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Todo momento de crise econômica sempre pode significar uma tragédia para alguns 
profissionais e uma boa oportunidade para outros. Michael Termini, professor titular do 
The Management Institute da Robins School of Business, da Universidade de 
Richmond, é um que acredita piamente nisso. Principalmente quando se trata de 
gerentes de projetos. A profissão não é nova e existe desde que o mundo é mundo. 
Alguém provavelmente gerenciou a construção das pirâmides do Egito. Com as 
grandes guerras mundiais, ela ganhou uma nova importância, por conta da complicada 
logística que envolve esses conflitos.  

Desde os anos 90, entretanto, outro tipo de guerra vem impulsionando essa profissão. 
Cada vez mais, as empresas querem bater a concorrência em tempo recorde e 
gastando menos. E a busca pelo sucesso rápido está alavancando a carreira dos 
especialistas nesse assunto. No mundo, o Project Management Institute (PMI) já 
certificou quase 100 mil gerentes de projetos. No Brasil, esse número também está 
crescendo. Hoje, existem mais de 500 na ativa, que estão conseguindo trabalho em 
diferentes setores da indústria. Termini esteve no Brasil, a convite da TDC, para falar 
para esses profissionais e concedeu uma entrevista ao Valor. Eis alguns trechos dela: 

Valor: Instabilidade econômica, orçamentos apertados e grandes expectativas. Como 
os gerenciadores de projetos estão lidando com essa equação? 

Termini Na verdade, para eles, este é um momento de oportunidades. Isso porque as 
companhias hoje não podem se dar ao luxo de ter um staff adicional e gastar muito. 
Os projetos têm que ser feitos e agendados no menor tempo e custo possíveis. Esta é 
a única proteção competitiva que elas têm hoje. E não é só no Brasil. Nos EUA, essa é 
uma realidade global. Dá-se cada vez mais ênfase na realização de projetos efetivos. A 
recomendação é simples: quero um projeto mais rápido e mais barato do que jamais 
foi feito no passado. E isso provavelmente não vai mudar na próxima década, porque 
hoje a vantagem tecnológica é muito escorregadiça. O ciclo de vida de vários produtos 
e serviços é de seis meses ou menos. As empresas simplesmente têm de ser capazes 
de fazer e soltar novos serviços e produtos cada vez mais rápido para estarem à frente 
na competição global. Não existe hoje uma empresa sequer que não seja impactada 
por essa competição.  

Valor: Quais habilidades os gerenciadores de projetos precisarão desenvolver para 
ajudar a manter suas companhias cada vez mais competitivas?  

Termini Sem dúvida, hoje é preciso desenvolver um conjunto de habilidades 
diferentes. A diferença está entre ser um um gerente de projetos e um gerente de 
negócios efetivo. O gerente de projetos hoje tem que ser um líder melhor, porque ele 
não tem o cargo para ditar as mudanças que devem ocorrer para que um projeto seja 
feito no tempo certo. Ele tem a responsabilidade, a contabilidade, mas não a 
autoridade. O resultado é que ele tem que aprender o que fazer para ser mais 
acreditado. Precisa ser mais decisivo na sua aproximação e na sua metodologia. São 
essas habilidades que irão ajudá-lo a administrar também sua carreira. E uma das 
desvantagens é que na hora de tomar uma decisão ela terá que ser acertada e levar 
necessariamente ao sucesso. Gerentes operacionais, financeiros, de marketing, não 
têm que se preocupar com isso. 



Valor: A profissão é antiga. O que mudou no seu perfil ao longo do tempo? 

Termini Ela começou nos anos 20, e ganhou impulso na Primeira e na Segunda 
Guerra Mundial. Muitas das organizações não apenas de defesa, mas aquelas de infra -
estrutura que tiveram que dar suporte à guerra se tornaram super eficientes no 
gerenciamento de projetos. Foi por conta das guerra que essa profissão ganhou mais 
notoriedade e pró-atividade. É triste pensar que, depois, ela também foi ignorada por 
três décadas. E só ressurgiu nos anos 80, quando a competição global se acirrou. Foi 
quando surgiu o PMI, que ajudou a dar um foco nos aspectos profissionais dessa 
carreira. Hoje existe um interesse tremendo de todo tipo de indústria. Até nas não 
tradicionais. Os gerenciadores de projeto estão nos bancos, no governo, nas 
companhias de higiene, saúde, manufatura, serviços, telecomunicações. No Brasil não 
é diferente. À medida que a economia e a infra-estrutura crescem, aumenta a 
necessidade de se ter gerenciadores de projetos. 

Valor: O senhor fala da importância do gerenciador de projetos nas guerras. Como foi 
no Iraque? 

Termini Se pensarmos na distância e na logística que envolve cada movimentação de 
equipamentos e pessoas, dá para se ter uma idéia do esforço que é coordenar tudo 
isso no tempo certo, no dia certo. É preciso ter mobilidade também para promover 
mudanças radicais. Eu imagino o pesadelo logístico vivido pelos gerentes de cada área 
envolvida nessa operação. 

Valor: O gerentes de projetos podem ser recrutados em qualquer tipo de atividade? 

Termini Trabalhei recentemente com um dos maiores escritórios de advocacia dos 
Estados Unidos. Me chamaram para ensinar e estruturar uma área de gestão de 
projetos. Fiquei surpreso: por que um escritório de advocacia precisaria de 
gerenciamento de projetos? Eu aprendi que, sendo uma grande organização, o produto 
que eles ofereciam eram os advogados. A infra-estrutura permite oferecer esse serviço 
e o seu produto como em qualquer outro negócio. Eles estavam crescendo rápido com 
milhares de advogados e outros tantos para lhes dar suporte. O escritório também 
estava fazendo fusões e aquisições, com três a quatro firmas por ano. Eles precisavam 
fundir seus sistemas de contabilidade, de informações. Eles tinham que combinar na 
organização um número enorme de projetos complexos que deveriam ser resolvidos 
num curto espaço de tempo. Qualquer indústria, o governo, todo mundo precisa saber 
gerenciar algum projeto. Essa é uma profissão que só deverá crescer daqui para 
frente. 
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