
os últimos 40 anos tem
havido uma crescente
onda de interesse na

gestão de projetos como uma for-
ma de lidar com as modificações
operacionais e estratégicas nas

organizações atuais. As modifica-
ções sociais, políticas, econômi-
cas, tecnológicas e competitivas

no mercado global requerem que

qualquer organização que deseje
sobreviver frente a estas modifi-

cações como o gerencia-
mento de projetos pode ajudar a

gerenciar estas mudanças.

A disciplina de projetos con-
tinua evoluindo desde o início. A

forma de gestão de projetos tem
evoluído através dos séculos como

modo efetivo de gerenciar
(bem como de causar) as mudan-
ças. Alguns dos projetos-chave do
passado que causaram mudanças

incluem as viagens de descobri-

mento do Príncipe Henrique de

Portugal (1394-1460), o grande ca-
nal da China (486 a.C. até os dias

de hoje), a Carta Magna (1215), o

canal do Panamá (1870-1914) e o projeto Manhattan (1942-1945).
Projetos podem ser definidos como uma combinação de recursos or-

ganizacionais disponibilizados em conjunto para criar algo não existente
anteriormente apta a proporcionar uma melhor capacitação para resulta-
dos na concepção e na execução de estratégias organizacionais. Quatro

considerações estão sempre envolvidas em um projeto:

• Quanto vai custar o projeto?
• Quanto tempo é necessário para alcançar os resultados do projeto?

• Que capacitação para resultados será suprida pelo projeto?
• Como os resultados do projeto se ajustarão à estratégia da organização

patrocinadora?

Colocado de maneira simples, a gestão de projetos globais é a aplicação
da teoria atual e de processos a oportunidades globais. Qualquer projeto, do-
méstico ou global, demanda um sistema de gerenciamento que engloba os

seguintes subsistemas:
Um amplo sistema de planejamento estratégico que integra os resulta-

dos do projeto à missão, aos objetivos e às metas do patrocinador do projeto.
Um subsistema de concepção organizacional que estabelece como são con-

duzidas autoridade, responsabilidade e demais atribuições no contexto do projeto.
Um subsistema cultural que inclui valores, atitudes, crenças, tradições e

comportamento dos stakeholders do projeto.
Um subsistema humano que inclui as pessoas, sua motivação, comuni-

cações e a habilidade para gerenciar sua parte do projeto.
Um subsistema de planejamento através do qual os objetivos, metas e

estratégias do projeto são influenciados.



Através de alianças, empresas
com grupos de trabalho disper-
sos agruparam-se em equipes de
projetos e formam iniciativas es-
tratégicas importante para com-
petição e desempenho global.

Um subsistema de informação
através do qual se podem rastrear in-

formações referentes a custos, pra-

zos e desempenho técnico.

Um subsistema de monitora-
mento e de controle cujo objetivo é o

de determinar a situação dos objetivos

de cultos, prazo e desempenho técnico
do projeto.

Estes subsistemas são genéri-

cos e são necessários na gestão de

qualquer projeto, seja qual for sua

dimensão e complexidade.

O gerenciamento de projetos

tornou-se "sem fronteiras" - in-

terpondo-se através de disciplinas,

funções, organizações e países. Atu-

almente, não existe mais um merca-

do verdadeiramente doméstico e os

gestores empresariais devem encarar

um mercado global que não aceita

desculpas. A economia global foi

transformada durante as duas últi-

mas décadas. Algumas destas trans-
formações englobam:

O desenvolvimento e a produ-

ção de produtos e de serviços

mais rápido e a menores custos,

com qualidade mais alta, aplicá-

veis tanto à demanda doméstica,

quanto à demanda global;

O crescimento da melhoria incre-

mentai da tecnologia em produtos
e serviços;

O tempo entre a criação e a

adaptação da tecnologia incre-

mentai está decrescendo;

O uso crescente da engenharia simultânea, o emprego de times de proje-

tos aliados com iniciativas de gerenciamento estratégico estão reduzindo
o tempo de chegada ao mercado;

A gestão de projetos globais conduzida no âmbito da autoridade da ges-

tão estratégica tornou-se a linguagem comum de cooperação através das

fronteiras da organização, cultura e nacionalidade em empresas globais
para atingirem objetivos e metas mútuas.

O Banco Mundial anunciou que organizações da sociedade civil no Brasil

preencheram mais uma petição solicitando cópias da avaliação de impacto

ambiental para os projetos das hidroelétricas de Santo Antônio e Jirau, as

duas primeiras represas planejadas como parte do complexo da hidrovia hi-

droelétrica de Madeira. O complexo Madeira, que ainda engloba uma repre-

sa binacional (Brasil-Bolívia) e outra na Bolívia, adicionalmente à criação de

um aqueduto industrial de 4.200 quilômetros de extensão, possui um budgetàe

US $ 10,5 bilhões. Estudos de impacto ambiental para as duas represas, que terão

uma capacidade total instalada de 7.480 MWatts, foram entregues ao serviço bra-

sileiro de proteção ambiental. O ministro brasileiro das Minas e Energia pretende
oferecer o projeto a investidores privados em 2006.

A Fedex tem usado o gerenciamento de projetos de forma extensiva em

suas operações globais. Ao utilizar redes globais abrangentes com uma men-

talidade global, a empresa torna-se apta a ajustar as soluções à satisfação de

seus clientes. Esta combinação possibilita seus clientes a ajustar suas soluções

à satisfação do cliente em mais de 220 países e territórios. Na China, uma

iniciativa de projeto através de um investimento estratégico no país resultou

na aquisição, pela Fedex de uma rede doméstica junto com uma participação

de 50% da/o/nf venture da International Priority Express. Em 2006, a Fedex

inaugurou um novo eixo Ásia-Pacífico em Guangzhou e adicionou mais três
vôos semanais entre a China e os Estados Unidos.

Na empresa Fluor, uma gestão de projeto empresarial de engenharia bem-suce-

dida, aprovisionamento, construção e manutenção foi absolutamente essencial para

o sucesso da empresa. O portfólio de projetos da empresa cobre o espectro desde

a construção de uma grande usina de processamento de minério em algum lugar

remoto da Indonésia até o novo sistema de comunicações do metrô de Londres.

A empresa de Defesa Aero espacial Européia anunciou recentemente que

irá investir mais de $2,6 bilhões na índia em atividades de Engenharia, Tecno-

logia da Informação e Produção para explorar o crescente mercado aéreo do

país. A empresa construirá uma instalação para manutenção, reparos e vistoria
no Estado de Maharashtrain, a Oeste da índia.

A empresa Exxon Mobile investiu em 2003 mais de $15 bilhões em seus

negócios e fez progressos substanciais -em seu portfólio de projetos de alta

qualidade. Diversos projetos crescentes iniciaram a produção incluindo os da

Noruega, Chad, Angola e Guiné Equatorial. Outros projetos estão em curso

para fornecer recursos de hidrocarboneto a longo prazo, tais como os de Qa-
tar, Angola, Rússia, Noruega, Malásia e Estados Unidos.

Uma organização com gestão de projetos globais atua num contexto de

compartilhamento com seus stakeholders. Este contexto de compartilhamento

engloba tecnologia, riscos, finanças e participação em mercados que são refle-

projetos globais apresentam atrasos e custam demais e o resultado final

corre o risco de ser comprimido. A tecnologia da Informação (TI) possui

os dados mais abrangentes. Estima-se que 70% do Iodos os pinido-,

de TI apresentam atrasos. Somente 26% dos projetos de TI nas empre-

sas da publicação Fortune 500 terminaram de acordo com o budget

e o cronograma e 8% dos projetos de TI jamais chegaram a resultado

algum. Somente os custos dos erros de projetos de TI chegam a assus-

tadores 100 bilhões de dólares.
Até mesmo o desenvolvimento das equipes de projeto em empre-

sas globalizadas assume uma essência internacional. A Seagate Tech-

nology, que fez $9,8 bilhões em hardware de estocagem para com-

putadores, levou seus 200 analistas para a Nova Zelândia para o sexto

Eco Seagate anual, uma semana intensiva de trabalho em equipe que

termina com uma corrida que dura o dia todo, na qual os Seagaters

têm que andar de caiaque, caminhar, andar de bicicleta, nadar e descer uma

escarpa de rappel.

A gestão de projetos globais é uma extensão da gestão de projetos domés-

ticos. A teoria e prática desta disciplina assumem relações complexas quando

praticadas no mercado globalizado.
A habilidade para conduzir uma efetiva gestão de projetos globais é um fa-

tor-chave de competitividade no mercado internacional. Assim como na infra-

estrutura, outras mudanças são contínuas e aceleram a necessidade dos países

em desenvolvimento do mundo a ter habilidade em adaptar suas filosofias de

gestão de projetos domésticos e seus processos a essas mudanças, o que será

vital para o sucesso da gestão de projetos globais.
As características culturais encontradas nas diferentes regiões e países no

mundo representam desafios extraordinários no que diz respeito aos perfis

requeridos para o gerenciamento dos stakeholders de um projeto global.

A utilização de alianças estratégicas dos principais integrantes de um pro-

jeto para compartilhar riscos e complexidades, custos e considerações geopo-

líticas da comunidade na gestão de projetos globais continuará a crescer.

O uso de estratégias para gestão de projetos globais crescerá como prin-

cipal meio de manipular o inevitável aumento de mudanças que o mundo

enfrenta nos dias de hoje.
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