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Alguns conceitos preliminares



• PMI: Standard for Program Management – 3th Edition
• APMG: MSP – Managing Successful Programmes

MSP – Managing Successful Programmes
52.000 certificados no mundo
83% UK / Europa
4 no Brasil

Standard for Program Management
1.000 certificados no mundo
70% EUA / Canadá
17 no Brasil

Gerenciamento de Programas: Referências
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≈ 1.000 PgMPs em 56 países (≈ 590 mil PMPs)

17 PgMPs (15 mil PMPs)

Certificação PgMP



PROJETO

Esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado

exclusivo.

PROGRAMA

Agrupamento de projetos relacionados entre si e gerenciados de forma

coordenada para se obter benefícios e controles que não ocorreriam caso

eles fossem gerenciados individualmente.

GERENCIAMENTO DE PROGRAMA

Gerenciamento centralizado e integrado dos recursos dos componentes do

programa para se alcançar os objetivos e benefícios estratégicos.

Definições



Exemplos

Projeto Programa

Revisão da metodologia e 
procedimentos de governança para 
gerenciamento de projetos

Programa de aumento de maturidade em gerenciamento de projetos da 
organização
- Metodologia / Governança
- Treinamentos e capacitação de gestores de projeto
- Revisão da estrutura organizacional
- Contratação de consultorias para temas específicos
- Diagnósticos de nível de maturidade
- Formação e capacitação do PMO

Construção de uma nova escola Programa de redução de evasão escolar
- Projetos de recuperação e construção e de novas escolas
- Projeto de Revisão curricular
- Subprograma de melhoria no sistema de transporte escolar
- Subprograma de alimentação na escola
- Subprograma de formação, capacitação e retenção de professores



Programas, Projetos e Benefícios



Fator Projetos Programas

Foco Esforço intensivo e focado 
em prover entregas 
específicas

Esforço abrangente preocupado em entregar alcançar 
resultados e objetivos de mudança de negócios, realizando 
benefícios maior que a soma de benefícios que cada 
projeto poderia realizar isoladamente. 

Benefícios São normalmente realizados 
ao fim do projeto, após a 
entrega dos produtos do 
projeto

São realizados tanto durante quanto após a conclusão do 
programa, implantando mecanismos para medir melhoria 
em desempenho de negócios.

Abrangência Ciclo de vida apenas do 
projeto

Envolve gerenciar a realização de benefícios que vão além 
da abrangência de cada projeto do programa, bem como a 
manutenção das operações de dia a dia enquanto as 
mudanças são realizadas.

Gerenciamento de Projetos x Programas



Categorias de Programas

Estratégicos (vision led)

Programas Emergentes

Programas Mandatórios (compliance)

1

2

3

Programas disparados como forma de implementação de uma estratégia corporativa
Ex: Globalização de serviços / Atualização de Infra Estrutura / Aumento de 
produtividade

Programas que surgem pelo agrupamento de projetos pré-existentes, mas que foram 
iniciados fora de um contexto estratégico mais abrangente

Programas que respondem a alterações na legislação ou nas políticas internas da 
empresa



Quando usar Gerenciamento de Programas?

- Quando forem necessárias transformações organizacionais 
significativas para o atingimento dos objetivos estratégicos 
(ou atender demandas regulatórias)

- Há um desdobramento em um conjunto de iniciativas 
(projetos) que irão entregar as capacidades necessárias para 
atingir os objetivos

- Quando houver vantagens em se gerenciar essas iniciativas 
(projetos) de forma coordenada.



Alinhamento Estratégico
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Visão do Programa

• Descrição em termos amplos de como será o estado futuro 
daquela organização na visão de um ou mais stakeholders

• Os benefícios chave estão implícitos 

Exemplo: 
“Atingir novas alturas e revelar o desconhecido, de forma que 
fizermos e aprendermos beneficie a toda a humanidade.” (NASA)

Exemplos
- Programa Luz para Todos
- Programa de Máxima Capacidade



Exemplo

Programa de melhoria de mobilidade 
urbana na Grande Vitória 

Como seria a declaração de visão deste 
programa?



Um benefício é uma melhoria mensurável 
percebido como uma vantagem por um ou 

mais stakeholders, e que contribui para o 

atingimento de um ou mais objetivos 
estratégicos

Gerenciamento de Benefícios



Gerenciamento de Benefícios: Referência

1. Alinhar benefícios à estratégia
2. Iniciar tendo o fim em mente
3. Utilizar métodos de entrega efetivos
4. Integrar os benefícios ao gerenciamento de performance
5. Gerenciar os benefícios a partir da perspectiva do portfolio
6. Adotar métodos efetivos de governança
7. Desenvolver a cultura

Princípios

Ciclo de Vida

1. Identificar e quantificar
2. Valorar e Avaliar
3. Planejar
4. Realizar
5. Revisar 



Produto do Projeto Capacidade Resultado Benefício

Descrição Entrega do projeto É o conjunto final de 
entregas do projeto

Novo estado operacional 
após a transição da nova 
capacidade para  operação

Melhoria mensurável 
resultante percebida como 
uma vantagem por uma ou 
mais partes interessadas

É a resposta a: O que precisa ser 
construído?

O que precisa estar 
pronto para habilitar o 
novo estado 
operacional?

Qual o novo estado 
operacional desejado?

O que justifica esse esforço?

Exemplo Terminal Aquaviário
reformado

Sistema aquaviário
disponível, com 3
terminais, “N” barcas 
prontas para operar, 
equipe operacional 
contratada e treinada

Trajeto completo realizado 
“N” vezes por dia
Tempo máximo no trajeto 
completo de “X” minutos
Disponibilidade operacional 
das barcas superior a %

Redução na lotação dos
ônibus em X%
Redução nos 
engarrafamentos em X%
Redução no tempo médio 
para chegar ao trabalho em 
X%

Produto x Capacidade x Resultado x Benefício



BenefíciosResultados

Realizam

Capacidades
Produtos de 

Projeto

Constroem Habilitam

Mudanças 
Organizacionais

Disparam

Habilitam

Adaptado a partir de: 
Managing successful programmes. TSO (The Stationary Office, 2011)

Caminho para realização de benefícios

Objetivos 
Estratégicos

Contribuem
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Blueprint – Desenho do Programa

Também chamado de “Modelo Operacional Alvo”

P Processes
Processos, modelos de negócios e funções, níveis de performance 
e de custos operacionais necessários 

O Organizational
Estrutura organizacional, dimensionamento de equipes, papéis e 
responsabilidades, habilidades e capacitações necessárias, cultura 
organizacional, cadeias de suprimentos 

T Technology
Tecnologia, instalações, sistemas de informação, equipamentos, 
maquinários e acomodações

I Information
Informações necessárias para o modelo de operação futura e sua 
medição de performance



Blueprint – Exemplo

Atual Futuro

P
Os processos existentes atendem à nova 
modalidade de operação? Quais níveis de 
performance são necessários?

O

A estrutura organização e seu dimensionamento 
são suficientes para a nova operação? Qual a 
capacitação necessária para atender o novo 
modelo? Preciso de uma nova cadeia de 
fornecimento?

T Instalações prediais, maquinário, sistemas de 
informação atendem ao novo modelo?

I Informações operacionais disponíveis hoje 
atendem à nova operação?

-
+



Blueprint – Exemplo

Atual 1º Tranche

P
Os processos existentes atendem à nova 
modalidade de operação? Quais níveis de 
performance são necessários?

O

A estrutura organização e seu dimensionamento 
são suficientes para a nova operação? Qual a 
capacitação necessária para atender o novo 
modelo? Preciso de uma nova cadeia de 
fornecimento?

T Instalações prediais, maquinário, sistemas de 
informação atendem ao novo modelo?

I Informações operacionais disponíveis hoje 
atendem à nova operação?

-



Blueprint – Exemplo

Atual 2º Tranche

P
Os processos existentes atendem à nova 
modalidade de operação? Quais níveis de 
performance são necessários?

O

A estrutura organização e seu dimensionamento 
são suficientes para a nova operação? Qual a 
capacitação necessária para atender o novo 
modelo? Preciso de uma nova cadeia de 
fornecimento?

T Instalações prediais, maquinário, sistemas de 
informação atendem ao novo modelo?

I Informações operacionais disponíveis hoje 
atendem à nova operação?

-



Blueprint – Exemplo

Atual 3º Tranche

P
Os processos existentes atendem à nova 
modalidade de operação? Quais níveis de 
performance são necessários?

O

A estrutura organização e seu dimensionamento 
são suficientes para a nova operação? Qual a 
capacitação necessária para atender o novo 
modelo? Preciso de uma nova cadeia de 
fornecimento?

T Instalações prediais, maquinário, sistemas de 
informação atendem ao novo modelo?

I Informações operacionais disponíveis hoje 
atendem à nova operação?

-
+



Dossiê dos Projetos

Descrição dos componentes (projetos) que irão compor o programa e 
preencher os GAPs identificados no Blueprint

• Descrição dos projetos e seus objetivos
• Requisitos e sua relação com o blueprint
• Entregas e produtos de projeto específicos
• Restrições de prazo
• Interdependência com outros projetos
• Estimativas de custo e restrições de orçamento
• Benefícios para o programa



Projeto: Reativação do sistema aquaviário de Vitória

Escopo (produto e projeto)
Prazo
Orçamento
Riscos
Recursos Humanos
Gestão da Qualidade
Aquisições
Partes Interessadas
Comunicações

Benefícios

Business Case + Termo de Abertura

Exemplo: Projeto



Projeto: Implantação de ciclovias

Escopo (produto e projeto)
Prazo
Orçamento
Riscos
Recursos Humanos
Gestão da Qualidade
Aquisições
Partes Interessadas
Comunicações

Benefícios

Business Case + Termo de Abertura

Exemplo: Projeto



Projeto: BRT

Escopo (produto e projeto)
Prazo
Orçamento
Riscos
Recursos Humanos
Gestão da Qualidade
Aquisições
Partes Interessadas
Comunicações

Benefícios

Business Case + Termo de Abertura

Exemplo: Projeto



Projeto: 4ª ponte

Escopo (produto e projeto)
Prazo
Orçamento
Riscos
Recursos Humanos
Gestão da Qualidade
Aquisições
Partes Interessadas
Comunicações

Benefícios

Business Case + Termo de Abertura

Exemplo: Projeto



Exemplo: Programa de Mobilidade Urbana

Programa de 
Mobilidade

Sistema 
Aquaviário

Ciclovias BRT ...

Alinhamento estratégico
Benefícios do programa

- Contribuição de cada projeto para os benefícios do programa?
- Interfaces e dependências entre projetos?
- Riscos do projeto que afetem os demais projetos e o programa como um todo?
- Quais as fontes de financiamento para cada projeto?
- Qual a estrutura de governança necessária para gerenciar os projetos de forma integrada?
- Quais os critérios para controle de mudanças nos projetos que afetem o programa?
- Qual o ciclo de vida de cada projeto e como este ciclo se enquadra no ciclo de vida do programa?
- Como garantir a sustentabilidade dos benefícios?

O foco da gestão muda:



Princípios de Gerenciamento de Programas

• Manter o alinhamento  com a estratégia corporativa
• Liderar a mudança 
• Elaborar e comunicar a visão de futuro
• Manter o foco nos benefícios e nas ameaças à sua 
realização
• Adicionar valor
• Projetar e entregar novas capacidades de forma coerente
• Aprender a partir das experiências

PRINCÍPIOS TEMAS DE GOVERNANÇA

FLUXO TRANSFORMACIONAL

• Organização do Programa
• Visão do Programa
• Liderança e Engajamento de Stakeholders
• Gerenciamento de Benefícios
• Blueprint Design & Delivery 
• Planejamento e Controle
• Business Case
• Riscos e Problemas
• Garantia da Qualidade

Identificar o 
Programa

Definir o 
Programa

Entregar as 
Capacidades

Realizar os 
Benefícios

Gerenciar 
as etapas

Encerrar o 
Programa

1 2

3



Definindo o Programa

1. Estabelecer a infraestrutura para definir o 
programa

2. Estabelecer o time que irá definir o programa
3. Identificar e analisar os stakeholders

1. Refinar a declaração de visão
2. Elaborar o blueprint do programa
3. Elaborar o perfil dos benefícios
4. Elaborar o modelo de benefícios
5. Validar os benefícios

1. Elaborar os dossiês dos projetos
2. Identificar as etapas do programa

1. Desenhar a organização do programa
2. Elaborar a governança
3. Elaborar o plano do programa
4. Elaborar e confirmar o business case do 

programa
5. Consolidar a definição do programa

1. Preparar para a primeira etapa de execução
2. Aprovar o início da fase seguinte

1

2

3

4

5



Definindo o Programa

Program Brief
(Inclui Visão)

Mapa de 
Benefícios

Plano de 
Realização 

dos 
Benefícios

Estado Futuro

Estado Atual

GAP Dossiê dos 
Projetos

Plano do 
Programa

Business Case

BlueprintDireciona

É validado

É eliminado por

Prazos, Custos, Riscos



Estrutura Organizacional do Programa – Visão Geral

GRUPO DE PATROCINADORES1

COMITÊ DO PROGRAMA2

COMITÊ DE PROJETOS3 COMITÊ DE PROJETOS

- Autoriza os investimentos
- Aprova a definição do programa
- Garante o alinhamento com a estratégia
- Nomeia o Executivo Sênior Responsável

- Garante a execução do programa
- Mantém a consistência do plano de realização 
de benefícios
- Monitora o impacto de mudanças e riscos
- Desdobra a estratégia do programa em planos 
táticos

Realiza a gestão dos projetos do programa

$



Executivo Sênior Responsável

Gerente de 
Programa

Gerente de Mudanças de 
Negócios

Escritório de 
Programa

Transição para 
operações

Comitê 
Projeto

Equipe de Entrega do 
Projeto

Gerente de 
Projeto

Equipe do 
Projeto

Equipe de 
negócio/serviço

Equipe de 
negócio/serviço

Alinhamento de projetos 
com entrega de benefícios

Gerente de Mudanças de 
Negócios

Coordenação da Gerência 
de Mudanças 

Grupo de Patrocinadores

Estrutura Organizacional

Comitê do Programa



Estrutura Organizacional do Programa – Visão Geral

Executivo Sênior Responsável
Comitê do Programa

2

Programme Office

Gerente do Programa Business Change Manager



Estrutura Organizacional do Programa – Visão Geral

Executivo Sênior Responsável
Comitê do Programa

2

Programme Office

Gerente do Programa Business Change Manager

Responsabilidades

• Criar e comunicar a visão do programa
• Liderança e direcionamento claros ao longo do 

programa
• Garantir o investimento e os fundos necessários para 

realização do programa e subsequente fase de transição
• Garantir que o programa entregue as novas capacidades 

de forma coerente, e atinja os resultados estratégicos e 
benefícios

• Estabelecer os arranjos e estruturas de governança 
necessários

• Garantir a viabilidade do business case
• Manter a interface com stakeholders chave
• Monitorar os riscos estratégicos
• Manter o alinhamento com a estratégia coorporativa
• Nomear e estabelecer prioridades ao comitê do 

programa



Estrutura Organizacional do Programa – Visão Geral

Executivo Sênior Responsável
Comitê do Programa

2

Programme Office

Gerente do Programa Business Change Manager

Responsabilidades

• Gerenciar as atividades do programa no dia-dia
• Ser o ponto de interface com o SRO
• Elaborar o planejamento do programa e monitorar seu 

progresso
• Elaborar e implementar o framework de governança do 

programa
• Coordenação da interdependências entre os projetos
• Monitorar riscos e issues
• Manter a coerência e integridade do programa

• Gerenciar o orçamento do programa
• Facilitar o estabelecimento das equipes de projeto
• Garantir que as entregas dos projetos atendam aos 

requisitos do programa
• Gerenciar a performance da equipe do programa
• Garantir a alocação eficiente de recursos nos projetos
• Gerenciar fornecedores do programa
• Gerenciar comunicações com os stakeholders
• Reportar o progresso do programa ao SRO



Estrutura Organizacional do Programa – Visão Geral

Executivo Sênior Responsável
Comitê do Programa

2

Programme Office

Gerente do Programa Business Change Manager

Responsabilidades

• Responsável pela utilização efetiva das capacidades para a 
realização dos benefícios

• Responsável por incorporar as novas capacidades às operações da 
companhia

• Definir os benefícios
• Definir o estado operacional futuro (to-be)
• Avaliar o progresso da realização dos benefícios
• Monitorar a performance da realização dos benefícios
• Apoiar a elaboração da estratégia de realização dos benefícios
• Manter o foco na realização das mudanças

• Identificar oportunidades de realização de benefícios adicionais
• Garantir comunicação efetiva com as áreas operacionais sob sua 

responsabilidade
• Implementar mecanismos para a realização dos benefícios
• Monitorar a estabilidade operacional e a capacidade 

organizacional de lidar com as mudanças
• Reportar ao SRO e sinalizar a prontidão para iniciar as mudanças
• Preparar a área operacional para sustentar os benefícios após o 

programa



Program Model Canvas
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Princípios de Gerenciamento de Programas

Estruturação de Programas Estratégicos


