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A arte de administrar projetos nasceu com a civilização - ou terá sido o contrário? Há 
6.000 anos, gerentes de projetos construíam cidades e canais de irrigação, pirâmides 
no Egito e os jardins suspensos da Babilônia. Hoje, a administração de projetos é 
usada na exploração do espaço, em eventos esportivos, desenvolvimento e 
implantação de sistemas de informação, construção de grandes equipamentos e muitos 
empreendimentos similares. Mudaram a tecnologia e os recursos, mas o processo 
decisório é exatamente o mesmo. 
 
Com toda a experiência de milênios, os projetos falham com freqüência. As 
conseqüências são desastrosas ou simplesmente embaraçosas: 
 
· O Airbus A380, quase pronto, precisa ser refeito para perder peso - ou não voará 
economicamente. 
 
· A caravela motorizada, que deveria ir de Salvador ao Rio, para comemorar os 500 
anos do descobrimento, não saiu do lugar. 
 
· Depois dos desfiles de carnaval, os carros alegóricos são largados debaixo dos 
viadutos, à espera da divina providência que os faça desaparecerem.  
 
Cada vez mais, as falhas e omissões são indesculpáveis ou pelo menos contornáveis, 
uma vez que a administração de projetos converteu-se em um corpo organizado de 
conceitos e técnicas. Essa metodologia procura orientar o processo de tomar decisões 
e mobilizar recursos para realizar atividades temporárias, com o objetivo de fornecer 
um produto singular. Apesar das variações em termos de finalidade, complexidade e 
volume de recursos empregados nos projetos, os princípios são sempre os mesmos: 
 
· A metodologia da administração de projetos aplica-se a situações em que há um 
resultado a ser realizado, dentro de restrições de recursos. 
 
 O processo decisório é exatamente o mesmo   
 
· A aplicação da metodologia depende tanto da natureza intrínseca da situação quanto 
de escolha consciente. 
 
· A tarefa principal é assegurar a orientação do esforço para o resultado, tendo como 
condição básica o controle de custos, prazos e riscos. 
 
No início, nos anos 50, a essência dessa disciplina era a gestão de prazos e custos. O 
estado da arte era a rede PERT-CPM. Quando a construção de mísseis evoluiu para a 
exploração do espaço e os produtos tornaram-se mais complexos, a ênfase deslocou-
se para a gestão do escopo, o ramo da metodologia que cuida do planejamento e 
execução do produto. A gestão do escopo procura assegurar que todos os 
componentes sejam incluídos no planejamento do produto, para que os prazos e 
custos, e outras variáveis, sejam corretamente estimados. Por exemplo, a lista dos 
componentes de uma edição dos jogos olímpicos tem, literalmente, dezenas de 
produtos, que compreendem desde a montagem da infra-estrutura mínima para uma 
candidatura até os eventos pós-jogos. O problema não é simplesmente organizar os 
jogos, mas todo o sistema de recursos e eventos que eles exigem. O projeto dos jogos 
olímpicos tem a duração de dez a quinze anos, enquanto o produto, que são as 



competições, tem a duração de apenas dez dias. Não surpreende que um dos critérios 
para a seleção de uma cidade que abrigue os jogos seja a competência gerencial. Uma 
vez que os riscos são muitos, com graves conseqüências, os projetos de grandes 
eventos são particularmente sensíveis em relação a esse ponto. Outra área de 
atividades que faz uso intenso da metodologia de gestão de projetos é a da tecnologia 
da informação. 
 
À medida que mais conhecimento é adquirido sobre como gerenciar projetos, em 
diversos ramos de negócios, as variáveis principais - tempo e custo - tornam-se 
conceitos básicos. Não há praticamente mais nada a aprender sobre como fazer 
cronogramas e orçamentos. O futuro da gestão de projetos não está nas técnicas e 
softwares, mas nas áreas que exigem o melhor do potencial verdadeiramente humano: 
 
· Processos analíticos e decisóri os. O uso da mente, para tomar decisões corretas, 
especialmente sobre o escopo, ainda é um problema central da gestão de projetos. 
Não há regras para isso. Os manuais de gestão do escopo são catálogos de exemplos. 
É comum a dificuldade de entender a idéia básica, conceber o produto e desenhar uma 
estrutura analítica que retrate adequadamente todos os seus componentes. O 
procedimento padrão consiste em copiar a estrutura analítica de um projeto anterior, o 
que induz à repetição de erros. Um erro crítico é planejar o produto e esquecer o 
sistema de recursos que o circunda. É sintomático que um dos mais populares 
programas de treinamento para gestão de projetos focalize a elaboração de mapas 
mentais, que estimulam o pensamento sistêmico no desenho do produto. 
 
· Processos interpessoais. A operação mental coletiva é um dos grandes desafios dos 
projetos, que têm o trabalho de equipe como requisito. Conflitos, vaidades e falta de 
conhecimento sobre as necessidades de um grupo, ou sobre o que seja trabalhar com 
outros, respondem pelas grandes dificuldades nessa área. Como entender diferenças 
individuais e como tomar decisões com outros também são tópicos muito valorizados 
no treinamento de gerentes de projetos. 
 
Apesar dos problemas, a gestão de projetos, como empreendimentos individuais, é 
feita com base em processos bem estabelecidos. No entanto, ainda há muito a ser feito 
no campo da gestão estratégica de projetos. Paradoxalmente, continua sendo mais 
fácil realizar um projeto mal formulado ou mal escolhido do que identificar os projetos 
mais relevantes ou com maior probabilidade de sucesso. 
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