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Adaptação 
– talvez esta seja a palavra mais alinhada 
atualmente com os interesses da gestão 
em geral. Novos modelos, novos ciclos, 

novas tecnologias, novas gerações de pessoas, mas em comum e no cerne da questão está 
a necessidade de adaptação às novas frentes que se sucedem – seja ela como for. Então 
no fundo estamos falando da capacidade de melhor se adaptar às mudanças. O que nos 
“incomoda” é a possibilidade de não enxergar onde devemos mudar e por que, talvez a 
falta de habilidade de termos prontidão para adaptar-se impeça que isso seja natural nas 
empresas. Certamente o fato do ser humano, em grande maioria, “viciar” em suas rotinas 
de trabalho, contribui para esta “cegueira”, deixando de gerar novos valores ou identificar 
oportunidades. No entanto, o que deve sobreviver ao teste dos tempos são os fundamen-
tos que regem conceitos, estes quando corretamente aplicados de uma forma ou de outra 
serão úteis para a caminhada à evolução.

Na administração de projetos é interessante observar a versatilidade com que ocorrem 
as adaptações. Processos de trabalho que não entregam os resultados desejados acabam 
sendo reformulados até que mostrem efetividade, muitas vezes esses ajustes são amplos 
e mudam completamente a filosofia de trabalho, como exemplo temos os métodos ágeis 
de gerenciamento e desenvolvimento de projetos. Assunto tratado no artigo Gerenciando 
Equipes de Desenvolvimento Ágil: Acertar Alvos Móveis é Diferente! E sobre um 
outro viés no artigo Gerenciamento Ágil de Projetos: Uma abordagem adaptativa. 

Esse comportamento adaptativo oriundo da base da operação pode muito bem exempli-
ficar o que Gary Hamel coloca como um dos princípios do modelo de gestão para o século 
XXI – Desenvolvimento da estratégia de baixo para cima. Porque ao provocar adaptação 
em seus processos de trabalho a empresa vai se habilitando a ser mais competitiva em 
determinadas atividades e assim estabelecendo prontidão para atuar em novos nichos, por 
conseqüência influenciando a estratégia da empresa. Ou seja, equipes multidisciplinares 
detentoras do conhecimento de execução e com idoneidade para conquistar o poder de 
fazer mudança e não somente acatar as mudanças provenientes do poder hierárquico. 

Enxergar o que e quando mudar é um desafio, mas é melhor tentar entender estas 
necessidades de adaptação do que ter um colapso organizacional batendo na sua porta. 
É o que aconteceu com as empresas não-aptas a uma governança corporativa efetiva. Os 
órgãos reguladores exigiram que mudanças significativas fossem introduzidas para suprir 
a necessidade de transparência em suas operações e terem credibilidade no mercado finan-
ceiro. Uma adaptação que, segundo a Dra. Lynn Crawford, pode ser facilitada quando há 
alinhamento com a governança de programas e projetos, tema apresentado no artigo Me-
lhorando o Desempenho Corporativo por meio da Governança de Programas e de 
Projetos. Estruturar a integração destas três formas de governança é chave para fortalecer 
a transparência e o controle dos riscos nas operações da organização.
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Entretanto a flexibilidade sem prudência pode levar as organiza-
ções a deixarem de lado práticas de validação importantes para atestar 
a consistência de determinados conceitos aplicados nos projetos. A 
implicação de um conceito aplicado errado pode ser desastrosa para 
uma organização, principalmente quando incide sobre um artefato de 
trabalho de coordenação de um projeto – conforme podemos verificar 
no artigo Os Problemas em Cronogramas Decorrentes das Falhas 
no CPM: Saiba o que evitar em seus cronogramas. 

Ajustes também estão sendo feitos nas práticas de gerenciamento 
de requisitos do Guia PMBoK, o padrão sugere um novo processo 
nesta área de conhecimento – coletar requisito, um tema comentado 
no artigo de Carlos Magno Xavier. Aperfeiçoar é meta constante no 
gerenciamento de projetos, publicamos dois artigos que abordam 
temas neste sentido – Aplicando as Técnicas de Opções Reais na 
Análise de Investimento em Projetos Estratégicos e o artigo Me-
lhorando o Resultado dos Projetos por meio das Atividades de 
Engenharia e Análise do Valor. Ambos mostram práticas oriundas 
de outras áreas que podem ser utilizadas para aprimorar os resultados 
em projetos.

Compreender como a gestão de portfólio de projetos é vital para 
o crescimento da organização, ou como introduzir processos de 
inovação, ou como lidar com uma constante necessidade de desenvol-
vimento de novos produtos, é um aprendizado válido para qualquer 
pessoa ou organização. Estes são temas discutidos nos artigos Estudo 
de Caso em Gestão do Portfólio de Projetos no Ramo de Comér-
cio de Alimentos; Introduzindo Processos de Inovação com o 
Modelo D.E.I. e Projeto de Desenvolvimento de Novos Produtos 
– O Caso da Racco Cosméticos, respectivamente.

Convido a todos para participarem das nossas iniciativas – O Es-
pecialista Responde, enviando sua dúvida para o e-mail especialista@
mundopm.com.br e candidatar-se ao Prêmio Projeto do Ano – mais 
informações pelo e-mail artigos@mundopm.com.br, uma oportuni-
dade para valorizar profissionais e empresas que apostam na gestão 
de projetos para obter sucesso. Também não deixe de consultar nosso 
calendário de eventos em www.mundopm.com.br/eventos. 
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