: Costa (2007, p. xl). 

 

 

Dentro do contexto deste estudo não serão enfatizadas todas as áreas do planeja-

mento estratégico, e sim, apenas as relevantes para a interpretação e entendimento. 
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De acordo com Costa (2007) para realizar uma análise rápida da organização pode-

se utiliza a análise SWOT. A análise SWOT abrange quatro análises, sendo elas, 

força (strenghts), fraquezas (weaknesses), oportunidades (opportunities) e ameaças 

(threats), caracterizando aspectos internos e externos. 

 

Contudo o autor menciona outras análises complementares para auxiliar as análises 

externas e internas da SWOT. O autor menciona dois pontos iniciais para análise: 

  - Tendência: refere-se a qualquer variação que ocorra em um determi-

nado ambiente externo ao da organização. Está tendência pode ser rápida ou lenta, 

contudo a mesma persiste afetando de alguma forma os negócios, atividades, clien-

tes ou fornecedores da organização. 

  - Descontinuidades: referem-se às grandes mudanças que ocorrem em 

um ambiente externo ao da organização, como por exemplo, mudanças no governo.  

 

Agregado as análises citadas acima, Costa (2007, p. 87) enfatiza ainda que a análi-

se de seus concorrentes e das concorrências deve ser realizada, tendo em vista que 

em um ambiente competitivos os concorrentes estão procurando o pioneirismo. Com 

base nos concorrentes o autor apresenta ainda duas análises: 

  - Concorrentes atuais; e 

  - Concorrentes futuros. 

 

Costa (2007) apresenta ainda dois pontos relevantes na análise externa: 

  - Análise dos Stakeholders; e 

  - Análise dos Cenários. 

 

Já para a análise interna, Costa (2007) foca em três categorias: 

- Pontos fortes: referem-se às características positivas da organização 

em relação ao seu propósito. 

- Pontos fracos: referem-se às características negativas da organiza-

ção, acarretando possíveis prejuízos a mesma. 

- Pontos a melhorar: referem-se aos pontos positivos da organização 

que possuem relevância no 

 sucesso do propósito da mesma, sendo necessário melhorá-lo. 
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Costa (2007) propõem, em seguida, a identificação do propósito da organização, isto 

procura moldar os alicerces estratégicos. Para realizar este passo no planejamento 

o autor elenca seis itens: 

- Visão: Caracteriza uma situação futura da qual a organização deseja 

alcançar, de uma realidade alcançável. 

- Missão: Caracteriza a razão de existir da organização, sendo esta cla-

ra e objetiva. 

- Abrangência: Caracteriza os limites nas diversas áreas atuantes das 

empresas. 

- Princípios: Caracteriza os pontos e/ou tópicos que uma organização 

não está disposta a mudar. Semelhante a um código de ética. 

- Valores: Caracteriza as qualidade e virtudes de uma organização. 

- Opções Estratégicas: Caracteriza na resolução de um trilema estraté-

gico, focando nos pontos: 1) propósito; 2) ambiente externo; 3) capacitação;  

 

Após a definição da missão, visão, dentre outros itens citados acima, é possível ter a 

real necessidade e abrangência da organização perante o mercado, seu concorren-

tes e a si própria. Este contexto propicia a elaboração do plano estratégico para o 

sucesso da organização.  

 

Costa (2007, p. 216) enfatiza que as ações do plano estratégico devem estar logi-

camente seqüenciadas, proporcionando desta forma um melhor controle das mes-

mas. 
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4.2 ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

Apesar dos conceitos do planejamento estratégicos serem claros e diretos, bem co-

mo a necessidade do alinhamento estratégico, de acordo com Kaplan e Pateman 

(2006) existe uma lacuna entre a formulação da estratégia e posterior execução da 

mesma. Tendo em vista esta lacuna, os autores propõem a criação de um escritório 

estratégico corporativo, denominado OSM (The Office of Strategy Manegement). 

 

Kaplan e Pateman (2006) afirmam que as empresas que estão obtendo resultados 

no mercado atual estão criando esta unidade, a OSM. Eles afirmam que este escritó-

rio não corresponde à unidade de Planejamento Estratégico, pois a mesma desem-

penha um papel único em relação à coordenação das estratégias, ajudando a con-

cretizá-las. 

 

De acordo com Kaplan e Pateman (2006) cerca de 90% das empresas estudadas 

pelo Bain Consulting não alcançaram seus objetivos estratégicos apesar de possuí-

rem um plano estratégico contendo as metas e objetivos bem detalhados.  

 

A característica mais visível desta lacuna, de acordo com Kaplan e Pateman (2006), 

é a falha nos processos de execução das estratégias que não procuram realizar as 

iniciativas de forma conectada. Outros pontos relevantes colocados pelos autores: 

- as empresas devem procurar traduzir de forma mais assertiva, coe-

rente e consistente as iniciativas estratégicas em termos operacionais, deixando de 

criar apenas um extenso planejamento estratégico. 

- durante o planejamento estratégico as empresas não vinculam as ini-

ciativas estratégicas no orçamento futuro, não reservando verba para realizá-las. 

- a TI e RH das empresas desenvolvem planos estratégicos sem vincu-

lo com as estratégias corporativas. 

- grande parte dos funcionários tem compensações financeiras que não 

estão vinculadas as estratégias da empresa. 

- grande parte dos funcionários tem conhecem ou não compreendem 

as estratégias da empresa. 
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Tendo em vista os pontos acima, Kaplan e Pateman (2006) mencionam que OSM, 

destina-se a preencher esta lacuna. É tipicamente uma nova unidade no nível corpo-

rativo de uma organização, fiscalizando todas as atividades relacionadas com a es-

tratégia, desde a formulação até a execução. Não se destina na realização de todo 

trabalho, mas visando facilitar o processo para que a execução da estratégia seja 

realizada de forma integrada em toda a organização. 

 

De acordo com Kaplan e Pateman (2006), uma unidade de planejamento estratégico 

tem pouca ou nenhuma influência sobre o processo de execução da estratégia que 

ajudou a criar. Os autores enfatizam ainda que a unidade deve facilitar tanto a for-

mulação da estratégia e processo de execução, fazendo uma unidade planejamento 

estratégica reforçada uma casa natural para o OSM. 

 

Kaplan e Pateman (2006) afirmam ainda que o OSM deve contar com uma combi-

nação de talentos pessoais, ou seja, uma equipe multidisciplinar. O OSM pode se 

tornar uma área de grande visibilidade dentro da empresa, proporcionando aos futu-

ros líderes perspectivas estratégicas sobre a organização. Contudo, as pessoas ca-

pazes de entender e pensar em termos estratégicos são fundamentais. Eles preci-

sam de bom relacionamento interpessoal, uma vez que devem interagir de forma 

eficaz e com autoridades, com unidades de negócios seniores e chefes funcionais.  

 

Os autores citam que experiência em projetos de gestão e processos operacionais 

são importantes, pois a essência da execução de uma boa estratégia  é sobre o "fa-

zer" e as pessoas que entendem a relação entre a estratégia e a realidade operacio-

nal farão enormes contribuições para o OSM. 

 

Outro ponto colocado pelos autores é que OSM interage naturalmente com outras 

unidades de negócio e funções. Nesse sentido, ele tem duas funções: 

- Primeiro, fornecer suporte a unidades operacionais para garantir que 

eles tenham as ferramentas necessárias para apoiar a estratégia corporativa; 

 

- Segundo, garantir que a estratégia informa o trabalho das principais 

unidades funcionais da empresa, como por exemplo, RH e finanças. 
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Simplificando os pontos acima Kaplan e Pateman (2006) explicam que em uma or-

ganização típica o processo orçamentário é separado do processo de desenvolvi-

mento estratégico. Isso caracteriza uma falta de sinergia entre as áreas, provocando 

divergências nos investimentos estratégicos que muitas vezes se perdem nas pres-

sões da gestão operacional do dia-a-dia. A boa utilização OSM irá colaborar o CFO 

para garantir a integridade estratégica ao planejamento operacional e orçamentário. 

 

Kaplan e Pateman (2006) acreditam que a estratégia deve ser gerida de forma ex-

plícita, como qualquer outro processo importante dentro de uma empresa. Na maio-

ria das organizações, esse processo não existe ou está incompleta. 

 

O objetivo do OSM é agregar valor para desbloquear a realizar, tornando a execu-

ção da estratégia uma competência distinta e reconhecida em uma organização. Is-

so só é possível ao permitir que as unidades de negócios e operacionais realizem 

seus trabalhos previstos no plano estratégico, visando suporta a estratégia da orga-

nização. 

 

Kaplan e Pateman (2006) acreditam que isso vai sempre agregar valor a toda a or-

ganização, uma vez que o OSM visa ajudar a estabelecer uma nova maturidade na 

gestão, que podem ou não ser bem recebida por todos.  

 

Outro ponto relevante colocado pelos autores é que OSM não deve se envolver nas 

atividades fins das unidades de operacionais ou negócio, bem como ser visto como 

uma estratégia dita, quer a nível corporativo ou de negócios. O OSM não deve tentar 

assumir funções que já está sendo executadas por outras unidades funcionais, como 

finanças, TI e RH. O papel fundamental de um OSM é facilitar, treinador, e coorde-

nar, de acordo com Kaplan e Pateman (2006). 



52 

 

4.2.1 Balanced Scorecard 

 

 

Kaplan e Pateman (2006) afirmam que o OSM é uma conseqüência de um Balanced 

Scorecard (BSC), agregando assim o mesmo como um veículo muito importante pe-

la qual a estratégia é formada.  

 

Kaplan e Norton (2000) mencionam o BSC como uma ferramenta para gestão, ca-

racterizando-a dentro das organizações como: 

 

As organizações focalizadas na estratégia usam o balanced scorecard para 
inserir a estratégia no centro dos processos gerenciais. Essa nova 
ferramenta representa uma contribuição sem igual, ao descrever a 
estratégia de maneira consistente e criativa. Antes do desenvolvimento dos 
scorecards estratégicos, os gerentes não dispunham de um referencial de 
ampla aceitação para descrição da estratégia: simplesmente não 
conseguiam implementar algo que não conseguiam descrever bem.  
(Kaplan e Norton, 2000, p. 37). 

 

 

Completando o entendimento acima, o BSC pode ser caracterizado como uma fer-

ramenta administrativa que permite unir a estratégia empresarial com o controle dos 

desempenhos operacionais. De certa forma, os instrumentos tradicionais para se 

medir a performance de uma empresa (finanças, vendas, produção e mercado) pro-

duzem uma visão e gestão não sistêmica e com pouca integração. 

 

De acordo com Kaplan e Norton (1997), o BSC é um instrumento que integra as me-

didas derivadas da estratégia, sem menosprezar as medidas financeiras do desem-

penho passado, e que mede o desempenho organizacional sob quatro perspectivas 

equilibradas: 

- Financeiras: medir os indicadores economicamente relevantes, com 

relação à rentabilidade da empresa e riscos, sob a perspectiva dos acionistas; 

- Clientes: medir o desempenho da empresa perante o mercado e cli-

entes, analisando indicadores que agregam valor e diferenciação ao cliente; 

- Processos Internos: medir os processos internos da empresa que são 

mais críticos para a realização dos objetivos dos acionistas, oferecendo maior valor 

aos clientes; 
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- Aprendizado e Inovação: medir o que é necessário de acordo com a 

priorização da organização para atingir uma excelência significativa no desempenho. 

 

Para Kaplan e Norton (2000), cada perspectiva representa apenas um componente 

da rede de atividades e processos gerenciais responsáveis pelo desempenho supe-

rior sustentável. O foco em apenas uma destas perspectivas como base dos siste-

mas gerenciais induz a sub-otimização em detrimento das metas organizacionais 

mais amplas. As empresas precisam substituir qualquer foco estreito e específico 

por uma visão abrangente em que a estratégia se situe na essência dos sistemas 

gerenciais. 

 

De acordo com Kaplan e Norton (2000), para realizar a construção de uma organi-

zação focalizada na estratégia, existe basicamente cinco princípios necessários para 

que as empresas atinjam resultados superiores, conforme figura a seguir: 

 

 

 

Figura 15. Processo dos cinco princípios macro do BSC. 
Fonte. Adaptação: Kaplan e Norton (2000, p.19). 
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De acordo com a figura acima é possível observar que o processo do BSC abrange 

a estratégica da organização, agregando para si os conceitos de alinhamento, lide-

rança e processos. Este macro processo caracteriza o BSC como uma poderosa fer-

ramenta estratégica que, alinhado com as estratégicas e boas práticas da organiza-

ção, é possível trazer indicadores e respostas rápidas para a tomada de decisão. 

 

O BSC trata com clareza os pontos de competitividade, criação de valores para a 

organização, análise e verificação do desempenho, como também os índices finan-

ceiros. Contudo, vale ressaltar que para obter indicadores fidedignos e reais é ne-

cessário integrar e alinhar o BSC com os sistemas gerenciais. 
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5 Gestão de Projetos e Alinhamento Estratégico 

 

O planejamento estratégico não é o foco do gerenciamento de projetos, mas o ali-

nhamento dos projetos com as estratégias estabelecidas da organização um passo 

obrigatório para que se alcancem os objetivos traçados. 

 

Henderson e Venkatraman (1993), afirmam que é importante identificar os pontos 

em comum para alinhar as estratégias da organização com os projetos de tecnologia 

da informação com o objetivo de obter sucesso na implementação dos projetos. 

 

Os autores sugerem que as empresas reconheçam que os princípios de gestão de 

projetos poderiam ser utilizados tanto para a implantar como para operar os planos 

estratégicos, mas não necessariamente na definição das estratégias da organiza-

ção. 

 

 

 
Figura 16. Nível de Alinhamento dos Projetos à Estratégia 
Fonte. Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 2010, Project Management Institute, 
slide 56. 
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Com base na figura 16 do Benchmarking de 2010 realizado pelo Project Manage-

ment Institute (PMI) identificamos que apenas 33% das empresas entrevistadas de-

senvolvem todos os projetos com o alinhamento estratégico claro. Contudo apenas 

19% das empresas entrevistadas informaram que os projetos desenvolvidos não 

possuem nenhum vinculo estratégico.  

 

Isto mostra que as empresas estão procurando um caminho voltado ao alinhamento 

estratégico, através de projetos, para alcançar os objetivos, entretanto os percentu-

ais analisados mostram que existe uma defasagem no alinhamento dos projetos e 

da estratégia. 

 

 

 
Figura 17. Existência de Processo para Seleção dos Projetos Candidatos ao Portfólio 
Fonte. Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 2010, Project Management Institute, 
slide 58. 

 

 

Outro ponto colocado pelo estudo é a seleção dos projetos para o portfólio das or-

ganizações. Dentre as empresas entrevistadas, de acordo com a figura 17, apenas 

48% utiliza um processo de priorização dos projetos, organizando desta forma sua 

execução. 

 

Esse dado revela que o alinhamento estratégico dos projetos é deficiente em muitas 

organizações, evidenciando uma relação inadequada entre estratégia e projetos 
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nessas empresas. Dessa forma, torna-se essencial identificar processos lógicos de 

gestão que transformem a estratégia em ação de modo a desenvolver e sustentar as 

vantagens competitivas necessárias à obtenção dos resultados esperados pelas or-

ganizações.  

 

Para contemplar o plano estratégico estabelecido é de vital importância o alinhamen-

to estratégico. O alinhamento estratégico tem origem no caráter ambíguo da estraté-

gia estabelecida, que pode gerar diferenças entre o planejamento estratégico elabo-

rado e o resultado da execução do mesmo.  

 

Com a globalização, existem diversos grupos de trabalho realizando tarefas e diver-

sas localidades, fazendo parte de uma mesma organização, podem direcionar a es-

tratégica da organização para sentidos diferentes do estabelecido, quando não exis-

te um gerenciamento adequado vinculando ação à estratégia e seus objetivos (Bo-

yer e McDermott, 1999). 

 

O termo alinhamento estratégico começou a ser utilizada com maior freqüência após 

a expansão da indústria de TI (Tecnologia da Informação) nos anos 90. Isso ocorreu 

devido às empresas adquirirem sistemas de gestão sem considerar suas próprias 

estratégias. Devido a isso, diversos sistemas de informação foram implementados, 

mas não foram utilizados por completo, evidenciando uma relação desvantajosa de 

custo-benefício.  

 

Henderson e Venkatraman (1993) apresentam o alinhamento como uma adequação 

entre as estratégias externos e internos da companhia, sendo a primeira correspon-

de ao mercado de negócios no qual a empresa compete e busca a diferenciação da 

concorrência. Já a segunda corresponde à estrutura organização e administrativa 

como também ao desenvolvimento dos recursos humanos para alcançar as compe-

tências organizacionais necessárias. 

 

Seguindo os conceitos de Porter (1996), Henderson e Venkatraman (1993) propõem 

a formação de um impulso crítico, capacitando organizacional de diferenciar as ope-

rações da empresa de seus concorrentes, com o objetivo de manter a vantagem 

competitiva. Ainda segundo os autores, isso ocorrerá apenas quando houver uma 
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adequação do alinhamento estratégico da companhia, sendo capaz de tratar, trans-

mitir e transformar a estratégia de negócios em estratégia funcional, conforme figura 

abaixo: 

 

 

 
Figura 18: Modelo de alinhamento estratégico. 
Fonte: Adaptado: Henderson e Venkatraman, 1993. 

 

 

A figura acima demonstra as interligações entre a estratégia de âmbito interna, bem 

como os processos necessários para sustentar a estratégia, do âmbito interno. Esta 

relação possibilita integrar e gerir os procedimentos necessários para alinhar a estra-

tégia de negócio com a estratégia operacional da instituição. 

 

De acordo com Grundy (2000, p. 93), “quando a agenda da organização diz respeito 

a questões estratégicas, a interação dos gerentes em seus grupos (ou entre grupos) 

se transfere para os campos cognitivo, emocional e territorial”.  

 



59 

 

Kaplan e Norton (2004) afirmam que deve ser considerado que o alinhamento estra-

tégico corresponde ao relacionamento organizacional, seus recursos e processos 

críticos com o posicionamento estratégico da empresa. Os autores colocam que a 

importância de uma comunicação adequada a estratégia à força de trabalho, obser-

vando que essa não é uma prática utilizada normalmente nas organizações que, ha-

bitualmente, adotam o estilo militar de “comando e controle”, implementando a estra-

tégia de forma centralizada e sigilosa.  

 

Para Kaplan e Norton (1997) as pessoas ligadas a companhia poderão contribuir 

com a implementação da estratégia na empresa somente quando compreenderem a 

essência das estratégias estabelecidas, bem como seus conceitos, observando des-

ta forma seus objetivos, metas e estimativas de esforço de cada um neste processo.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista as informações estudadas durante a pesquisa e o objetivo da mes-

ma, foi possível visualizar que as empresas estão procurando cada vez mais a utili-

zação dos conceitos do gerenciamento de projetos para gerir suas atividades e inici-

ativas estratégicas. Isso se deve as boas práticas já provadas e comprovadas por 

outras organizações, bem como o controle mais rígido de orçamentos e prazos. 

 

Contudo, não podemos atribuir apenas ao gerenciamento de projeto o sucesso or-

ganizacional, pois o mesmo visa o sucesso de apenas uma parcela do processo 

como um todo. Esta afirmação condiz com o aumento da utilização dos escritórios 

de projetos por parte das organizações. 

 

O PMO possibilita a centralização dos projetos, programas e portfólio da organiza-

ção, facilitando o gerenciamento, aporte de boas práticas, bem como propõem o ali-

nhamento estratégico dos projetos em relação ao planejamento estratégico.  

 

Para o gerenciamento de projetos prover inteligência corporativa é necessário ter o 

comprometimento de todo o corpo executivo, gerando de forma consistente um sis-

tema para o gerenciamento do conhecimento fornecido ao longo do ciclo de vida dos 

projetos. Este sistema deve ter sinergia com o PMO e o OSM, visando desta forma 

utilizar o conhecimento existente para auxiliar no processo de tomada de decisão e 

estratégico. 

 

O alinhamento estratégico estabelecido no planejamento não prevê de forma clara o 

acompanhamento das iniciativas para obter o sucesso do plano, sendo proposto 

neste estudo a utilização do OSM, que possui em seus conceitos o acompanhamen-

to de fato das iniciativas, procurando garantir que todos os projetos reportados ao 

PMO estejam de acordo com a sua realidade gerencial e proposta estratégia. 
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Utilizando os conceitos obtidos nesta pesquisa é possível idealizar um processo pa-

ra facilitar o alinhamento que deve existir nos pontos entre as iniciativas e as estra-

tégias, conforme proposto na figura a seguir: 

 

 

Figura 19. Fluxo estratégico aplicado à vantagem competitiva. 
Fonte. Próprio autor.  
 

Na figura acima podemos observar que as informações estratégicas devem estar 

disponibilizadas e aderentes ao PMO e OSM para que os mesmos possam gerenci-

ar as expectativas estratégicas junto aos projetos.  

 

O PMO e OSM devem possuir atividades periódicas para analisar e reportar o an-

damento dos projetos do ponto de vista financeira e estratégico. Para isso se deve 

utilizar indicadores estabelecidos previamente, como por exemplo, o BSC citado no 

capítulo 4.2.1 deste estudo. 

 

Uma das motivações mais relevante foi perceber que as instituições pesquisadas 

pelo Benchmarking, realizado pelo PMI, estão procurando aumentar a maturidade 

em gestão de projetos, tentando garantir desta forma maior aderência as boas práti-

cas e melhores resultados finais. Neste movimento também é possível observar os 
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escritórios de projetos (PMO), que por sua vez estão sendo direcionados para os 

pontos estratégicos das instituições. 

 

Por fim, tendo em vista as abordagens da presente pesquisa, coloca-se para um fu-

turo projeto a construção e implementação de uma solução que unifique o controle 

dos projetos (PMO), suas operações e seus orçamentos segregados nas suas res-

pectivas áreas (OSM), proporcionando uma visibilidade mais assertiva do andamen-

to dos objetivos estratégicos da organização. 
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