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Muitos analistas de sistemas assumem a gerência de projetos sem qualquer tipo de 
preparação. Ocupar um cargo executivo é o sonho de muitos profissionais. Mas, na vida real, 
nem todos os gerentes desejaram estar nessa posição. Assumiram o papel de líder por pura 
falta de opção - afinal, não poderiam recusar a promoção, dada com tanta satisfação pelo 
chefe como recompensa por seu bom desempenho. A situação é comum em todas as áreas, já 
que a maioria das empresas ainda não encontrou um modo diferente de premiar os 
funcionários. O desafio de tornar-se gestor de pessoas, no entanto, é ainda maior quando um 
analista de sistemas, acostumado a lidar com máquinas, é nomeado gerente de projetos.  
 
Quem atua na área de tecnologia há muito tempo, como Adriano Aquino, CIO da Sab 
Company, conhece bem essa história. "Muitas vezes se nomeiam ótimos técnicos para cargos 
de chefia como maneira de retê-los na empresa", comenta. O grande problema é que essas 
pessoas são pegas de surpresa, não estão programadas e nem preparadas para assumir a 
liderança de uma equipe. "A maioria é jogado para a gerência. Perde-se um bom técnico e 
nem sempre se ganha um bom gerente", ressalta André Barcaui, gerente de projeto há 15 
anos e professor do MBA de Gerência de Projetos da Fundação Getúlio Vargas no Rio de 
Janeiro (FGV-Rio).Barcaui, que teve uma trajetória profissional semelhante, transportou a 
experiência e o conhecimento que acumulou para a história de Leonardo Flick, no recém-
lançado Gerente também é Gente, da editora Brasport. O livro começa com o personagem 
recebendo a notícia de que foi promovido a gerente de projeto - cargo cuja atribuição sequer 
conhecia - e seu primeiro comentário é o seguinte: "eu era analista de sistemas e gostava do 
que fazia: lidar com máquinas."  
 
A mudança radical de foco, de máquinas para pessoas, é o primeiro desafio enfrentado pelo 
novo gerente. Isso porque o profissional de tecnologia está acostumado a executar funções 
que lhe exigem técnica e racionalidade e, de repente, tem que lidar com pessoas e toda a sua 
subjetividade.  
 
Segundo Rafael Vanselow, responsável pela divisão de Tecnologia da Informação (TI) da 
Michael Page , empresa especializada na seleção de executivos, o gerente de projeto precisa 
ter uma capacidade de relacionamento interpessoal muito boa porque lida com equipes 
diferentes em cada um dos projetos.  
 
Quem assume o cargo sem saber disso, descobre logo de cara, assim como Flick, no livro de 
Barcaui. Ele não consegue iniciar seu trabalho, ter informações sobre o projeto, traçar um 
plano de ação e mesmo colocar sua equipe para trabalhar enquanto não entende o papel de 
cada um dos envolvidos - o cliente, o gerente comercial que vendeu o projeto, os analistas e 
seu chefe.  
 
Flick só encontra o fio da meada depois de conversar com um executivo que já gerenciou 
muitos projetos na companhia. É por meio dele, que Barcaui fornece lições importantes em seu 
livro aos novatos na área: "Em primeiro lugar é preciso conhecer as pessoas. Saber quem tem 
poder de influenciar o projeto e quem seria influenciado por ele. Entender o contexto político 
no qual o projeto está inserido. Alguns fazem um mapa, desenhando todos esses aspectos e 
acoplando este desenho ao plano do projeto. (...) Outros fazem essa análise de maneira 
informal (...). O importante é ter essa análise construída antes e atualizada durante o 
desenvolvimento do projeto."  
 
Para aprender a lidar com os aspectos mais práticos, como orçamento, planejamento, garantia 
da qualidade do serviço oferecido, entre outras atribuições do gerente de projeto, um bom 
caminho para quem está começando é a certificação Project Management Professional (PMP), 
do Project Manager Institute (PMI). "É um diferencial interessante, mas já ter utilizado e 
conhecer a metodologia em outros projetos é o fator mais relevante na escolha de um 
executivo para essa posição", comenta Vanselow, da Michael Page.  
 
 



O futuro do gerente de projeto é promissor, há uma boa demanda por pessoas qualificadas e, 
principalmente, com experiência, de acordo com Vanselow. Por isso, se o profissional encarar a 
promoção para o cargo como uma fase difícil, mas de muito aprendizado e crescimento, 
poderá atingir um alto nível de empregabilidade.  
 
Para se dar bem na posição, no entanto, é fundamental aprender a lidar com as mudanças que 
o trabalho provoca na rotina pessoal. Depois de um ano no cargo e quatro projetos, o desafio 
de Flick - o personagem do livro - era administrar a divisão do tempo entre o trabalho e a 
casa.  
 
"O fato é que enquanto era técnico eu passava mais tempo com a família. Principalmente no 
que diz respeito aos fins de semana. (...). Mesmo em casa recebia telefonemas tanto de 
clientes quando de alguns integrantes da equipe", reflete o personagem.  
 
Isso, sem contar as viagens que o executivo costuma fazer para coordenar a implementação 
de um projeto com maior abrangência. Por essas e por outras, é que Barcaui garante, apesar 
da tentativa de transmitir todo seu conhecimento: "Há coisas sobre as quais não adianta falar. 
Posso tentar explicar como é difícil demitir uma pessoa, por exemplo, mas só se sabe o quanto 
quando se passa por isso", diz.  
 
Seu objetivo maior com o livro é "humanizar" a figura do gerente. "No fundo, no fundo quem 
resolve as coisas são as pessoas. O profissional é uma pessoa e, como todas, falível", conclui 
Barcaui.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 jun. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 
 


