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A fim de cumprir no prazo certo a execução de seus projetos para lançar um produto, implantar 
novas unidades corporativas, iniciar uma mudança estratégica de negócio e até mesmo concorrer 
a licitações do governo, muitas empresas passaram a implantar novas metodologias de gestão de 
projetos. O objetivo da ferramenta de administração é fazer com que os seus trabalhos não sejam 
interrompidos por falta de tempo, gasto extra no orçamento e erros de cálculos. 
 
Para evitar problemas como estes, algumas empresas estão empregando a gestão de projetos em 
suas atividades para unificar todos as suas áreas na hora executar um trabalho. A Suzano 
Petroquímica , por exemplo, aplicou o modelo de administração na construção de sua nova planta, 
em Mauá.  
 
Segundo José Ulisses Chaves de Almeida, gerente industrial corporativo da companhia, os 
trabalhos envolveram vários departamentos da empresa, devido a sua elevada complexidade, pois 
se tratava de um investimento da ordem de US$ 200 milhões, que incluía a implantação da 
plataforma logística para assegurar o suprimento de matéria-prima da nova unidade. 
 
Em 2005, mais de 30 profissionais da Suzano foram treinados para aplicar a metodologia nos 
trabalhos da empresa. Além do projeto mencionado pelo executivo, a petroquímica já executou 
outros planos que vão da simples modificação no processo de produção, visando o 
desenvolvimento de produtos para novas aplicações, a melhorias operacionais, ambientais e de 
segurança, que proporcionaram redução de custo.  
 
Outra organização que já aplicou a gestão de projetos em suas atividades é a Cótica Engenharia e 
Construções . A construtora implantou recentemente um sistema de gestão para aprimorar o seu 
trabalho de licitação. O objetivo é atender às exigências de clientes, como a Petrobrás . Chamado 
de gerenciamento de projetos com base em metodologia e ferramenta informatizadas, a 
companhia aplica um forte treinamento de capacitação gerencial. Os treinamentos são feitos com 
os funcionários dos setores de engenharia, projetos e orçamentos.  
 
Desde 1998, o governo federal tem cobrado dos fornecedores e empresas prestadoras de serviços 
nas licitações que elas tenham um “administrador” especializado e certificado em gestão de 
projetos. Com essa medida, o governo quer fazer com que as empresas cumpram dentro dos 
prazos estabelecidos os seus trabalhos, sem gerar mais gastos e tempo. “As empresas que fazem 
a gestão dos seus negócios com profissionalismo se tornam mais competitivas. E o governo é um 
grande gerador de negócios para as organizações”, afirma Luís César de Moura Menezes, diretor 
da Síntese Consultoria e Gestão de Negócios . 
 
Para o consultor, em 2005, houve uma grande preocupação das empresas em alinhar profissionais 
de gestão dentro dos seus projetos. No período, aconteceu também um grande número de 
certificação de profissionais pela entidade internacional Project Management Institute (PMI) que 
oferece cursos para especialização em gestão de projetos. Só no Brasil, existem, atualmente cerca 
de 1,5 mil profissionais e consultores especialistas no tema e que possuem certificado PMI. No 
mundo todo, a entidade congrega mais de 200 mil profissionais. 
 
A DSM Petroquímica , companhia que atua no pólo petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, 
em parceria com a consultoria Mylius & Marodin , desenvolveu um programa de gestão para 
expandir a sua produção no pólo. 
 
Segundo o consultor Sérgio Mylius da Silva, da Mylius & Marodin , as empresas que fazem 
projetos semelhantes instalam uma gerência administrativa própria ou terceiriza uma equipe de 
gestores para dar andamento nos trabalhos. “Existe muito improviso na administração das 



empresas. A gestão de projeto é o que fará o planejamento, a execução e a conclusão do trabalho 
dentro do tempo e dos recursos previstos”, explica. 
 
Outra companhia de grande porte que, constantemente, tem empregado a metodologia nos 
serviços de expansão das redes de distribuição de gás encanado é a Comgás . Em 2004 a 
empresa implantou uma área de superintendência de projetos, a gestão dos mesmos foi incluída 
nas pautas de discussão dos profissionais das diferentes áreas estratégicas. Naquele ano, a 
organização iria dar andamento a 70 projetos de tubulação de gás na Baixada Santista, Vale do 
Paraíba e na região metropolitana da Grande São Paulo.  
 
Em parceria com uma consultoria de gestão de negócios, a empresa aplicou um treinamento 
técnico e comportamental aos líderes das áreas de operação, marketing, engenharia e 
suprimentos, entre outras.  
 
Estudo 
 
De acordo com estudo da consultoria americana Standish Group Projetos com empresas de 
Tecnologia da Informação (TI), em 2004, somente 29% dos projetos realizados nas organizações 
tiveram sucesso, eles foram entregues com o tempo e os custos previstos; 53% tiveram atraso, 
ficando fora do custo ou funcionalidades previstas; e 18% foram cancelados antes de sua 
finalização. 
 
Segundo Menezes, da Síntese Consultoria e Gestão de Negócios , em diversas organizações a 
gestão integrada de projetos já consta como uma atribuição que pode ser desenvolvida 
gradativamente por executivos de finanças, engenharia, tecnologia e administração. Em vários 
casos as empresas oferecem carreiras para os profissionais que têm interesse e se dedicam a essa 
área. “Este ano a previsão de que as empresas empreguem mais profissionais especializados. 
Cada vez mais as organizações percebem a importância de ter esse profissional em seu quadro”, 
avalia. 

 
 
Leia Mais 
 
Empresa busca a gestão de portfólio 
 
De acordo com Luís César Menezes, da Síntese Consultoria, 2006 será um ano bom para os 
profissionais especialistas em gerenciamento. As organizações estão chegando em uma nova fase 
da administração. Atualmente, elas estão priorizando a gestão de portfólio, ou seja, 
gerenciamento de um conjunto de projetos. Outra tendência para o segmento será a criação de 
escritórios para fazer a administração desses trabalhos corporativos.  
 
Ainda segundo o consultor, uma das principais dificuldades do profissional do segmento é buscar o 
equilíbrio de interesses entre os envolvidos com o projeto, evitando assim conflitos que possam 
atrapalhar o andamento e os objetivos do trabalho.  
 
Em 2000 o Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI) projetou alguns pontos importantes para 
atender a necessidade dos profissionais de gerenciamento e definir as bases para uma conduta 
ética a ser aplicada durante o desempenho da tarefa de gestor. O documento, conhecido como 
“Código de Ética e de Conduta Profissional do Gestor de Projeto”, é aplicado mais especificamente 
aos profissionais de gerenciamento de projetos.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 12 jan. 2006, Carreiras & Gestão, p. B-3. 
 
  
 



 


