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Quando o que você faz não é único, o 
como você faz torna sua vantagem
competitiva.

- Michael Porter



Fonte: 2015 PMI Pulse of the Profession®
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64%
projetos

apenas

objetivos

de todos os

atingem

seus



Definindo Nossos Termos
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DESEMPENHO 

DO PROJETO

Dentro do 

Prazo
Objetivos

atingidos

Dentro do orçamento

22% das

Organizações

Baixo Desempenho
60% ou menos
dos projetos atingem
Todas as três medidas

Alto Desempenho
80% ou mais

dos projetos atingem
todas as três medidas

12% das 

Organizações



Um Retorno ao Básico

MAIS
2.5X

Nosso estudo Pulse mostra que os projetos
dentro das organizações de alto-desempenho
atingem os objetivos originais e
a intenção do negócio

frequentemente que
aquelas organizações

com baixo-desempenho
(90% vs. 36%) 



Um Retorno ao Básico

Organizações de 
alto-desempenho

perdem em torno de 

que as de baixo

desempenho

Menos Dinheiro

13x

12%
Número de 

organizações de 
alto-desempenho



O que parece ser uma Organização de Alto-Desempenho

Gerenciamento

de 

Talento

ALTO
DESEMPENHO

Cultura Processo

Visa Alinhamento Estratégico

Valoriza o Gerenciamento de 
Projeto

Maturidade em Gerenciamento
de Projeto

Concretiza benefícios

Agilidade organizacional

Desenvolvimento formal de 
processos

Treinamento contínuo

Plano de carreira definido

Transferência de Conhecimento

Práticas padronizadas
EGP
Patrocinadores de 
projetos ativos
Profissionais Certificados

7



Um Retorno ao Básico

O que ajuda uma organização construir e manter sua
capacidade de crescimento e se tornar uma empresa de alto 
desempenho? Nossa pesquisa Pulse mostra um número de 
fatores que contribuem para este sucesso, incluindo um foco
no que consideramos o básico:

 Pleno conhecimento do valor do gerenciamento de projeto

 Ter ativamente envolvido os patrocinadores executivos

 Alinhamento dos projetos à estratégia

 Desenvolvimento e manutenção dos talentos em
gerenciamento de projeto

 Demonstração de um EGP bem-alinhado e eficaz

 Utilizando práticas de gerenciamento de projeto
padronizadas por toda a organização

High-performing
Organizations 

that achieve





Criar uma Cultura de Gerenciamento de Projeto



Cultura: Componentes de Projetos Bem-Sucedidos



Cultura

Organizações de alto-desempenho

 Entendem totalmente o valor do gerenciamento de projeto
 Criam um mentalidade de gerenciamento de projeto

 Patrocinadores executivos ativamente engajados

 Alinham projetos à estratégia

 PPM altamente maduro

 Realização de benefícios*

 Agilidade organizacional*



Foco em Gerenciamento de Talento



Gerenciamento de Talento: Componentes de Projetos
Bem-Sucedidos



Gerenciamento de Talento

Organizações de alto-desempenho

 Foco no gerenciamento de talento.

 Treinamento contínuo

 Plano de carreira definido para gerentes de projetos

 Processo de transferência de conhecimento eficaz*

 Processo para desenvolver competência em gerenciamento de 
projeto



Foco no Processo



Foco no Processo: Componentes de Projetos Bem-
Sucedidos



Foco no Processo

Organizações de alto-desempenho

 Processo para amadurecer e padronizar práticas de GP
 EGP em toda organização, departamental, regional ou

divisional
 Projetos e programas alinhados à estratégia da organização
 Patrocinadores de projeto ativos
 Profissionais certificados

 Gerenciamento de Risco*



Práticas Fundamentais

 Transferência de Conhecimento

 Gerenciamento de Risco

 Agilidade

 Maturidade Avançada na

Realização de Benefícios

Nossa pesquisa 2015 Pulse mostra que as organizações de alto-
desempenho estão mais propensas a focar no seguinte
comparado aos seus correspondentes de baixo-desempenho:



Transferência de Conhecimento

Practice Take Up:
Alta Performance   : 70%
Baixa

Resultado da Prática: Alta Performance  : 70%
Baixa Performance: 35%



Transferência de Conhecimento

 Capiturar e compartilhar as lições aprendidas

 Integrar-se em programas de desenvolvimento de 
talento

 Integrar-se em plataformas de gerenciamento de 
conhecimento

 Integrar-se em processo de melhoria contínua

 Canais diversos para transmitir conhecimento, 
experiência, dicernimento

 Gerentes de projeto terceirizados ou contratados



Gerenciamento de Risco

Resultado da Prática: Alta Performance   : 83%
Baixa Performance : 49%



Gerenciamento de Risco

 Coração e alma de Gerenciamento de Projeto
Risco principal introduzido ao Plano de Projeto
 Implementação do Plano de Projeto = gerenciamento

de risco
 Esteja ciente do apetite pelo risco, gerenciamento de 

risco pobre corroe a confiança do cliente



Agilidade da Organização

Ágil Estabelece: Maior Crescimento : 35%
Maior Rentabilidade: 30%



Agilidade Organizacional

 Responde rapidamente às oportunidades
 Encurta o processo de tomada de decisão
 Gerencia a mudança
 Integra a voz do cliente
 Gerencia o risco
 Designa times de projetos inter-disciplinar
 Elimina o silos da organização
 Implementa um plano de contingência
 Usa práticas iterativas de gerenciamento de projeto
 Alavanca a tecnologia



Concretização dos Benefícios

Resultado da Prática: Alta Performance   : 39%
Baixa Performance :  9%



Concretização dos Benefícios

 Ilustra e mede precisamente como os projetos
adicionam valor a empresa

 Fatos difíceis para demonstrar Retorno do 
Investimento

 Permite as organizações entenderem o valor
 Fornece entendimento sobre desempenho do projeto

e ferramenta de planejamento essencial para a seleção
do projeto, alocação de recurso

Define e mede o sucesso



Resumo

O relatório 2015 Pulse revela que
organizações deveriam retornar ao
básico do gerenciamento de projeto, 
programa, e portifolio para ganhar
vantagem competitiva:

 Focando nos aspectos fundamentais
de desenvolver uma cultura de 
gerenciamento de projeto

 Cultivando talento

 Definindo processos para capturar
valor



Histórico: Annual Pulse of the Profession® Report

 Conduzido desde 2006

 Pesquisa global anual

 Traça as maiores tendências

 Destaca a pesquisa original

 Reporta o retorno e entendimento de 
gerentes de projeto, programa, 
portifolio

 Incorpora dados de terceiro



Obrigado!


