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Teoria 

Alinhando Tipos de Projeto, Ciclo de Adoção de 
Produtos e Estilo de Liderança

Sob a Perspectiva 
do Diamond 
Framework

Oartigo aplica o modelo Diamond Framework, apresentado no livro Reinventing Project Mana-
gement, dos autores Aaron Shenhar e Dov Dvir, que inclui quatro dimensões para classifica-
ção de projetos: inovação, tecnologia, complexidade e passo. Além da classificação, o modelo 

enfatiza a importância de adequar o estilo de gerência a cada tipo diferente de projeto. O propósito é 
sintetizar as principais idéias dos autores e vislumbrar as potencialidades de implementação do modelo 
Diamond Framework como um complemento para a abordagem tradicional hoje existente. A classi-
ficação é exemplificada com a aplicação, em um caso de sucesso, do lançamento de um veículo no 
mercado brasileiro. A escolha do estilo de liderança mais adequado para cada projeto é complementada 
do ponto de vista do modelo Diamond Framework. D
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ção do produto, tempo para congela-
mento dos requisitos e estratégia de 
marketing para posicionamento do 
produto.

Complexidade: a 
complexidade do projeto
O produto do projeto pode ser 
composto de componentes, sistemas 
e subsistemas. Assim, podemos usar 
uma hierarquia de múltiplos níveis 
para definir a complexidade de um 
produto. Três níveis de complexidade 
foram definidos para distinguir as 
práticas de gerenciamento de projetos:

Projetos assembly:  f contêm uma 
coleção de elementos, componentes 
e módulos combinados em uma 
unidade que desempenha uma 
função única. 

Projetos system:  f contêm um con-
junto de subsistemas em interação 
que desempenham múltiplas 
funções

Projetos array:  f tratam de uma 
coleção de sistemas espalhados 
que funcionam juntos para atingir 
um propósito comum (sistema de 
sistemas).

A complexidade impacta na 
estrutura organizacional do 
projeto, documentação, estilo de 
gerenciamento (formalidade), riscos e 
burocracia. 

Tecnologia: a incerteza 
tecnológica
O nível de incerteza tecnológica é 
subjetivo, pois depende do “know-
how” existente dentro da empresa. 
Portanto a medida se refere à quão 
nova é a tarefa a ser executada 
pela equipe do projeto. A incerteza 
tecnológica compreende quatro 
níveis:

Projetos low-tech: f  contam com 
tecnologias existentes e bem conhe-
cidas. 

Projetos medium-tech:  f usam 
basicamente tecnologias existentes 
(disponíveis para todas as firmas em 
uma indústria), mas que incor-
poram uma tecnologia ou uma 
característica nova que não existiam 
em produtos anteriores.

Projetos  f high-tech: a maior parte 
da tecnologia empregada é nova 

para a firma, mas já está disponível 
no início do projeto. Nesse caso, 
usamos pela primeira vez no projeto 
uma nova tecnologia que já existia 
antes do projeto começar.

Projetos super-high-tech: f  são basea-
dos em tecnologias que não existiam 
no início do projeto. Embora a 
missão seja clara, a solução ainda 
não é conhecida. Assim, uma nova 
tecnologia deve ser desenvolvida 
durante o projeto.

A incerteza tecnológica tem 
impacto nos seguintes aspectos do 
gerenciamento: desenvolvimento 
e testes, ciclos de design, estilo de 
gerenciamento, comunicação, gerente 
do projeto e equipe e reserva de 
contingência. 

Passo: quão critico 
é o prazo?
A dimensão do passo diferencia 
os projetos pela urgência (ou qual 
é o tempo disponível) e pelas 
conseqüências do não serem atendidos 
os prazos. A seguir, apresentamos os 
quatro níveis dessa dimensão:  

Projetos regulares: f  contêm ativida-
des onde o tempo não é crítico para 
o sucesso imediato da organização.

Projetos fast/competitive:  f são os 
projetos mais comuns na indústria e 
nas organizações com fins lucrativos. 
Eles são criados para aproveitar 
oportunidades de mercado, buscar 
um posicionamento estratégico 

ou conceber uma nova linha de 
produtos.

Projetos time-critical:  f devem ser 
terminados em um prazo específico 
que é determinado por um evento já 
definido ou uma janela de oportuni-
dade. O não atendimento do prazo 
significa o insucesso do projeto.

Projetos blitz: f  reúnem as crises e 
exigem uma solução o mais rápido 
possível, sem o critério de sucesso.

O passo tem impacto na estrutura 
organizacional, na autonomia da 
equipe e no nível de envolvimento da 
alta gerência.

Ciclo de adoção de 
novos produtos 
A Figura 3 ilustra a evolução do 
projeto durante o ciclo de adoção de 
novos produtos. O ciclo de adoção de 
Everett Rogers é mais bem aplicado 
na dimensão da inovação, pois se 
baseia no quão novo o produto é para 
os consumidores.

Os projetos de ruptura criam 
produtos novos que serão adotados 
primeiro pelos inovadores e adotan-
tes iniciais. Assim, é essencial que 
a empresa convença os consumido-
res de que o produto oferece uma 
oportunidade de melhoria em suas 
vidas cotidianas. O maior desafio está 
em passar o abismo (chasm) para al-
cançar a maioria inicial. Do ponto de 
vista do gerenciamento de projetos, 
isto significa uma mudança do nível 

Figura 02. O impacto das dimensões NTCP no gerenciamento de projetos.
Fonte: Shenhar; Dvir (2007).
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Introdução
Esse artigo apresenta como a 

área de marketing pode gerenciar o 
lançamento de um novo produto no 
mercado via um projeto. Adicional-
mente, mostraremos a importância 
em se adotar o estilo de liderança 
mais apropriado para cada projeto. 

Veremos que as empresas podem 
aumentar a probabilidade de sucesso 
do lançamento de um novo produto 
quando utilizam a abordagem ade-
quada de gerenciamento em cada fase 
do ciclo de adoção de novos produtos 
(desde o lançamento até ser retirado 
do mercado). Ressaltamos que um 
projeto de lançamento é diferente a 
cada fase e que necessita, por isso, de 
um estilo adequado de gerência. 

Uma vez que percebemos essa 
diferença, tanto os gerentes de pro-
jetos quanto os executivos da área de 
marketing precisam entender de que 
maneira um projeto difere do outro 
e a importância da escolha do estilo 
adequado de gerência para cada fase.

Em vista disso, apresentamos 
o modelo Diamond Framework de 
SHENHAR, DVIR (2007) como uma 
ferramenta para identificar a aborda-
gem adequada de gerenciamento no 
lançamento de novos produtos e tam-
bém na escolha do estilo de liderança 
a serem aplicado nos projetos.

O modelo Diamond 
Framework

O PMBOK® ensina que os 
projetos são temporários e exclusivos, 
ou seja, que são únicos. Por isso, os 
autores Aaron Shenhar e Dov Dvir 
enfatizam que cada um precisa de 
um estilo adequado de gerência. Mas 
como podemos determinar as dife-
renças entre vários projetos admitin-
do que cada um é único?

Os projetos se diferenciam de 
várias formas. Eles podem se distin-
guir na tecnologia, tamanho, risco, 
ambiente, cliente, contrato, comple-
xidade e muitos outros aspectos. Mas 
projetos têm muita coisa em comum: 
objetivo, prazo, gerente de projetos, 
orçamento, cronograma e organiza-
ção. 

A questão é como combinar esses 
elementos comuns e diferentes em 
um modelo que permita aos gerentes 
classificarem seus projetos e assim 
escolherem a melhor abordagem para 
o gerenciamento de cada projeto. Para 
esse propósito os autores sugerem 
um modelo com quatro dimensões:

Inovação f : mede quão novo é o 
produto do projeto para os consu-
midores.

Tecnologia f : quão nova é a tecnolo-
gia usada no projeto. 

Complexidade f : medida da com-
plexidade do produto e da estrutura 
organizacional do projeto.

Passo f : representa a urgência do 
projeto (Qual o prazo para realizar o 
trabalho?).
Na Figura 1 vemos que cada 

dimensão inclui três ou quatro níveis 
de distinção de projetos. A combina-
ção dos níveis de cada dimensão gera 
um gráfico que é o modelo NTCP do 
projeto. A sigla representa as iniciais, 
em inglês, de inovação, tecnologia, 
complexidade e passo. Além do 
gráfico podemos também expressar 
o projeto por um vetor de quatro 
dimensões D = (Pl, HT, Sy, TC).

Cada dimensão influi em dife-
rentes aspectos do gerenciamento de 
projetos. Por exemplo:

Na dimensão da complexidade, os  f

projetos mais complexos necessitam 
procedimentos mais formais na 
organização.

Na dimensão da inovação, os proje- f

tos inovadores implicam em menor 
precisão das pesquisas de mercado.

Na dimensão do passo, os projetos  f

mais urgentes necessitam equipes 
com maior autonomia.

Na dimensão da tecnologia, altos  f

níveis de incerteza tecnológica 
demandam profissionais altamente 
qualificados.
(Figura 2)

Inovação: quão novo o 
produto é no mercado?

A dimensão da inovação repre-
senta o nível de familiaridade dos 
consumidores com o produto ou 
o nível de incerteza do objetivo do 
projeto, ou seja, a dificuldade para 
definir os requisitos e as necessidades 
dos clientes.

A inovação inclui três níveis:

Projetos Ruptura f : produzem produ-
tos novos para o mercado (inéditos 
para o consumidor). 

Projetos Plataforma ou  f Next-
Generation: geram novas gerações 
da linha de produtos atual. 

Projetos Derivativos f : introduzem 
melhorias ou versões de produtos já 
existentes no mercado.
Aspectos do gerenciamento de 

projetos influenciados pela dimensão 
da inovação: dependência dos dados 
de mercado, dificuldade para defini-

Figura 01. Modelo Diamond Framework Dimensões NTCP.
Fonte: Shenhar, Dvir (2007).
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