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1. Introdução
As origens das técnicas modernas de gestão de projeto

remontam aos anos de 1950 no contexto das indústrias
aeronáutica e de construção civil americanas. Muitas das
técnicas, principalmente as relacionadas ao planejamento,
são utilizadas até hoje na execução de atividades comple-
xas, para as quais as formas clássicas de organização não
se aplicam ou são muito lentas [Ruster et ai., 2006].

Porém, o ambiente empresarial modificou-se profun-
damente desde a criação dos primeiros métodos de gestão
de projetos. Atualmente organizações se confrontam com
pressões crescentes das concorrências regional e global.
Neste contexto surgem elevados requisitos de flexibilidade
e qualidade [Feldmann e Lang, 2007]. Em um ambiente
macroeconômico dinâmico, esses requisitos limitam a
capacidade de planejamento das operações futuras [Wes-
tkamper, 2007, Spath e DemuÊ, 2003]. Conseguir atuar
nesse meio significa atingir um elevado grau de agilida-
de por meio de processos com capacidade intrínseca de
transformação. Somente assim organizações são capazes
de gerar a variabilidade necessária com relação às suas
ações possíveis, que lhes permite agir tanto pró quanto
reativameníe a novas condições de mercado [Westkãmper
et ai, 2000],

Neste contexto surgem as questões: como gerar a capaci-
dade de transformação em uma organização? E quais são
as modificações necessárias para adequar (caso necessário) a
gestão de projetos à estrutura organizacional transformável?
São essas questões que serão discutidas neste trabalho.

A Seção 2 apresenta fundamentos do pensamento
moderno pregados pela grande maioria das estruturas
organizacionais, métodos de gestão em geral e de ges-
tão de projetos. Os princípios do modelo organizacional
tradicional são descritos na Seção 3. Na Seção 4 se discute
o conceito capacidade de transformação e se apresenta o mo-
delo organizacional de Stuttgart como possível estrutura
organizacional transformável. Alguns conceitos clássicos
da gestão de projetos são discutidos sob a luz dos funda-
mentos do pensamento moderno na Seção 5. Implicações
da capacidade organizacional de transformação na gestão
de projetos são tratadas na Seção 6, juntamente com os
princípios teóricos básicos da gestão ágil de projetos. Por
fim, na Seção 7, são levantadas algumas discussões impor-
tantes sobre o tema.

2. Fundamentos do
pensamento moderno

As idéias desenvolvidas nos séculos XVI e XVII
influenciaram profundamente o pensamento moderno.
O conjunto delas, desenvolvidas por René Descartes,
Isaac Newton, Francis Bacon, John Locke, entre outros,
culminou em um novo método de investigação científica.
Baseado nos desenvolvimentos da física e da matemática
da época, o fundamento principal desse método é a me-
táfora do universo como uma máquina. Conhecido como
mecanicismo, essa noção de mundo prega que qualquer

sistema pode ser descrito mecanicamente por meio do
correto entendimento das suas partes e das leis que as
regem1'2. As principais características do pensamento
rnecanicista são:
1. Orientação quantitativa; o método científico analítico de

Descartes pressupõe a descrição matemática de todos os
fenômenos. Com isso, o mecanicismo descarto a impor-
tância defenômenos subjetivos, os quais não podem ser
adequadamente representados por medidos quantitativas
ou fórmulas matemáticas.

2. Determinismo: o pensamento cartesiano prega que qual-
quer sistema funciona de acordo com leis mecânicas que
podem ser adequadamente conhecidas. Dessa forma, o
comportamento de qualquer sistema pode ser previsto com
a utilização das suas leis fundamentais.

3. Reducionismo: a metáfora do universo como uma máqui-
na suporta a noção de que qualquer sistema pode ser des-
crito em função das suas partes. Além disso, todo sistema é
fechado por pressuposição, isto é, não possui interação com
o meio no qual está inserido. Assim, a decomposição de
um sistema é parte fundamenta! do método de investiga-
ção cartesiano.

4. Linearidade: o determinismo e o reducionismo em con-
junto ressaltam a noção linear de causa e efeito. Cada
fenômeno possui uma causa diretamente a ele relaciona-
da, que pode, através dessa ordenação lógica das partes
do sistema juntamente com suas leis, ser corretamente
entendido.

5. Previsibilidade: o mecanicismo assume que, conhecendo
as relações lineares de causa e efeito, um sistema qualquer
pode ter seu comportamento adequadamente previsto.

6. Controlabilidade: a previsibilidade e a linearidade implíci-
tas no pensamento cartesiano permitem assumir que os
sistemas são controláveis. Isto é, para se atingir um estado
desejado em um sistema qualquer, basta objetivamente
agir sobre este, de tal forma que o estado desejado seja
gerado.

Durante muito tempo as idéias mecanicístas foram
assumidas como sinônimo do único método de investiga-
ção científica válido. O sucesso se deu, em parte, devido à
capacidade do método analítico de Descartes explicar di-
versos fenômenos naturais elementares. O impacto desses
conceitos mecanicistas é amplo e muitas vezes implícito,
estendendo-se desde a medicina até a educação, passando
pelas estruturas institucionais e sua administração.

O trabalho pioneiro desenvolvido por Frederick Taylor
apresenta diversas características do método de investiga-
ção cartesiano e, talvez por isso, tenha sido Taylor batizado
o pai da administração científica. Em harmonia com as
noções mecanicistas, a organização racional do trabalho
proposta por Taylor está baseada na divisão do trabalho,
especialização e padronização. Com foco matemático, essa
visão da administração reduz significativamente o papel
social e humano da administração.
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Além de Taylor, as funções do administrador inicial-
mente propostas por Henri Fayol ressaltam também
a metáfora da organização como uma máquina, cujo
comportamento pode ser previsto e alterado com a atuação
coordenada do administrador.

Tanto Taylor quanto Fayol influenciaram profunda-
mente a administração moderna. Os fundamentos discuti-
dos por eles suportaram grande parte das técnicas de ges-
tão, inclusive da gestão de projetos. Sobre esses princípios
desenvolveu-se a grande maioria das técnicas clássicas de
gerenciamento, fortemente amparadas no planejamento,
monitoramento constante e controle [Dooley, 1997]. Essas
técnicas obtiveram sucesso em um contexto mercadológi-
co com dinâmica lenta. Todavia, a dinâmica do mercado
globalizado, impulsionada pela tecnologia da informação,
entra em conflito com esses conceitos clássicos. Esse fato
sugere que as mudanças necessárias, tanto na estrutura
organizacional quanto no gerenciamento de projetos, vão
além de novas técnicas de gestão, necessitando a utilização
de novos paradigmas na administração.

3. A estrutura organizacional
tradicional

O modelo tradicional de organização surgiu a partir
dos trabalhos pioneiros de Taylor e Fayol. Como descrito
anteriormente, esse modelo assume como princípio básico
a metáfora "organização como uma máquina" [Dooley,
1997]. A organização é entendida como um conjunto de
estruturas controlado pela equipe de gerentes. O controle
é amplo, explícito e exercido por meio da hierarquia, parte
intrínseca desse modelo organizacional. Além disso, assu-
nie-se implicitamente que o conjunto de gestores possui
todo o conhecimento e informação necessários para tomar
as decisões em tempo, além de saber o que efetivamente é
melhor para a empresa.

A metáfora "organização como uma máquina" supor-
tou também a utilização de outros conceitos mecanicistas
no modelo organizacional tradicional. O contexto rela-
tivamente estável permitiu abordagens deterministas e
reducionistas na solução de problemas. Previsões podiam
ser relativamente bem realizadas e o planejamento anual
se encarregava de gerar ações de controle e correção a
serem executadas no próximo período. O ciclo de planeja-
mento, execução, monitoramento e controle ficou bastante
conhecido como o ciclo PDCA. O reducionismo embasou
a descrição funcional ortodoxa, baseada em departamentos
separados formalmente baseados na descrição hierárquica
da organização.

A visão linear de causa e efeito suporta até hoje a cria-
ção de soluções rápidas para problemas complexos. Além
disso, a abordagem da organização como sistema fechado
pressupõe que efeitos de decisões tomadas não retornam à
organização na forma de ações do meio na mesma (retroa-
Hmentação).

Apesar de esses conceitos parecerem bastante simplis-
tas, é interessante lembrar que relações de causa e efeito

distantes no tempo são bastante difíceis de serem acessa-
das. A cri.se financeira atual é um exemplo desse fato, no
qual (de maneira simplificada) a criação de produtos finan-
ceiros em 1998 causou um efeito desastroso na economia
mundial apenas em 2008.

Por isso a grande maioria desses conceitos é atualmen-
te colocada em questão. O desenvolvimento tecnológico e a
crescente concorrência introduzem freqüentes mudanças
nas necessidades do consumidor. As ações da organização
são rapidamente percebidas e geram reações por parte da
concorrência que, por sua vez, atingem a própria organi-
zação. Por um lado, requisitos de qualidade e o desenvol-
vimento tecnológico implicam na necessidade de espe-
cialistas altamente qualificados. Por outro, a integração
organizacional e a imensa quantidade de dados disponível
requerem generalistas, capazes de entender o contexto
organizacional e as relações dinâmicas da organização
com seu meio.

Esses novos requisitos colocam os modelos derivados
dos conceitos mecanicistas em xeque. Organizações estáti-
cas e inflexíveis evoluem lentamente e perdem espaço no
mercado global. Neste contexto, a flexibilidade, a capaci-
dade de adaptação e de transformação organizacionais
são propriedades que permitem à organização responder
rapidamente a novas demandas, e por isso recebem novo
foco.

É importante diferenciar os termos flexibilidade,
capacidade de adaptação (ou adaptabilidade} e capacidade
de transformação (ou transformabilidade). O conceito de
flexibilidade tem sido estudado há mais de 6o anos, como
bem descrito na revisão feita em Golden e Powell (2000).
Utilizado em diversos contextos diferentes, esse conceito
varia bastante em função do seu escopo. Devido ao enten-
dimento muitas vezes confuso do termo, utilizam-se neste
trabalho as definições propostas em Wéstkàmper et ai.
(2000).

• Flexibilidade: um sistema é dito flexfoet quando suas
características podem ser modificadas deforma reversível
e dentro de limites pré-estabelecidos frente a diferentes
circunstâncias do meio.

• Adaptabilidade; um sistema é dito adaptável quando tan-
to sua estrutura física quanto seu comportamento podem
ser modificados para reagir a circunstâncias desconhecidas
do meio.

• Transformabilidade: um sistema é dito capaz de se trans-
formar (ou transformável) quando dispõe de voríahilidade
estrutural, processual e comportamento! intrínsecas. Com
a variabilidade um sistema transformável é capaz de agir
tanto reativamente às mudanças no meio quanto pró-
ativamente interferir no meio para modificá-lo. Assim, suas
ações podem ter efeito tanto no próprio sistema quanto no
seu meío.
Embora complementares, os três conceitos são bastan-

te diferentes. A flexibilidade é uma propriedade planejada
e construída no sistema. Além disso, esta possui certa
reversibilidade em um domínio pré-defmido. Assim, uma
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linha de produção flexível pode ser
configurada para permitir que produ-
tos distintos sejam produzidos, sem
a modificação da estrutura física da
linha. Todavia, os produtos produzí-
veis pela linha devem ser previamen-
te planejados, para que a linha seja
adequadamente construída.

Enquanto a flexibilidade envolve
reversibilidade e, portanto, não inclui
a modificação estrutural do sistema, a
adaptabilidade relaxa essa pressuposi-
ção. O conceito envolve a modificação
estrutural do sistema para reagir a
mudanças imprevistas e não planeja-
das (ao contrário da flexibilidade). Na
maioria dos casos a adaptabilidade
envolve custos elevados de reversão.
Seguindo o exemplo, uma linha de
produção adaptável é modular, de
tal forma que novos produtos (não
planejados no momento da constru-
ção da linha) possam ser produzidos
corn a reconfiguração e reorganização
física da mesma.

Tanto a flexibilidade quanto a
adaptabilidade são características
passivas. Isso significa que o siste-
ma pode ser utilizado em diferentes
circunstâncias planejadas (flexibili-
dade) ou então o mesmo pode ser
modificado para novas circunstâncias
(adaptabilidade). Importante é o fato
de que sistemas flexíveis e adaptáveis
necessitam de intervenções externas

(por exemplo, da gerência) para uti-
lizar essas propriedades. O conceito
de capacidade de transformação, ou
transformabilidade, por outro lado,
é uma propriedade atira do sistema,
Esse conceito engloba também o
aspecto social, incluindo a flexibili-
dade e a adaptabilidade. Uma linha
de produção transformável é, neste
contexto, um sistema (que inclui seus
operários) capaz de aprender com o
passado, identificar tendências e se
modificar, tanto para melhor reagir,
quanto para melhor se preparar para
circunstâncias futuras, sem a necessi-
dade explícita de intervenção externa.

A capacidade de transformação,
diferente da flexibilidade e da capaci-
dade de adaptação, é uma caracterís-
tica intrínseca do sistema e não pode
ser facilmente planejada e adquirida.
Muito mais ampla, a capacidade
de transformação envolve a organi-
zação como um todo, incluindo as
estruturas física, tecnológica e social,
culminando com a necessidade de
um novo modelo organizacional.

4. O modelo
organizacional
de Stuttgart

O modelo organizacional de
Stuttgart surgiu de um projeto
fomentado pelo governo alemão na

universidade de Stuttgart sob o tema
"Estruturas organizacionais trans-
formáveis" com foco principal em
sistemas produtivos em série e ricos
em variantes. O projeto estendeu-se
de 1997 até 2008 e produziu diversos
métodos, modelos e processos que
foram então aplicados e testados em
empresas parceiras (Westkãmper,
2006). O foco principal desse traba-
lho foi detalhar um possível modelo
organizacional do futuro, capaz de
suprir o requisito transformabilidade
imposto pelo mercado atual.

A orientação metodológica uti-
lizada na criação do modelo organi-
zacional de Stuttgart é mostrada na
Figura i. Ao contrário do modelo
clássico, baseado nas noções mecani-
cistas, o modelo de Stuttgart possui
como base teórica a teoria geral dos
sistemas, a teoria da complexidade e
os sistemas complexos adaptativos.

Conforme Augustine et al.(2oo5),
sistemas complexos adaptativos são
abertos, não lineares e dinâmicos.
A não linearidade impossibilita
acessar o resultado do todo a partir
da simples soma das partes. Sistemas
abertos interagem afetando e sendo
afetados pelo seu meio. Não existe
controle do meio pelo sistema ou
vice-versa. Por fim, processos e com-
portamentos de sistemas dinâmicos
variam com o tempo. Nesse tipo de
sistema a ordem é uma propriedade
emergente e surge da interação entre
suas partes, Estas, por sua vez, são
formadas por agentes semi-autõno-
mos que buscam objetivos e se adap-
tam a mudanças no meio. A interação
entre os agentes é definida localmen-
te por meio de um conjunto de regras
simples e determina o comportamen-
to do sistema como uni todo.

Ao contrário do reducionismo
mecanicista, o pensamento sistêmico
parte do holismo como princípio, as-
sumindo que o todo extrapola a soma
das partes'. O pensamento sistêmico
possui suas raízes na antiga Grécia e
tornou-se conhecido com o trabalho
do biólogo Ludwig von Bertalanffy,
pioneiro na Teoria Geral de Sistemas
(Jackson, 2003). Essa abordagem
assume que o estado de equilíbrio de
um sistema é dinâmico e não estáti-
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co, mantido por meio de contínuas flutuações de variáveis
internas inter-relacionadas (conceito conhecido como
homeostase [Capra, 1982]).

A abordagem dos sistemas abertos, em permanente
interação com. seu meio, deu origem ao conceito de inter
dependência e co evolução sistema /meio. A coevolução
presume que alterações no meio são percebidas de alguma
forma pelo sistema. Caso essas alterações estejam dentro
dos limites de flexibilidade do sistema, este se modifica
para melhor reagir ao novo meio, de um lado transfor-
mando-se para restabelecer sua flexibilidade inicial e, de
outro, influenciando o próprio meio (Capra, 1982). Desta
forma, mais próspero é aquele sistema cuja capacidade
de se transformar permite maior e mais rápida adaptação
a mudanças no meio. Interessante é o fato de que esta
capacidade de evolução é uma característica intrínseca do
todo sistema e não pode ser atribuída a partes distintas do
mesmo.

Além da coevolução, propriedades emergentes do
sistema surgem da noção de que um sistema não pode ser
decomposto. Essas propriedades não podem ser identifica-
das nas partes, apenas na interação destas no todo4.

Os conceitos emergência e coevolução nortearam o
desenvolvimento do modelo organizacional de Stuttgart. A
idéia é gerar a capacidade de transformação como proprie-
dade intrínseca e emergente da organização. Desta forma,
essa capacidade não é uma característica previamente
planejada e construída, mas uma propriedade imanente
do sistema que se revela na interação das suas partes.

A combinação da teoria geral de sistemas com a teoria
da complexidade resultou em um modelo organizacional
holístico no qual a organização é descrita como um siste-
ma complexo descentralizado de unidades de desempenho
semiautônomas (Figura 2). Essas unidades constituem
o bloco básico do modelo. Semelhante com uma célula
biológica, cada unidade de desempenho possui interfaces

com as outras unidades, processos próprios de controle
e execução, objetivos e recursos. Cooperação, auto-orga-
nização, auto-otimização, autocontrole, autoconfiguração
e inteligência técnica são propriedades dessas unidades,
possibilitadas não somente graças à capacitação humana,
mas também por meio de respectivos sistemas técnicos e
de informação. Cada unidade de desempenho se organiza
como uma rede complexa de elementos que, por sua vez,
se estruturam a partir dos mesmos princípios das próprias
unidades (Westkãmper, 2006).

A estrutura da organização como um conjunto de uni-
dades de desempenho semiautônomas conectadas busca
a ordem e a capacidade de transformação como proprieda-
des emergentes. Desta forma, mudanças são rapidamente
detectadas pelas unidades de desempenho responsáveis e
transmitidas à rede como um todo.

Para possibilitar a busca de uma estratégia central, as
unidades de desempenho estão organizadas em níveis,
conforme a Figura 3. E importante ressaltar que a organi-
zação em níveis é responsável pela transmissão de objeti-
vos e estratégias, todavia, não existe relação de hierarquia,
representada pelo monitoramento e controle entre níveis
distintos. Assim, o gerenciamento e a execução acontecem
dentro de cada unidade de desempenho. A organização
em níveis fornece um meio orientado aos resultados a fim
de garantir a busca pelo objetivo da organização, além de
auxiliar o entendimento do conjunto como um todo.

A capacidade de cooperar com essa rede é uma pro-
priedade elementar de cada unidade de desempenho (Wes-
tkamper, 2006). A cooperação entre unidades acontece
tanto horizontal quanto verticaEmente. Seus processos
de gestão habilitam o trabalho conjunto com unidades
no mesmo nível e em níveis diferentes. A automatização
pode ser alcançada utilizando agentes capazes de negociar
e interagir orientados pela situação específica, atingindo
eficiência máxima com respeito aos recursos disponíveis.
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Métodos clássicos de planejamento, baseados sobre-
tudo no planejamento orçamentário anual, não possuem
a agilidade necessária para lidar com a dinâmica atual. A
complexidade e a incerteza do mercado limitam a capaci-
dade de planejamento (Volberda, 1997)- Neste contexto,
formatos de planejamento contínuo e participativo são
necessários. O planejamento no modelo de Stuttgart
ocorre interativamente por meio do trabalho contínuo
de diferentes unidades de desempenho. Ferramentas de
planejamento, amparadas pelo uso da simulação e reali-
dade virtual, possibilitam a interação de diversas unidades
de desempenho na busca pela estratégia organizacional5

Assim, a coevolução organização/meio é garantida com
o planejamento c a configuração contínua da estrutura
organizacional.

Esse modelo de organização apresenta as característi-
cas de um sistema adaptativo complexo e permite à organi-
zação alcançar elevado nível de otimização enquanto reage
rapidamente às mudanças. Além disso, o modelo Stuttgart
rompe com paradigmas clássicos de gestão. Apesar de
ainda teórico, diversos métodos de gestão e estruturas
organizacionais exibem características que remetem
aos conceitos fundamentais desse modelo. Abordagens
colaborativas, dentre elas o CPFR6 e o S&OP7 apresentam
diversas características do planejamento contínuo e intera-
tivo do modelo de Stuttgart. No artigo de Manager (2009),
da Harvard Business Manager, John Chambers, CEO da
Cisco, ressalta como estruturou grêmios para identificação
de tendências e desenvolvimento de novos produtos em
uma estrutura bastante semelhante àquela das unidades
de desempenho. A própria gestão ágil de projetos, descrita
em detalhes na seção 6, apresenta diversas semelhanças
com esse modelo organizacional.

Os requisitos de capacidade de transformação alcan-
çam também a gestão de projetos. Mudanças repentinas

nos desejos dos clientes, introduções de novas tecnologias
pelos concorrentes e situações inesperadas de mercado exi-
gem da gestão de projetos ampla capacidade de se adaptar,
sem permitir impactos significativos no custo, qualidade
ou prazo de entrega.

5. Conceitos clássicos da
gestão de projetos

Nesta seção algumas definições consagradas da gestão
de projetos são apresentas sob a perspectiva das noções
mecanicistas discutidas na seção 2.

5.1 Definições
Um correto entendimento do termo "gestão de proje-

tos" só pode ser alcançado com as definições dos termos
gestão ou gerenciamento e projetos.

O termo "projeto" é amplamente discutido e definido
na literatura. Apesar disso, são comuns nas definições as
características temporariedade e resultado exclusivo. O
PMI® (2004) define: "um projeto é um esforço temporário
empreendido para criar um produto, serviço ou resultado
exclusivo".

Não menos controversa é a definição do termo
"gestão". Wolfgang Staehle diferencia a gestão funcional,
relacionada à descrição de processos e atividades, da gestão
institucional, referente às pessoas e aos grupos que as
executam (Staehle, 1985).

A definição de gestão de projetos está baseada na
gestão funcional. De acordo com as normas industriais
alemãs (DIN 69901), a gestão de projetos consiste no
conjunto total de atividades, organização, técnicas e meios
para a execução de um projeto. Analogamente, o PMI®
define o gerenciamento de projetos como a aplicação de
conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às ati-
vidades do projeto a fim de atender seus requisitos (PMI®,
2004).

Para os fins deste trabalho, todavia, é importante citar
que tanto as normas alemãs quanto o PMI® encaram o
projeto como uma seqüência de atividades linearmente
distribuídas, fato evidenciado no próprio PMBOK® (PMI®,
2004):

"O gerenciamento de projetos é realizado através da apli-
cação e da integração dos seguinte? processos de gerenciamento
de projetos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento
e controle e encerramento. O gerente de projetos é a pessoa
responsável pela realização dos objetivos do projeto".

Essa visão da gestão de projetos está impregnada de
conceitos mecanicistas. A visão linear do projeto sugere
a noção do projeto como um sistema fechado, isto é,
isolado do seu meio. Além disso, assume que um projeto
é relativamente planejável. O plano resultante pode então
ser detalhado e subdivido e, como prega o reducionismo
(e o gráfico de Gantt), o projeto como um todo se constitui
da simples soma de todas suas atividades executadas com
sucesso. Esses conceitos são adequados àqueles projetos
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cujos ambientes são relativamente estáticos e cujos requi-
sitos não variam muito.

5.2 Objetivos da gestão de projetos
Os objetivos clássicos da gestão de projetos podem ser

agrupados e representados por custo, prazo e qualidade.
É interessante notar que esses estão intrinsecamente
relacionados ao produto final do projeto, não possuindo
ligação direta com os processos de gestão de projetos.
Essa característica deriva da pressuposição mecanicista do
projeto como um sistema fechado estático que pode ser
planejado e controlado para atingir objetivos bem defini-
dos. Por outro lado, assumir o projeto como um sistema
aberto, interagindo constantemente com seu meio, impli-
ca modificar também os objetivos da gestão de projetos,
somando a capacidade dos processos de gestão de projetos
de se transformarem para reagir a mudanças no meio em
que o projeto está inserido, mantendo-se os objetivos de
custo, qualidade e tempo.

5.3 Organização e fases de um projeto
Com os objetivos principais de reduzir a complexidade

e aumentar a controlabilidade do projeto, este pode ser
dividido em fases. Segundo o PMBOK® "o ciclo de vida do
projeto define as fases que conectam o inicio de um proje-
to ao seu final". Esse ciclo de vida estende-se de tal forma
que os resultados de uma fase formam o conjunto de
matérias-prima da próxima. As transições entre fases são
pontos críticos no ciclo de vida de um projeto. Idealmen-
te, os produtos de cada fase devem ser adequadamente
mensuráveis e verificáveis, de tal forma que as transições
ocorram por meio de tomadas rápidas de decisão. Cada
transição é assim marcada pela verificação da completude
e qualidade dos produtos gerados, aprovando-se o término
da fase em questão (PMI®, 2004). Todavia, não é inco-
mum observar casos em que fases posteriores comecem

antes do término completo das fases antecedentes, sobre-
tudo quando técnicas como engenharia simultânea são
utilizadas.

Em geral, não existe um ciclo de vida padrão de proje-
tos, pois estes variam muito em complexidade e tamanho,
Contudo, o ciclo de vida da grande maioria dos projetos
apresenta as seguintes características (PMI®, 2004):

• a grande maioria das fases é seqüencial;

• níveis de custo e de pessoal crescentes nas fases iniciais,
elevados nas fases intermediárias e decrescente nas fases

finais do projeto e

• elevado grau de Incerteza e de risco nas fases iniciais que
diminuem no decorrerão projeto, alcançando maior pro-
babilidade de sucesso à medida que o projeto se aproxima
do f m.
A seqüência típica de fases está demonstrada na

Figura 4, extraída do PMBOK®. Nesta figura observam-se
também as principais entradas e saídas de cada fase.

Como nas definições dos termos "projeto" e "gestão de
projetos", conceitos mecankistas pregam também a estru-
tura seqüencial típica de um projeto. A linearidade é urna
característica predominante dessa estrutura, que pressu-
põe pouca interação das fases do projeto com as antece-
dentes e com o seu meio8. A ilusão de que todos os passos
do projeto podem ser adequadamente planejados, a priori,
contribui para que projetos sejam divididos em fases cujas
importantes interações são freqüentemente parciais ou
totalmente ignoradas. Em um contexto dinâmico, onde
modificações nos requisitos são freqüentes, a visão linear
do projeto se toma incompatível com os requisitos da
organização.

Outra característica interessante das técnicas clássicas
de gestão de projetos é a tendência de se avaliar sobretudo
aspectos quantificáveis na mudança entre fases. Neste sen-
tido, custo, padrões de qualidade e tempo são priorizados
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e aspectos menos objetivos como valor adicionado para o
cliente, satisfação da equipe, etc. são, em geral, menospre-
zados.

5.4 Estrutura organizacional de projetos
O gerenciamento de projetos implica em uma estru-

tura organizacional própria para a duração do projeto que
está, quase sempre, conectada à estrutura da organização
executora (Kuster et ai., 2006, Schelle et ai., 2005). Esta,
segundo o PMBOK®, "limita a disponibilidade de recur-
sos em um espectro de uma estrutura funcional a uma
estrutura por projeto, com diversas estruturas matriciais
intermediária".

Nas estruturas organizacionais citadas na literatura
é interessante o papel diferenciado conferido ao gerente
de projetos, independentemente da estrutura em ques-
tão. Ele é colocado em uma posição hierárquica superior,
sendo responsável pelo planejamento, monitoramento,
controle e, principalmente, resultados alcançados. Essas
estruturas refletem a visão mecanicista de uma máquina
dirigida pelo gerente de projetos. O controle é explícito
e a estrutura - seja orientada por projetos, matricial ou
então funcional - é formal e centralizada no gerente, que
possui sempre a melhor decisão. Atualmente, o ambiente
turbulento e a velocidade com que modificações e soluções
são requisitadas diminuem a eficiência dessas formas de
organização. Assim, uma revisão desses conceitos se faz
necessária. Todavia, para que um projeto possua caracte-
rísticas como elevada capacidade de adaptação, não basta
modificar suas técnicas. As estruturas do projeto e da
organização executora necessitam também ser capazes de
se transformar.

6, A gestão de projetos em estruturas
organizacionais transformáveis

Os desafios impostos por um meio turbulento à
estrutura organizacional alcançam a gestão de projetos.
Esta deve ser capaz de se transformar e de reagir aos novos
requisitos do cliente e do mercado, ao desenvolvimento
tecnológico, ao reduzido tempo para o mercado, etc. Me-
todologias estáticas de gestão, baseadas no planejamento
e controle de aspectos quantitativos, possuem as mesmas
desvantagens do modelo clássico de gestão.

Neste contexto surge a questão: como modificar as
técnicas de gestão para que um projeto exiba as mesmas
propriedades de transformabilidade, a exemplo do modelo
de Stuttgart? Diversos resultados já foram alcançados
nesse sentido, apesar de não serem abordados diretamen-
te dessa forma. Dentre eles, ressalta-se a Gestão Ágil de
Projetos, inicialmente concebida para o desenvolvimento
de softwares. Com relação a projetos de desenvolvimento
de software, em Augustine et ai. (2005) é descrito:

"Metodologias tradicionais de desenvolvimento podem
ser caracterizadas por refletir processos lineares e seqüen-
ciais. Em conjunto com os métodos relativos de gestão
[de projetos] essas metodologias podem ser eficazes no
desenvolvimento de softwares com requisitos estáveis,

conhecidos e coerentes. Todavia, a maioria dos esforços
de desenvolvimento são mais prováveis de acontecer em
ambientes voláteis, nos quais organizações adaptam-se
a novas tecnologias, mercados e ambientes sociais. Os
requisitos modificam-se rapidamente, muitas vezes na
'velocidade da internet'".

Essa descrição pode ser estendida para a gestão de
projetos como um todo, no sentido de que o ambiente dos
projetos de software foi apenas um dos primeiros a serem
atingidos pela dinâmica do meio.

Técnicas clássicas de gestão de projeto como, por
exemplo, a análise de riscos, são técnicas úteis na redução
dos impactos de mudanças (Ibbs et ai., 2001). O problema
dessas técnicas reside na necessidade de identificação
antecipada dos riscos e no planejamento de ações de
mitigação ou de contingência. Isto é, essas técnicas se
assemelham à flexibilidade e à adaptabilidade, que necessi-
tam ser previamente planejadas e construídas rio sistema.
Em ambientes dinâmicos imprevisíveis, essas técnicas se
revelam bastante limitadas.

Neste contexto, aumentar o número de técnicas de
planejamento e controle geralmente se traduz em
overhead extra para o projeto, sem necessariamente
contribuir para a ordem e eficiência. Assim, a exemplo do
modelo organizacional de Stuttgart, o principal requisito
torna-se a capacidade do projeto de se transformar pró e
reativamente, adaptando-se para atingir seus objetivos efi-
ciente e eficazmente. Para alcançar a capacidade de trans-
formação em um projeto, sem sobrecarregar o mesmo
com excesso de métodos, novas técnicas são necessárias,
cujos fundamentos distanciam-se dos conceitos meca-
nicistas discutidos. Como destaca Híghsmith (2004), "a
gestão de projetos precisa ser modificada. [...] para permitir
uma reação mais rápida, flexível e agressiva às necessi-
dades do cliente". Da mesma forma, Nikander e Eloranta
(2001) declaram que "os métodos clássicos de controle em
projetos estão baseados [...] nas informações históricas de
projetos. Esses métodos utilizam tendências para prever
eventos futuros. Com essas técnicas, contudo, é difícil se
prever eventos ou situações que nunca ocorreram, ou que
excedem o domínio direto do projeto".

Enquanto as técnicas clássicas de gestão de projetos se
baseiam na capacidade de planejamento, diversas técnicas
de controle de modificações foram criadas com o objetivo
de prevê-las e controlá-las adequadamente. Os processos
descritos no PMBOK® para controle de modificações
partem do princípio que essas modificações podem ser
devidamente planejadas e gerenciadas por meio dos
respectivos processos (em geral, controle de mudanças,
gerenciamento do escopo e de riscos). Algumas dessas téc-
nicas foram estendidas, como é o caso do método descrito
em Nikander e Eloranta (2001), para o reconhecimento de
mudanças em tempo através da identificação antecipada
de sinais.

Outro exemplo é descrito em Olsson (2006), que
diferencia duas estratégias para a gestão de mudanças. De
acordo com o autor, pode-se evitá-las ou minimizar seus
impactos. A partir dessas estratégias são ressaltadas três
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estratégias que podem ser distinguidas na busca pela flexi-
bilidade: late lockíng- "congelamento'7 tardio de requisitos,
step-by-step locking - "congelamento" sucessivo de requisi-
tos, e contingency planing- planejamento de contingências.
É importante citar que as estratégias propostas por Olsson
(2006), com exceção do planejamento de contingências
- este baseado na pré-idenüficacão de riscos potenciais -
objetivam a flexibilidade simplesmente cora a tomada de
decisão tardia. Assim, essas estratégicas não requerem
uma mudança radical na forma como um projeto é geren-
ciado. Um passo além está a proposta descrita em Ibbs
et ai. (2001) na qual se pressupõe que, para se gerenciar
mudanças adequadamente, uma cultura de adaptação e
combate a mudanças é necessária. Apesar de reconhecer
a cultura como aspecto fundamental, essa estratégia é
descrita como um processo, fato que ressalta a tentativa de
imposição externa (por parte do gerenciamento de proje-
tos) de técnicas de controle e adaptação a mudanças.

Assim, cada uma das técnicas citadas parte do princí-
pio de que um projeto é gerenciado de forma centralizada
por um conjunto de gerentes. Pré-requisito dessa hipótese
é a capacidade da equipe de gerenciamento de executar
adequadamente os processos de gestão de mudanças, in-
cluindo todo o overhead administrativo que tais processos
requerem. Apesar da descrição detalhada desses proces-
sos, são raros os projetos que os executam efetivamente,
incluindo o correto planejamento, a completa documenta-
ção e o correto processo de tomada de decisão. Os autores
remetem aos leitores uma reflexão crítica sobre o número
de projetos executados nos quais o processo de controle
integrado de mudanças proposto pelo PMBOK® tenha
sido ampla e corretamente utilizado (incluindo a correta
avaliação de impactos, documentação, geração de ações
preventivas e corretivas, etc.) sem prejudicar o prazo, custo
ou qualidade do projeto.

Como no caso do modelo organizacional de Stuttgart,
a capacidade de transformação intrínseca do sistema, sem
a sobrecarga com processos de planejamento e controle,
torna-se um objetivo central para a gestão de projetos.
No modelo organizacional de Stuttgart esse objetivo é
alcançado por meio da estrutura baseada em unidades
de desempenho semiautônomas. A estrutura clássica da
gestão de projetos, bastante centralizada e hierárquica,
implica elevado esforço do gerenciamento no adequado
controle de mudanças, resultando em um processo lento
e ineficiente de tomada de decisões. Nesse sentido, a
exemplo da estrutura organizacional, novos princípios,
métodos e técnicas de gestão de projetos são necessários
para possibilitar a gestão de mudanças sem sobrecarregar
o projeto.

6.1. O gerenciamento ágil de projetos
Em fevereiro de 2001, como resultado de um encontro

de YJ especialistas na área de software surgiu o "Manifes-
to pelo Desenvolvimento Ágil de Software" (Highsmith,
2004):

"Nós estamos descobrindo melhores formas de de-
senvolver software praticando e ajudando outros a fazê-lo.
Neste trabalho nós valorizamos:

• indivíduos e interações sobre processos e ferramentas;

• produto (software) funcionai sobre documentação compre-
ensível;

• colaboração com o consumidor sobre negociação contra-
tual e

• responder a mudanças sobre seguir um plano.
Isso significa: enquanto os itens à direita são importan-

tes, nós valorizamos mais os itens à esquerda".
Embora os valores do manifesto ágil se referissem

inicialmente ao desenvolvimento de software, pode-se
facilmente transportá-los à gestão de projetos em. geral
(Highsmith, 2004). Apesar de claramente exposto no
Manifesto, é importante lembrar que os valores à direita
de cada afirmação não são irrelevantes, apenas menos im-
portantes do que os valores do lado esquerdo (Highsmith,
2004). Isso significa que as técnicas e processos clássicos
descritos, por exemplo, no PMBOK®, continuam sendo
relevantes. Todavia, ressaltam os autores do Manifesto
que o objetivo principal da gestão de projetos não deve ser
a gestão em si, mas o valor final entregue ao cliente. Em
Augustine (2005) argumenta-se:

"ao impor mais e mais controle, gerentes [de projetos] po-
esquecer seu propósito originai - criar ordem. Nesses casos,

iem vir a acreditar que mais controle gera mais ordem.
Infelizmente, essa visão não considera as incertezas inerentes
ao mundo real".

De outra forma, argumenta Highsmith (2004) com
relação a projetos de desenvolvimento de produtos:

"a questão central para gerentes de projetos, membros da
equipe e executivos é 'como a gestão de projetos adiciona valor
ao projeto?' Infelizmente muitos desenvolvedores de produtos
consideram a gestão de projetos como um empecilho - um
obstáculo, não uma ajuda. [...] 'Compre pizza e fique fora do
caminho!' expressa a visão de muitos times de desenvolvimento
sobre uma "boa' gestão de projetos. Ao invés de 'overhead', a
gestão de projetos deveria ser vista como liderança inspiradora,
com foco em entregar valor ao cliente",

Tanto Highsmith quanto Augustine acreditam que
métodos de gestão inspirados nos valores do Manifesto
podem gerar tanto a capacidade de transformação quanto
mais valor para o cliente. Com o Manifesto surgiu, nesse
contexto, o termo 'agilidade'. O termo designa as técnicas
que contribuem na busca dos valores pregados pelo Mani-
festo. Algumas definições de agilidade são:

• é tanto a capacidade de reagir a mudanças quanto causar
mudanças para gerar vantagens competitivas em um
ambiente turbulento (Highsmith, 2004).

• é Q capacidade de encontrar o balanço entre flexibilidade e
estabilidade (Highsmith, 2004).

• é a capacidade de gerar valor para o cliente e ao mesmo
tempo combatera im previsibilidade e a dinâmica de um
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projeto percebendo e adaptando-se a mudanças (Augusti-
ne, 2005).
A agilidade só é alcançada com o equilíbrio correto

entre estrutura e autonomia. Novamente, descreve Highs-
mith (2004): , (

"a idéia de- estrutura suficiente, mas não demasiada, dire-
ciona os gerentes ágeis de projetos a continuamente questionar:
'qual é a mínima estrutura necessária para obter sucesso?'
Estrutura demasiada limita a criatividade. Pouca estrutura
gera ineficiência".

Neste sentido, estrutura significa utilizar métodos de
gestão para o planejamento, execução e controle do proje-
to. Aspecto relevante da 'agilidade' é sua proximidade com
o conceito de 'transformabilidade'. Ambos os conceitos
têm foco na capacidade do sistema (seja um projeto, seja
uma organização) de se transformar ativa e reativamente
na busca de vantagens competitivas. Esse fato não é mera
coincidência, uma vez que a teoria fundamental do mode-
lo organizacional de Stuttgart é a mesma da gestão ágil de
projetos.

A gestão ágil de projetos é, com isso, descrita por Au-
gustine et ai. (2005) como:

"o trabalho de energizar, dar autonomia e habilitar times
de projeto a entregar valor rápida e confiavelmente através do
aprendizado continuo, engajamento do cliente e da adaptação
às mudanças nas suas necessidades e no meio ambiente".

A definição ressalta que a gestão ágil de projetos não
forma um conjunto de métodos e processos capazes de
substituir aqueles descritos no PMBOK®. A gestão ágil se
apresenta como uma filosofia de gestão em que as técnicas

e processos descritos no guia do PMI® possam ser mais
eficaz e eficientemente utilizadas, sem que o projeto seja
sobrecarregado.

A incerteza e imprevisibilidade atuais impedem o
completo planejamento de um projeto. Para tratar essa
limitação, a gestão ágil de projetos, a exemplo do modelo
organizacional de Stuttgart, fundamenta-se nas teorias
geral de sistemas e da complexidade, em especial nos sis-
temas complexos adaptativos. Essa abordagem reconhece
a existência de comportamentos emergentes. Com isso, o
atributo agilidade (a exemplo da capacidade de transforma-
ção) é alcançado por meio de uma estrutura coerente que
a habilita como propriedade emergente. Nessa estrutura o
gerente de projetos assume um novo papel, pois ao invés
de buscar a ordem usando processos de planejamento e
controle, ele assume uma função de suporte à equipe.

Um projeto ágil é formado por um conjunto de times
semiautônomos, conforme demonstrado na Figura 5. A
comunicação ocorre livremente nos diferentes níveis do
projeto. Diferentemente da estrutura mecanicista clássica,
o acesso à informação é garantido a todos os participantes.
Grande parte das decisões é tomada de forma autôno-
ma pelos próprios membros dos times. Além disso, ao
contrário da relação clássica contratual, o cliente (ou um
representante direto deste) integra diretamente o time de
projetos, permitindo a troca rápida de informações. A re-
dução do ciclo de informação, garantida pelo amplo acesso
às mesmas, permite uma reação rápida a modificações.
Para se conseguir uma estrutura efetivamente ágil, diver-
sas práticas foram desenvolvidas a partir dos conceitos
fundamentais dos sistemas complexos adaptativos. Essas
práticas são descritas nas próximas seções9.

6.1.1 Times pequenos e semiautônomos
A gestão ágil de projetos reconhece as estruturas so-

ciais (grupo de pessoas) tanto a formal quanto a informal
como igualmente importantes para um projeto. Dessa
forma, busca-se atingir as propriedades desejáveis de cada
uma delas. Isso só é possível equilibrando hierarquia,
limites e regras (estrutura formal) e liberdade e autono-
mia (estrutura informal). Segundo Augustine (2005), as
seguintes práticas auxiliam a busca deste equilíbrio:
1. identificara comunidade do projeto: essa prática sugere

que o gerente identifique todos aqueles relacionados ao
projeto. Assemelha-se a um mapa de shareholders.

2. Definir uma estrutura formal holográjica: a exemplo de
uma holografia, em que as partes contêm a imagem como
um todo, os membros de um time ágil de projetos devem
ser não somente especialistas., mas também generalistas,
no sentido que entendem o projeto e o contexto no qual
está inserido. Com isso cada time semiautônomo espe-
lha o projeto em sua totalidade, permitindo decisões em
benefício do projeto e da organização e não de algum time
ou técnica particular. Essa idéia é contrária aos princípios
mecanicistas de divisão do trabalho, padronização, especia-
lização, monitoramento e controle.
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U ...o valor deste trabalho está em reconhecer os fundamentos comuns da
gestão de projetos e dos modelos organizacionais o que nos permite gerar tanto
organizações quanto projetos transformáveis. Os princípios da coevolucão
aplicados à organização como meio e ao projeto como sistema, levam à capacidade
de transformação."

3. Buscar participantes disciplinados: a agilidade como
característica emergente só pode ser alcançada se os
membros do time não necessitarem de monitoramento
e controle mecanicistas. Neste contexto a autodiscíplina
inclui: )- aceitar responsabilidades individuais; 2- avaliar
a realidade por meio da coleta de dados e do pensamento
analítico; 3- participar ativamente de discussões, debates
e da tomada de decisão e 4- aceitar trabalhar em uma
estrutura auto-organizável.

4. Promover a excelência técnica: no sentido ágil, a excelência
técnica extrapola o conceito mecanicista de especialização.
Não existe diferenciação entre tomadores de decisão e exe-
cutores. Espera-se que cada participante possua múltiplas
capacidades e possa agir em diferentes aspectos do projeto.
Essa característica permite a compreensão efetiva dos com-
promissos existentes em cada decisão, sempre em beneficio
do valor para o cliente.

5. Incentivar o trabalho em equipe: com o objetivo de gerar
a responsabilidade pelo projeto como um todo, times ágeis
requerem elevado grau de cooperação, colaboração e con-
fiança. Isso é alcançado em relações equilibradas de poder,
intensiva colaboração com o cliente e processos participati-
vos de tomada de decisão.

6.1.2 Visão compartilhada
Peter Senge (1990) descreve: "uma visão comparti-

lhada transforma o relacionamento das pessoas com a
organização. Esta não é mais 'a organização deles'; esta se
torna a 'nossa organização'". A percepção do projeto como
nosso projeto é o objetivo da criação de uma visão compar-
tilhada. Em geral essa percepção é alcançada implantando-
se visões compartilhadas do time, do projeto e do produto
(Augustíne, 2005).

• Visão do time: a visão de um time ágil incluí os seguintes
aspectos: geração regular de valor para o cliente; percepção
positiva de mudanças; suporte à comunicação efeedback
e elevado grau de autodisciplina. A visão do time contribui
para criar uma visão compartilhada respondendo à per-
gunta: como nos gostaríamos de trabalharjuntos?

• Visão do projeto: a visão compartilhada do projeto estabe-
lece um entendimento comum sobre as atividades futuras,
os objetivos, resultados e o escopo do projeto, bem como
sobre o relacionamento do projeto com outros projetos na
organização. Além disso, essa visão busca o entendimento
comum da contribuição do projeto para a estratégia orga-
nizacional. Assim, com G visão do projeto cada membro é
capaz de entender seu papel e suas responsabilidades, não
só no projeto, mas na organização como um todo.

• Visão do produto: essa visão permite aos membros do
time desenvolverem o entendimento comum do produto e
do seu potencial cliente. É ela também a responsável por
conferir ao time o entendimento dos diferenciais e dos re-
sultados esperados com o produto. Essa visão clara permite
a correta definição e avaliação do efetivo valor fornecido ao
cliente

6.1.3 Regras simples
A teoria da complexidade prega que o comportamen-

to complexo de um sistema é resultado da interação das
suas partes com regras simples. Estas são responsáveis
por conferir autonomia e direcionamento na tomada de
decisão. O conjunto de regras é derivado de uma avaliação
do contexto organizacional. A partir desta, uma metodolo-
gia individualizada para cada projeto deve ser desenvolvida
(Augustine, 2005). O gerente é livre para escolher as técni-
cas a serem utilizadas (por exemplo, entre os processos e
técnicas citados no PMBOK®). A idéia, porém, é adaptá-las
às necessidades locais.

6.1.4 Acesso livre às informações
A tomada de decisão autônoma só é possível com

informações corretas e atuais. Na gestão ágil de projetos,
as informações não são privilégios da gerência, mas um
bem comum disponibilizado em sistemas adequados. A
troca de informações é encorajada em um local de trabalho
comum, que pode ser tanto físico quanto virtual, Por fim,
a participação direta do cliente como parte do time permite
a troca contínua de informações entre time e cliente e
vice-versa.

6.1.5 Estilo leve de gerenciamento
Augustine (2005) descreve: "o objetivo de práticas de

gerenciamento leve10 é desenvolver um estilo de geren-
ciamento que permita autonomia, flexibilidade e foco no
valor a ser fornecido para o consumidor, sem sacrificar o
controle". Esse estilo envolve o controle descentralizado e
a percepção de cada integrante do time como indivíduo e
não como recurso.

6.1.6 Estilo adaptativo de gerenciamento
Alcançar a agilidade do time passa pela agilidade do

próprio gerente como fonte inspiradora. É sua tarefa tor-
nar o estilo de gerenciamento adaptativo, principalmente
por meio do aprendizado contínuo'1, que inclui a avaliação
e a melhoria do comportamento do time com relação aos
objetivos alcançados. Regras, comportamentos e estruturas
são desenvolvidos progressivamente, gerando a agilidade
gradualmente. O monitoramento é direcionado às técnicas
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de gestão e não diretamente ao produto, que surge como
conseqüência.

6.1.7 Características de um time ágil de projetos
Ao utilizar.,aconjunto de técnicas propostas nas seções

6.r.i a 6.1.6, um time ágil de projetos exibe, dentre outras,
as seguintes características conforme Augustine (2005):

1. orientação ao valor proporcionado ao cliente;
2. desenvolvimento das competências individuais;
3. times pequenos;
4. autodisciplina sustentável;

5. intensa colaboração;
6. reduzido custo de transferência da informação;
7. tempo reduzido para feedback;
8. aprendizado e adaptação constantes,

As técnicas de gerenciamento ágil possuem diversas
conseqüências, não somente para o time, mas também
pata a organização. Estruturas organizacionais ortodoxas,
nas quais o gerente é o único habilitado a tomar decisões,
tornam-se inadequadas, pois a tomada de decisão passa a
ser descentralizada. Mudanças tornam-se desejáveis como
meio de fornecer mais valor ao cliente. O time passa a
exibir elevado grau de flexibilidade e adaptação, capacidade
de aprendizado e, por fim, foco no cliente.

Apesar das vantagens do gerenciamento ágil de pro-
jetos, sua aplicação não é trivial. Entre seus pré-requisitos
mais importantes está a mudança cultural da organização.
Do lado gerencial, agilidade implica na abstenção do ge-
rente em decisões do time. Do lado dos membros, assumir
a responsabilidade pelas decisões tomadas é imprescindí-
vel. A estrutura organizacional passa a ser determinante e

estruturas mecanicistas tornam-se inadequadas, O cliente
passa a integrar o time sendo que contratos perdem em
significado. É preferível a evolução iterativa do projeto com
a participação ativa do cliente, a longas fases baseadas em
especificações extremamente detalhadas.

Diversos casos de sucesso da gestão ágil são apresen-
tados em Augustine et ai. (2005). Novas tecnologias, glo-
balização e turbulência estendem-se rapidamente também
a outros mercados. A tendência geral é que o trabalho
migre de uma natureza repetitiva e padronizada para o
conhecimento. Evidências claras são trazidas em Senge
(1990), que descreve diversas técnicas para se alcançar
uma organização capaz de aprender. Essas técnicas estão
intimamente conectadas com as técnicas de gestão ágil de
projetos, o que permite concluir que o gerenciamento ágil
de projetos rapidamente alcançará outros setores que não
somente o de software.

7. Discussão
Neste trabalho foram discutidos brevemente alguns

dos fundamentos do pensamento moderno, ressaltando
a mudança contextual e a dinâmica do mercado atual.
Os requisitos de transformabilidade foram apresentados
e o modelo organizacional de Stuttgart discutido como
possível modelo organizacional do futuro. Esses requisi-
tos se estendem à gestão de projetos, cujos fundamentos
clássicos também são mecanicistas. Assim, a modificação
desses fundamentos se revela crítica para aumentar a
capacidade de transformação. A Tabela i apresenta um
resumo das características discutidas.

A avaliação da Tabela i permite concluir que a gestão
ágil de projetos é mais coerente com estruturas organiza-
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cionais transformaveis. Dada a inter-relaçao entre estru-
tura do projeto e estrutura organizacional, pode-se inferir
que, em estruturas transformáveis, técnicas clássicas de
gestão de projetos tornam-se inadequadas. Além disso, ao
considerar projetos como meios de transformação orga-
nizacional, pode-se supor que utilizar conceitos de gestão
ágil em estruturas organizacionais tradicionais pôde
representar o início de um caminho para uma estrutura
organizacional transformável.

Embora o modelo de Stuttgart seja completo e alguns
de seus princípios sejam utilizados com sucesso na práti-
ca, ele ainda é teórico. Questões sobre a efetiva operadona-
lização desse modelo ainda permanecem em aberto.

Da mesma forma, embora a gestão ágil de projetos
tenha sido aplicada com sucesso no desenvolvimento de

software, seu emprego em projetos menos homogêneos
permanece um campo não explorado.

Apesar dessas questões, os autores julgam que o
valor deste trabalho está em reconhecer os fundamentos
comuns da gestão de projetos e dos modelos organizacio-
nais, o que permite uma tomada objetiva de decisão no
sentido de se gerar tanto organizações quanto projetos
transformáveis capazes de superar tempos de crise, como
os atuais. Utilizando o princípio da coevolução aplicado
à organização como meio e ao projeto como sistema, é
possível acreditar que, ao buscar a capacidade de transfor-
mação, a organização do futuro seja mais parecida corn
o modelo de Stuttgart, bem como a gestão de projetos se
torne ágil. Terão sucesso aquelas organizações pioneiras
na aplicação prática desses conceitos.^

NOTAS;

1. Definido de maneira simples, o conceito de sistema utilizado
neste trabalho foi extraído de [Jackson, 2003]: um sistema é um
todo complexo cujo funcionamento depende das suas partes
e da interação entre elas. Esse conceito é bastante geral e pode
representar sistemas físicos, sociais, biológicos, etc. Neste sentido,
a análise de qualquer problema é dada pela análise do sistema que
o contém.

2. Urna interessante análise dos fundamentos do pensamento
científico desenvolvido nos séculos XVI e XVIl e da sua influência
no pensamento moderno pode ser encontrada em [Capra, 1982].
O conteúdo desta seção está baseado sobretudo nessa obra.

3 Os princípios da abordagem sistêmica foram aplicados a uma
ampla gama de disciplinas, como bem descrito em Capra (1982).
Uma revisão interessante da abordagem sistêmica aplicada na
administração pode ser encontrada em Jackson (2003).

4. Um exemplo de propriedade emergente é a própria vida, que só
pode ser reconhecida no sistema completo ser e não em cada um
dos seus órgãos separadamente.

5. Diversos exemplos dessas ferramentas de planejamento já utiliza-
das na prática são descritos em Heisel et ai., (2008).

6. Do inglês Coliabofative Planning and Forecasting and Repienish-
ment, ê um conjunto de processos que habilitam diferentes
organizações a trabalhar de forma colaborativa bastante íntima.

7. Do inglês Saíes and Operations Píanning é uma metodologia de
planejamento integrado e contínuo de vendas e operações. Para
mais informações refere-se a Vieira e Neumann (2009).

8. Um exemplo interessante da interação entre fases distintas de um
projeto é relatado em Sterman (2000), p. 55.

9. Esse conteúdo está fundamentalmente baseado nos trabalhos de
Augustine (2005) e Highsmith (2004),

"O. Do inglês iight touch management.
n. Peter Senge (1990) descreve técnicas bastante úteis no alcance

do aprendizado organizacional. Em uma sociedade orientada pelo
conhecimento, a capacidade de aprender torna-se um dos maiores
diferenciais competitivos, envolvendo não somente todas as áreas
organizacionais, mas também os projetos.
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