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Notamos que a necessidade de mudança na forma de condução de negócios, imposta pela 
crescente competitividade entre as empresas, aponta o gerenciamento de projetos como uma 
forma de administração de negócios capaz de integrar esforços complexos, reduzir burocracias 
e viabilizar a implementação de estratégias fundamentais para a empresa. 

A demanda por este perfil de profissionais aparece devido ao bom momento da economia 
brasileira. Em muitas empresas, investimentos em projetos que até então estavam parados 
estão sendo feitos nas mais diversas áreas. Portanto, gerenciar seus empreendimentos sob a 
ótica de projetos, tornou-se uma solução cada vez mais praticada por estas organizações, que 
necessitam atender critérios como complexidade e mutabilidade de fatores, onde não 
permitem falhas na condução dos investimentos. 

Neste sentido, cabe às empresas o desafio de identificar o perfil adequado para um bom 
gerente de projetos, sabendo que para a obtenção de sucesso em um empreendimento é 
necessário que este profissional possua aptidões específicas, além de habilidades e atitudes 
necessárias ao bom desempenho desta atividade. 

Os executivos de gerenciamento de projetos - que devem ter como características 
imprescindíveis a alta capacidade de trabalho em equipe, organização, flexibilidade e fortes 
habilidades interpessoais - também precisam ser excelentes articuladores, devido a limitação 
de autoridade formal de que podem fazer uso durante a execução dos projetos e sua 
autoridade funcional e temporária sobre a equipe. 

Mas, tudo isso não é novidade para o profissional que segue sua carreira nesta atividade. O 
que tem surgido de novo para estes profissionais, são aspectos relacionados aos negócios da 
empresa, necessidades e demandas que até então ficavam sob responsabilidade de outras 
áreas de negócio (financeira, por exemplo), ou até mesmo ainda não eram percebidas como 
informação importante para dar prosseguimento à um projeto ou atividade. 

Temos visto com muita freqüência a busca pelas empresas de executivos de projetos que 
apresentem além de todas as características tradicionais ao perfil, visão econômica-financeira 
dos projetos, como investimentos para a companhia, em termos de valor agregado quando 
comparado à outros investimentos com o qual concorrem internamente. Em outras palavras: 
não basta apenas cumprir o cronograma de atividades do projeto dentro do prazo e margens 
financeiras estabelecidas originalmente, é preciso ir além, apresentando argumentos 
executivos sobre vantagens financeiras que o projeto trará para a companhia, em comparação 
a outros investimentos que também possam ser priorizados na empresa ao mesmo tempo. 

O profissional da posição de Project Manager tem que deixar de ter uma função meramente 
técnica, sempre com muito foco na área de TI, e ser capaz de elevar o nível das discussões e 
argumentações para diálogos com o Board e diretorias das empresas. O caminho gradual para 
esta mudança poderia ser por meio da maior aproximação e interação com as áreas de 
negócios das empresas: se usarem seu conhecimento técnico para direcionar solução de 
problemas ou conflitos, podem abrir novas possibilidades de crescimento em suas carreiras. 

Cabe as empresas agora o importante papel de perceberem que para este novo profissional de 
gerenciamento de projetos devem ser criadas opções profissionais de longo prazo na carreira 
de gerência de projetos, estimulando desta forma o aparecimento de novos talentos. 
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