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O sucesso do 
GERENCIAMENTO de 
projetos nas empresas
A disponibilidade crescente de conhecimentos e as boas práticas de gerenciamento de projetos e 
sua aplicação cada vez mais ampla no mundo dos negócios têm proporcionado benefícios visíveis e 
mensuráveis

A
redução de custos, a diminuição nos prazos e a melhoria da 
qualidade dos resultados são observadas em um número 
cada vez maior de projetos. Os relatos de casos, medidos e 
comprovados, demonstram que no país há um gerenciamento 

cada vez melhor dos diferentes projetos.
Mas será que isto é o bastante para assegurar o sucesso na aplica-

ção do gerenciamento, de projetos pelas empresas? A resposta é não. 
Ainda é elevado o número de projetos que são iniciados com prioridade 
e entusiasmo, e depois são cancelados. Projetos que sofrem impactos 
pela falta de continuidade no acesso aos recursos da empresa. Ou ainda 
projetos que sofrem impactos de outros projetos por interdependências 
de ordem técnica ou logística. As consequências são atrasos, insatisfação 
e aumento de custos.

As causas desses problemas não podem ser atacadas somente com 
as práticas de gerenciamento de projetos, pois estas estão limitadas ao 
contexto individual de cada projeto. Na verdade, no contexto da empresa 
o ambiente é formado por um conjunto de projetos. Para a empresa, o 
sucesso na aplicação do gerenciamento de projetos é alcançado quando 
ela é bem sucedida no gerenciamento do seu conjunto de projetos.

Os projetos são os empreendimentos temporários por meio dos 
quais a empresa implementa suas estratégias de negócios, ampliando 
sua capacidade de produção ou de prestação de serviço, ou seja, de 
operar e fazer negócio. Embora existam empresas projetizadas, que 
realizam seus resultados de negócio diretamente por meio de projetos, 
é mais frequente encontrar o tipo de empresa onde o ambiente de 
negócio é composto por projetos e processos.

Neste ambiente misto além das interdependências entre si, os proje-
tos mantêm interdependências com os processos produtivos da empresa. 
É o caso da empresa que investe num projeto de desenvolvimento de 
um novo produto, cujo retorno de negócio só virá através de processos 
de venda, produção, distribuição, manutenção, atendimento ao cliente, 
etc.; por exemplo — um novo software aplicativo, ou de uma empresa 
que realiza um projeto para implementação de uma nova planta de 
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prestação de serviço, cujo resultado de negócio só virá por meio do 
processo de operação e prestação do serviço, como por exemplo, 
uma central de telemarketing.

O produto ou serviço, não importa, é importante observar 
também que uma vez ativados os processos de operação do ne-
gócio certamente irão dar origem ao desenvolvimento de novos 
projetos. Pois é... Na verdade, os projetos e os processos mantêm 
uma relação assim como a do ovo e da galinha — o importante 
não é saber quem nasceu primeiro, e sim saber que precisamos 
dos dois, e que um não existe sem o outro.

Por que é importante abordar este contexto, como um todo, para 
que a empresa alcance o sucesso na aplicação do gerenciamento de 
projetos? Porque ter sucesso é realizar bons resultados, com eficiência 
e eficácia. Porque para realizar bons resultados é preciso gerenciar 
bem. E para gerenciar bem, não é suficiente gerenciar bem cada 
projeto individualmente. É preciso construir uma visão abrangente 
desse ambiente de projetos, compreender o conjunto como um todo, 
e agrupar os componentes (projetos e processos) inter-relacionados 
para poder gerenciá-los com efetividade.

Daí surge a necessidade do Gerenciamento de Programas (Con-
juntos de Projetos e/ou Processos) e do Gerenciamento de Portfólio 
(conjunto de Programas e/ou Projetos). Desde a sua fundação em 
1969, o Project Management Institute (PMI) é a referência mundial 
no desenvolvimento do conhecimento e na criação de padrões e 
mecanismos para fomentar e apoiar a aplicação das boas práticas 

que levam ao sucesso em gerenciamento de projetos.
Atenta e adiante do seu tempo na evolução desta prática 

profissional, esta organização sem fins lucrativos colocou à dis-
posição da comunidade global, em maio de 2006, dois novos PMI 
Standards: The Standard for Program Management e The Standard 
for Portfolio Management. O desenvolvimento do conhecimento, 
práticas e padrões no PMI são sempre feitos por meio de um pro-
cesso aberto e participativo que envolve, em caráter voluntário, os 
profissionais interessados do mundo inteiro. Assim, com base na 
troca e consolidação de informações a partir da experiência prática 
dos envolvidos, os produtos destes trabalhos alcançam o seu alto 
valor, consistência e aplicabilidade.

Os dois standards são fruto de mais de três anos de trabalho 
e vieram para atender a necessidade da aplicação de boas práticas 
para o Gerenciamento de Programas e o Gerenciamento de Port-
fólio. O Gerenciamento de Projetos está destinado a contribuir de 
forma objetiva e efetiva para a realização e melhoria dos resultados 
de negócios nas empresas.

No âmbito da empresa, o desenvolvimento da competência 
em Gerenciamento de Programas entra no cenário para elevar 
a eficiência na aplicação do Gerenciamento de Projetos. O 
desenvolvimento da competência empresarial ao nível do Geren-
ciamento de Portfólio entra no cenário para aumentar a eficácia 
na aplicação do Gerenciamento de Projetos. 

O Gerenciamento de Portfólio consiste em identificar, priorizar, 



BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO

Anderson Mormito é engenheiro de projetos e atua em empresa de equi-
pamentos médicos gerenciando e desenvolvendo projetos de equipamentos 

médico-hospitalares - anderson_mormito@ig.com.br

autorizar, gerenciar e con-
trolar o conjunto de Progra-
mas e Projetos necessários 
para alcançar os objetivos 
estratégicos específicos do 
negócio. O Gerenciamen-
to de Portfólio tem inter-
relações importantes com: 
A Estratégia Corporativa, a 
Governança Corporativa, 
as Operações e o Geren-
ciamento de Programas e 
Projetos na Empresa. 

Visão, Missão, Objeti-
vos, Estratégias e Metas são 
definidos pelo processo de 
Planejamento Estratégico da 
Empresa. O planejamento 
estratégico determina o des-
dobramento dos objetivos e metas em um conjunto de Programas e 
Projetos necessários para sua implementação, assim como os níveis 
de investimento e recursos que serão alocados ao portfólio. Cada 
Programa corresponde a um subconjunto, numa decomposição do 
plano como um todo em termos de delegação e foco das ações. Cada 
Projeto é definido com foco na sua contribuição para os objetivos e 
metas. O Gerenciamento de Portfólio é onde as decisões de prioridade, 
aplicações de investimento e alocação de recursos são tomadas.

A governança corporativa envolve a empresa em seus diversos 
níveis criando os elementos necessários para uma atuação coorde-
nada e deve assegurar que, em todos os níveis da empresa, cada ação 
esteja alinhada com a estratégia corporativa. A governança corporativa 
define responsabilidades, autoridades e limites de poder, regras de 
conduta e protocolos de trabalho que são aplicáveis ao gerenciamen-
to de portfólio, de programas e de projetos. Envolve, por exemplo, 
regras e autoridades para a autorização de projetos e aprovações de 
passagem de fase, métricas e regras de monitoramento de progresso. 
Por outro lado, o Gerenciamento de Portfólio faz parte do conjunto 
de métodos necessários à governança corporativa. 

As operações do dia a dia envolvem os processos relativos 
ao ciclo de vida dos produtos e serviços criados pelos projetos 
que compõem o portfólio. Frequentemente, o bom desempenho 
nestas atividades contínuas torna-se essencial para que os bene-
fícios visados, e que justificaram a autorização dos projetos, sejam 
efetivamente realizados pela empresa. 

O Gerenciamento de Portfólio deve considerar as questões 
operacionais, os processos e seus resultados para a tomada de deci-
sões. Além disto, um orçamento operacional pode ser influenciado 
por decisões de gerenciamento de portfólio incluindo alocação de 
recursos materiais e financeiros. 

O gerenciamento de programas e o gerenciamento de projetos 
monitoram os resultados individuais dos componentes do portfó-
lio. Estas informações são consolidadas e utilizadas para tomada 
de decisão e definição de ações no gerenciamento do portfólio 
como um todo. O gerenciamento de projetos e o gerenciamento de 
programas trabalham de forma interativa com o gerenciamento de 
portfólio para questões de planejamento de capacidade, alocação 
de recursos, iniciação e finalização de projetos, e em última análise, 
para o alcance dos objetivos e metas de negócio. 

Para a empresa, o sucesso na aplicação do Gerenciamento de 
Projetos acontece quando, além do sucesso individual dos projetos, 
a produtividade dos recursos é aumentada, e as suas estratégias, 
objetivos e metas de negócio são alcançados. Para a realização de 
resultados individuais e específicos é importante a competência e 
o contínuo aprimoramento nas boas práticas de Gerenciamento 
de Projetos e Programas. Mas, além disso, torna-se essencial a 
competência em Gerenciamento de Portfólio: para assegurar 
que a empresa trabalhe nos projetos certos, com sinergia, e com 
o necessário equilíbrio entre seus compromissos de negócio, ca-
pacidade de investimento e nível de riscos aceitável.

Text Box
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