
cessos de projeto dos processos técnicos de execução. A aplicação do 
design thinking para trazer um processo de construção colaborativo e 
centrado no cliente e assim trabalhar a complexidade nos limites das 
situações e de forma ampla e aberta.

Outro domínio dos limites da variabilidade é explorado pelo artigo 
Os desafios dos diálogos sustentáveis com stakeholders na admi-
nistração de conflitos e nas negociações em projetos. Esse texto 
descreve modelos pragmáticos e ferramentas orientadas para facili-
tar os diálogos, a administração de conflitos e as negociações com as 
partes interessadas, reforçando a importância de assuntos essenciais 
para o equilíbrio de uma sociedade produtiva. Nas palavras do autor: 
“Na prática, quem está na linha de frente, o ’negociador’, ‘mediador’ 
e ’administrador de conflitos’, como agente institucional dos interes-
ses de quem representa, precisa estar capacitado a atuar por meio de 
ações transparentes, que se utilizam de negociações integrativas entre 
as partes interessadas”.

Ainda, na coluna Falando de projetos, abordamos questões práticas 
sobre solicitações de mudança, a importância das suas formalizações 
e análises para o controle em projetos.

Nesta edição, convidamos nossos leitores a participarem do Prêmio 
Projeto do Ano 2014 em suas várias categorias: corporativo; acadêmi-
co; inovação e também o PMO do ano. Essa iniciativa corrobora nossa 
intenção estratégica

Q
uais os limites aceitáveis da va-
riabilidade em gerenciamento 
de projetos? Em outras palavras, 

qual a elasticidade da flexibilidade nos pro-
jetos sem que a mesma acarrete perdas de 
efetividade para a corporação? O gerencia-
mento de benefício do resultado do projeto 
é o ponto focal para determinar tal questão. 
A flexibilidade tem limites e o desafio está 
em torná-los evidentes. Como agentes de 
mudanças os projetos são meios para lidar 
com as incertezas em prol dos benefícios al-
mejados, e a adaptação aos contextos uma 
exigência que desafia a viabilidade.

Nas ciências exatas todo sistema tem seus 
limites de representação. Talvez o mesmo 
comportamento seja aplicável ao geren-
ciamento de projetos, encontrar os limites 
da flexibilidade sem que sejam nocivos aos 
princípios base de tornar uma iniciativa 
viável. No caso de projetos, promover uma 
mudança de interesse da organização que 
suporte variações no seu modus operandi 
e recursos até o limite aceitável para o re-
sultado-alvo. Determinar os limites dessa 
representação é algo que precisa considerar 
o foco no negócio como central. Os indicado-
res que servirão para validar se os benefícios 
são factíveis de serem alcançados devem 
considerar os limites da flexibilidade.

A fronteira da flexibilidade tem como 

um dos extremos a incerteza dos contextos 
em que os projetos estão inseridos e, em 
outro extremo, as capacidades organiza-
cionais tanto em termos de habilidades e 
competência humana quanto em recursos 
organizacionais tangíveis, extremos que 
devem ser balanceados de acordo com o in-
teresse da organização pelo negócio.

A linha da viabilidade tange diversos do-
mínios de interesses e benefícios esperados, 
entre eles: cliente/usuários; negócio; forne-
cedores. A coluna “Especialista responde” 
desta edição aborda um tema que explica 
parte dessa equação — programas mul-
tiorganizacionais e, consequentemente, 
como gerenciar multipatrocinadores de pro-
jetos e suas partes interessadas.

No artigo de capa, Habilitando novas ca-
pacidades para inovação além do P&D&I, 
o autor fundamenta porque é importante 
entender a pluralidade dos contextos de 
projetos. A necessidade de abordagens dife-
renciadas para cada situação e a combinação 
de linhas de pensamento e metodologias pa-
ra aplicar em momentos específicos do ciclo 
de vida do projeto, pois, essencialmente, nas 
palavras do autor: 

“A questão hoje em dia não se restrin-
ge a promover mudanças, mas em como 
manter essas mudanças dinamicamente 
gerenciadas”. Isso exige distinguir os pro-
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