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APRESENTAÇÃO

O presente Manual de Gerenciamento de Projetos e Gestão de Portfólio do Poder
Judiciário de Mato Grosso (PJMT) tem por objetivo auxiliar os servidores, líderes e gerentes
de projeto na elaboração de suas propostas, assim como orientá-los na condução de todas as
etapas do trabalho.
A gestão de projetos no PJMT originou-se na diretriz nacional do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), que estabeleceu em 2011 a meta de Implantação do Escritório de Projetos em
todos os Tribunais de Justiça.
Com esse intuito, a Coordenadoria de Planejamento do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (TJMT), desenvolveu a 1ª versão da Metodologia de Gestão de Projetos que foi
instituída por meio da Resolução N. 014/2012/TP.
Desde então, a metodologia vem sendo utilizada pelos gerentes de projetos e pelo
Escritório de Projetos, o que permitiu identificar a necessidade de sua revisão para propiciar
melhorias, a fim de torná-la mais completa, didática e aderente às melhores práticas de
gerenciamento de projetos.
O resultado desta revisão é apresentado nesta 2ª versão do Manual da Gestão de
Portfólio e Gerenciamento de Projetos do PJMT.
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INTRODUÇÃO

A alta direção das diversas organizações tem visualizado que as possibilidades para o
sucesso nos negócios, perpassa por uma mente aberta às constantes mudanças oriundas das
perspectivas do mercado, bem como, das expectativas dos seus clientes. Para apoiar essas
organizações na realização de tais mudanças, cada vez mais se reconhece a importância do
Gerenciamento de Projetos.
Segundo Ganatra (2011), projetos são iniciativas que possuem um período de tempo e
entregam um produto ou serviço específico, que geram uma mudança em cada caso. A
especificidade da entrega (produto ou serviço), resultado de um projeto, é o que diferencia
um projeto do outro.
Em pesquisa realizada pela PMSurvey no Brasil no ano de 2013, 60% das organizações
relataram que, na maioria das vezes, os projetos desenvolvidos pelas mesmas alcançavam os
objetivos de prazo, custo, qualidade e satisfação do cliente.
Esse cenário mostra que para que uma organização desenvolva a capacidade de
gerenciar seus projetos de forma efetiva, é essencial que exista uma forma sistematizada para
se realizar isso e que a mesma seja disseminada na organização.
Sendo assim, várias organizações estão trabalhando na estruturação de unidades que
irão trabalhar com o Gerenciamento de seus Projetos, bem como, na criação ou revisão de
suas metodologias. Tal situação foi evidenciada na pesquisa realizada pela PMSurvey no Brasil
no ano de 2013, na qual 45,5% dos respondentes informaram que uma das iniciativas na qual
a empresa iria investir nos próximos 12 meses, seria “Desenvolvimento/Revisão de
metodologia de gerenciamento de projetos”.
Segundo Xavier et al (2014), a adoção de uma metodologia de gerenciamento de
projetos auxilia a obter:











Apropriada estrutura de governança;
Planejamento adequado de projetos, portfólios e programas;
Padronização e integração de processos;
Métricas de desempenho;
Processos de controle e melhoria contínua;
Compromisso com o gerenciamento de projetos;
Priorização de projetos e seu alinhamento com a estratégia organizacional;
Competências organizacionais no gerenciamento projetos, portfólios e programas;
Alocação adequada de recusos e projetos;
Trabalho em equipe.
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CONCEITOS BÁSICOS

Projeto
O termo projeto é muito utilizado no nosso cotidiano, tanto na esfera profissional
como na esfera pessoal. Todos têm projetos e torná-los realidade é um dos grandes desafios.
Quando se fala de projeto, a referência mais conhecida é o guia Project Management Body of
Knowledge (PMBOK), que é um conjunto de práticas na gestão de projetos. Em sua quinta
edição, o PMBOK define projeto como “... esforço temporário empreendido para criar um
produto, serviço ou resultado único”.
Vargas (2009), define projeto como “empreendimento não repetitivo, caracterizado
por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir
um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos
de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade”.
Um projeto apresenta algumas características especificas que merecem especial
atenção:
1. É temporal, pois tem início, meio e fim;
2. Os produtos, serviços ou resultados gerados são únicos;
3. Sequência clara e lógica de eventos;
4. Apresenta restrições de tempo, capital e recursos;
5. Requer integração entre áreas diferentes da organização, necessitando de
coordenação específica;
6. Necessita gerenciamento entre as partes envolvidas no projeto.
Na tabela 1 são apresentadas as similaridades e diferenças entre os projetos e as
operações:
Tabela 1

Similaridades
Têm atividades inter-relacionadas
São executados por pessoas
Têm restrições de recursos
São planejados, executados e controlados
São feitos para um propósito
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Diferenças
Operação

Projeto

Repetitivas e contínuas

Temporários

Criam produtos ou serviços padronizados

Criam produtos ou serviços únicos

Sustentam o negócio

Atendem um objetivo estratégico

Mantém o produto

Novo produto

São exemplos de projetos:


Implantação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos (Desenvolvimento de
um novo produto, serviço ou resultado);



Criação do Portal Eletrônico do Advogado - PEA (desenvolvimento ou aquisição de
um sistema – hardware ou software – de informações novo ou modificado);



Construção do Fórum de Primavera do Leste (construção de um prédio novo);



Implantação do novo Código de Processo Civil - CPC (implantação de alterações nos
processos e procedimentos dos negócios existentes);



Melhorias no processo de aquisição (implementação, melhoria ou aprimoramento
dos processos e procedimentos dos negócios existentes).

Programas
Os programas englobam subprogramas, projetos ou outros trabalhos que são
gerenciados de forma coordenada, para apoiar o portfólio (PMBOK, 2015). Normalmente, os
componentes de um mesmo programa possuem algumas características técnicas ou
operacionais comuns.
Gerenciar programas é coordenar as atividades e recursos de múltiplas iniciativas, de
forma centralizada, a fim de possibilitar a otimização e integração de custos, cronogramas,
recursos e esforços, o que iniciativas gerenciadas de forma individual não permitiriam.
São exemplos de programas:

Escritório de Gestão de Projetos
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Programa de Implantação do Processo Judicial Eletrônico (envolve projetos nas
áreas de Tecnologia da Informação, Infraestrutura, Capacitação, Comunicação,
Judiciária de 1º grau e Judiciária de 2º grau);



Erradicação do Analfabetismo (envolve projetos de construção de escolas em
várias cidades, sendo que cada escola é um projeto diferente, e envolve projeto de
criação de uma plataforma de ensino a distância)

Portfólio
Portfólio se refere a uma coleção de projetos, programas, subportfólios e operações,
gerenciada como um grupo para o alcance de objetivos estratégicos.
A gestão integrada dessas iniciativas possibilita verificar o relacionamento e o impacto
existente entre elas, ou seja, torna possível identificar se o atraso em um produto de uma
iniciativa poderá causar prejuízos em outras.
A figura 01 representa graficamente a relação entre portfólio, programa e projetos.
Portfólio

Portfólio

Programa

Projetos

Projetos

Programas

Programas

Projetos

Projetos

Projetos
Figura 01 - Relação Portfólio, Programa e Projeto
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Gerenciamento de Projetos
Gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e
técnicas às atividades do projeto para atender aos seus objetivos e compatibilizar escopo,
tempo, qualidade e recursos disponíveis.

Gestão de Portfólios
Segundo o PMBOK (2015), a gestão de portfólios se refere a maneira centralizada de
gerenciar um ou mais portfólios para alcançar objetivos estratégicos, assegurando que os
projetos e programas sejam analisados, a fim de priorizar a alocação de recursos.

Planejamento Estratégico
“Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões
presentes.” (Peter Drucker)

O planejamento estratégico permite estabelecer a direção a ser seguida pela
organização, visando um maior grau de interação com o ambiente. Trata- -se de um processo
contínuo durante o qual são definidas e revisadas a missão da organização, a visão de futuro,
os objetivos e os projetos que visam a mudança desejada. (CNJ)
Nesse contexto, os projetos estratégicos surgem como medidas planejadas para
preencher lacunas e tornar possível a concretização da visão de futuro. Os projetos estão
relacionados a um ou mais objetivos estratégicos e contribuem para o desafio imposto pela
meta estratégica, definida no plano. Devido à importância para a organização, os projetos
estratégicos possuem alta prioridade em sua execução.

Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP)
O Escritório de Gerenciamento de Projetos é a unidade organizacional que centraliza
e coordena o gerenciamento de projetos sob seu domínio. O Escritório pode ter várias funções
e pode variar de organização para organização. Geralmente, atuam apoiando a alta
administração, servindo de ponto focal de acompanhamento dos projetos e também apoiam
os gerentes, através da criação de metodologia, mentoria, consultoria na gestão de projetos,
dentre outros.

Escritório de Gestão de Projetos
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1.1 Gerenciamento de Projetos

Segundo o PMBOK (2015), gerenciar projetos normalmente envolve, mas não se limita
a:


Identificar requisitos;



Planejar e executar projetos considerando diferentes necessidades, preocupações e
expectativas das partes interessadas;



Estabelecer, manter e executar comunicação ativa, eficaz e colaborativa entre as
partes interessadas;



Equilibrar os fatores conflitantes do projeto que podem ser referentes:
o ao Escopo
o à Qualidade
o ao Cronograma
o ao Orçamento
o aos Recursos
o aos Riscos

A relação entre esses fatores ocorre de tal forma que, se algum deles mudar, pelo menos
outro fator, provavelmente, será afetado. Por isso, o conhecimento e o balanceamento destes
poderão fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso do projeto.
Sendo assim, a aplicação de um gerenciamento de projetos visa:


Evitar incertezas durante a execução do projeto;



Antecipar as situações desfavoráveis que poderão ser encontradas;



Facilitar e orientar a execução do projeto;



Melhorar a alocação de recursos materiais, financeiros e humanos;



Documentar o conhecimento adquirido;



Melhorar o controle e acompanhamento gerencial;



Embasar a tomada de decisões estratégicas;



Disseminar a comunicação entre os envolvidos.

Escritório de Gestão de Projetos
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No entanto, para o sucesso dos projetos do Poder Judiciário de Mato Grosso é preciso
atenção para alguns fatores críticos dentre os quais destacam-se:


Patrocínio da alta administração – a alta administração, composta pela
presidência, vice-presidência, diretoria-geral e vice-diretoria-geral, deve dar
condições aos gestores para a utilização dos recursos da organização. Ela poderá
se envolver mediante participação nas reuniões de acompanhamento e
encerramento de projetos, nas reuniões de análise estratégica, na priorização e
aprovação dos projetos e na definição de políticas e diretrizes.



Comprometimento dos líderes, gerentes de projeto e das partes envolvidas –
quanto maior o comprometimento e integração (interface) de todos os envolvidos
no planejamento e na execução do projeto, melhor será o resultado final. As
mudanças que ocorrem no curso do projeto devem ser amplamente discutidas e
negociadas, para que os riscos e impactos no cronograma, nos custos e na
qualidade sejam avaliados e decididos.



Recursos humanos capacitados – para o desenvolvimento adequado de um
projeto, faz-se necessário que os envolvidos estejam capacitados adequadamente.
Para tanto, a equipe do Escritório de Projetos deverá planejar as ações de
capacitação, com o apoio da Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato
Grosso.



Comunicação eficiente – para evitar informações duplicadas e garantir que todos
os envolvidos no projeto recebam as informações necessárias, no momento
correto e da melhor forma, são fundamentais reuniões periódicas de
acompanhamento, com a participação dos envolvidos no projeto, inclusive da
equipe do Escritório de Projetos, visto que propicia a identificação de situações
críticas, avaliação e redução de riscos, promoção de ações corretivas e preventivas.



Gestão de mudanças – mesmo com todo planejamento do projeto, dificilmente a
execução acompanhará o que foi exatamente previsto, logo, as mudanças
necessárias precisam ser gerenciadas, mas isso nem sempre ocorre. As principais
mudanças em projetos são as reduções ou aumento de escopo, tempo e custo. Se
os resultados não ocorrerem conforme planejados ou se surgirem demandas

Escritório de Gestão de Projetos
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inesperadas, será preciso avaliar o curso e o benefício de alteração do projeto.
Assim, havendo desvios, é fundamental documentá-los, realizar análise de impacto
e buscar aprovação da alta administração.
Dessa forma, é essencial que um projeto possua objetivos claros e condizentes com o
Planejamento Estratégico do PJMT, comunicação forte (entre a equipe, a gerência, e as partes
interessadas) e cronogramas realistas, apoiados por planos detalhados. Um projeto bem
sucedido deve ser definido, planejado e controlado.

1.2 Gestão de Portfólio

As organizações utilizam projetos, sejam estes organizados em programas ou em
portfólios, para alcançar suas metas e objetivos organizacionais, geralmente definidos em um
plano estratégico.
Nesse sentido, o PMBOK explica o objetivo da Gestão de Portfólio, conforme
apresentado a seguir:
Um objetivo da Gestão de Portfólio e talvez o principal é maximizar o valor do
portfólio através de um exame cuidadoso de seus componentes: os programas e
projetos integrantes, e outros trabalhos relacionados. Os componentes que
contribuem menos para os objetivos estratégicos do portfólio podem ser excluídos.
Desta forma, o plano estratégico de uma organização torna-se o fator principal de
orientação para investimentos em projetos. Ao mesmo tempo, os projetos fornecem
feedback aos programas e portfólios através de relatórios de progresso, lições
aprendidas e solicitações de mudanças que podem identificar os impactos em outros
projetos, programas ou portfólios. As necessidades dos projetos, incluindo as
necessidades de recursos, são reunidas e comunicadas de volta ao nível do portfólio,
o qual, por sua vez, determina a orientação para o planejamento organizacional.
(PMBOK, 2015, p.10)
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GOVERNANÇA DE PROJETOS

Para Melo (apud Santos, 1997, p.341), Governança “refere-se ao modus operandi das
políticas governamentais – que inclui, dentre outras, questões ligadas ao formato político
institucional do processo decisório, à definição do mix apropriado de financiamento de
políticas e ao alcance geral dos programas.”
No contexto de setor público, o Tribunal de Contas da União, em seu Referencial Básico
de Governança (2014, p.09), define Governança “como um conjunto de mecanismos de
liderança, estratégia e controle postos em prática para AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR
a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse
da sociedade.”
A Governança surgiu no Poder Judiciário como macrodesafio pautado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), no Planejamento Estratégico do Judiciário Nacional, para o período
de 2015 a 2020.
Sendo assim, a Governança no contexto de Portfólio, Programa e Projetos do PJMT
estabelece estrutura para a tomada de decisões, define papéis, responsabilidades e obrigação
de prestação de contas para o sucesso do portfólio, programa e projetos da organização e,
consequentemente, da sua estratégia.
Para o PJMT foi definida uma sistemática de acompanhamento dos projetos, cada qual
com uma alçada de tomada de decisão. Na figura 2 é apresentada a estrutura de Governança
para os projetos do PJMT:

Figura 2 - Modelo de governança para portfólio, programa e projetos do PJMT
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Na competência operacional, são realizadas reuniões mensais nas quais os Líderes de
Projetos e Gerentes de Projetos, juntamente com o Escritório de Projetos, analisam a
execução e os resultados dos projetos, propõem ações corretivas para os desvios identificados
e identificam necessidades de mudanças.
Na alçada tática, são realizadas reuniões bimestrais, nas quais os Líderes de Projetos e
Gerentes de Projetos apresentam a execução e os resultados dos projetos e validam as ações
corretivas propostas, bem como, as solicitações de mudanças com a Comissão de Projetos e
Processos. Nesse nível, o Escritório de Projetos apoia na consolidação dos dados, preparação
e condução de tais reuniões.
Na estratégica, são realizadas reuniões bimestrais e quadrimestrais. Nas reuniões
bimestrais, o Presidente da Comissão de Projetos e Processos apresenta a execução e os
resultados dos projetos e validam as ações corretivas propostas, bem como, as solicitações de
mudanças com a Comissão de Gestão Estratégica. Nas Reuniões de Análise Estratégica (RAE),
é apresentado o status do portfólio de projetos atual, bem como, tomadas decisões que
afetam a sua execução. Nesse plano, o Escritório de Projetos apoia na consolidação dos dados,
preparação e condução das reuniões.

Escritório de Gestão de Projetos
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3

METODOLOGIA

O Planejamento Estratégico é uma prática essencial na administração, seja ela pública
ou privada, devido aos benefícios que a utilização desta ferramenta traz às organizações, tais
como: aumento da eficiência, eficácia e efetividade da organização.
A noção da estratégia com a missão da organização representa um ponto de partida e
esclarece a razão da existência da organização. A estratégia corresponde à capacidade de se
trabalhar, contínua e sistematicamente, o ajustamento da organização às condições
ambientais que se encontram em constante mudança, tendo sempre em mente a visão de
futuro e a perpetuidade organizacional.
A Gestão Estratégica no Poder Judiciário teve início em 2009, quando o CNJ instituiu,
por meio da Resolução n. 70, de 18-3-2009, o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário,
para o período de 2010-2014, determinando o alinhamento das ações dos Tribunais de Justiça
com o Plano Estratégico Nacional e metas nacionais de nivelamento.
Com o encerramento do primeiro ciclo estratégico, o CNJ editou a Resolução n. 198,
de 29-10-2014, que dispôs sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário para 2015-2020.
O Planejamento Estratégico do PJMT utiliza o Balanced Scorecard (BSC), que é um
modelo de gestão estratégica que auxilia a mensuração do progresso das organizações rumo
à visão de futuro estabelecida. Para isso, um conjunto de iniciativas estratégicas são
estabelecidas. Na figura 3 é apresentada a relação entre os itens que compõem o BSC.

Figura 3 – Itens que compõe o BSC

No PJMT, as várias iniciativas estratégicas são concretizadas por meio de um conjunto
de projetos que formam o Portfólio de Projetos da organização. Este portfólio deve ser
Escritório de Gestão de Projetos
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acompanhado de forma única para que o seu gerenciamento traga o benefício de um processo
de gestão integrado e introduza as melhores práticas e lições aprendidas, além de possibilitar
um melhor alinhamento aos objetivos estratégicos da organização.
Os processos da Gestão de Portfólio e Gerenciamento de Projetos do PJMT estão
detalhados nas seções seguintes.

3.1 Papeis e responsabilidades

O Gerenciamento de Projetos e a Gestão de Portfólio, no âmbito do PJMT, envolve um
conjunto de papéis importantes sobre os quais, recaem as responsabilidades listadas a seguir:

a) Patrocinador do Projeto
No âmbito do PJMT, o papel de Patrocinador do Projeto será realizado pelo ordenador
de despesas, isto é, o Presidente do TJMT, cujas competências são:
•

Analisar e deliberar sobre a priorização de projetos apresentada pela Comissão
de Projetos e Processos;

•

Analisar e deliberar sobre os Planos de Projetos (PPs);

•

Designar, por meio de Portaria, o líder e o gerente do projeto.

b) Comissão de Gestão Estratégica (CGE)
A Comissão de Gestão Estratégica é responsável pela gestão do Portfólio de Projetos
do PJMT. Compete à CGE:
•

Analisar e deliberar sobre a priorização de projetos apresentados pela
Comissão de Projetos e Processos;

•

Autorizar o Portfólio de Projetos;

•

Tomar decisões perante solicitações de mudanças que afetam o Portfólio de
Projetos.
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c) Comissão de Projetos e Processos
A Comissão de Projetos e Processos é responsável por prestar o suporte estratégico à
Comissão de Gestão Estratégica, no processo decisório de Governança no que ser refere à
gestão do Portfólio de Projetos do PJMT. É de competência da Comissão:
•

Garantir respaldo administrativo e financeiro ao gerenciamento dos projetos
estratégicos;

•

Analisar e emitir parecer sobre o Termo de Abertura de Projetos (TAP) e
priorizar projetos, conforme critérios e técnica definida na Gestão de Portfólio;

•

Analisar e emitir parecer sobre os PPs;

•

Tomar decisões perante solicitações de mudanças que não afetam o Portfólio
de Projetos.

d) Escritório de Projetos
O Escritório de Projetos é o responsável por coordenar o gerenciamento de projetos e
a gestão de portfólio, no âmbito do PJMT. Compete ao escritório:
•

Gerir os programas e projetos estratégicos e acompanhar as atividades
relacionadas à gestão do portfólio de projetos do PJMT;

•

Assessorar a alta administração na definição, elaboração e execução dos
projetos estratégicos do Poder Judiciário de Mato Grosso;

•

Organizar as atividades da Comissão de Gestão Estratégica, suportando o
processo de tomada de decisões;

•

Ser o guardião das Metodologias de Gerenciamento de Projetos e Gestão de
Portfolio;

•

Promover a melhoria contínua da gestão de projetos;

•

Definir e validar critérios de Seleção e Priorização;

•

Apoiar o processo de seleção e priorização de projetos;

•

Disseminar e capacitar a organização nas práticas de Gerenciamento de
Projetos e Portfolio;

Escritório de Gestão de Projetos
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•

Definir os “Documentos” e o sistema de Gerenciamento de Projetos;

•

Gerir riscos do Portfólio e supervisionar a gestão de riscos dos projetos;

•

Gerenciar as lições aprendidas;

•

Monitorar e avaliar os projetos.

e) Líder de Projeto
O Líder de Projeto é o responsável pela supervisão dos projetos. Geralmente será:
Magistrado, Diretor-Geral, Vice-Diretor-Geral ou Coordenador. Compete ao líder de projeto:
•

Negociar com os clientes e demais partes envolvidas no projeto;

•

Validar os documentos do projeto;

•

Negociar a cessão de servidores para compor a equipe do projeto;

•

Negociar a disponibilização dos recursos necessários para a realização do
projeto;

•

Negociar prazos e ações conjuntas com outras unidades intervenientes
(interfaces).

f) Gerente do Projeto
O Gerente de Projeto é a pessoa designada para liderar a equipe responsável por
alcançar os objetivos do projeto. Ao gerente compete:
•

Elaborar os documentos do projeto, sob orientação do Escritório de Projetos;

•

Definir os recursos materiais e humanos e os treinamentos necessários para a
realização do projeto;

•

Prever aquisições, atestar compras e prestação de serviços (de acordo com as
especificações negociadas e a legislação pertinente) e tomar as providências
necessárias, observando o trâmite administrativo;

•

Identificar os riscos envolvidos nos projetos e mantê-los sob controle;

•

Elaborar e implementar plano de comunicação do projeto;
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•

Acompanhar a execução do projeto, adotando metodologia e ferramentas
próprias para gestão de projetos, tendo como referência o Manual de
Gerenciamento de Projetos e Gestão do Portfólio do PJMT e as orientações
repassadas pela equipe do Escritório de Projetos;

•

Tomar providências corretivas e, caso necessário, ajustar o plano do projeto;

•

Informar o desempenho, bem como as ações executadas e as novas ações
planejadas, atualizando o andamento do projeto, conforme orientação do
Escritório de Projetos;

•

Gerenciar os projetos sob sua responsabilidade, garantindo o cumprimento dos
prazos estabelecidos;

•

Encerrar o projeto, elaborando relatório e documentando os procedimentos
relativos à gestão do projeto, visando à definição de padrões ou melhorias para
trabalhos futuros;

•

Entregar diretamente ao titular da unidade interessada os produtos do projeto;

•

Realizar a divulgação do projeto, de seus produtos e resultados.

g) Equipe do Projeto
São as pessoas encarregadas da execução do projeto. Essa equipe tende a ser
multidisciplinar e sua formação tem vigência limitada à duração do projeto, característica que
a difere de uma equipe funcional, a qual é permanente. Os membros da equipe de projeto
podem realizar suas atividades em regime de dedicação integral, parcial ou mesmo por tarefa
específica. O servidor alocado com dedicação parcial, durante o período do projeto, terá
atribuições compartilhadas entre as atividades relacionadas ao projeto e aquelas de rotina de
sua unidade. Compete aos membros da equipe de projeto:
•

Executar as atividades do projeto sob sua responsabilidade, conforme Plano do
Projeto;

•

Reportar status do andamento das atividades sob sua responsabilidade;

•

Reportar, ao Gerente de Projeto, as necessidades de mudança.
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h) Partes Interessadas
Partes interessadas são pessoas, unidades ou organizações cujos interesses podem ser
impactados ou impactar, de forma positiva ou negativa, no resultado, na execução ou no
término do projeto. Podem compreender os órgãos regulamentadores como Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) e Conselho Nacional de Justiça, as unidades do
PJMT, o patrocinador, o líder, o gerente, o escritório de projetos, a equipe do projeto, até os
beneficiários, ou seja, todos aqueles que podem influenciar no andamento, nos objetivos e
nos resultados do projeto.
O gerente do projeto deve identificar e gerenciar as necessidades das partes
interessadas, a fim de assegurar um projeto bem sucedido.
Segundo o PMBOK (2015), líderes e gerentes de projetos eficazes devem mesclar, de
forma equilibrada, habilidades técnicas, interpessoais e conceituais. Dentre as principais
estão:
•

Liderança;

•

Comunicação;

•

Relacionamento interpessoal;

•

Assertividade;

•

Habilidades de negociação;

•

Capacidade de planejamento e organização;

•

Proatividade;

•

Visão e conhecimento do negócio do PJMT e das unidades envolvidas no
projeto;

•

Habilidades em informática;
Conhecimentos de custos e orçamentação

3.2 O Processo de Gestão de Portfólio

A Gestão de Portfólio no PJMT tem 3 grandes processos: Identificação e Aprovação;
Execução (contemplado no processo de Gestão de Projetos) e Monitoramento, conforme
apresentado na figura 4.
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Figura 4 – Processo de Gestão de Portfólio do PJMT

O processo de identificação e aprovação contempla identificar, analisar, priorizar e
aprovar os projetos que irão compor o Portfólio de Projetos da organização.
O processo de execução contempla a execução dos projetos que compõem o portfólio,
sendo o mesmo tratado no processo de Gestão de Projetos.
Já o processo de monitoramento ocorre durante todo o processo de gestão de
portfólio, e tem como principal objetivo reunir indicadores de desempenho, gerar relatórios
e promover a revisão periódica do portfólio para garantir o alinhamento entre a estratégia
organizacional e a utilização efetiva dos recursos.

3.2.1 Processo de identificação e aprovação

O processo de identificação e aprovação envolve 3 subprocessos conforme destacado
na figura 5. O detalhamento dos mesmos será apresentado a seguir.

Figura 5 – Processo de Gestão de Portfólio – Identificação e Aprovação
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3.2.1.1 Identificar e priorizar projetos
Objetivo

Identificar os projetos que poderão compor o Portfólio de Projetos do
PJMT. Os projetos podem surgir a partir do Planejamento Estratégico do
PJMT, bem como, de demandas identificadas pelas unidades.

Responsável

Área Demandante

Diretrizes

Durante esta etapa, é de suma a importância que a unidade demandante
identifique e contate todas as unidades envolvidas (internas e externas).

Atividades

Insumos

Planejamento Estratégico PJMT
Plano Plurianual - PPA
Plano de Trabalho Anual - PTA
Demandas externas

Resultados

Termo de Abertura

Ferramenta

Kit Gestão do Projeto
CIA – Controle de Informações Administrativas

3.2.1.2 Analisar o alinhamento com a estratégia
Responsável

Escritório de Projetos

Objetivo

Analisar e emitir parecer técnico com relação ao alinhamento do projeto
proposto com a estratégia da organização, bem como, com as peças
orçamentárias vigentes (PTA e PPA).
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Diretrizes

Nesta etapa, é importante verificar o alinhamento com a estratégia do
PJMT, considerando seu Planejamento Estratégico, Plano Plurianual e Plano
de Trabalho Anual vigentes, bem como, cumprimento de Resoluções e/ou
diretrizes emanadas pelo CNJ e apontamentos do TCE-MT.

Atividades

Insumos

Termo de Abertura de Projeto – TAP
Planejamento Estratégico do PJMT
Plano Plurianual - PPA
Plano de Trabalho Anual - PTA

Resultados

Parecer Técnico do Escritório de Projetos

Ferramenta

Planilha de controle de projetos
Kit Gestão do Projeto
Controle de Informações Administrativas - CIA

3.2.1.3 Selecionar e priorizar projetos
Responsável

Comissão de Projetos e Processos

Objetivo

Selecionar e priorizar os projetos, conforme os critérios e técnicas definidos
nesta metodologia.

Diretrizes

Para a seleção e priorização dos projetos propostos, os mesmos são
pontuados segundo os 2 níveis: Impacto e Complexidade. No nível Impacto
é verificado o quanto os marcos de entregas, propostos no projeto,
impactam no Poder Judiciário de Mato Grosso. Nesse nível são
considerados três critérios, sendo que cada um apresenta peso específico,
conforme apresentado na tabela abaixo:
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A fórmula aplicada para o cálculo da nota de impacto é:
∑(𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑥 𝑝𝑒𝑠𝑜)

No nível Complexidade é verificado quão complexo é executar o projeto
proposto. Nesse nível são considerados quatro critérios, sendo que cada um
apresenta peso específico, conforme demonstrado abaixo:

A fórmula aplicada para o cálculo da nota de complexidade é:
∑(𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑥 𝑝𝑒𝑠𝑜)

A multiplicação das duas notas, de Complexidade e Impacto, determinará a
Nota do Projeto na organização:
Impacto x Complexidade
Esta nota é aplicada na matriz apresentada na figura 6, para agrupar os
projetos numa classificação que se divide em Alta, Média e Baixa.
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Figura 6 - Matriz de relação impacto x complexidade

Atividades

Insumos

Termo de Abertura de Projeto - TAP
Parecer técnico do Escritório de Projetos

Resultados

Lista de priorização dos projetos aprovada

Ferramenta

Planilha de seleção e priorização de projetos

3.2.2 Monitoramento

O processo de monitoramento envolve 1 subprocesso, conforme destacado na figura
7. O seu detalhamento é apresentado a seguir:
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Figura 7 – Processo de Gestão de Portfólio – Monitoramento

3.2.2.1 Monitorar Portfólio
Objetivo

Monitorar o Portfólio de Projetos do PJMT afim de garantir seu alinhamento
com a estratégia da organização e deliberar as ações necessárias para
garantir este alinhamento.

Responsável

Escritório de Projetos

Diretrizes

-

Atividades

Insumos

Deliberações da Comissão de Projetos e Processos

Resultados

Deliberações da Reunião de Análise Estratégica - RAE

Ferramenta

Controle de Informações Administrativas - CIA
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3.3 O Processo de Gerenciamento de Projetos

O Gerenciamento de Projetos no PJMT apresenta 4 grandes processos baseados nos 5
grupos de processo do PMBOK que são: Iniciação, Planejamento, Acompanhamento e
Controle, e Encerramento, conforme figura 8.

Figura 8 – Processo de Gerenciamento de Projetos do PJMT

No processo de Iniciação, o foco é estabelecer toda a base necessária em termos de
ferramenta e atos normativos, para o planejamento dos projetos que foram formalmente
priorizados pelos participantes da RAE ou pelo patrocinador.
No processo de Planejamento, o foco é detalhar o projeto de forma a estabelecer tudo
que é necessário para a execução do Projeto e obter a aprovação do patrocinador. Ao final
tem-se “o que fazer”, “como fazer”, “quem deve fazer”, “a que custo deve ser feito” e “quando
deve ser feito”.
No processo de Acompanhamento e Controle, o foco é identificar possíveis desvios
com relação ao que foi planejado. Ao final, o desempenho, os riscos e os contratos do projeto
são controlados, bem como, são gerados relatórios e dashboards.
No processo de Encerramento, é registrado o aceite formal das entregas produzidas
pelo projeto, bem como, coletada as lições aprendidas, liberados recursos e encerrado o
projeto.

3.3.1 Iniciação

A iniciação contempla 1 subprocesso, conforme destacado na figura 9. O seu
detalhamento é apresentado a seguir.
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Figura 9 – Processo de Gerenciamento de Projetos PJMT – Iniciação

3.3.1.1 Iniciação
Objetivo

Estabelecer toda a estrutura necessária em termos de ferramenta e de atos
normativos, para o planejamento dos projetos formalmente priorizados
pelos participantes da RAE ou pelo patrocinador.
É também neste
subprocesso que as áreas demandantes são informadas, caso o projeto
proposto não tenha sido priorizado.

Responsável

Escritório de Projetos

Diretrizes

Os documentos do projeto deverão ser digitalizados e inseridos tanto na
ferramenta EPM (Enterprise Project Management) quanto na aplicação de
Controle de Informações Administrativas – CIA

Atividades

Insumos

Deliberações da RAE\Patrocinador
Termo de Abertura

Resultados

Portarias publicadas
Projeto criado na ferramenta de EPM
Portarias, Deliberação da RAE\Patrocinador, Termo de Abertura inseridos
na ferramenta de EPM
Projeto autuado no CIA
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Ferramenta

Controle de Informações Administrativas - CIA
EPM

3.3.2 Planejamento

Após a designação dos líderes e gerentes, inicia-se o processo de planejamento. Nessa
fase será elaborado o plano de projeto contendo o detalhamento de tudo que será realizado
pelo projeto, incluindo cronogramas, interdependências entre atividades, alocação de
recursos envolvidos, análise dos custos, análise dos riscos, entre outros. Ao final desta fase, o
projeto deve estar suficientemente detalhado para ser executado sem dificuldades ou
imprevistos. Esta fase contempla 6 subprocessos conforme destacado na figura 10. O seu
detalhamento é apresentado a seguir.

Figura 10 - Processo de Gerenciamento de Projetos PJMT – Planejamento

3.3.2.1 Plano de Escopo
Objetivo

Detalhar o escopo do projeto, definindo todas as entregas e trabalho
necessário para concluí-las. Esse detalhamento fornecerá um
entendimento comum entre as partes interessadas do escopo do projeto e
delimitará o que será entregue. Também é importante deixar explícito o
que não será feito no projeto (não escopo), de forma a gerenciar
devidamente as expectativas dos envolvidos. Com o escopo definido, o
gerente e sua equipe deverão construir a EAP (Estrutura Analítica de
Projeto) e o Dicionário da EAP. A EAP é uma decomposição hierárquica do
escopo do projeto representada de forma gráfica e o Dicionário assegura
que não haverá ambiguidade na interpretação da EAP. A figura 11 nos traz
um exemplo:
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Figura 11 – Exemplo de EAP (Manual de Gestão de Projetos da Justiça Federal, 2016, p. 27)

Responsável

Gerente do Projeto

Diretrizes

Passos para construção da EAP:





Identificar as principais entregas do projeto, incluindo o
gerenciamento do projeto;
Verificar se as entregas podem ser decompostas em entregas
menores e mais gerenciáveis;
Decidir se o nível da EAP está adequado para atribuição de recursos,
responsabilidades e estimativa de custo e duração;
Revisar e refinar a EAP, caso necessário.

Recomendações para construção da EAP:








Utilize substantivos para nomear cada elemento da EAP;
Um elemento da EAP não pode ter somente “um filho”, isto é, “o
filho ser igual ao pai”;
Cada pacote de trabalho (último nível de detalhamento da EAP –
caixa que não tem outras caixas abaixo) deve representar uma
entrega específica e verificável. É no pacote que as tarefas
necessárias para realizar a entrega serão executadas. Boas práticas
de gerenciamento de projetos sugerem que um pacote de trabalho
deve ser atribuído para apenas poucas pessoas, se possível, ou a
apenas uma unidade. Se tivermos pacote, cujas tarefas envolvam
diversas unidades, provavelmente, o mesmo poderá ser
decomposto um pouco mais.
A maioria das EAPs possui de 3 a 6 níveis;
Recomenda-se que o segundo nível da EAP (fases do projeto) conte
com 5 a 9 frentes de trabalho, uma vez que números maiores de
frentes de trabalho podem prejudicar o gerenciamento do projeto;
EAPs não precisam ser simétricas, ou seja, seus lados não precisam
ter o mesmo número de pacotes de trabalho
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Atividades

Insumos

Termo de Abertura - TAP

Resultados

Plano de Escopo

Ferramenta

Kit Gestão do Projeto

3.3.2.2 Plano de Tempo
Objetivo

Criar o cronograma do projeto considerando as atividades necessárias para
entregar os pacotes de trabalho definidos na EAP, bem como, a
disponibilidade dos recursos humanos necessários. Primeiramente é
elaborada a lista de atividades necessárias para cada pacote de trabalho e
estabelecido o sequenciamento das mesmas. Uma vez estimada a alocação
de recursos para cada atividade, é estimada sua duração e assim gerado o
cronograma.

Responsável

Gerente do Projeto

Diretrizes

A alocação de recursos deve envolver todas as unidades que apresentem
atividades no projeto e ser aprovada por todos.
Para definição da duração de cada atividade, pode-se considerar que
nenhuma atividade de um pacote de trabalho deva ter a duração maior que
o tempo entre duas reuniões de acompanhamento do projeto. Isto é, se as
reuniões de acompanhamento acontecem mensalmente, uma atividade
não deve durar mais do que dois meses.
Ao construir o cronograma, deve-se considerar, além da sequência lógica já
estabelecida para atividades, as folgas, antecipações e interrupções.
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Atividades

Insumos

EAP

Resultados

Cronograma

Ferramenta

Kit Gestão do Projeto
EPM

3.3.2.3 Plano de Risco
Objetivo

Gerenciar os riscos do projeto de forma sistemática para aumentar a
probabilidade de alcançar os objetivos do mesmo. Todo projeto está
exposto a riscos, um risco sempre tem uma causa e, se ocorrer, uma
consequência. Sendo assim, é fundamental que seja conduzida uma
avaliação inicial dos riscos de forma a poupar esforços em fases posteriores.

Responsável

Gerente do Projeto

Diretrizes

Primeiramente é preciso identificar quais são os riscos que podem afetar o
projeto. Para facilitar esta identificação pode-se considerar riscos com base
na seguinte classificação:







Riscos Técnicos: riscos associados à dependência do uso de novas
metodologias, modelos, ferramentas, padrões e mudanças nos
processos de trabalho, além de itens genuinamente técnicos, como:
sistemas, arquitetura, equipamentos, entre outros.
Riscos Organizacionais: riscos associados à capacidade da
organização em executar o projeto, disponibilidade de recursos,
capacidade da organização em absorver as mudanças.
Riscos de Custos: riscos associados ao orçamento do projeto, como:
valores em moeda estrangeira, premissas ou projeções precárias
nos custos do projeto.
Riscos de Cronograma: prazos críticos do projeto, datas impostas,
necessidade de integração com outros projetos, interdependências
críticas.
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Riscos Externos: mudanças no ambiente externo à organização que
possam causar impactos no projeto, tais como: mudanças de
legislação, normas e regulamentações do CNJ ou outros órgãos de
controladoria e auditoria.

Para cada risco identificado deve-se apresentar sua consequência, bem
como, o tipo de impacto (escopo, tempo, custo, qualidade) que o mesmo
irá causar.
Na sequência, deve-se determinar a severidade do risco, considerando a
relação entre a sua probabilidade e o seu impacto conforme a tabela
abaixo:
Tabela 2- Severidade dos Riscos
Impacto

4
3
2
1

4
3
2
1
1

8
12
6
9
4
6
2
3
2
3
Probabilidade

16
12
8
4
4

Baixa
Média
Alta
Altissima

Uma vez que a severidade de cada risco foi definida, o último passo é
determinar a resposta a este risco, bem como, as ações necessárias para
efetivação desta resposta e os custos envolvidos. Os tipos de resposta são
apresentados abaixo:






Mitigar (reduzir): envolve realizar ações para minimizar a
probabilidade de sua ocorrência ou minimizar o seu impacto no
projeto.
Evitar: envolve realizar ações que substituam ou alterem o agente
causador do risco. Por exemplo: uma resposta ao risco de uma
tecnologia nova, não devidamente comprovada no mercado, é a sua
substituição por outra mais madura.
Aceitar: envolve assumir a possibilidade da ocorrência do risco.
Sendo assim, o mesmo é aceito e monitorado, e um plano é traçado
caso o mesmo venha a ocorrer.
Transferir: envolve transferir o risco para quem está mais bem
preparado para lidar com o mesmo. Por exemplo: um risco pode ser
transferido por meio da contratação de um fornecedor, o qual
possui maior expertise numa determinada tecnologia.
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Atividades

Insumos

Escopo, partes interessadas e cronograma

Resultados

Plano de Riscos

Ferramenta

Kit Gestão do Projeto

3.3.2.4 Plano de Custos
Objetivo

Estimar os custos dos recursos necessários para executar as atividades do
projeto, bem como, para executar as atividades relacionadas às respostas e
aos riscos. Podem ser custos dos projetos aquisições, materiais,
equipamentos, contratações, deslocamento, hospedagem, alimentação.
Uma vez identificado que os custos do projeto extrapolam a atual
disponibilidade orçamentária, é importante destacar tal situação para que
as ações necessárias (suplementação, adequação do cronograma) sejam
definidas.

Responsável

Gerente do Projeto

Diretrizes

Nesta fase, é interessante que o Gerente do Projeto, juntamente com sua
equipe, tenha total conhecimento do PTA, utilizem com referência projetos
anteriores que sejam similares ao atual, bem como, obtenham opinião
especializada de profissionais com experiência no assunto.

Atividades
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Insumos

Cronograma
Plano de Riscos
Plano de Trabalho Anual - PTA

Resultados

Plano de Custo

Ferramenta

Kit Gestão do Projeto

3.3.2.5 Plano de Comunicação
Objetivo

Definir os procedimentos de comunicação do projeto de forma a garantir
que todas as informações necessárias cheguem às pessoas corretas, no
tempo e formato correto.

Responsável

Gerente do Projeto

Diretrizes

Nesta fase, o Gerente do Projeto deve avaliar expectativas e capacidade de
influência das partes interessadas e identificar as necessidades de
comunicação das Partes Interessadas, peças-chave para condução do
projeto.

Atividades

Insumos

Cronograma
Plano de Riscos
Plano de Escopo

Resultados

Plano de Comunicação

Ferramenta

Kit Gestão do Projeto

3.3.2.6 Finalização do Projeto
Objetivo

Submeter para análise, os planos detalhados dos projetos que foram
priorizados e para aqueles aprovados pelo patrocinador, para estabelecer a
estrutura necessária à sua execução. Nesta fase, tanto a Comissão de
Projetos e Processos, quanto o Patrocinador, terão mais detalhes (custo,
tempo, recursos, riscos) para deliberar sobre a execução do projeto. Cabe
destacar que, para os projetos que não forem aprovados, é importante
mantê-lo nas ferramentas de gestão de projetos, como base histórica.
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Responsável

Gerente do Projeto/Escritório de Projetos

Diretrizes

-

Atividades

Insumos

Plano de Projeto - PP

Resultados

Plano de Projeto aprovado

Ferramentas

Kit Gestão do Projeto
CIA
EPM

3.3.3 Acompanhamento e Controle

Nesta fase, o projeto já está em execução e grande parte da equipe e dos recursos
necessários estão dedicados para a realização das atividades planejadas, com o objetivo de
gerar as entregas do projeto. Concomitantemente, acontece o acompanhamento e controle
do projeto de forma a identificar, no momento adequado, variações com relação ao que foi
planejado e, assim, possibilitar ações corretivas. É também nesse momento, que mudanças
podem ser identificadas e gerenciadas.
Esta fase contempla 2 subprocessos conforme destacado na figura 12. O detalhamento
dos mesmos é apresentado a seguir.
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Figura 12 – Processo de Gerenciamento de Projetos PJMT – Acompanhamento e Controle

3.3.3.1 Controle do Projeto
Objetivo

Gerenciar a execução do projeto de forma a fornecer informações
necessárias, para que o Escritório de Projetos possa monitorar a evolução
dos projetos em andamento. O Escritório de Projetos, por sua vez, elabora
relatórios que subsidiam as reuniões da Comissão de Projetos e Processos.
É durante esse subprocesso que, uma vez identificada a necessidade de
mudanças no projeto, o subprocesso de Controle e Mudanças é acionado.

Responsável

Gerente do Projeto/Escritório de Projetos

Diretrizes

O Gerente de Projeto deve acompanhar a execução do cronograma e do
orçamento do projeto, analisar os gatilhos que disparam os riscos, bem
como, orientar a sua equipe quanto aos próximos passos, as melhorias
possíveis e correções necessárias. É nesse subprocesso que mudanças
podem ser identificadas pela equipe do Projeto e/ou solicitadas pelas
partes interessadas ao Gerente de Projetos. Cabe a ele, realizar uma
primeira análise do impacto da mudança solicitada no escopo, tempo,
custo, qualidade, nos objetivos do projeto ou, até mesmo, em projetos
inter-relacionados.
O Escritório de Projetos deve monitorar os projetos de maneira a ter uma
visão geral da execução do portfólio atual. Caso identifique desvios e/ou
atrasos muito impactantes, deve reportar, imediatamente, à Comissão de
Projetos e Processos, independente da temporalidade das reuniões.
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Atividades

Insumos

Plano de Projeto - PP

Resultados

Relatório Geral de Situação dos Projetos
Relatório de Status
Deliberações da Comissão de Projetos e Processos
Solicitação de Mudança

Ferramentas

Kit Gestão do Projeto
CIA
EPM

3.3.3.2 Controle de Mudanças
Objetivo

Gerenciar as mudanças identificadas durante a execução do projeto. Nesse
subprocesso, as necessidades de mudanças, identificadas pela equipe do
projeto no subprocesso de Controle e Monitoramento, são analisadas pelo
Escritório de Projetos e encaminhadas para deliberação da Comissão de
Projetos e Processos ou da RAE, quando tais mudanças tiverem grande
impacto no Portfólio de Projetos do PJMT.

Responsável

Escritório de Projetos

Diretrizes

O Escritório de Projetos deve avaliar o impacto das mudanças solicitadas
em:






No portfólio de projetos como um todo;
Objetivos estratégicos do projeto;
Escopo, prazos e custos e alocação de recursos;
Riscos existentes e novos;
Qualidade e requisitos das partes interessadas.
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Atividades

Insumos

Solicitação de Mudança

Resultados

Solicitação de Mudança arquivada
Documentos dos projetos atualizados

Ferramentas

Kit Gestão do Projeto
CIA

3.3.4 Encerramento

Nesta fase, o projeto é encerrado formalmente e os produtos e/ou serviços são
transferidos para os seus clientes. Esta fase contempla 1 subprocesso conforme destacado na
figura 13. O seu detalhamento é apresentado a seguir.

Figura 13 - Processo de Gerenciamento de Projetos PJMT – Encerramento

3.3.4.1 Encerramento
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Objetivo

Encerrar formalmente o projeto, considerando que os objetivos foram
alcançados e os produtos e serviços entregues, com o aceite do cliente, ou
que ele foi cancelado. O Gerente deve encerrar contratos que sejam
específicos do projeto, registrar as lições aprendidas, bem como, realizar
análise do desempenho da sua equipe, para que melhorias futuras possam
ser implementadas. Ao Escritório de Projetos cabe disseminar as lições
aprendidas e encerrar o projeto no Portfólio de Projetos.

Responsável

Gerente de Projetos

Diretrizes

O Gerente de Projetos deve conduzir o encerramento de projetos
cancelados, considerando que eles também apresentam lições aprendidas,
por isso, devem ser registradas, os recursos liberados, bem como, os
contratos encerrados.
Para os projetos cancelados, o apoio do Patrocinador, no seu
encerramento, pode ser necessário.

Atividades

Insumos

Entregas finalizadas
Decisão de finalizar o projeto (cancelamento)

Resultados

Projeto encerrado
Lições aprendidas divulgadas

Ferramentas

Kit Gestão de Projetos
CIA
EPM

A seguir, é apresentada na figura 14, a tabela contendo resumo da
documentação utilizada para o Gerenciamento de Projetos no PJMT e, na figura 15, a Matriz
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de Responsabilidades (RACI), que apresenta o encargo dos diversos atores envolvidos nesse
processo e nos seus documentos.

Figura 14 – Documentação para o Gerenciamento de Projetos do PJMT

Figura 15 - Matriz RACI Gerenciamento de Projetos no PJMT
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