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Vocês sabem que história é esta? 

Por volta do século IX, na 

Etiópia, um monge de um 

convento, onde eram criadas 

cabras, notou que elas ficavam 

mais agitadas e saltitantes 

após comerem as folhas e 

frutos de certa planta. 



Desafio: Perpetuar o Sucesso 

Frequentadores Estimulados 

promovendo grandes discussões 
Dono da Cafeteria 



Desafio: Perpetuar o Sucesso 

Aumentar o tempo de 

permanência no estabelecimento 
Dono da Cafeteria 

1. Aumentar a venda de café; 

2. Estimular aos clientes o interesse 

de voltar em outros dias; 

3. Atrair novos interessados em 

frequentar a loja; 

4. Aumentar o número de produtos a 

serem ofertados. 



• Deriva do termo em 

latim Innovatio; 

• Ato de tornar novo; 

• IN “em” + NOVUS 

“novo” 

A tal da Inovação... 

“Que existe há  

pouco tempo... 

 

““...dito como visto  

pela primeira vez.” 
“...que substitui algo” 

Mas também... 



“É o meio através do qual um 

espírito empreendedor cria novos 

recursos de produção de riqueza 

ou desenvolve recursos já 

existentes com um potencial 

refinado para a criação de riqueza” 
Peter Drucker 

Segundo um “Universitário”... 

INOVAÇÃO 



Novo  

Riqueza 

Inovação... 

Transformar o Novo em Riqueza 



Novo  

Riqueza 

• Atividades 

• Recursos 

• Metas 

Inovação... 

Transformar o Novo em Riqueza 

• Financeira 

• Estratégica 

• Diferencial 

• Posicionamento 

• .... 

Transformar o Novo em Riqueza 



Peter Senge 

“A raiz da inovação está atrelada a 

existência de um método ou um 

processo, não pontualmente de uma 

determinada prática. Absorver as 

melhores práticas, por exemplo, como 

tem estado em moda, não gera 

aprendizagem real, tão pouco inovação.” 

Estruturando a Inovação... 



Projeto 

Atividades 

Recursos Metas 

““Um grupo de atividades desenvolvidas, a 

partir dos recursos existentes, em prol do 

atendimento de um determinado escopo” 

Processo 

Estruturando Projeto e Processo 



Temporários e Únicos 

Tempo Tempo 

Contínuos e Repetitivos 

Objetivos Únicos, tão logo sejam 

atendidos, o Projeto se conclui 

Objetivos atualizados 

periodicamente 

Projetos Processos 

Diferenças... 



Projeto C Processo A Processo B Processo C 

Atividades  

do Projeto A 

Atividades  

do Projeto B 
Atividades  

do Projeto C 

Os Processos estão, direta ou  

indiretamente, associados aos Projetos 

Gestão por 

Atividades  

do Processo A 

Atividades  

do Processo B 
Atividades  

do Processo C 

Os objetivos da “estrutura” são obtidos através 

do atendimento das metas dos Projetos. 

Projetos Processos 

Projeto B Projeto A 

Estrutura Organizacional 



Processo 

B 

Processo 

C 

Processo  

D 

Processo 

E 

Processo 

A 

Projeto 1 Projeto 2 Projeto 1 Projeto 2 Projeto 2 Projeto 1 Projeto 2 Projeto 1 Projeto 2 Projeto 1 

Recurso 

 A 

Recurso 

B 

Recurso 

 C 

Recurso 

D 

Recurso 

 E 

Recurso 

F 

Recurso 

 G 

Recurso 

H 

Recurso 

 I 

Recurso 

J 

Recurso 

 K 

Recurso 

L 

Recurso 

 M 

Recurso 

N 

Recurso 

O 

Recurso 

P 

Recurso 

 Q 

Recurso 

R 

Recurso 

S 

Recurso 

T 

Gestor 

Projeto 

Gestor 

Projeto 

Gestor 

Projeto 

Gestor 

Projeto 
Gestor 

Projeto 

Gestor 

Projeto 

Gestor 

Projeto 

Gestor 

Projeto 
Gestor 

Projeto 

Gestor 

Projeto 

Os recursos são  

alocados aos  

projetos 

Alguns recursos são 

exclusivos a um 

projeto 

Alguns recursos assumem 

diferentes papeis de acordo 

com os projetos 

Alguns recursos não 

são exclusivos a um 

projeto 

Recurso 

 U 

Recurso 

V 

Recurso 

 X 

Recurso 

Z 

Alguns processos permeiam 

e /ou dispõem recursos aos 

demais 

PMO 

Área sem vínculo hieráquico aos projetos 

Estrutura Organizacional 



PMO 
Project Management  

Office 

...tem como objetivo suportar as 

metas, demandas e recursos 

que permeiam cada um dos 

projetos contemplados. 

Conceito 

O Escritório  

de Projetos 



PMO 
Project Management  

Office 

Ser um agente que possa 

contribuir, de diferentes 

maneiras e intensidades, 

para que as atividades 

desenvolvidas e as metas 

alcançadas pelos projetos 

possam ser devidamente  

acompanhadas e/ou 

perpetuadas. 

O Escritório  

de Projetos 



Estruturação de Modelo de 

Gestão de Portfólio de 

Projetos de Inovação 

Definição do modelo de 

PMO a ser adotado pela 

Organização 

O PMO para Projetos de Inovação 



Conceito “A adoção de um processo de 

Gestão de Portfólio de Projetos 

tem como objetivo potencializar 

uma maior assertividade e 

alinhamento estratégico entre 

as metas organizacionais e as 

decisões que permeiam os 

projetos da empresa.” 

Gestão de Portfólio 

de Projetos 

O PMO para Projetos de Inovação 



PMO 
Project Management  

Office 

Para projetos de 

inovação, caberá ao 

PMO garantir a 

presença de dois 

requisitos essenciais: 

O Escritório  

de Projetos 

Novo  Riqueza 



Inovações  

Sustentadoras 

Foco na melhoria de 

desempenho junto ao 

atual segmento da 

empresa 

Inovações  

Disruptivas 

Foco na criação e 

desenvolvimento de um 

novo mercado para a 

organização 

Garantir o Novo... 
Novo  

Tipos de Inovação 



Riqueza 

Buscar Riqueza... 

Tangíveis x Intangíveis 



Caracterização  

Filtro das Propostas 

Proposta A 

Proposta B 

Proposta C Proposta E 

Projeto A 

Projeto B 
Projeto C 

Proposta G 

Proposta D 

Proposta F 

Caracterização 

em Projetos 

Priorização 

Filtro das 

Propostas 

Alinhamento  

Estratégico 
Compulsório 

Viabilidade  

Econômica 

II 

I 

A 

B 

C 

A C 

?   

Em fase de 

proposta, é 

de difícil 

análise 

“Passa” pelo 

filtro, para 

fase de 

Projeto 

Considerar 

critério 

qualitativo 

Compatibilidade entre           e  

Portfólio de Projetos de Inovação 



Estruturação de Modelo de 

Gestão de Portfólio de 

Projetos de Inovação 

Definição do modelo de 

PMO a ser adotado pela 

Organização 

O PMO para Projetos de Inovação 



Pode possuir diferentes atribuições e relevância de acordo com 

o nível de maturidade e expertise de seus integrantes. 

Levantar  

informações sobre  

as atividades 

Garantir  

atendimento  

de metodologia 

Potencializar  

a troca  entre  

as equipes . 

Gerir recursos a  

serem alocados  

aos Processos 
... ... ... 

Nível de Maturidade 

PMO para Projetos Inovação 
Modelos 



PMO para Projetos Inovação 

Dimensionar de forma adequada a equipe de 

profissionais que irá compor o PMO 

Garantir o pleno funcionamento do PMO e o nível de 

ação esperada junto aos projetos da empresa 

Por que é preciso definir um modelo? 

Modelos 

Contar com as competências necessárias para 

atender aos objetivos e metas esperadas para o PMO 



Principais Atribuições 

Básico 

• Levantar informações junto aos 

membros dos projetos; 

• Fazer o acompanhamento dos 

indicadores de desempenho dos 

vários projetos; 

• Estruturar ‘frames’ para 

consolidação dos resultados a 

serem apresentados. 

Nível de Envolvimento 

Responsabilidade no Resultado 

Conhecimento Inovação 

PMO para Projetos Inovação 
Modelos 



Principais Atribuições 

Líder 

• Gerir os recursos a serem alocados 

aos projetos, de acordo com o 

andamento e demandas; 

• Definir junto aos gestores de projeto 

as metas, acompanhar os desvios e 

ações de realinhamento; 

• Busca eficácia e eficiência das 

equipes. 

Nível de Envolvimento 

Conhecimento Inovação 

Responsabilidade no Resultado 

PMO para Projetos Inovação 
Modelos 



• Alcançar 
novas áreas de 
atuação ou 
mercado 

• Agregar valor 
ou riqueza 

• Propiciar 
ajustes e 
melhorias de 
performance 

• Buscar novo 
requisito ou 
característica 

Novo Melhoria 
Excelência 

Novo 
Mercado 

Riqueza 

Importante 

construir um 

entendimento 

consistente 

aos conceitos 

Círculo de Inovação 



Inovações Sustentadoras 

A existência de um processo voltado para a 

Gestão da Inovação fará com que uma 

empresa se perpetue como  Inovadora. 

Não há ação específica ou metodologia que 

faça com que as pessoas sugiram 

Inovações... pois trata-se de um processo 

A inovação acontece através das pessoas 

predispostas para isso, sem que haja 

associação com a solução de problemas 



Inovações Sustentadoras 



Contato 

José Renato Sátiro Santiago Junior 

jrssjr@uol.com.br 

www.jrsantiago.com.br 

Gestão de Portfólio de Projetos  

Gestão do Conhecimento  

Gestão da Inovação  

Lições Aprendidas 

Gestão de Pessoas 

mailto:jrssjr@uol.com.br
http://www.jrsantiago.com.br/

