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A globalização torna os mercados cada vez mais competitivos e clientes modernos mais exigentes 
e sedentos de novidades e opções. A empresa que sempre sai na frente nesta disputa é aquela 
que se adapta a este novo cenário e passa a oferecer produtos com maior qualidade e a preços 
mais competitivos. Dentre as medidas que podem ser tomadas para alcançar este objetivo, 
encontra-se a prática de gerenciar projetos de uma forma mais profissional e planejada. 
 
Quando efetivamente chega ao gerenciamento do projeto, o desafio para a maioria dos indivíduos 
ou mesmo das corporações não é de como gerenciá-lo, mas como equilibrá-lo com as demais 
tarefas e compromissos que demandam tempo.  
 
A Gestão de Projeto é um processo de fundamental importância para uma organização se destacar 
no mercado e desenvolver habilidades funcionais no dia-a-dia, como: 
 
1. Implementar facilmente os quatro passos do processo de Gerenciamento de Projeto, que se 
resumem em visualizá-lo, planejá-lo, implementá-lo e finalmente encerrá-lo; 
2. Elaborar claramente o escopo do projeto que reflita os interesses das principais partes 
envolvidas; 
3. Quebrar o projeto em partes controláveis para a criação do planejamento; 
4. Garantir que a decisão “go or no-go” seja feita durante o processo; 
5. Coordenar a equipe semanalmente e diariamente; 
6. Encerrar projetos avaliando os sucessos atingidos e identificando melhorias futuras. 
 
A partir da gestão, são claros os benefícios gerados para sua organização e a qualificação da 
corporação no mercado competitivo. Assim, a empresa que adotou o modelo de gestão de projeto 
adequado ganha característica de visionária, estando preparada para perceber os problemas e 
riscos que possam vir. Além disso, sofrem mudanças significativas na redução de gastos e tempo: 
 
7. Redução do custo por meio do melhor planejamento, menos retrabalho e gerenciamento hábil 
da equipe; 
8. Menos tempo gasto nas tarefas, melhorando o atendimento ao consumidor, a produtividade dos 
funcionários e a competitividade no mercado; 
9. Melhor uso do tempo dos colaboradores, que, automaticamente, podem contribuir em novas 
tarefas; 
10. Fortalecimento da cooperação da equipe e dos envolvidos;  
11. Maior controle do progresso do projeto; 
12. Foco certo no projeto no momento certo; 
13. Identificação antecipada dos problemas potenciais; 
14. Redução de tempo e dinheiro retrocedendo e refazendo um plano 
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