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Restrição de recursos é um desafio a ser 

enfrentado no mundo corporativo, 

mas, ao mesmo tempo também 

provoca a competição, a pesquisa e a inovação. Ou seja, nem sempre é algo a ser 

vencido, mas, sim, algo com o qual devemos saber conviver e lidar, de modo que pos-

samos gerenciar de acordo com as situações e disponibilidades do momento. É uma 

barreira natural e constante nas iniciativas corporativas. Fazer uma leitura adequada da 

conjuntura das capacidades corporativas, promover a integração destas de maneira que 

melhor respondam às restrições de recursos do momento e tornar isso uma habilidade 

corporativa, são exercícios obrigatórios para fortalecer o fôlego corporativo.

Em projetos, é comum haver diversas técnicas para aperfeiçoar o desempenho 

das atividades, contudo a falta de uma visão integrada entre execução e os recursos 

disponíveis é um desperdício inestimável do potencial da força de trabalho em equipe 

e, muito pior ainda, para a competitividade corporativa global.

Saber o quanto uma prática ou um escritório de projetos está agregando em benefí-

cios para a organização é entender o seu valor para o sucesso dos resultados da empre-

sa. É uma visibilidade necessária à organização. Qualquer mecanismo que facilite isso 

contribui para fortalecer a maturidade organizacional.

Os princípios da qualidade ou os agrupamentos de processos são as bases de 

sustentação do gerenciamento de projetos, são suas ferramentas de trabalho, mas não 

é gerenciamento de projetos em si. Para gerir projetos com sucesso é necessário ter no 

cerne do labor um valor de negócio oriundo dos objetivos corporativos, além de lidar 

com todas as dinâmicas que isso representa. Simultaneamente, deve atender a todas 

as implicações de gestão do lado humano dos relacionamentos, porque em projetos a 

essência de trabalho em equipe é mais expressiva do que em outras partes da organiza-

ção. Tudo isso ainda é “apimentado” pelo fato de serem equipes multidisciplinares que 

se formam dinamicamente conforme a necessidade e têm a instabilidade natural nas 

iniciativas únicas e complexas, que caracteriza o mundo dos projetos. Então, não tem 

como achar que é tudo a mesma coisa dentro de uma empresa. Os projetos exigem 

do gestor um balanceamento entre as competências técnicas e comportamentais, pois 

certamente uma sem a outra não o levará ao sucesso.

Especialmente por se tratar de uma iniciativa que envolve pessoas interconectadas 

por objetivos comuns, haja vista que o resultado de um projeto é único, não há como, 

de maneira individual, se isentar totalmente do (in)sucesso de um projeto. Mesmo 
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aqueles que fizeram parte de apenas uma de suas fases levam consigo uma 

corresponsabilidade. Até porque quando um projeto tem problemas, nor-

malmente não há apenas um culpado, é uma falha sistêmica que acarreta 

num resultado insatisfatório. Logo, esse tipo de cenário exige um perfil de 

gerente de projeto que além de atender à necessidade de liderança, faça 

com que ela de fato exista num time de projeto.

Imagine ainda que um projeto pode envolver diversos subcontrata-

dos para realizar o seu trabalho, e que critérios de sustentabilidade sejam 

premissas para o seu desenvolvimento. Belos desafios! E são esses e outros 

assuntos os temas abordados nesta edição.

Prêmio Projeto do Ano 2010
Muito nos honra convidar todos os nossos leitores a participarem da 

premiação nacional mais importante da área, que tem suas inscrições 

aberta e gratuita a todos que fazem dos projetos um meio de alcançar seus 

resultados.

Visando não deixar que todas as suas conquistas com projetos passem 

despercebidas, pois estamos cientes dos esforços necessários para vencer 

tais desafios, teremos a satisfação de reconhecer publicamente seus méritos 

por excelência em gestão de projetos concedendo o prêmio de Melhor Pro-

jeto do Ano de 2010, Melhor Projeto Inovador de 2010 e Melhor Trabalho 

Acadêmico de 2010 aos candidatos que forem classificados como vencedo-

res da premiação.

Cabe ressaltar que este ano a cerimônia de premiação será na sede da 

FGV São Paulo, que foi aberta uma nova categoria de premiação especí-

fica para trabalhos acadêmicos dos alunos da FGV, e que também vamos 

oferecer um bônus aos vencedores em cursos e eventos promovidos pelas 

instituições organizadoras.

Em nome da FGV – Fundação Getúlio Vargas e da Revista MundoPM 

– Project Management me coloco à disposição para esclarecimentos que se 

façam necessários e desejo a todos boa sorte.

Para mais detalhes acessem: www.mundopm.com.br/premio2010
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