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Há tempos existe um dilema que 
assombra os gestores acerca 
das dificuldades em se obter os 

resultados planejados pelos projetos. Por mais 
que novas tecnologias sejam implantadas, as 
práticas sejam aperfeiçoadas e os conceitos sejam 
adaptados às necessidades das organizações, as 
estatísticas insistem em mostrar que a maioria 
dos projetos tem problemas para alcançar seus 
objetivos. A percepção de que para dar certo um 

projeto basta juntar pessoas competentes já não é mais sustentada, visto 
que vários foram os projetos em que o resultado foi insatisfatório com 
equipes de “geniozinhos”. Então, a questão que fica é: O que falta para 
obtermos uma taxa mais alta de sucesso nos projetos?

Nesta edição, abordamos alguns artigos que buscam essa resposta. 
Cabe mencionar neste instante a resposta dada pelo senhor Dinsmore, no 
evento do IPMA em Curitiba, quando indagado sobre a importância da 
comunicação em projetos: “...falamos sobre Project Management e não 
Project Techniques”, ou seja, se apenas as técnicas fossem suficientes não 
haveria necessidade de aplicar o nome gestão para representar esta área 
de conhecimento. Certamente que as técnicas são os alicerces desta área, 
entretanto, ao referenciar gestão associamos o tema a pessoas. É sobre isso 
que trata o artigo Escolhendo gerente de projetos – estilo de liderança 
versus tipo de projeto (Pág. 78), uma possível resposta para a questão 
levantada anteriormente. Não distante disso, o artigo Tomando decisões 
importantes mesmo quando existe pouca informação (Pág. 58) con-
sidera a relevância da fase inicial de concepção dos projetos. Ainda nesta 
linha, temos o artigo Gerenciando riscos nas relações de negócios de 
subcontratados com clientes e concorrentes (Pág. 12), uma análise 
fundamental para evitar, principalmente, problemas de longo prazo. E no 
artigo Como prover treinamento eficaz à equipe de projetos (Pág. 30) 
mostra-se a importância de personalizar os treinamentos para se obter 
equipes de alto desempenho.

Considere ainda quão crítico os fatores anteriormente mencionados são 
para as micros e pequenas empresas, que por sinal correspondem a maio-
ria das empresas constituídas e certamente dos projetos em andamento. 
O tema abordado no artigo Gerenciamento de projetos nas pequenas 
empresas (Pág. 6) apresenta uma visão sobre a adaptação do papel das 
pequenas empresas nas grandes cadeias produtivas. Já o artigo Gestão de 
custos de projetos − aplicando o método da Corrente Crítica (Pág. 36) 
mostra como técnicas avançadas de gerenciamento de projetos podem 
contribuir para o sucesso nos projetos quanto a prazo e custos. 

A edição aborda ainda os casos de sucesso de programas e projetos 
em empresas como Siemens, Governo do Estado do Espírito Santo. Além 
de dicas para implantação da metodologia de gerenciamento de projetos 
na área de construção civil e um artigo sobre os desafios e oportunidades 
em projetos imobiliários que cada vez mais tem a participação de investi-
dores neste negócio.
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