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1.Introdução 
 
O uso efetivo das técnicas de gerenciamento de projetos minimiza os riscos e aumenta as chances 
de sucesso em projetos com forte componente tecnológico. 
 
Para atender as exigências atuais da economia de mercado, de uma competição cada vez mais 
acirrada, as empresas precisam investir em tecnologia. A tecnologia traz vantagens competitivas 
para o negócio, provê os executivos de ferramentas para tomar decisões corretas, melhora os 
processos e ajuda a reduzir custos. Assim, grande parte dos projetos envolve, em maior ou menor 
grau, a área de tecnologia da informação (TI). 
 
As empresas começam a enxergar as aplic ações de TI como o fio condutor da competitividade, 
aumento de capacidade dos negócios e diferenciação no mercado. Se os gestores não 
disponibilizarem uma parte de seu tempo com a administração de recursos de TI da companhia 
que dirigem, estarão deixando de exercer funções fundamentais para os dias atuais: encontrar 
formas de melhorar processos, aumentar vendas e ganhar produtividade. São esses os projetos 
que, bem-sucedidos, realmente agregam valor ao negócio e aumentam o valor da empresa. 
 
2.Investindo nos Projetos de TI 
 
A tecnologia da informação está deixando de ser infra -estrutura para se tornar processo de 
negócio. A situação cria desafios nada comparáveis com os já encontrados: sistemas mais 
complexos e custosos, com tecnologias emergentes e disponibilizados mais rapidamente. 
 
A porcentagem de projetos de TI bem-sucedidos - concluídos dentro do prazo e do orçamento - 
cresceu ao longo dos anos, mas ainda é muito pequena. Fazer com que um projeto tenha sucesso 
significa alcançar diferentes metas e não somente manter o orçamento e prazos revistos, mas 
também garantir que as funcionalidades exigidas pela organização sejam entregues e estejam 
adequadas para resolver os problemas propostos, baseadas no uso eficiente e racional dos 
recursos alocados, controlando mudanças, ansiedades e conflitos, situações comuns observadas 
durante a fase de execução do projeto. 
 
O grande problema nos projetos de TI é que normalmente iniciam-se com vagas idéias do que se 
deseja, pouco conhecimento do processo e quase nenhuma visão dos resultados. 
 
Um projeto deve ter objetivos bem definidos, associados a produtos claramente especificados, e 
devem contemplar as necessidades e expectativas de todos os envolvidos (stakeholders). E, mais 
do que isso, um projeto deve possuir mecanismos que permitam verificar se os objetivos estão 
sendo alcançados, quanto já foi conseguido e quanto falta para chegar ao final. Isso tudo parece 
óbvio; no entanto, é surpreendente o elevado número de projetos que chegam à metade, ou 
mesmo ao final do prazo estabelecido, sem qualquer medida quantitativa de sucesso.  
 
Após a definição inicial alinhada aos benefícios e resultados esperados, é preciso iniciar o 
detalhamento do projeto, planejar sua execução e compreender bem todos os requisitos do 
produto que será gerado. Os passos iniciais são básicos e fundamentais, pois uma característica 
dos projetos de TI é exatamente a dificuldade de definição inicial, acrescida da pressão por prazos 
e mudança constante, seja ela causada pelo hardware, software ou interfaces externas e internas. 
 
Durante a definição do escopo técnico do produto, a tecnologia muda no decorrer do 
empreendimento, visto que ela é uma das mais recentes atividades da engenharia.  



Além da complexidade tecnológica, destacam-se problemas como a deficiência na gestão dos 
projetos, ou seja, deficiência de processos, métodos e profissionais qualificados em gerência de 
projetos. Aliados à pressão sobre as áreas de tecnologia para obtenção de resultados, criam um 
ritmo de trabalho muito forte para os times do projeto, de forma que as pessoas envolvidas não 
dispõem de tempo suficiente para dedicar atenção para se capacitar e implementar práticas 
efetivas de gestão de projetos. 
 
Os maus resultados dos projetos de tecnologia da informação são fundamentalmente gerenciais e 
não técnicos, resultantes da inexistência ou inadequação de processos e métodos de gestão de 
projetos na organização, e pela inexperiência de atuação dos profissionais envolvidos. Se você 
não tem um processo de gerenciamento de projetos estabelecido, não pode garantir que seja feito 
aquilo que tem de ser feito, passo a passo, a cada etapa, para garantir o sucesso. Um processo de 
gerenciamento de projetos instituídos, metodologia e ferramentas de apoio tornam-se 
mecanismos fundamentais para garant ir o controle sobre "quem" deve fazer exatamente "o quê", 
"quando", "com que" recurso... 
 
O SEI (Software Engineering Institute), órgão da Carnegie Mellon University, desenvolveu um 
modelo chamado CMM (Capability Maturity Model), para estabelecer algumas práticas-chave que, 
uma vez empregadas, garantem às organizações um ganho de maturidade. Em seu primeiro 
degrau de maturidade, determina, fundamentalmente, que se precisa planejar com detalhes e 
monitorar os projetos. 
 
Criar um plano de desenvolvimento util izando métricas adequadas na elaboração de estimativas 
de tamanho e esforço, outros tópicos, como a gerência de risco, modelos de ciclo de vida, 
organização de equipe, gerenciamento das tarefas e planos de testes são pontos para controle 
eficiente, cujo resultado será a produção de sistemas com baixo risco. Por isso, é muito 
importante investir mais em planejamento, porque existe a tendência de se querer começar logo 
e deixar prejudicado o gerenciamento daqueles tópicos. E quando se começa a executar, vai-se 
descobrir que faltam algumas coisas, devido à falta de um planejamento mais detalhado, com 
uma definição de escopo mais precisa ou uma melhor análise de risco. Começam a aparecer as 
solicitações de mudanças que, se não forem bem gerenciadas, ocorrerá a perda de definição clara 
do escopo e controle na previsão de prazos e custos. 
 
Desde sua fundação, há mais de trinta anos, o PMI (Project  
Management Institute) trata o gerenciamento de projetos como uma disciplina, promovendo o 
desenvolvimento e a aplicação de conhecimentos sólidos em gerência de projetos, consolidando 
padrões como o PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge), seu livro 
básico. 
 
A maturidade é essencial na condução de projetos e na integração de sistemas. Logo, nada mais 
natural que metodologias para orientar profissionais no emprego de práticas que maximizem os 
efeitos benéficos das experiências e sejam adequadas à gerência de projetos. Tais metodologias 
ganham, assim, status de ferramenta essencial, viabilizando a condução consciente de projetos. 
 
Muitas são as metodologias disponíveis para a gestão de projetos, e também há muita confusão 
sobre como, onde e quando aplicá-las. Algumas vezes, a gestão de projetos acaba confundida 
com algumas técnicas que podem auxiliá-la, mas nunca substituí-la, tais como as consagradas 
técnicas de planejamento PERT (Program Evaluation and Review Technique) e COM (Critical Path 
Method). Uma outra técnica excelente utilizada no planejamento de projetos para cálculo de 
custos e estruturação do trabalho de um projeto é construir sua WBS (Work Breakdown 
Structure). A WBS divide o projeto em subprodutos e, a cada subdivisão, acrescenta detalhes do 
produto. Uma boa estrutura de WBS e principalmente sua coerência com o processo são fatores 
críticos para o sucesso do projeto. 
 



Algumas organizações têm utilizado o conceito de escritório de projetos (Project Office), uma 
unidade que possibilita incrementar a qualidade de condução dos projetos pela estruturação e 
implantação de processos, métodos de gestão e suporte efetivo e contínuo às equipes na 
execução das funções de gestão para que eles atinjam os objetivos. Sua missão é prover as áreas 
de desenvolvimento com informações e métodos padronizados e sistêmicos para a gestão dos 
projetos, visando à melhoria do desempenho no desenvolvimento de projetos de investimento, 
baseado em soluções da tecnologia da informação. 
 
Existe uma atividade muito importante e muitas vezes esquecida, que é documentar "lições 
aprendidas", em que o gerente do projeto, após finalizá-lo, reúne outros membros da equipe para 
analisar e registrar todas as lições - o que deu certo e o que deu errado - e alimentar um banco 
de dados, criando uma base de conhecimento para realimentar os próximos projetos e torná-los 
cada vez melhor. 
 
Os pacotes de software de gerenciamento de projetos estão disponíveis, são genéricos e 
aplicáveis à maioria das áreas, seja na construção civil, manufatura ou tecnologia da informação, 
mas dificilmente abrangem todas as etapas e tópicos de gerenciamento descritos. 
 
Conclusão 
 
A gestão eficiente de projetos necessita de processos maduros e, para isso, deve-se ter uma 
metodologia de desenvolvimento clara, além de pessoal bem treinado e capacitado para que o 
resultado seja uma previsão confiável. 
 
Todo negócio deve envolver pessoas, processos e tecnologia. Dar peso elevado somente ao fator 
tecnologia é um erro. A solução técnica é muito importante, pois influenciará diretamente no 
custo e também no total do resultado, mas o uso efetivo de gerenciamento de projetos é 
igualmente importante, pois melhora a probabilidade de sucesso de empreendimentos, 
principalmente daqueles de grande porte. 
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