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O sucesso do projeto
passa pela organização
A inovação nas esferas pública e privada nem sempre
busca tornar real uma ideia por meio de um processo
adequado de concretização. Esta característica preo-
cupa. Com data marcada na agenda mundial para os
Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de Futebol, o Bra-
sil enfrenta um desafio inédito que vai exigir do go-
verno e da sociedade civil uma mudança de postura.
Se não adquirirmos uma cultura de planejar mais para
executar melhor, problemas na realização dos maiores
eventos da história nacional serão amplificados. Em
um cenário conturbado no qual medidas básicas po-
dem estar comprometidas, só será possível inovar
com bons projetos.

Para citar um exemplo, assim que Londres foi esco-
lhida como sede das próximas Olimpíadas, reservou 18
meses somente para pensar e planejar tudo. Criticada no
início pelos mais ansiosos, a resposta veio com a con-
clusão que antecipa em um ano as obras e ações neces-
sárias para receber os Jogos. O período de “sobra” ser-
virá para testar todo o aparato.

De acordo com o Project Management Institute (PMI),
um projeto adequado se divide em quatro fases: a concep-
ção da ideia, o seu planejamento, sua execução, monito-

ramento e controle e um
encerramento adequa-
do. Em cada uma destas
fases, oito áreas de co-
nhecimento devem ser
atendidas: escopo, cus-
to, prazo, qualidade,
riscos, comunicação,
recursos humanos e su-
primentos. Tudo gerido
de forma integrada.

Depois da ideia, da
necessidade ou da von-
tade de empreender,
um gestor precisa pla-
nejar e saber se é real-
mente possível alcançar
os objetivos. No plane-

jamento, defini-se com apurado nível de detalhamento e
precisão qual é o escopo do projeto; quanto vai custar;
quando precisa ficar pronto; como alcançar os níveis de
qualidade desejada; quais as restrições e premissas; os
canais de comunicação, os stakeholders e suas necessi-
dades de informação; que profissionais precisam ser
contratados; e o que precisa ser adquirido. De acordo
com o PMI, um projeto ideal deve tem no máximo entre
5% e 10% de desvios de seu planejamento inicial, e no
mundo apenas uma minoria atende a esta métrica.

É na fase de execução do planejamento que erros e
acertos aparecem, exigindo do gestor um ininterrupto
monitoramento, controle e ações corretivas. Cabe a
ele saber que eventuais alterações precisam ser reali-
zadas e conduzir o empreendimento com o máximo de
acertos possível. Para os riscos, o projeto deve prever
um plano de respostas. Sempre haverá mudanças, mas
não existe a menor possibilidade de atrasos na Copa e
nos Jogos Olímpicos.

E somente registrando-se a satisfação dos
stakeholders, os acertos, e avaliando criteriosamente
os equívocos de planejamento, será possível mensurar
o legado real para a população, no caso desses eventos
tão importantes. Aproveitando o ingresso de recursos
que o país terá por conta desse contexto de desenvol-
vimento, a inovação precisa passar pela sustentabili-
dade. Do setor público ao pequeno empresário, será
possível incluir projetos sustentáveis para promover
ações economicamente viáveis, socialmente justas e
ambientalmente corretas. ■
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