
O executivo e a arte de administrar projetos 
 
A administração de um projeto é a arte de tomar decisões para realizar atividades temporárias, 
com o objetivo de fornecer um produto. Como muitas artes, a administração de projetos 
sistematizou suas práticas, convertendo-se em uma disciplina - um corpo organizado de 
conhecimentos. Hoje, essa disciplina oferece aos praticantes da administração de projetos um 
conjunto de conceitos e técnicas gerenciais sofisticadas. Essas ferramentas são de grande 
utilidade nos campos em que as atividades são pressionadas por prazos, restrições orçamentárias 
e requisitos de performance definidos por clientes exigentes. Esse é o caso da tecnologia da 
informação e de muitas outras atividades em que predominam a inovação, o desenvolvimento de 
produtos e o atendimento de encomendas. 
 
O que é administrar? 
 
Os projetos variam muito em termos de finalidade, complexidade e volume de recursos 
empregados. Apesar das variações, os princípios de administração que devem utilizar são sempre 
os mesmos: 
 
A administração de projetos é uma técnica (ou conjunto de técnicas) que se aplica a determinadas 
situações. 
 
A aplicação das técnicas da administração de projetos depende tanto da natureza intrínseca da 
situação quanto de escolha consciente. 
 
A tarefa básica da administração de projetos é assegurar a orientação do esforço para um 
resultado. Controlar custos e prazos é condição básica para realizar o resultado. 
   
A definição do resultado, considerando todos os produtos que devem ser entregues ao cliente e 
outras partes interessadas, é a tarefa prioritária dos administradores de projetos. 
 
Quem administra? 
 
Conhecer e aplicar as ferramentas da administração de projetos são competências importantes 
para todas as pessoas que se envolvem com projetos. A administração dos projetos de qualquer 
organização é uma tarefa compartilhada. Dessa tarefa, de forma geral, participam: 
   
- Os gerentes de projeto. 
   
- A equipe do projeto. 
   
- O executivo principal e os executivos das unidades funcionais permanentes. 
 
Na montagem de um sistema de administração de projetos, é preciso definir as responsabilidades 
e a autoridade desses participantes, com a finalidade de esclarecer o papel de cada um no 
processo de administrar cada projeto e o conjunto deles.  
 
O gerente e a equipe 
 
Em geral, a gerência de um projeto é um cargo virtual, de existência temporária, ocupado por 
uma pessoa da estrutura permanente, executivo ou não. Essa pessoa recebe a incumbência de 
administrar o projeto, em regime de dedicação exclusiva ou acumulando essa tarefa com outras, 
sem desvincular-se de seu cargo original. Terminado o projeto, o gerente volta a seu cargo 
permanente ou assume outro projeto.  
 



A um gerente de projeto sempre está ligada uma equipe. Especialistas que não ocupam cargos de 
chefia envolvem-se regularmente em equipes de projetos e devem participar de seu 
gerenciamento, como projetistas, técnicos e engenheiros.  
 
Os executivos e a gestão 
 
O CEO e os diretores das unidades funcionais têm o papel de apoiar os gerentes de projetos e de 
criar uma cultura orientada para os projetos. Esse papel é de grande importância nas 
organizações em que predominam as atividades contínuas e os projetos são minoritários. Sempre 
que predominarem as atividades finitas, os executivos devem trabalhar para construir uma 
organização projetizada.  
 
Na história do desenvolvimento de produtos importantes, muitas vezes o executivo principal é o 
gerente do projeto 
 
Seja qual for o caso, os executivos devem preparar-se para desempenhar o papel de sponsors, 
que apóiam os gerentes de projetos, ou de project officers, que administram a carteira de 
projetos. 
 
Os executivos devem também estar preparados para desempenhar o papel de gerente de projeto 
em muitas situações. Grandes processos de mudança, desafios que ameaçam a sobrevivência da 
organização e desenvolvimento de novos produtos estratégicos, que afetam substancialmente a 
eficácia e a competitividade, são algumas dessas situações. O executivo principal poderá ter que 
desempenhar o papel de gerente de projeto, com responsabilidade direta sobre as decisões e 
atividades gerenciais, se as seguintes condições ocorrerem: 
   
O projeto é importante demais para correr riscos ou sofrer interrupções causadas por dificuldades 
internas. 
   
O executivo está mais familiarizado com a idéia do projeto e tem mais interesse em seu sucesso 
do que o restante da organização. 
 
O executivo está mais familiarizado com as técnicas da administração de projetos do que outras 
pessoas da organização. 
 
O envolvimento do executivo é necessário para assegurar a integração dos recursos 
organizacionais e promover os interesses do projeto. 
   
 
Não há outra pessoa que possa desempenhar satisfatoriamente o papel. 
   
Stakeholders importantes, como acionistas, clientes ou a equipe técnica, exigem o envolvimento 
do executivo principal por sua competência ou carisma. 
 
Na história do desenvolvimento de produtos importantes, muitas vezes o executivo principal é o 
gerente do projeto. Além disso, é também o cientista ou projetista principal. Henry Ford, Graham 
Bell, Thomas Edison, von Braun, Steve Jobs e Bill Gates são alguns dos principais exemplos de 
pessoas que, como executivos principais, sempre voltavam aos projetos importantes para liderá-
los.  
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