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A descoberta desse novo mundo Gestão de Projetos
está apenas começando no Brasil. Estamos diante de
um cenário ainda virgem, bastante promissor para
profissionais que buscam oportunidades de trabalho,
tendo como requisito básico uma boa dose de
conhecimento sistêmico e habilidade em liderança.
Cabe aqui creditar ao PMI (Project Management
Institute) os méritos do crescimento da maturidade
da metodologia em gerenciamento de projetos
no Brasil, através da difusão do Guia PMBOK, mais
conhecido como PMBok Guide - A Guide to the
Project Management Body of Knowledge - Guia
para o Universo do Conhecimento de Projetos
de autoria do Standards Committee (Comitê de
Padronização), através de seus Capítulos em várias
capitais do país. Aqui em Uberlândia, já contamos
inclusive com um Escritório Regional do PMIMG,
recentemente inaugurado, com a missão de difundir
a metodologia em todo o Triângulo Mineiro.
O Gerenciamento de Projeto no Brasil está com
apenas 2,44 de maturidade
média, na escala de níveis
1 a 5, conforme Projeto
de Pesquisa Archibald &
Prado, da MPCM - Maturity
by Project Category Model,
publicada em 15 de janeiro de
2006, considerado bom para
as organizações brasileiras,
em função do pouco tempo
da descoberta do gerenciamento de projeto no
Brasil e muito pouco perante o cenário de futuro
promissor que apresenta. De acordo com a visão
de futuro do francês Hubert Landier, professor do
Instituí d' Études Politiques de Paris e diretor da
Revista Management et Conjoncture Sociale, a vida
econômica do planeta não será mais a Empresa,
e sim o Projeto. Um projeto pode envolver uma
infinidade de sponsors e stakeholders em prol de um
objetivo comum, com escopo geográfico de nicho
ou amplo, local, regional, nacional e internacional.
Veja aí o caminho grande a desbravar e o tamanho
do cenário de oportunidades para profissionais de
gerenciamento de projetos.
Em tudo há projetos. Identificar um projeto ou um
programa (conjunto de projetos), em um ambiente
organizacional, é fundamental para a aplicabilidade
de uma metodologia em gerenciamento de projetos.
Veja bem, o que caracteriza um projeto é que para
sê-lo é necessário que tenha início, meio e fim, e que
seja inédito, único. Caso contrário, não é projeto,
e sim operacional, funcional, com características
de continuidade, e para isso tem excelentes

metodologias de gestão específicas provindas de
grandes pensadores. Fica fácil entender onde está
a atuação dessa metodologia tão comentada no
mundo dos negócios projetizados. Veja o quanto
é eficaz a metodologia em gerenciamento de
projetos. Ela pode ser utilizada para gerenciar
a implementação de qualquer processo
multidisciplinar em ambientes de poucos projetos
ou multiprojetos, de escopo pequeno, médio ou
grande, através do gerenciamento do escopo,
tempo, custo, qualidade, riscos, recursos humanos,
contratações, comunicação, além da integração de
todas essas áreas de conhecimento.
As estruturas organizacionais das empresas
brasileiras ainda não estão preparadas para o
gerenciamento de projetos, o que aumenta em
muito o grau de dificuldade, mas não é dado
como empecilho à sua aplicabilidade. O trabalho
persistente de idealizadores e profissionais GPs, com
certeza serão grandes catalizadores para romper

essas barreiras culturais. Claro que,
se a arquitetura organizacional
das empresas brasileiras estivesse
configurada nos estilos moderno ou
pós-moderno, ou seja, por projetos
e/ou matricial, deixando como back-
office essas arquiteturas tradicionais,
seria mais fácil a sua viabilização.
Nessas empresas é perfeitamente
possível a implementação de

um Escritório de Projetos ou PMO (Project
Management Office), prática de empresas com base
organizacional projetizada, normalmente empresas
deli.-Tecnologia da Informação, Engenharia,
Consultoria, etc. O fato é que as organizações devem
estar preparadas para enfrentar a velocidade das
mudanças, pois a evolução do conhecimento, a
cada ano que passa, multiplica-se geometricamente,
assustadoramente, num espaço de tempo cada
vez menor. A organização que estiver em um nível
de maturidade em gerenciamento de ações e/ou
projetos que respondam a essas mudanças, com
certeza estará conquistando e/ou assegurando
o seu espaço no mercado. Aquelas que não
acompanharem a evolução desse conhecimento,
com certeza se auto-excluirão naturalmente. As
oportunidades estão aí e o gerenciamento de
Projetos está apenas começando.
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