
A
bordagem, ao passar do tempo, 
observa-se que sempre é possível 
aperfeiçoar as abordagens de forma 

mais apropriada aos contextos das corpora-
ções atuais.  Inspirados pelos novos estudos, 
tecnologias, pela experiência prática e exi-
gências de mercado, os especialistas fazem 
com que a busca por abordagens mais pre-
cisas sejam desenvolvidas. Esse “timing” de 
renovação não é necessariamente deter-
minístico, ocorre à medida que um ambiente 
evolui, seja para cenários mais propícios à 
inovação ou, pelo contrário, readequação. A 
dinâmica relacionada é tão complexa que por 
vezes não vale o esforço em compreendê-la 
com vista a dominá-la. Muitos, ao perceber 
a abrangência das interdependências, prefe-
rem justamente recorrer ao contrário, não 
controlar, e sim apenas influenciar os pon-
tos-chave de tensão. Essa conclusão surge 
das principais contribuições acadêmicas, 
sobre estudos multidisciplinares que se 
apóiam no holismo para buscar resultados 
práticos na diversidade de situações com 
que as corporações precisam lidar. É fato 
que não surgiram novas grandes áreas em 
gestão nos últimos tempos, mas sim houve 
grandes evoluções ao compreender o impac-
to das diversas outras áreas nos resultados 
da gestão. A ponto de deslocar significati-
vamente as competências demandadas aos 
profissionais desta área, trazendo as ciências 
humanas e sociais ao centro de interesse e 
passando a competência técnica a comple-
mentar, porém, indispensável. E todos esses 
desdobramentos têm evidentes influências 

nas abordagens aplicadas atualmente, espe-
cialmente as com maior índice de sucesso.

Contudo, alguns traços são evidentes em 
diversos perfis de abordagens que surgem, 
uma cultura pela execução de “tiro curto”, 
atrelada ao senso de “longo prazo”, o predomi-
nante tem sido coletar resultados que estão 
visíveis e mentalizar o caminho para perdu-
rar e aprimorar esses resultados. A questão é 
que ninguém pode desconsiderar entregas de 
curto prazo e estar conciso em seus objetivos. 
Alocar seus recursos em iniciativas cujo o be-
nefício seja real à corporação, e esse objetivo 
exige capacidade de analisar a consistência 
do portfólio de projetos e seu foco na susten-
tabilidade corporativa. A maioria dos bons 
resultados têm sido obtidos quando se alocam 
recursos em poucas, porém, boas iniciativas. 
Opostas são decisões que apostam em abrir 
várias frentes simultâneas e compartilhar 
seus recursos ao máximo com a expectativa 
de obter resultado em alguma dessas frentes, 
contudo, esta postura não tem se mostrado 
tão positiva em termos de reais valores/be-
nefícios para as corporações. Normalmente, 
essas recaem em situações de ocasião, sem 
profundidade para consolidar sua participa-
ção no ramo de atuação.

Nesta edição é apresentado o resultado de 
um estudo empírico sobre gestão de portfó-
lio de projetos que mostra sintonia com este 
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contexto comentado anteriormente. Este benchmarking explora um re-
trato dos estilos de gestão de portfólio de projetos que permite traçar um 
perfil das empresas de alto desempenho e assim evitar aquele de baixo 
desempenho. As conclusões do estudo são instigantes e nos auxiliam a 
refletir sobre como atuar nesta área.

Em outro artigo, explora-se o perfil de sucesso da abordagem compor-
tamental para gerenciamento de stakeholders em projetos de mudança 
organizacional. Ressaltando a importância da prontidão emocional para 
lidar com as fortes características de cultura em processos de mudança. 
Ênfase em comunicação, aspectos estratégicos do projeto e stakeholders 
são adaptações fundamentais na abordagem para sucesso neste tipo de 
projeto. Vale registrar a frase deste autor que diz: “cabeça e o coração se 
movem em velocidades”.

Ainda nesta edição, passamos por assuntos como a Sustentabilida-
de Ambiental, como uma frente de especialização diferenciada para os 
profissionais de projetos. A certificação LEED como case neste tema. Pro-
vocando revisões nas abordagens técnicas de gerenciamento de projetos 
e abrindo oportunidades no mercado.

Reforçamos nosso convite a participar do Prêmio Projeto do Ano e 
PMO do Ano edição 2013. Não deixe de celebrar suas conquistas com a 
equipe e ainda divulgar no mercado sua participação em resultados de 
notória competência na área.
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