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INTRODUçãO

Parece que tomamos como certo, quando se inicia um projeto, 
que os requisitos são compreendidos por todos e bem defi nidos na 
declaração de trabalho - Statement of Work (SOW). infelizmente, este 
nem sempre é o caso. Mesmo com cursos de formação em prepara-
ção de SOW, material de referência, como livros de gerenciamento de 
projetos e o guia PMBOK®, as exigências ainda muitas vezes acabam 
sendo mal defi nidas e podem sofrer alterações contínuas ao longo do 
ciclo de vida do projeto.

Mudanças contínuas no escopo de um projeto são uma neces-
sidade quando o projeto está relacionado à implementação de um 
plano estratégico. Dado que projetos de planejamento estratégico 
podem se estender por cinco anos ou mais, as alterações são natural-
mente esperadas. Muitas vezes fazemos um trabalho relativamente 
ruim ao defi nir os requisitos, porque sabemos que vão ocorrer altera-
ções e o ambiente de negócios vai provavelmente mudar várias vezes 
também. 

Dada a possibilidade de requisitos mal defi nidos, a alta gestão 
enxerga que é capaz de obter sucesso no uso de gerenciamento de 
projetos em algumas questões que são mais complexas, a ponto de 
atualmente solicitar que o gerenciamento de projetos seja usado em 
projetos estratégicos, relacionados diretamente com a implementa-
ção de planos estratégicos, em que os requisitos podem mudar sig-
nifi cativamente ao longo da duração do projeto. O fortalecimento e a 
maturidade do gerenciamento de projetos atual não podem eliminar 
completamente a má defi nição de requisitos, mas devemos procu-
rar maneiras melhores de gerenciar tais projetos. o resultado de tais 
projetos deve ser a criação de valor empresarial sustentável. Deve-
mos ter um alto grau de confi ança na nossa capacidade de gerenciar 
tais projetos. Portanto, devemos endereçar a seguinte questão crítica: 

como a necessidade de mudança do ponto de vista do Exe-
cutivo precisa ser gerenciada para obter sucesso com os projetos 

complexos futuros?
Os executivos agem como os patrocinadores do projeto, partici-

pam de comissões de governança de projetos altamente complexos 
e virtualmente de todos os demais projetos relacionados à estratégia 
de negócios da empresa. A informação que eles precisarão no futuro 
pode ser signifi cativamente diferente dos seus requisitos informacio-
nais de hoje. nós simplesmente não podemos gerenciar tais projetos 
olhando apenas para o tempo e o custo. 

ENTENDENDO A COMPLEXIDADE 

Requisitos mal defi nidos são atributos de um projeto complexo, 
mas não necessariamente o único atributo. Artigos têm sido publica-
dos sobre tópicos relativos à complexidade de projetos, mas a própria 
defi nição de complexidade é altamente subjetiva quando baseada em 
quem está fornecendo a defi nição (ver nota de página). Até mesmo 
pequenos projetos podem ser considerados complexos, se existirem 
certos atributos. A tabela 1 ilustra alguns dos atributos mais comu-
mente usados   para defi nir complexidade, e todos eles são aplicáveis   a 
projetos de implementação estratégica. A coluna da direita é apenas a 
imagem oposta da coluna da esquerda. qualquer um ou todos esses 
atributos podem ser usados   para defi nir complexidade em um proje-
to. A complexidade não é necessariamente determinada pelo tama-
nho. Mesmo projetos pequenos podem ser tratados como projetos 
complexos em virtude da maneira como os requisitos são defi nidos.

Nota:  Veja Terry Williams, Modeling Complex Projects, de 2002, John Wiley & 

Sons Publishers, West Sussex, Reino Unido; Kathleen Hass, Managing Complex 

Projects, 2009, Management Concepts, Viena, VA;. E Harold Kerzner e Carl Belack, 

Managing Complex Projects, de 2010, John Wiley & Sons Publishers, Hoboken, NJ.
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ProJEtos tradicioNais
ProJEtos Não tradicioNais 

(coMPlEXos) dE iMPlEMENta-
Ção EstratÉGica

A declaração de trabalho é razoavelmen-
te bem definida.

A declaração de trabalho é mal 
definida e possivelmente sujeita a 
numerosas alterações. 

A duração do projeto é de 6-18 meses. A duração do projeto pode abran-
ger vários anos.

não são esperadas mudanças impactan-
tes nas premissas ao longo da duração 
do projeto.

As premissas podem e mudarão 
ao longo da duração do projeto.

A tecnologia é conhecida e não vai mu-
dar ao longo da duração do projeto.

A tecnologia pode e mudará ao 
longo da duração do projeto.

Pessoas que começaram no projeto per-
manecerão até a conclusão, incluindo os 
membros da equipe e o patrocinador.

As pessoas que aprovaram o 
projeto e são parte do comitê de 
governança podem não estar lá na 
conclusão.

A meta estratégica é relativamente esta-
cionária.

A meta estratégica é móvel.

Apenas alguns intervenientes. Múltiplos intervenientes.
 

tabela 1 - atributos possíveis de projetos tradicionais e não tradicionais.

UMA vISãO EXECUTIvA DE GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS

Os executivos de hoje enxergam o gerenciamento de projetos 
como uma competência estratégica, ao invés de mais uma opção 
de carreira. Assim, os gestores de projeto devem tomar tanto deci-
sões de projeto como também decisões sobre o que é de interesse 
da empresa, de tal forma que o valor de negócio seja atingido. Os 
gerentes de projeto são vistos como representantes do interesse de 
negócio da empresa, não apenas mais um gerente. A maioria dos 
gerentes de projeto possui perfil para uma compreensão geral sobre 
tecnologias ao invés de um software específico, e conhecem os pro-
cessos operacionais de negócios bem como os processos de gestão 
de projeto. Os gerentes de projeto não são mais vistos apenas como 
executores de um plano, mas estão se concentrando em fazer a pon-
te entre estratégia e execução.

Os gerentes de projeto hoje têm vastos conjuntos de ferramen-
tas de gestão, em vez de apenas um sistema de análise de valor 
agregado (EvMS) para trabalhar. Embora normalmente as metodo-
logias corporativas de gestão de projetos possam ser aplicadas com 
sucesso aos projetos com requisitos mal definidos, os executivos 
estão frequentemente procurando maneiras melhores de executar, 
monitorar e controlar seus projetos. O resultado será mudanças nas 
formas tradicionais de gestão que alguns de nós utilizamos há déca-
das. Alguns exemplos incluem:

• Metodologias de gestão de projetos corporativas (EPMs): his-
toricamente, as EPMs foram baseadas em políticas e procedi-
mentos que forneciam pouca flexibilidade para o gerente de 

projeto adaptá-la às necessidades de um cliente em particular. 
Em vez disso, o projeto do cliente tinha que ser um pouco mo-
dificado para se adaptar à EPM. Hoje, as políticas e procedi-
mentos estão sendo substituídos por formulários, diretrizes, 
modelos e listas de verificação a fim de dar aos gerentes de pro-
jeto mais liberdade na forma como a metodologia será aplicada. 
O futuro parece ser metodologias fluidas de gerenciamento de 
projetos ou estruturas de trabalho que possam ser personaliza-
das para as necessidades de um determinado cliente. Cada es-
tratégia poderá ser diferente e cada abordagem para a execução 
da estratégia poderá ter necessidades específicas, que não serão 
cumpridas com políticas e procedimentos rígidos.

• confiança e apoio: dar aos gerentes de projeto mais liberdade 
requer que a gestão confie neles para tomar as decisões certas 
de projeto e de negócios. Ter confiança nos gerentes de pro-
jetos não significa dar a eles poder total para tomar todas as 
decisões necessárias. Os gestores seniores ainda atuarão como 
patrocinadores e participarão das comissões de governança.  
Os gerentes de projeto devem ter poder de tomar decisões neces-
sárias para manter as várias linhas de base de projeto, e o gestor 
sênior precisa ter poder de aprovar e financiar alterações de es-
copo que são necessárias para criar um possível valor adicional 
de negócio.

• relatório de acompanhamento: historicamente, o status é for-
necido por meio de relatórios escritos com um intervalo de tem-
po negociado internamente. Hoje, o foco parece estar no geren-
ciamento de projetos sem papel, em que a situação é fornecida 
através de um sistema de painel de relatório (cockpit/dashboard) 
e em que cada painel pode ser atualizado através de dados em 
tempo real. isto permite tomadas de decisões “comunicadas” 
mais rápidas em todos os níveis.

A tabela 2 identifica algumas das outras diferenças entre pro-
jetos tradicionais e não tradicionais do ponto de vista da gerência 
executiva.

GErENciar ProJEtos tradi-
cioNais

GErENciar ProJEtos coMPlEXos

Patrocínio de uma única 
pessoa. 

governança de um comitê.

Possivelmente um único 
stakeholder.

Múltiplos stakeholders.   

Tomadas de decisões de 
projeto.

Tomadas de decisões de projeto e de ne-
gócio. 

Sistemas rígidos de EPM. Sistemas EPMs flexíveis ou fluidos. 

Relatórios periódicos. Relatórios em tempo real.

Sucesso definido pela tríplice 
restrição.

Sucesso definido pela competição entre as 
restrições e o valor de negócio.

KPis (indicadores-chave) são 
derivados das EvMS.

São utilizados apenas KPis orientados para 
valor ao negócio.

A relação com gestão de 
stakeholders não é crítica.

A relação com gestão de stakeholders é 
crítica.

 
tabela 2 - uma Visão executiva sobre as diferenças entre Projetos tradicionais 

e não tradicionais
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