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As mudanças freqüentes no mundo em geral acabam por gerar a necessidade de 
implementação de mudanças nas organizações. A tecnologia de gestão de projetos racionaliza 
e direciona de forma mais efetiva os esforços e o consumo dos recursos das organizações cada 
vez mais com menores recursos, menores prazos e especificações mais exatas com ciclo de 
vida mais curto.  
 
Existem várias abordagens para as organizações enfrentarem tal situação e uma delas é a 
forma de se lidar com as atividades produtivas do negócio. Essas atividades podem ser 
classificadas em rotineiras, consumindo parcela importante dos esforços da organização de 
maneira repetitiva e de forma previsível e sem variações. E existem as atividades repletas de 
inovação, não rotineiras e que necessitam um tratamento diferenciado cada vez que são 
trabalhadas.  
 
Para a competitividade do negócio, é importante saber lidar com eficiência com esses dois 
tipos de atividades especialmente o segundo tipo, que exige uma estrutura organizacional 
pronta para trabalhar com projetos - a melhor abordagem para o tratamento das atividades 
não rotineiras.  
 
É fundamental, portanto saber distinguir entre os dois tipos de atividades para o emprego mais 
racional e eficiente dos esforços da organização, o que contribui para sua produtividade e 
competitividade. Mudanças impostas pela globalização, pelo desenvolvimento de parcerias, 
pelas políticas governamentais, pela desintermediação, pela desverticalização, pela 
necessidade de preservação do meio ambiente, pela busca de maior competitividade, dentre 
outros, são geradoras da necessidade da abordagem de gestão de projetos para se lidar com 
as atividades que são impostas à organização por estes cenários.  
 
A tecnologia de gestão de projetos pode auxiliar imensamente as organizações que buscam 
posicionar-se melhor em seus mercados, dando maior impulso a todas as possíveis vantagens 
competitivas que o negócio pode desenvolver para se apoiar nesse posicionamento.  
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