
editorial

Na moderna gestão de 
projetos os resultados depen-
dem muito de estabelecer um 
fl uxo de processos sincroni-
zados a serem executados no 
seu ciclo de vida e para toda 

sua cadeia de relacionamento. Essa é uma opção de resposta às demandas concorrentes que os desa-
fi am, especialmente as restrições de negócio, a agilidade de execução, a complexidade em lidar com 
o fl uxo de informações, os relacionamentos com stakeholders, contextos e aspectos de ordem técnica.

O ritmo de execução é fundamental para a gestão de projetos moderna – criar modelos de 
processos que possibilitem um valuestream enxuto e de fato impactem no bottom line da empresa. 
Sem tais características não haverá uma real agilidade em lidar com a dinâmica e os contextos que 
circundam todas as demandas concorrentes dos projetos. Não é à toa que a teoria adjacente ao ge-
renciamento de projetos está em crise (vide referências: Koskela, Howell and Ballard), o que serve 
de estímulo para a busca de novos caminhos para combater essa inefi ciência das práticas tradicio-
nais nas organizações – como exemplo o Agile Project Management. O desafi o está em estabelecer 
um fl uxo de processos que alinhe ritmo, competências e contextos, sem deixar de considerar 
valores estratégicos e responder às restrições concorrentes. A moderna gestão de projetos preci-
sa lidar com essa complexidade de situações no dia a dia das organizações. São os relatos cada vez 
mais frequentes dos gestores de projetos observados mundialmente.

Contudo, essas diversas lacunas ainda precisam ser entendidas, estudadas e resolvidas. Talvez 
a inclusão ou integração de novos modelos, práticas, técnicas e diagramas seja uma alternativa. O 
fato é que novos mecanismos de apoio à gestão de projetos precisam ser incorporados para que 
possam atender a essa nova realidade, bem como proporcionem uma aplicação prática facilitada 
porque senão cairão em desuso ou serão empregados apenas por pessoas exigentes num ambiente 
restrito de alguma empresa. Não resta dúvida de que para haver uma ampla aplicação prática de 
uma teoria é necessário torná-la de uso simples.

Certamente não é o objetivo deste editorial propor uma solução para esse tipo de problema, 
mas sim estimular refl exões que contribuam para caminhos mais curtos na corrida por uma me-
lhor gestão de projetos. Nesse sentido questiona-se como estabelecer modelos de processos que 
possibilitem fl uxos e ritmos adequados às atividades de gerenciamento de projetos, lidando de 
forma efi ciente com as dependências entre as múltiplas restrições presentes em projetos (vide 
referências: Tyson R. Browning).

Ocorre que diversos métodos importantes estão disponíveis atualmente para auxiliar nessa 
questão, porém falta ainda estabelecer uma abordagem para que eles possam propiciar melhores re-
sultados em projetos. Um direcionamento para a moderna gestão de projetos é saber lidar com fl uxo 
entre processos; ritmo entre atividades; alinhar restrições e demandas concorrentes ao contexto. Ou 
seja, são premissas para a fl exibilidade que precedem a real agilidade no gerenciamento de projeto.

Os métodos DSM – Design Structure Matrix, DMM – Domains Mapping Matrix e MDM – Multido-
main Matrix são ferramentas importantes para começar a estabelecer essa abordagem, um elo 
de integração entre os subsistemas organização-processos-produtos e as situações de infl uência 
prática nos projetos como contexto-ritmo-competência, a ser aplicada em todo o ciclo de geren-
ciamento e na cadeia de relacionamento do projeto/programa. O objetivo é trazer para a operação 
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a infl uência do ambiente externo, mapean-
do as dependências de processos externos, e 
adequar o ritmo de execução às demandas 
concorrentes, facilitando lidar com a comple-
xidade do fl uxo de informações dos projetos.

Esse conjunto de mapeamentos visa a pro-
porcionar à organização um ritmo de execução 
adequado à percepção de contexto, negócio e 
intenção estratégica de cada momento da vida 
do projeto, ou seja, agilidade. Considere que, te-
oricamente, aplicar as matrizes (subsistemas) 
como condição de entrada de um processo orga-
nizacional tornaria o fl uxo de execução “sensível 
ao contexto” e principalmente num ritmo ade-
quado ao momento do ambiente externo. Ao 
trazer esses valores para dentro da execução 
se estabeleceria um balanceamento que anu-
laria gargalos/desperdícios, além de priorizar 
os resultados dos processos à expectativa do 
cliente. Consequentemente essa fl exibilidade ao 
projeto habilitaria decisões que aproximariam 
os pontos de vista prático e teórico. Enfi m, a 
possibilidade de fazer mapeamentos de depen-
dências – interfaces integrando os Five Project 
Domains (Goal System, Organizacional System, 
Process System, Tool System e Product System) 
via MDM/DMM que tragam, por exemplo, a 
intenção estratégica, o contexto do projeto e a 
infl uência dos stakeholders para o valuestream 
da empresa – é uma nova perspectiva para o 
gerenciamento de projetos. 

O objetivo deste editorial é fomentar pesqui-
sa nessa direção. Teoricamente a integração de 
processos conforme sugerido poderia auxiliar 
no combate dos atuais problemas do geren-
ciamento de projetos, que para muitos são de 
ordem de fundamentação teórica, contudo 
estudos precisariam validar essas proposições, 
sua viabilidade e os benefícios que de fato po-
deriam trazer para a área de gestão de projetos.

A bibliografi a para este artigo está disponível 
no site: www.mundopm.com.br/ed63/Referen-
ciasBibliografi casArtigoEditorial.html.
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