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RESUMO 

 

 

O mercado requer inovação e os projetos complexos são o meio de satisfazê-

lo, pois é por meio deles que é possível desenvolver projetos sem um escopo bem 

definido, gerenciar grande número de stakeholders e gerar resultados alinhados com 

a estratégia da organização. Os gerentes de projeto precisam acompanhar esse 

dinamismo e para isso precisam investir na liderança de pessoas, engajando-as e 

motivando-as, pois equipes serão os executores e maiores impactantes do resultado 

do projeto. A forma de mensurar projetos é por meio de métricas e indicadores, e 

estes irão definir o caminho correto a ser seguido, bem como comprovar os 

resultados alcançados.  O modelo diamante auxilia na analise das incertezas do 

projeto e na definição de suas dimensões, sendo uma boa opção para auxiliar no 

gerenciamento dos projetos complexos.  

 

Palavras-chave: Projetos Complexos, Sucesso, Pessoas, Métricas, Metodologia. 
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ABSTRACT 

 

 

Business requires innovation and the complex projects makes that possible, 

once they allow development of projects without a defined scope, manage a big 

number of stakeholders and generate results aligned to the organization`s strategy. 

Project managers should follow the dynamic scenario, invest in people leadership, 

engaging and motivating them, once they will execute the project and impact the 

project`s result. The way to measure project is using metrics and indicators and these 

will define the correct way to be followed and to prove the goals. The diamond model 

assists in analyzing the project uncertainties and defining its dimensions, being a 

good option to help complex project management. 

 

Key-Words: Complex Project, Success, People, Metrics, Methodology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 

Na década de 80 uns dos principais diferenciais entre as empresas do 

mercado era a qualidade do produto, hoje isso se tornou uma necessidade e aquele 

que não a cumpre não sobrevive em meio à concorrência. As empresas precisam 

inovar e evoluir constantemente, mantendo-se atualizadas e surpreendendo seus 

clientes. Os projetos são o meio que as organizações encontraram de implementar 

uma estratégia, mudar ou inovar e por isso, os projetos são vistos como o potencial 

a ser explorado nas empresas que estão em busca de um bom lugar em meio à 

competitividade. 

A forte concorrência, globalização e revolução tecnológica tem intensificado a 

atividade de projetos de forma geral. Hoje já é claro que o sucesso das organizações 

depende cada vez mais de projetos, no entanto, é preocupante que pesquisas 

continuem a revelar que a maioria dos projetos fracassa. Pesquisas realizadas pelo 

Standish Group apontam baixo índice de sucesso em projetos de Tecnologia da 

Informação (39% em THE STANDISH GROUP, 2013). É importante mencionar que 

nesta pesquisa, sucesso é quando um projeto é entregue dentro do tempo, custo e 

escopo.   

De acordo com Shenhar 2010, o ponto comum entre a maioria dos projetos 

que fracassam é a falha na analise das incertezas, da complexidade dos projetos e 

da adaptação gerencial ao estilo do projeto. Muitas empresas pecam em tentar 

adaptar a organização a uma metodologia de gerencia de projetos, quando na 

verdade a adaptação da metodologia ou uma composição híbrida delas é que 

aumentam as chances de sucesso. 

As abordagens tradicionais de gerenciamento de projetos, como o PMBOK, 

tem como base um modelo simples, previsível e estável. O objetivo, escopo e plano 

a serem executados são definidos no inicio do projeto e a equipe realiza uma 

execução visando cumprir o plano, onde qualquer alteração é desencorajada e 

evitada. Este tipo de planejamento não é flexível às diversas mudanças que podem 

ser encontradas durante a execução do projeto e nesse caso, mesmo que um 
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gerente de projetos com alta competência crie um ótimo plano de projeto e siga esse 

plano com perfeição, ainda assim esse projeto pode falhar. O ponto que precisa ser 

entendido é que os processos tradicionais de gerenciamento de projetos são 

importantes e devem ser a base de conhecimento do gerente de projetos, mas não 

são suficientes para os projetos complexos de hoje. 

Nos dias de hoje a maioria dos projetos são incertos, complexos e impactados 

por mudanças tecnológicas e pelo ambiente. Esses projetos precisam ser 

gerenciados de maneira flexível e adaptativa, ajustando e planejando à medida que 

o projeto avança. O cuidado das organizações deve ser em analisar se seus projetos 

estão sendo tratados de maneira adequada, alinhada a realidade da organização, da 

sociedade e do mercado. Para isso alguns conceitos precisam estar muito bem 

definidos e esclarecidos nas organizações e principalmente para o Gerente do 

Projeto: é preciso ter um claro entendimento de Projetos Complexos, características 

da sua gestão e como o sucesso dos projetos deve ser medido para que realmente 

demostre um resultado verdadeiro e alinhado ao dinamismo exigido pelo cliente. 

Esses conceitos são definidos a seguir para que então os fatores chave para o 

sucesso de um projeto complexo possam ser discutidos. 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar fatores que, quando bem gerenciados e integrados, influenciem 

positivamente no resultado de projetos complexos, causando impactos positivos e 

potencializando o seu sucesso. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

Descrever os principais conceitos de Projetos Complexos e particularidades 

da gestão; 

Descrever como o sucesso de projetos deve ser medido para que esteja 

alinhado ao dinamismo exigido pelo cliente; 

Analisar como o perfil do Gerente de Projetos pode contribuir para o resultado 

do projeto; 
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Analisar como a utilização correta de métricas pode auxiliar na tomada de 

decisões e guiar o projeto para o objetivo definido; 

Analisar como os diferentes tipos de metodologias devem ser utilizados, qual 

deve ser o nível de adaptação ao projeto e identificar de que forma uma metodologia 

pode aumentar as chances de sucesso de um projeto. 

Analisar se a correta integração entre os fatores Gerente de Projetos, 

Métricas e Metodologia pode influenciar diretamente no resultado de um projeto e 

potencializar o seu sucesso. 

 

1.3 Metodologia 

 

Problema 

Projetos complexos com alta taxa de fracasso. 

 

Perguntas 

o É possível aumentar a taxa de sucesso em projetos complexos? (escolhida) 

o Qual o motive do fracasso em projetos complexos? 

o Qual a metodologia para gerir projetos complexos? 

  

Hipótese: 

O sucesso no gerenciamento de projetos complexos podem ser maximizados 

utilizando um conjunto de fatores bem  gerenciados 

  

Tema 

Maximizar o sucesso de projetos complexos. 
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2 PROJETOS COMPLEXOS 

 

 

Os projetos complexos são o caminho para tornar inovações e estratégias em 

resultados, serviços ou produtos disponíveis no mercado no tempo correto e da 

maneira mais apropriada para o cliente. É essencial entender a complexidade de um 

projeto para gerenciá-lo de maneira adequada. A definição de complexidade não 

depende de um único atributo e Kerzner, 2010 fornece um auxilio definindo alguns 

atributos comumente utilizados para definir complexidade. Estes atributos podem ser 

visualizados na Tabela 1. 

 

Atributo Projetos Tradicionais Projetos Complexos 

Declaração de 
trabalho 

Bem definida Mal definida e sujeita a 
numerosas alterações 

Duração do projeto 6-18 meses Pode abranger vários 
anos 

Premissas Sem mudanças 
impactantes 

Sujeitas a mudanças 

Tecnologia Conhecida e não muda Sujeita a mudanças 

Equipe Permanece estável Muda ao longo do projeto 

Meta estratégica Estacionária Móvel 

Intervenientes Poucos Muitos 
Tabela 1 - Atributos de Projetos Tradicionais e Complexos adaptado  

Fonte: Kerzner 

Os projetos complexos são aqueles em que os requisitos não são bem 

conhecidos na fase inicial e só serão determinados durante a execução e alguns já 

próximos da fase final do projeto.  Isso porque a natureza das atividades é empírica, 

ou seja, o aprendizado é adquirido pela experimentação e as tarefas não são 

facilmente determinadas com antecedência. São projetos que envolvem inovação e 

precisam atender a um time to market, ou podem ser vencidos pela concorrência. 

Considerados sistemas desordenados (COHN, M. 2013), nos projetos complexos as 

relações de causa e consequência não são estabelecidas claramente e por isso 

exigem a utilização de práticas emergentes, isso quer dizer que o uso de boas ou 

melhores práticas não é suficiente. 
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3. GESTÃO E RESULTADOS DE PROJETOS COMPLEXOS 

 

 

Em projetos complexos a gestão precisa evoluir para além da gestão de 

projetos e incluir a gestão de negócios. Hoje vemos os negócios sendo geridos por 

meio de projetos e os gerentes não são mais vistos como meros executores de um 

plano, eles participam das definições estratégicas, precisam entender do negócio, 

serem capazes de alinhar constantemente o plano aos objetivos, fazendo a junção 

entre a estratégia e a execução. 

Não é correto concluir que em projetos complexos algumas áreas de 

conhecimento de gerenciamento podem ser simplesmente ignoradas. 

Gerenciamento do escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, 

comunicações, riscos e aquisições continuam sendo importantes, mas o grau de 

importância e o detalhe de planejamento de cada uma delas variam para cada tipo 

de projeto e grau de incerteza envolvido. Normalmente risco e oportunidade variam 

juntos, projetos de baixo risco e incerteza criam oportunidades limitadas e o 

cumprimento das restrições de recursos, tempo, custos e escopo é mais crítico e 

relevante do que em projetos de alto risco. Em projetos com alto grau de riscos e 

incertezas, o estouro nas restrições pode ser compensado por benefícios e 

recompensas futuras.  

Uma característica que se apresenta essencial a todos os projetos complexos 

é a correta utilização de relatórios com o objetivo de manter stakeholders 

informados. Os relatórios precisam ser dinâmicos, gerados em tempo real e não 

mais em intervalos regulares negociados internamente. Projetos complexos exigem 

repasse de informação em tempo real, utilizando, por exemplo, sistemas de painel 

de relatório (dashboard), fornecido por muitas ferramentas atuais de gerenciamento 

de projeto. As métricas utilizadas devem ser abrangentes para conseguir identificar a 

situação do projeto em todas as perspectivas necessárias. Outra característica é a 

medida de sucesso de projetos complexos, a tríplice restrição (custo, escopo e 

tempo) deve ser substituída por medições de sucesso a curtas e longo prazo, que 

permitam identificar, além das restrições, o valor do negócio. Na gerência de 
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projetos tradicionais o sucesso dos projetos é definido pela tríplice restrição, em 

projetos complexos as restrições e valor de negócio decidem o resultado. 

Os gerentes de projetos precisam ter a capacidade de entender a 

complexidade de um projeto e encontrar a melhor forma de gerenciá-los e controlá-

los. Isso significa ir além dos padrões tradicionais criados há décadas e utilizados de 

maneira inflexível, onde muitas vezes o projeto precisa ser modificado para se 

adaptar a metodologia. Hoje, o gerente de projeto deve estar atendo as 

características e particularidades do projeto e adaptar, personalizar metodologias 

para atender as necessidades de um cliente. Cabe então ao gerente de projetos a 

capacidade de identificar as características do projeto, identificar o resultado 

esperado e decidir qual a melhor forma de gestão para alcançá-lo.  

4. SUCESSO EM PROJETOS COMPLEXOS 

Projetos complexos exigem uma alteração na definição de sucesso. O 

alcance da tríplice restrição não necessariamente garante o sucesso de um projeto e 

outras formas de definição precisam ser analisadas.   

No passado e ainda hoje, o sucesso de um projeto é definido conforme o 

alcance das três restrições impostas (tempo, custo, cronograma), conhecido como 

triângulo de ferro. Hoje se considera que valor, imagem e reputação podem ser mais 

importantes do que as restrições tradicionais e sugere-se a substituição do 

tradicional Triângulo de Ferro pelo Triângulo Ágil, onde o valor está no topo e 

trabalha-se com restrições competitivas ou concorrentes. A Figura 1 apresenta a 

evolução do Triângulo tradicional que consiste de escopo, cronograma e custos para 

um Triângulo Ágil onde as medidas são valor para o cliente, qualidade necessária 

para agregar valor contínuo ao cliente e restrições (escopo, custo e cronograma). 

Essa imagem representa que as restrições continuam sendo importantes, mas elas 

podem precisar de ajustes para o alcance da meta, que é o valor. 
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Figura 1 - Evolução do Triângulo de Ferro ao Triângulo Ágil - FONTE: Highsmith 

Pesquisas, como o CHAOS Report., que medem o sucesso dos projetos e 

continuamente apresentam índices altos de fracasso, precisam ser analisados com 

mais cuidado. Dizer que um projeto falhou porque não cumpriu com o planejamento 

de tempo, escopo e custo pode não representar um cenário real para projetos que 

lidam constantemente com mudanças de prioridade, alterações de escopo e que 

consideram custos adicionais irrelevantes quando comparados com o valor 

agregado. Mesmo o cancelamento de um projeto não pode ser considerado um 

fracasso, para alguns casos pode ser uma decisão sábia a ser tomada. 

Para contextualizar o que faz um projeto ter sucesso, dois exemplos reais são 

analisados: a Opera de Sidney e o Metrô de Los Angeles. 

• Opera de Sidney: uma das maiores atrações turísticas do 

mundo, sendo considerada uma maravilha arquitetônica. Em seu plano 

original o projeto tinha um orçamento estimado em sete milhões de dólares 

australianos e um prazo de cinco anos. O projeto foi concluído em 16 anos 

com um custo final de mais de 100 milhões de dólares; 

• Metrô de Los Angeles: projeto completado oito meses antes do 

tempo planejado e sem extrapolar o orçamento, foi escolhido como o Projeto 

do Ano pelo Project Management Institute (PMI) em 1993.  

Se o projeto do Opera de Sidney fosse analisado apenas em termos de tempo 

e custo o projeto seria considerado um fracasso. Mas na verdade, hoje ninguém se 

importa em como foi a administração do projeto, as pessoas o veem como um caso 

de sucesso que traz fama e renda para a cidade de Sidney. A missão e visão do 

projeto do Metrô de Los Angeles eram: construir um sistema de metrô de classe 

mundial para a comunidade de Los Angeles e tornar-se um modelo de excelência no 
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projeto de obras públicas e construção. Este projeto foi considerado um sucesso em 

um primeiro momento, no entanto constatou-se um uso dos trens abaixo do 

esperado.  A parte da missão do projeto – construir um sistema de metrô de classe 

mundial para a comunidade – foi ignorada e os cidadãos não deixaram seus carros 

em casa para o uso do sistema do metrô, ou seja, o projeto não abordou as 

necessidades de seus principais stakeholders: os clientes. 

De acordo com Shenhar 2010, o sucesso de projetos deve ser visto de 

maneira ampla, representar o interesse dos variados stakeholders envolvidos, refletir 

a intenção estratégica da empresa e seus objetivos de negócio.  Além disso, o 

sucesso de um projeto deve ser observado em períodos de tempo diferentes, pois 

projetos bem sucedidos em curto prazo podem se tornar uma decepção no futuro, 

bem como existem aqueles que podem trazer recompensas em um longo prazo. 

Cada projeto deve avaliar o sucesso de maneira diferente e particular ao seu tipo e 

necessidades. 

Com base nesta abordagem de sucesso de projetos é sugerida uma 

avaliação abrangente de sucesso proposta por Shenhar, 2010.  Nesta avaliação 

percebe-se que o sucesso de um projeto deve ser analisado em curtos e longos 

prazos, sendo assim analisar o sucesso de um projeto utilizando apenas a tríplice 

restrição, nos da uma visão parcial do sucesso de um projeto, já que tempo, 

orçamento e escopo são restrições de curto prazo e não indicam o impacto de um 

projeto sobre outras perspectivas ou no futuro. É proposto que o sucesso em 

projetos seja analisado em 5 dimensões, utilizando 5 grupos de medidas conforme 

apresentado na Figura 2 e descrito abaixo. 

• A dimensão eficiência do projeto refere-se às entregas de 

gerenciamento de projetos e representa uma medida de curto prazo, onde é 

verificado se o projeto foi completado de acordo com o plano. O cumprimento 

desta medida pode garantir um projeto bem administrado, mas não o seu 

sucesso em longo prazo; 

• A segunda dimensão, impacto no cliente, representa os 

principais interessados e refere-se às entregas do produto no cliente. Inclui 

medidas de desempenho do produto e deve mostrar como o resultado do 

projeto melhorou o negócio e abordou as necessidades do cliente. Essa 
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dimensão assume um formato durante a execução do projeto e podem ser 

percebidos facilmente alguns meses após a conclusão do projeto, sendo uma 

medida de curto / médio prazo; 

• A dimensão impacto na equipe avalia tanto a satisfação da 

equipe como o seu aprendizado e crescimento durante o projeto, sendo que 

líderes tem um papel fundamental em inspirar os membros da equipe e fazer 

do projeto uma boa experiência para quem ali trabalha. Da mesma forma que 

a segunda dimensão, o impacto na equipe pode melhor percebido após a 

conclusão do projeto (curto / médio prazo) 

• A dimensão sucesso comercial e direto reflete o impacto que o 

projeto tem na organização, avaliando os níveis de vendas, lucros, rendas, 

redução de custos, tempos melhorados ou benefícios trazidos em caso de 

organizações sem fins lucrativos. Pode ser percebida a médio / longo prazo; 

• A última dimensão é a de preparação para o futuro, trata-se de 

benefícios em longo prazo e ajuda a identificar se um projeto cria novas 

oportunidades e se prepara para o futuro, mostrando muitas vezes que 

projetos sem benefícios imediatos podem proporcionar oportunidades futuras, 

como novos mercados, nova linha de produtos ou preparação da 

infraestrutura organizacional com novos processos por exemplo. 

A importância das dimensões de sucesso podem variar com o tempo e o tipo 

de projeto e afetam a forma de gestão a ser utilizada. 

• Tempo: a importância das dimensões varia de acordo com o 

momento em que elas são avaliadas, cada uma tem um maior grau de 

importância para uma determinada fase do projeto.  A eficiência é a única que 

pode ser medida completamente durante a execução do projeto, mas sua 

importância diminui quando o projeto é completado. A satisfação da equipe e 

do cliente só é melhor percebida quando o projeto termina, mas é preciso 

pensar nelas durante o projeto, quando se pode influenciá-las. A quarta 

dimensão só será percebida mais tarde e a quinta depois de vários anos. 

• Tipo de projeto: outro fator que altera a importância das 

dimensões é o grau de incerteza do projeto. Para projetos de risco baixo o 
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cumprimento das restrições é mais importante, para projetos de risco alto 

estouros no orçamento ou no cronograma podem ser compensados por 

benefícios maiores no futuro.  

Essas cinco dimensões normalmente se mostram suficientes para medir o 

sucesso de projetos, mas critérios adicionais podem ser necessários dependendo do 

tipo e das características do projeto. É essencial que os objetivos do projeto estejam 

contidos nos seus critérios de sucesso. Projetos diferentes tem critérios de sucesso 

diferentes, e a importância de cada dimensão também varia de acordo com 

complexidade, incerteza do projeto e outras variáveis. Uma vez definidas, devem 

incorporar o plano de projeto, precisam ser revisadas a medida que o projeto evolui 

e mais informações são adquiridas, devendo guiar a execução do projeto. 

De acordo com essas dimensões, o sucesso de um projeto não se baseia 

apenas na conformidade ao plano de gerenciamento de projetos, como produzir 

cronogramas, definir custos, estabelecer requisitos e então cumpri-los. A satisfação 

do cliente e do time de projeto passam a ser fatores de peso, impactos que o projeto 

causa na organização como retorno sobre o investimento e aumento da 

lucratividade, bem como contribuições para projetos futuros, possibilidade de 

obtenção de novos mercados a médio e longo prazo e sustentabilidade são fatores 

que determinarão o sucesso do projeto. Sendo assim, a definição de sucesso de um 

projeto deve ser feita baseada em uma analise bastante abrangente, identificando o 

impacto que o projeto causa em vários aspectos.  

Quando se analisa a abordagem de sucesso, é possível identificar três fatores 

relevantes que são capazes de causar grandes impactos no resultado de um projeto.  

O fator pessoa é de extrema importância para o sucesso, gerentes e equipes devem 

voltar sua atenção para os critérios de sucesso desde o inicio, valendo ressaltar que 

ninguém conhece melhor o projeto do que o seu gerente e é este quem mais pode 

fazer para garantir o seu sucesso. A definição de um caminho a ser percorrido 

permite a definição de um foco e a concentração de esforços no alcance do objetivo. 

Técnicas e metodologias existentes compartilham formas de organizar e estruturar o 

projeto e aumentam as chances de sucesso. A identificação desses fatores 

essenciais permite que esforços sejam concentrados no que mais vai causar 

impacto e trazer benefícios para o projeto.  
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Sendo assim, Gerente do Projeto, Métricas e Metodologias são três fatores 

que influenciam diretamente no resultado de um projeto, causando impactos 

extremamente positivos caso sejam bem gerenciados e integrados. A metodologia, o 

fator humano (principalmente do Gerente de Projetos) e a definição do caminho a 

ser trilhado compõem a receita do sucesso. 

Nos próximos tópicos serão discutidos como a competência e o perfil do 

Gerente de Projetos contribui de forma relevante e direta para o sucesso do projeto, 

sendo que suas habilidades comportamentais são fundamentais na aderência da 

metodologia e comprometimento.  As métricas permitem que o Gerente de Projetos 

tome decisões baseado em fatos e não em percepções, além de indicar a situação 

atual e então permitir a definição do que se quer alcançar.  Pesquisas (PMI Survey) 

revelam que a utilização de metodologias aumentam as chances de sucesso de 

projetos, mas para isso a metodologia deve ser adaptada ao nível de maturidade da 

organização e a complexidade dos projetos. 
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Figura 2 - Medidas Específicas de Sucesso adaptado 

Fonte: Shenhar, 2010 
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5. COMO GERENCIAR PESSOAS EM UM MUNDO DE MUDANÇAS E 

COMPLEXIDADES 

 

 

A velocidade com que ocorrem as mudanças aumenta a complexidade do 

Mundo Contemporâneo fazendo com que as empresas mudem suas estratégias, 

redefinindo seus mercados e essa mudança atribui-se a era da informação, o 

processo da globalização, as forças e fraquezas do modelo de desenvolvimento, ao 

surgimento de novos valores pessoais, a emergência de um novo paradigma e o 

aumento da competitividade, o qual exige desafios para gerenciar projetos e 

principalmente se forem complexos.  

Baseado em referências de algumas dessas mudanças é possível identificar a 

teia que tecem no ambiente de negócio em que as empresas atuam, sendo que a 

primeira dessas mudanças diz respeito à emergência de uma sociedade baseada na 

informação e no conhecimento e que se manifesta na forma de acelerado 

desenvolvimento tecnológico, a segunda refere-se ao processo de globalização que 

viola a noção de mercados domésticos. Fronteiras geográficas que durante séculos 

representaram limites para as transações, já não os representam, pois apoiados nos 

avanços da tecnologia, a comercialização de bens e serviços já não enfrenta 

obstáculos no que se refere à distância.  

As pessoas tem que buscar a adaptação a essas mudanças e principalmente 

se tratando de um ambiente, onde projetos complexos envolvem processos 

complexos, ainda mais que vivemos em um mundo onde o diálogo é mais difícil, a 

comunicação está mais adapta a tecnologia, por isso os desafios para os gerentes 

nesse contexto de competição dentro dessa aldeia global requer gerenciar todas as 

diversidades nas equipes, encorajar o comportamento ético, as atitudes positivas e a 

integridade pessoal e focar uma gestão fortemente nas interfaces dos produtos 

gerados. Os projetos complexos costumam envolver equipes diversas elevando o 

número de partes interessadas e cada parte possui terminologia e costumes 

peculiares à sua área de aplicação tornando as comunicações bem mais difíceis, 

principalmente quando envolve stakeholders globais, não é difícil de imaginar a 

variedade de profissionais e equipes envolvidas em um projeto complexo. 
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Diante do exposto, demos ênfase então no mundo dos projetos complexos e 

como as pessoas agem, vivem, reagem e gerenciam este mundo que vai além do 

simples e objetivo, precisa se ter muita competência para gerenciar esse tipo de 

projeto diante desse mundo global, o desafio é maior, requer mentes abertas e 

pessoas dedicadas, responsáveis, comprometidas, atentas e acima de tudo 

motivadas a aceitar o desafio da complexidade. 

 

5.1. GERENTES DE PROJETOS EM PROJETOS COMPLEXOS 

 

Gerenciar projetos complexos implica em conduzir sua execução com 

especial atenção às diversas áreas de interação existentes, o foco é intransferível de 

atenção. 

Os gerentes de projetos são os responsáveis pelo sucesso do projeto e de 

maneira ampla assumem responsabilidades para fazer com que isso aconteça, no 

entanto é preciso ter o conhecimento de todas as técnicas utilizadas e uma eficiente 

gestão, existe uma comparação de cargos de gerência em relação a isso onde a 

dificuldade inerente do cargo de gerentes de projetos já é maior e se assim falando 

em projetos gerais, quando existem projetos complexos, então a responsabilidade 

dos gerentes aumenta e os desafios e dificuldades são ainda maiores, pois o 

planejamento, implantação e encerramento do projeto exige maior competência dos 

mesmos, exigindo maior conhecimento, habilidades, atitudes, liderança, 

comunicação adequada e principalmente possuir domínio geral e específico dos 

conceitos, práticas, procedimentos, processos e metodologias, tudo isto é 

fundamental para que seja aplicados a complexidade dos projetos que são 

conduzidos, aplicar o conhecimento ao projeto complexo assegura o atendimento ao 

os objetivos de forma eficiente  e efetiva, onde suas atitudes devem ser sempre de 

motivação, energia, intuição, dedicação, liderança com qualidade, deve sempre 

demonstrar atitude correta, tudo isso deve ter uma combinação, pois os GPs 

carregam um fardo muito grande de responsabilidade nesses projetos, sendo que 

habilidades administrativas, gerenciais e interpessoais devem caminhar juntas e 

saber principalmente que as situações estão atreladas não ao título o cargo, mas 

sim às características do trabalho ou do projeto.  
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Os projetos complexos geralmente são pelo tamanho do projeto, porém 

tamanho apenas não é suficiente, pois ela depende entre outras coisas dos vários 

elementos que compõem um projeto, seus números, suas variedades e as 

interconexões entre eles, os projetos complexos contemplam projetos de Grande 

Escala, projetos globais, reengenharia organizacional, projetos de montagem, 

projetos de sistema, projetos de matriz, entre outros, por isso os GPs devem analisar 

o impacto da complexidade no gerenciamento de projetos, como exemplo podemos 

ter um gerenciamento de projetos de Sistemas com um de montagem, aqueles que 

estão acostumados  a gerenciar projetos de montagem precisam perceber que um 

projeto de sistemas não é uma duplicação repetitiva de uma montagem, mais 

exatamente, um projeto de sistema requer um novo conjunto de habilidades e um 

nível diferente de atenção. 

Os papéis e reponsabilidades de um GP é padrão para os projetos, no 

entanto em projetos complexos os mesmos devem adicionar uma carga de 

exigência e conhecimento maior no seu papel, abaixo um quadro de diferença de 

papéis de GP entre projetos comuns e projetos complexos: 

Responsabilidades: 

• Gerenciar o projeto; 

• Criar planos de projetos; 

• Criar vários planos de gerência do projeto; 

• Medir o desempenho do projeto; 

• Adotar medidas corretivas; 

• Controlar os resultados; 

• Gerenciar a equipe do projeto; 

• Prover relatórios de status do projeto; 
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PÁPEIS DE UM GP  

 

Tabela 2 – Tabela de papéis de GP entre projetos comuns e complexos adaptado 

 

Fonte: Livro Gerenciamento de pessoas em projetos – FGV Management 

 

 Projetos complexos exige que o time tenha que ser um conjunto de pessoas 

que buscam um objetivo comum com habilidades e potencialidades peculiares, 

tendo sempre que ter um alto grau de comprometimento, tecnicamente bem 

preparadas e multidisciplinares o que faz com que elas se responsabilizem por ir 

além do simples cumprimento das tarefas. 

Projetos globais, por exemplo, envolvem equipes de diversos países, são 

projetos complexos, em função da cultura, fuso horário, distância geográfica, 

linguagem, particularidades, onde o gerente de projeto deve alinhar como cada 

equipe dos diferentes países irão que vai executar irão trabalhar, verificar qual dos 

países vai sediar o projeto, qual equipe tem menor custo e qual equipe tem mais 

capacidade e conhecimento do projeto. Países como a Índia, por exemplo, tem uma 

mão de obra barata e um fuso horário de diferença de 10 horas de países como 
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Brasil e EUA, o que ajuda no cronograma de tempo dos projetos que envolvem 

estes países por exemplo. 

Projetos complexos, então, exigem do gerente do projeto e seu time 

conhecimento técnico e gerencial especializados, a atenção dobrada nos interfaces 

e objetivos e, sobretudo consciência dos pontos de complexidade do projeto.  

A criação de um plano de gestão de pessoas é fundamental, pois é uma área 

complexa e subjetiva e que tem como objetivo principal possibilitar a utilização mais 

efetiva de pessoas envolvidas nos projetos, seus stakeholders, no entanto requer 

uma metodologia de planejar de maneira adequada as pessoas do projeto. 

Conforme PMBOK guide (PMI, 2008), planejar recursos humanos significa 

determinar funções, responsabilidades e relações hierárquicas do projeto, tanto em 

relação às pessoas quanto aos grupos internos e externos à organização executora 

do projeto. Para que o plano tenha sucesso em um projeto complexo é preciso 

definir sua estrutura funcional para que o GP tenha um nível de autoridade forte, 

pois esses projetos exigem maior responsabilidade, sendo assim a indicada para 

esse tipo de projetos é a Projetizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Variação do Nível de Autoridade do GP e do Gerente Funcional 

Fonte: Livro Gerenciamento de pessoas em projetos – FGV Management 

A estrutura projetizada o GP tem alto nível de autoridade para gerenciar e 
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importância, pois tem a vantagem do foco na organização, a comunicação é mais 

efetiva do que na organizacional funcional e tem a total autoridade sobre os 

membros da equipe. A definição de requisitos de pessoas deve ser feito a partir de 

uma análise dos fatores ambientais da empesa, organizacional, técnico, 

interpessoal, logístico, político e cultural, os papéis e responsabilidades de membros 

da equipe devem ser documentados em formato padrão adequado, devendo conter 

o papel, autoridade, responsabilidade e competência. 

 

5.2. INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE – FATORES ESSENCIAIS PARA PROJETOS 

COMPLEXOS 

 

Os mercados cada vez mais competitivos fazem com que as empresas 

continuem com crescimento dirigido pela inovação e criatividade, mesmo assim 

ainda ter a melhor ideia inovadora não é suficiente, pois as empresas precisam 

aprender como dirigir projetos que transformarão em resultados  atrativos, e o 

gerente de projeto precisa entender como incentivar essa inovação, porém 

primeiramente os gerentes de projetos precisam entender  dos tipos de diferentes 

inovação os quais cada uma requer prática e processos organizacionais diferentes 

em um ambiente que envolve diferentes graus de complexidade e incertezas e para 

isso precisa focar pontos de gestão de projetos em diferenciações e classificações 

de projetos e práticas adaptáveis aos diferentes tipos de projetos e aos critérios de 

sucesso. Primeiramente deve ser analisado o ambiente no qual o projeto se insere 

para que sejam avaliadas as dimensões da complexidade. 

A dimensão de inovação é identificada através do grau de novidade do 

produto ou resultado do projeto para o mercado e potenciais usuários, o grau da 

inovação demonstra a familiaridade com o produto do seu uso e benefício trazendo 

resultado. Os gerentes de projetos precisam gerenciar as expectativas das partes 

interessadas em mundo que permite inovação e criatividade, mesmo que os 

stakeholders em geral tenham objetivos muito diferentes e conflitantes, a função do 

gerente de projetos é atingir a expectativas dos mesmos. 
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5.3. MODELO MENTAL PARA METODOLOLOGIAS DE GESTÃO DE PROJETOS 

ATUAIS 

 

No mundo em que vivemos de maior exigência e complexidade nos projetos e 

para que os stakeholders e principalmente o gerente de projetos consiga contemplar 

todas as práticas adequadas é preciso ir além de um modelo tradicional de 

pensamento, a busca por modelo mental para como planejar um projeto não 

burocrático e extenso e sim um modelo padrão adaptado ao trabalho, que não é 

apenas um processo que reúne informações importantes e relevantes e sim um 

plano convencional que desenvolve várias ideias que estão sendo apresentadas e 

interligadas com as demais de forma fragmentada, sendo essencial para o mundo 

dos projetos complexos. 

A frequência de fracassos de projetos é proporcional ao seu porte e 

complexidade, por isso moldar a inteligência humana auxilia o entendimento e o 

gerenciamento de complexos organismos em constante evolução, com os modernos 

projetos de hoje existe a necessidade de uma metodologia moderna, o Livro Project 

Model Canvas descreve todo um processo da neurociência, o qual tem uma grande 

relação com o gerenciamento dos projetos complexos, pois todas as pessoas 

possuem personalidades diferentes e às vezes difíceis, cada vez mais existem 

paradigmas que dificultam e perturbam o conhecimento dos seres humanos, por isso 

inserir uma metodologia moderna mental de gerenciamento de projetos, com certeza 

facilitará para o gerente de projetos o andamento ao sucesso de projetos, 

principalmente complexos. 

Nosso cérebro não vê o mundo como uma imagem fotográfica, mas cria uma 

série de modelos mentais (Wujec, 2009), a importância de melhor entendermos 

nosso cérebro é fundamental para criar sentidos e significados e sermos capazes de 

nos comunicar e compartilhar informações e principalmente para criar um modelo de 

planejamento. 
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Figura 4 – Modelo Mental 

Fonte: Livro Project Model Canvas – José Finocchio Júnior 

 

O modelo mental de um projeto não é a própria realidade, é algo que 

imaginamos, por isso será sempre imprecisa, incerta e cheia de lacunas, porém o 

modelo mental pode ser aprimorado com o passar do tempo, sendo assim construir 

um plano de projeto exige muito do nosso cérebro, é algo que demanda bastante 

poder computacional, pois estamos pensando em um cenário futuro e a integração 

do mesmo entre os diversos conceitos que se relacionam de stakeholder, premissas, 

riscos e restrições, onde no córtex frontal de nosso cérebro pensa na concepção de 

um plano de projeto que demanda metas, resoluções de problemas, visualização de 

situações não experimentais e pensamento criativo, os problemas racionais são 

atacados de maneira sequencial pelo córtex mental, no entanto uma quantidade 

menor pode ser mantida na memória de trabalho do córtex frontal, sendo que o 

mesmo é um grande consumidor de glicose, energia que se consome rapidamente e 

as emoções e o instinto também contribui de maneira significativa em um processo 

de pensamento, no sistema límbico que cuida da parte emocional, rapidamente 

classifica tudo como ameaça ou recompensa. Quando classificamos algo como 

ameaça o nosso cérebro oferece duas opções, fugir ou lutar, no entanto para 

projetos nenhuma delas é favorável, por isso dentro destas limitações do cérebro, 
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como devemos inserir, adaptar uma metodologia de planejamento de projeto de 

forma harmônica com o nosso próprio funcionamento cerebral!  

Para então se criar essa metodologia harmônica deve se seguir algumas 

propostas para facilitar o nosso cérebro:  

• Preparo – o ambiente positivo e acolhedor é fundamental, sendo 

assim a apresentação de toda a equipe resumindo suas experiências e 

trajetória irá criar um ambiente agradável e seguro e combinar como serão 

resolvido os conflitos e duvidas é com certeza uma proposta positiva para 

iniciar. 

• Foco – as reuniões e sessões de planejamento devem ser 

curtas e aproveitar o pico de desempenho do córtex do cérebro frontal e evitar 

consumi-lo. 

• Integrar – integrar itens dois a dois, a fim de reduzir o esforço de 

processamento. 

• Visualização - analisar melhor o pensamento visual, um dos 

mais poderosos e evoluídos do cérebro humano. 

• Relacionar – preservar todos os princípios necessários ao plano 

no mesmo desenho, admitindo que eles sejam relacionados imediatamente. 

• Ordem - responder as questões do projeto sequencialmente em 

ordem correta da execução, evitando acumular trabalhos acarretando 

sobrecarga de trabalho no cérebro. 

• Participar – dar autonomia aos stakeholders para que 

participem do plano de maneira ativa, tirando a postura dos mesmos de quem 

se sente ameaçado. 

• Agrupar - Agrupar conceitos de maneira a diminuir os itens 

processados de uma única vez. 

• Atenção – ter um nível máximo de atenção dos stakeholders no 

problema. 
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 CÓRTEX PRÉFRONTALSISTEMA LÍMBICO 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5 – Reações do Sistema Nervoso 

Fonte: Livro Project Model Canvas – José Finocchio Júnior 

 

 

Vale salientar que esta metodologia do modelo Canvas permite a utilização de 

tudo que está a sua mão em um escritório, como post-its e folhas para flipchart 

(formato A1). O Canvas é diferente de um template de plano de projeto, é uma 

agenda sobre quais os stakeholders irão pender para criar a lógica do projeto, 

podendo ser um documento único e consistente e também como uma ferramenta 

preliminar para representação futura de um plano formal. 
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Figura 6 – Modelo Canvas 

Fonte: Livro Project Model Canvas – José Finocchio Júnior 

 

Nota: Todas as informações são colocadas no quadro com post-its. 

É muito importante sabermos aqui que podemos abrir mão do formalismo, 

mas nunca da lógica, o Canvas não e um fluxograma e sim nos mostra as relações 

entre os conceitos, no mundo atual em que vivemos com a tecnologia avançada, 

com redes sociais que podemos transmitir em alguns caracteres de tudo que 

queremos, temos então que ter no nosso plano de projeto objetividade, sendo curtos 

e essenciais de acordo e sintonia com a coexistência, por isso os post-its são 

indicados nesse modelo canvas, pois os mesmos nos oferecem pouco espaço, 

tendo que ser restrito, porém claro, pois o espaço é pouco, o que nos limita a ser 

concisos, sendo que isso é apenas uma exposição de objetividade de exemplo que 

podem facilitar o planejamento oferecendo cores que ajudam a diferenciam e a 

explorar conteúdos diferentes e graus de prioridades diferentes. 

As quatro etapas de Construção do Canvas: 

CONCEBER – INTEGRAR – RESOLVER - COMUNICAR/PARTILHAR 

 

A equipe que vai construir o projeto e principalmente complexos deve ter pelo 

menos duas ou até mais pessoas que entendam sobre conceitos básicos, no modelo 
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canvas salienta que pelo menos uma dever ter o conhecimento, no entanto projetos 

complexos exige maior conhecimento da equipe, porém a ideia de que se devem ter 

indivíduos com muito conhecimento e também com pouco conhecimento não é 

descartada em projetos complexos, pois esta configuração mista de conhecimento 

tem o lado positivo dos que tem domínio sobre riscos e cenários e os novatos que 

tem a ousadia de não se deter diante de normas e costumes. A equipe ideal então; 

para montar um plano segundo modelo canvas, é um gerente de projeto, um 

especialista na área do negócio especifica e um especialista só de escritório do 

projeto que não construirá o plano, mas criticará de maneira positiva. 

A prática dos post-its é um modelo mental que desperta o cérebro a trazer os 

fragmentos da informação de maneira completa e consistente, no entanto precisa se 

dar o primeiro passo seguindo uma ordem que representa uma função de 

planejamento específica, sendo que as áreas estão sendo agrupadas em blocos 

respondendo as questões de Por quê? O quê? Quem? Como? Quando? Quanto? 

Assim na figura abaixo demonstra a simplicidade da ordem de um trabalho de 

projeto com grandes questões e que detalhes desnecessários são descartados: 

      

POR QUÊ? - Justificativa, Objetivo, 

benefícios 

           

O QUÊ? – Produto, 
Requesitos 

  

  

       

QUEM? – Stakeholders externos, 

Equipe 

       

COMO?-Premissas, Grupos de 

Entrega, Restrições 

      

QUANDO E QUANTO?-Linha do 

tempo, custos 
Figura 7–Perguntas Fundamentais 

Fonte: Livro Project Model Canvas – José Finocchio Júnior 

 

Porque é a mais importante, pois ela definirá os valores que identificarão 

todos os envolvidos no projeto e todo o projeto sempre irá buscar uma situação 

melhor e para isso é necessário saber o objetivo do projeto, pois as organizações 

passam por situações de demandas não atendidas por falta de qualidade e acaba 
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sendo inútil e não chegando a lugar nenhum e em projetos complexos a catástrofe 

pode ser bem mais fácil, por isso o modelo canvas de maneira prática e simples 

ensina como usar planejamento a seu favor, sendo de maneira mais objetiva como 

um discurso com o presidente dentro de um elevador, sempre mantendo a clareza 

do escopo, prazo e custo, os textos devem ser curtos e os post-its nos dão a 

alternativas de alterarmos quantas vezes forem possível de maneira rápida e prática, 

pois basta apenas arrancar e escrever em um novo e colar novamente. O formato 

Smart mensura ser específico, mensurável, alcançável, realista e delimitar o tempo e 

isso produzirá um benefício de geração de valor para aos acionistas da empresa no 

aumento da receita, diminuição de custos, uso mais eficiente dos ativos da empresa 

e melhor imagem da empresa, o gerente de projetos precisa ter uma visão do 

cenário de fortalecimento de mercado com a preocupação em questões ecológicas e 

sociais e se tem um objetivos estratégicos bem definidos, vale a pena colocar um a 

um nos post-its pequeno e ao lado colocar outro avaliando o grau de contribuição de 

seu projeto para cada objetivo estratégico e com isso pode se gerar produtos, 

serviços e resultados que atendam as reais necessidades e a importância de 

engajar o cliente no processo é fundamental, pois nem sempre ele nos deixa claro o 

que quer. 

Esse modelo Canvas é uma metodologia indicada para projetos complexos 

em função de sua objetividade e praticidade, sabemos o quanto de tempo um 

projeto complexo necessita e que mudanças ocorrem gradativamente, o qual 

contribui para desgastes emocionais, sendo essa uma metodologia simples e 

eficiente usando a neurociência que resultada também positivamente no emocional, 

ajudando a melhorar o tempo e qualidade  do projeto. 

 

5.4. ENTENDER DA ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO E SEU NEGÓCIO 

 

Em primeiro lugar o gerente de projeto e sua equipe devem saber a 

perspectiva da empresa como um todo tendo uma mentalidade diferente desde o 

primeiro dia, ter claramente a definição da estratégia da empresa e seu objetivo, 

sabendo em que ambiente de competição está inserido, pois o mundo todo tem a 

mesma situação de mudança e o gerente de projeto além de saber a estratégia da 
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empresa e entender bem do seu negócio, precisa fazer com que sua equipe também 

entenda de todo o planejamento, por isso conhecer o potencial de sua equipe e 

capacitá-la é essencial. 

O objetivo da organização é um fator importante, pois tudo tem quem estar 

cem por cento alinhadas e garantidas em função da mudança, este conhecimento do 

objetivo irá ajudar o gerente de projetos, a saber, qual é a expectativa que a 

empresa quer alcançar para ter um resultado positivo, a organização deve ter tudo 

muito bem definido e claro, porque o planejamento importa mais que o plano, pois o 

processo do trabalho é importante e não papel. O gerente de projetos precisa saber 

se vai seguir a direção certa, estando sempre com a gestão sob controle, pois se 

desviar do objetivo o projeto poderá fracassar, e em projetos complexos o principal 

foco da gestão é garantir o sucesso através de planejamento, organização, 

motivação, liderança e controle.  

Saber escolher e investir no projeto certo e fazê-lo de forma correta, mesmo 

correndo o risco de que não vai dar certo, seguir as regras aumentam as 

expectativas e para isso deve existir foco, método e controle e uma equipe 

adequada, onde as mesmas devem estar bem cientes e com muito conhecimento 

desse planejamento, pois diversos fatores, como por exemplo, culturais, espiritual, 

entre outros, faz com que pessoas tenham diferentes percepções, por isso a 

definição do objetivo do projeto que a organização quer tem que estar bem clara. 

Uma ferramenta que eleva o desempenho e mantem resultados é o Balanced 

Scorecard, o gerente de projetos pode utilizar para medir desempenho do resultado 

do seu projeto, uma vez que o problema da medição eficaz do desempenho 

organizacional é uma questão relevante de uma implementação bem sucedida da 

estratégia, e o resultado do Balanced Scorecard é uma ferramenta fundamental para 

medir resultados, e para projetos complexos o que é mais relevante é o resultado, 

para isso o gerente de projetos deve estar preparado para armadilhas que as 

organizações sofrem em suas estratégicas e que devem ser evitadas como também 

as estratégias para seu sucesso a fim de garantir que seu projeto comece a decolar 

em grande estilo, colocar em primeiro lugar as pedras grandes desenvolvendo 

objetivos nítidos é uma prioridade que deve se começar ao implantar um Balanced 

Scorecard, sendo que este é apenas um suporte para a tomada de decisão, no 
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entanto para o mesmo ter êxito não pode ser visto como um fator isolado, ou seja, 

implantei e agora já tenho o Balanced Scorecard, precisa se determinar objetivos 

para seu desenvolvimento o que garantirá que a ferramenta evoluíra em no seu 

projeto complexo durante um longo tempo, por isso a falta de objetivos clara irá 

limitar a sua eficácia. Esta ferramenta é apenas uma sugestão para se iniciar a 

estratégia de um projeto complexo e poder mantê-lo com foco no objetivo do 

negócio. 

 

5.5. MOTIVAÇÃO E LIDERANÇA DA EQUIPE 

 

Projetos complexos necessitam de maiores habilidades e desempenho da 

equipe, e não é uma tarefa fácil para o gerente de projetos fazer com que seu time 

se motive e consiga ser eficiente até o final do projeto, por isso em primeiro lugar o 

gerente de projeto precisa ser um Líder, o que não é uma posição, um cargo, mas 

sim uma qualidade visionária de fazer com pessoas se inspirem, ser Líder é fazer a 

diferença e adaptar-se a mudança fazendo com que todos se concentrem na mesma 

tarefa e objetivos específicos visualizar valores de cada pessoa é essencial, pois, as 

pessoas precisam ter uma inspiração para trabalharem com eficiência, mas nem 

sempre isto é relacionado com dinheiro, muitas vezes está relacionado com o 

objetivo que quer alcançar e o que isso irá resultar em sua vida, por isso o gerente 

de projetos como um bom Líder deve se relacionar ao máximo com a sua equipe, 

com muita comunicação, quanto mais se comunicar melhor, entender as 

experiências vividas das pessoas (família, professores, chefes), que são fatores da 

historia de cada um, o que é mais importante para cada pessoa e a consciência de 

que são (valores e crenças), devem estar em concordância, o Líder deve fazer a 

diferença e causar impacto positivo. Tornar consciente dos valores, compreender a 

motivação para um lado e capacidade para outro lado, entender em cada pessoa e 

em si mesmo os seguintes paradigmas: 

• O que me da satisfação?  

• Qual o foco do trabalho? 

• O que preciso fazer? 
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• Onde quero chegar? 

Alcançar o equilíbrio na vida pessoal e profissional torna um Líder com 

valores, nunca deixando o stress tomar conta, pois o mesmo coloca o organismo em 

alerta e ativa o sistema nervoso e afetará o relacionamento com as pessoas de sua 

equipe que deve ser um processo continuo. Aprender sobre liderança é 

fundamental, por exemplo, uma liderança situacional é quando se toma uma decisão 

de uma tomada de decisão especifica da situação, verificando sempre o nível de 

quem esta sendo liderado, e encontramos muito dessa liderança em projetos 

complexos com equipes globais, por exemplo, que tem diferentes culturas, entender 

das diferentes culturas do mercado global são habilidades de um Líder de sucesso 

em empresas globais.  

 

Figura 8 – Graphical Representation of situational leadership 

Fonte: Executive Educacion Program Washigton DC: Dr.Shyam Giridharadas 

 

Um Líder deve perceber a capacidade humana de cada um, percebendo o 

que não motiva e o que mais cada um valoriza para poder criar a motivação ideal 

para seu time. Outro fator importante e a autenticidade de um Líder, pois ele 

reúne pessoas em torno de um proposito comum, criando valores para todos os 
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stakeholders, tendo empatia, sinceridade, preocupação em servir aos outros do 

que no seu próprio sucesso, capacitando pessoas nos mais altos níveis de 

desempenho. Para esse desempenho e habilidade de Líder, o gerente de 

projetos, deve ter: 

• Auto-consciência – domínio da  inteligência emocional 

• Auto-conceito de clareza - valores, crenças e convicções 

• Auto-objetivo harmonioso – paixões, visões 

 

 

 

6e 

 

  
  
 LIDERANÇA 
   AUTÊNTICA 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Devolopment model of authentic leadership 

Fonte: Executive Educacion Program Washigton DC: Dr.Shyam Giridharadas 

O comportamento autêntico integra todos os aspectos de vida, sendo 

verdadeiro com si mesmo e com o ambiente tendo em que cumprir uma rotina de 

disciplina do controle do stress, meditação, exercícios, cantar, ser vibrante, pois isto 

move pessoas que estão sintonizados com eles mesmos e no mundo ao seu redor, 

permanecendo firmes nos seus valores e diante destas habilidades e 

conhecimentos, um gerente de projetos então terá a capacidade de motivar sua 

equipe em longo prazo, pois motivar um time é uma atividade diária que requer 

AUTO 
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AUTO 
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REGULAÇÃO 
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habilidades de um profissional capacitado a gerir equipes e pessoas e os líderes são 

os responsáveis por essa árdua tarefa de projetos complexos.        

 

5.6. COMUNICAÇÃO É ESSENCIAL EM PROJETOS COMPLEXOS 

 

A eficiência de se comunicar é através da utilização de todas as ferramentas 

oferecidas, pois cada pessoa tem uma maneira de vivência e cultura que deve ser 

analisada para a boa comunicação, dentro do ventre da mãe já existe a influência 

com fatores genéticos (emoções que influenciam), fatores congenéticos (problemas 

de dependência química) e fatores ambientais (personalidade adquirida após o 

nascimento), por isso existe um processo de comunicação que as pessoas precisam 

desenvolver para ter uma vida pessoal e profissional adequado onde emoções 

autêntica (alegria, tristeza, medo, raiva) e disfarces das emoções (depressão, fobia , 

ansiedade, agressividade, etc) podem influenciar no gerenciamento de um projeto, 

pois esta carga de energia negativa ou positiva é impactante nos projetos, por isso o 

gerente de projetos deve identificar em cada stakeholder a sua vivência desde 

criança para saber usar o tom de voz, a expressão corporal sabendo identificar a 

necessidade, emoções e valores das pessoas. Os projetos complexos exigem mais 

ainda da emoção de cada stakeholder, essa percepção social nem sempre é 

racional e explicável, pois algumas pessoas tem uma habilidade social natural, 

enquanto que outras ainda precisam desenvolvê-la, por isso devem ser 

considerados três aspectos básicos: 

o percebedor – o percebido – a situação 

 

Na vida devemos ter respeito e confiança e também buscar isso, a 

comunicação é o processo e pela qual identificamos conhecer e entender as 

pessoas promovendo a troca de informação e não tem como sozinho fazer isso e 

sim somente com a comunicação interpessoal através da comunicação verbal (fala) 

e não verbal (expressão facial, corporal) em um esquema básico de comunicação: 

 

    MENSAGEM 
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EMISSOR ____________________________________RECEPTOR 

       CANAL 

 

A comunicação é codificada, decodificada e gerada feedback, e dentro deste 

processo de comunicação existem as barreiras físicas e interpessoais presentes no 

emissor, receptor, em ambos e no próprio ambiente, por isso principalmente em 

projetos complexos deve saber a linguagem e símbolos adequados, escolha do 

canal adequado, momento próprio para transmitir a mensagem, tom de voz 

adequado, pois o gerente de projetos pode se deparar com pessoas impacientes, 

desatenciosas, preconceituosas, avaliadores e julgadores, resistentes, entre outras 

coisas que podem sim formar várias barreiras entre o emissor e receptor, e ás vezes 

tem também o ambiente que pode ser inadequado do canal escolhido, com ruídos e 

outras interrupções que atrapalham muito, e o gerente de projetos deve ter 

habilidades necessárias de inteligência emocional, que é primordial para a liderança 

eficaz que são elas: 

• Auto - conhecimento – reconhecer estado de espirito com 

autoconfiança  

• Auto – controle – capacidade de controlar impulsos com 

confiança 

• Auto – motivação – paixão pelo trabalho com otimismo e 

comprometimento 

• Empatia – compreender o emocional do outro com sensibilidade 

intercultural 

• Sociabilidade – competência para administrar relacionamentos 

com eficácia 

Esses são pontos essenciais para o processo de gerenciamento de 

comunicação para qualquer projeto, e quanto mais complexo for maior é o desafio 

de apurar e depurar os fatos.  

Sendo assim então é importante identificar os stakeholders através dos 

fatores organizacionais, análise, registro e estratégia de gerenciamento das 

expectativas dos stakeholder, procurar saber qual seu interesse, se são favoráveis 

ou contrário, que poder possuem e como podem influenciar e a partir disto analisar 
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os impactos, estabelecer estratégias de abordagem maximizando oportunidades e 

minimizando ameaças, mapear as partes interessadas do projeto verificando os que 

impactam e os que são impactados pelo projeto o tempo todo. 

 

Figura 10 – Mapeamento das partes interessadas do Projeto 

Fonte: Adaptado de Cleland (2002) 

A falha na identificação ou do grau da importância de partes interessadas em 

projetos de grande porte ou complexos pode ser dramática, por isso a atenção deve 

ser tanto na parte primária quanto na secundária e temos um exemplo real já citado 

neste artigo que é do caso do metrô de Los Angeles, onde foi o escolhido o projeto 

do ano pelo Project Management Institute (PMI) em 1993, no entanto só foi 

questionado nos seus aspectos de comunicação quando, cerca de um ano depois 

do conclave, o projeto foi dura e amplamente criticado pela imprensa o que 

ocasionou consequências dramáticas e negativas e se caso tivesse existido uma 

atenção prévia coma as partes interessadas secundárias (público, politica e mídia), 

teria-se evitado grande parte dos problemas quando ocorreu o imprevisto, por isso 

deve se existir uma grande importância na avaliação das partes interessadas do seu 

impacto e capacidade de influenciar nos objetivos do projeto.  

Outro exemplo que já foi citado anteriormente e que aumenta a complexidade 

da comunicação são projetos globais com equipes de diversos países, que envolve 

línguas diferentes e também de fuso horário e acontecem à distância, as técnicas de 
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comunicação devem ser muito bem observadas, pois em função cultural devem se 

ter cuidados à coerência nas mensagens, com os gestos, tom da voz, expressão 

facial, pois tudo pode impactar, dependendo de como cada país age mediante 

situações que surgem no projeto. 

Para uma comunicação ser adequada e eficaz os projetos complexos em 

geral tem a necessidade de se fazer análise diferenciada e aprofundada dos 

Stakeholders, fazer o mapeamento de todos, identificando suas características, 

cultura, influência de poder, legitimidade, expectativas, urgência no projeto, 

considerando sempre que seus objetivos são impactados por interesses desiguais e 

às vezes conflitantes, por isso fazer entrevistas individuais, reuniões de equipes, 

conferências, fóruns de feedback, programas de opiniões, oficinas de trabalho e 

debates com alguns stakeholder impactados são essenciais para identificar a 

expectativa das partes interessadas. 

Para que a execução dos projetos complexos exista uma comunicação 

adequada, devem ser definidos os canais de comunicação que podem ser orais, 

escritos, eletrônicos e digitais, a tecnologia é a mais utilizada, porém a coleta, a 

sistematização e a distribuição das informações apropriadas durante o projeto são 

um grande problema para o gerente e sua equipe, pois as informações devem ser 

disponíveis no momento certo em um formato correto e consistente, por isso tem ter 

um plano adequado do canal de comunicação, já é um grande salto à eficiência, a 

equipe deve se adequar ao modelo utilizando a ferramentas de maneira correta, nos 

dias de hoje existem inúmeras soluções tecnológicas que ajudam na comunicação e 

que são necessárias, buscando sempre uma solução eficaz que realmente contribua 

para a comunicação entre as diversas pessoas envolvidas no projeto e em primeiro 

lugar deve se buscar a identificação do processo que será utilizado, entendido isso, 

verificar os tipos objeto que serão armazenados (formulários ou eletrônicos) e tomar 

cuidado com tipo de canal que irá escolher, pois conforme o projeto complexo exige 

maior ou menor funcionalidade de um software, por exemplo, pois às vezes não 

atende exatamente o que o projeto necessita. Em um projeto complexo é muito 

importante salientar que a importância da comunicação face-a-face com as partes 

interessadas é muito importante, pois o gerente do projeto consegue identificar 

recursos de reações da outra pessoa através dos seus gestos de dúvida ou 

concordância, interrupções e perguntas imediatas e gestos físicos como de 
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interesse, stress, sinceridade, envolvimento, entre outros que ajudará o gerente de 

projeto na condução do projeto, geralmente a melhor maneira de identificação é 

através das reuniões, e se o gerente de projetos tiver dificuldade de apresentar, 

deve procurar ajuda para melhorar sua habilidade de falar.  

O gerente de um projeto complexo deve gerenciar a comunicação o tempo 

todo para saber se está atendendo a necessidade e expectativa das partes 

interessadas e para isso deve ser feito atualização do plano de comunicação, pois 

existe um problema comum que na medida em que o projeto vai acontecendo, vai 

ocorrendo novas ideias mudando as expectativas das partes interessadas e o plano 

anterior cai no esquecimento, por isso deve ser bem definida as expectativas das 

partes interessadas, pois podem ter aquelas escondidas e outras que são 

influenciadas por crenças e desejos ou que não realistas, sendo assim gerente de 

projetos complexos tem que ir mais além, analisar a mudança da expectativa que 

serão aprovadas, outras ajustadas e outras negadas e assegurar que todos estejam 

sabendo do que esta acontecendo. 

A comunicação é um dos fatores mais importantes em projetos complexos, 

pois ela esta relacionada em todo o processo do início ao final com os todos os 

stakeholders e depende do bom desempenho dos processos, pois já no inicio no 

planejamento estratégico, existe a necessidade do conhecimento da cultura da 

organização e das expectativas das partes interessadas, todo o processo depende 

de um ótimo plano de comunicação seguindo a ordem abaixo de: 

• Identificar o publico alvo da comunicação; 

• Determinar os objetivos da comunicação; 

• Preparação da mensagem; 

• Seleção de meios da comunicação; 

• Capacitação para o uso; 

• Avaliação dos resultados da comunicação; 

 

Diante do exposto observa a importância do gerenciamento de pessoas em 

projetos complexos, pois as pessoas possuem uma infinidade de conhecimentos, 

onde sua pertinência econômica, social, científica e outras crescem, às vezes em 
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silêncio, invisíveis, atuantes, porém sempre prontos para servir, todo ser humano 

sabe algo, na própria medida em que vive e todo o saber está na humanidade, 

sempre com uma qualidade de extrema importância que é a humildade intelectual, 

necessária ao reconhecimento de que é preciso aprender sempre, ter 

comportamento ético e que em uma equipe, cada pessoa, se sinta realmente 

membro dessa equipe identificando a complexidade do mundo em todos os projetos, 

aceitando questões de motivações, liderança, trabalho em equipe, obter informações 

e apreciá-las criticamente, em face das características do ambiente do negócio, 

identificando novas tendências e desenvolvendo consciência de si e do mundo, 

podendo assim trazer grandes resultados para os projetos complexos. 

A seguir três figuras de uma aula técnica na NASA de como os gerentes de 

projetos trabalham com as pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Modelo da NASA 

Fonte: NASA 
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Figura 12 – Eficácia 

Fonte: NASA 

 

6. MENSURANDO PROJETOS COMPLEXOS 

 

 

Medições corretas de desempenho de projeto direcionam as organizações 

para o rumo certo e a forma com que o desempenho é medido impacta na maneira 

como o time trabalha. Sendo assim, a forma como os projetos são mensurados pode 

impactar diretamente no resultado de um projeto e é por isso que esse assunto é de 

extrema importância e deve ser tratado com muito cuidado.  

A forma de mensurar projetos é por meio de métricas e KPIs (Indicadores 

chave de desempenho). Uma métrica é uma medida de desempenho de uma 

atividade e representa o que aconteceu no passado, enquanto o KPI é uma métrica 

vinculada a um destino, carrega consigo direcionadores de valor estratégico e 

fornecem dados para a tomada de decisão. Uma KPI representa o quanto uma 

métrica está acima ou abaixo da estratégia definida. 

Projetos complexos estão relacionados à adaptabilidade, flexibilidade e 

inovação. Eles possuem uma equipe que trabalha com o objetivo de entregar valor 
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ao cliente e precisam de um sistema de medição que incentive inovação e que reflita 

a sua motivação interna, ou as medidas podem apontaram resultado não condizente 

com a realidade do projeto.  

Sistemas tradicionais de gerenciamento de desempenho passam uma falsa 

previsão de que se o plano for cumprido, o objetivo do projeto será alcançado. Eles 

foram feitos para medir conformidade ao plano e não adaptabilidade, afirmando que 

tempo, custo e escopo são mais importantes que valor e qualidade. Por isso, os 

projetos não podem mais ser medidos apenas em relação à conformidade com os 

planos, além disso, definir o desempenho de um projeto apenas baseado em 

orçamentos e estimativas é perigoso. Quando assim feito, os gerentes de projeto 

tendem a definir um número mínimo de obstáculos a serem vencidos e uma 

contingência para estimativas, visando obter uma boa nota de desempenho. É 

importante ter ciência de que ter um projeto dentro do orçamento e do tempo 

planejados nem sempre é bom, principalmente quando se quer inovar. 

Projetos complexos exigem novas formas de medição, alinhadas com a 

realidade e que vão além de tempo, escopo e custo, uma vez que valor e qualidade 

entregues estão acima das restrições tradicionais. Esses sistemas precisam mudar 

no contexto da organização e não somente do projeto. Para a definição de medidas 

de desempenho, deve-se considerar que a forma de mensurar impacta na agilidade 

de um projeto. Deve-se em primeiro lugar alinhar o conceito de sucesso com toda a 

equipe, para que todos visualizem o mesmo conjunto de metas a ser alcançado. 

Medidas de desempenho abrangentes devem ser definidas focando na adaptação e 

enfatizando a importância dos resultados e do valor para o cliente, além das 

medidas baseadas em restrições que devem receber alguma tolerância. Deve-se 

tomar cuidado para que a adaptabilidade não se torne uma desculpa para desvios 

ao plano, focando na criação de um produto de alta qualidade e no valor agregado e 

não permitindo que a adaptabilidade seja desculpa para baixo desempenho. Se as 

equipes entendem que possuem alguma tolerância na medição de desempenho, 

elas são encorajadas a serem adaptativas. 

Ao invés de medir o desempenho de um projeto comparando a planos e 

orçamentos fixos, deve-se utilizar indicadores de desempenho para medir o 
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desempenho contra referências internas e externas. Conforme mencionado por 

Highsmith, as medições devem responder a duas perguntas: 

• Estamos atingindo nossos objetivos estratégicos e táticos como 

uma organização?  

• A equipe está tendo um desempenho nos níveis mais elevados 

possíveis? 

Medir processos e não medir resultados em conjunto é um grande erro. Os 

processos quando bem realizados e executados tendem a causar uma distração em 

quem os executa e perder o foco do resultado, causando um distanciamento do real 

valor de negócio esperado. 

Highsmith menciona que a medição de desempenho do resultado deve ser 

separada da medição de desempenho de rendimento e propõem um Sistema de 

Gerenciamento de Desempenho Adaptativo (SGDA) definido com base nas 

seguintes diretrizes: 

• A intenção deve ser de aumentar o valor organizacional e o 

sistema deve ser construído com uma base de confiança e honestidade; 

• A ênfase deve ser na mensuração de resultados; 

• Métricas restritivas devem ter uma ampla tolerância a variações 

para encorajar adaptações. 

• Métricas informais de rendimento devem ser criadas para 

suportar as necessidades internas motivacionais das pessoas 

 

6.1. MÉTRICAS DE DESEMPENHO DOS RESULTADOS 

 

Medir o resultado é uma forma de mensurar o valor do negócio. O objetivo 

dessas métricas é apresentar para o cliente se ele está obtendo valor pelo seu 

investimento. Para isso, resultados devem ser medidos primeiro e depois restrições, 

não porque restrições não são importantes, mas porque importam menos do que 

valor e qualidade. As seguintes perguntas devem ser feitas para identificar valor 

atual, valor futuro e restrições: 
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• O projeto está entregando um fluxo contínuo de valor para o 

cliente? 

• O projeto está entregando um produto que possa continuar 

agregando valor para o cliente no futuro? 

• O projeto foi entregue dentro do escopo, cronograma e 

restrições de custo aceitáveis? 

 

Para um resultado ser financeiramente viável, ele precisa ser alcançado 

dentro de certas restrições. Para incentivar a adaptação, deve-se ter o mínimo 

possível de restrições. Sendo assim, quando se fala de escopo, tempo e custos 

somente uma delas deve ser uma restrição fixa e as outras devem ser flexíveis, com 

tolerâncias amplas para incentivar a inovação. Resultados e restrições são 

importantes para tomadas de decisões efetivas. 

 

6.2. MÉTRICAS DE DESEMPENHO DE RENDIMENTO 

 

Maximizar o sucesso de projetos inclui aumentar produtividade para isso 

equipes precisam realizar entregas mais rápidas e com baixo número de defeitos. 

Isso não será alcançado realizando medições contra o plano, mas sim medindo 

essas características diretamente e comparando o progresso com referências 

internas e externas.  

Medir o desempenho com base em uma meta definida geralmente faz com 

que o time manipule a meta e depois que ela é atingida todos tendem a relaxar. 

Medir o desempenho relativo, como comparando com outras equipes internamente 

ou com outras empresas, traz a vantagem de não colocar limites para as melhorias, 

incentivando as equipes a melhorarem constantemente. Para isso a intenção das 

medições deve ser construtiva, utilizada como forma de aprendizado e crescimento 

ou as medições podem gerar resultados negativos. 

Mensurar um projeto complexo que envolve inovação e uso de nova 

tecnologia, por exemplo, requer inovação na forma de implantação da nova 

tecnologia e no alcance dos resultados. Facilmente um projeto desses poderia 
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resultar em medições de baixo desempenho (como produtividade), principalmente 

quando o resultado é comparado ao desempenho de outros projetos e outras 

equipes. Quando a equipe percebe que medidas de rendimento estão sendo 

utilizadas, elas tendem encontrar formas de gerar esses números, tirando o foco da 

inovação e de medições de resultados. A equipe precisa sentir que tem alguma 

influência sobre resultado e rendimento, que ambos são importantes e que os 

valores tanto de um quanto de outro são compartilhados e utilizados para analises 

por toda a comunidade de projeto. 

Abaixo são apresentados alguns exemplos de métricas relacionados a 

critérios relevantes de sucesso de projetos, alguns associados às entregas de 

gerenciamento de projetos e outras às entregas de produto do projeto. É importante 

ressaltar que o conjunto de métricas a ser utilizado deve ser abrangente, envolvendo 

processo e resultado. Métricas relacionadas a restrições como tempo e custo, 

devem receber alguma tolerância para encorajar a adaptação. 

Tabela 3 - Exemplos de Critérios Relevantes de Sucesso de um Projeto 

Critério de Sucesso Indicadores 

Eficiência 
(entregas de gerenciamento do 
projeto) 

• Prazo do Projeto 

• Custo do Projeto 

• Número de solicitações de 
mudanças aprovadas 

• Resposta a riscos 

Impacto no Cliente 
(entregas de produto do projeto) 

• Melhoria na performance do 
cliente 

• Satisfação do cliente 

• Alcance dos requisitos e 
especificações do cliente 

• Retorno do cliente 

• Problema Resolvido 

Impacto na Equipe 
(entregas de gerenciamento do 
projeto) 

• Satisfação do Time do Projeto 

• Comprometimento do Time do 
Projeto 

• Moral e Energia do Time do 
Projeto 

• Crescimento Pessoal do Time 
do Projeto 

• Retenção do Time do Projeto 

Sucesso comercial e direto 
(entregas de produto do projeto) 

• Volume de Vendas 

• Lucratividade 

• Retorno sobre o Investimento 

• Fatia de Mercado 
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• Valor para as Partes 
Interessadas 

• Melhoria Organizacional 

• Redução / Eliminação dos 
Custos 

Preparação para o futuro 
(entregas de gerenciamento e do 
produto do projeto) 

• Contribuição para projetos 
futuros 

• Lançamento de novos produtos 

• Obtenção de Novos Mercados 

• Criação de Novas Tecnologias 

• Criação de Novos Processos 
de Negócio 

• Criação de Novas Capacidades 
Gerenciais 

• Contribuição Social 

• Sustentabilidade 

• Gestão de Conhecimento 
Fonte: Almeida, 2012 

 

Algumas métricas mais específicas a projetos complexos são necessárias e 

podem se mostrar muito úteis. Abaixo são listadas algumas métricas adicionais 

propostas por Kersner, que diferente das métricas tradicionais, atualizadas 

mensalmente na maioria das vezes, essas podem precisar ser atualizadas em 

tempo real: 

• Tempo de duração: rastreamento de variações e índice de 

desempenho do cronograma; 

• Premissas: Rastreamento do número de premissas novas e 

revisadas; 

• Tomada de decisão e governança: rastreamento do número de 

itens de ação e de quanto tempo ela estava no sistema; 

• Alterando o escopo: rastreamento do número de mudanças de 

escopo aprovadas, negadas e pendentes; 

• Alvo móvel: rastreamento do número de revisões nas linhas de 

base de tempo, custo e desempenho, bem como acompanhamento de riscos; 

• Definição de sucesso: rastreamento de cada uma das restrições 

concorrentes e do valor de negócio futuro ou em andamento do projeto. 

• Encurtando o Rastro: métrica poderosa para ser utilizada 

principalmente no desenvolvimento de software, é uma medida de tempo 
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desde o congelamento dos recursos até a entrega do produto em produção. 

O encurtamento desse tempo resulta em mais agilidade, produtos entregues 

mais rapidamente, times mais eficientes capazes de realizar o trabalho em um 

menor período de tempo. Essa métrica estimula os times a pensarem em 

inovarem as suas formas de trabalho, de forma a alcançar um número cada 

vez menor como resultado; 

• Entrega de fluxo contínuo de valor para o cliente; 

• Entrega de Produto Adaptável, que possa continuar agregando 

valor para o cliente no futuro; 

Kerzner ainda defende o uso de métricas de valor refletivo, de extrema 

importância para projetos de implementação estratégica. Uma métrica de valor pode 

ser uma combinação de métricas tradicionais e KPIs, que em conjunto possam ser 

utilizadas para que os stakeholders consigam se certificar de que o projeto está 

atendendo as expectativas de valor. Dessa forma, a decisão de cancelar um projeto 

por não estar atendendo a tempo e custos podem ser relevados caso o projeto 

forneça o valor esperado pela alta administração. 

Cada projeto deve ter pelo menos uma métrica de valor, que poderá ser 

composta por vários atributos de valor (qualidade, custo, recursos, etc.) definidos 

pelo gerente do projeto, cliente e partes interessadas no início do projeto. As metas 

e os limites devem ser estabelecidos para cada atributo ou componente, por 

exemplo: custo pode variar 10% para mais ou para menos. Dessa forma, é possível 

medir o valor do projeto durante o seu progresso e isto se tornou de vital importância 

atualmente. 

 

7. AGREGANDO VALOR AO PROJETO 

 

 

Tão importante quanto conhecer todos os recursos que a área de projetos nos 

proporciona é saber aplicá-los para resultar no que foi proposto ou contratado. 

Partindo do princípio que todo o projeto é único, não se pode esperar que exista 

uma fórmula para resolver todos eles igualmente. Com certeza é possível aplicar 
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técnicas utilizadas anteriormente, assim como basear-se em lições aprendidas em 

projetos similares, mas nunca será como uma receita de bolo a ser seguida. Assim 

como os recursos utilizados nos projetos precisam adequar-se em suas novas 

funções, a(s) metodologia(s) utilizada(s) precisam se adaptar à realidade do projeto. 

Não atender a essa necessidade é ser conivente com o fracasso do projeto, que 

pode se apresentar de formas diferentes, seja na tríplice restrição ou em qualquer 

outra área de conhecimento, maquiando com o efeito, a causa raiz da crise no 

projeto. 

O que um projeto complexo precisa é de um sistema de avaliação antecipada 

das dificuldades do projeto, entender que cada projeto é único é o início, mas 

identificar que existem características comuns e aplicar a utilização de uma 

metodologia híbrida vai potencializar o sucesso do seu projeto, na gestão e no 

resultado.  

 

7.1. A ESTRUTURA DIAMANTE – DEFININDO A METODOLOGIA 

 

Selecionar uma metodologia para gerenciar um projeto é necessário, mas 

para que ela seja efetiva suas ferramentas e técnicas precisam ser adaptadas à 

cultura da empresa e de preferência ter sido testada. Diante do cenário dinâmico das 

empresas, cada item que pode se tornar parte da metodologia selecionada precisa 

ser avaliado quanto ao valor que vai agregar. Mesmo assim, ela precisa ser revista 

periodicamente, citada, readaptada. A metodologia precisa trazer conforto, 

segurança e controle do contrário serão encarados como perda de tempo ou 

simplesmente uma burocracia. Ela precisa abrir as portas para desenrolá-lo do 

projeto e não engessá-lo. Outro aspecto que deve ser levado em consideração na 

definição é o nível de maturidade da equipe de projeto, principalmente quando 

trabalhamos com times heterogêneos, ela é a linha de base, trabalha no 

alinhamento do time e evita muitos riscos. Mesmo com tudo isso, o gerente de 

projeto tem participação relevante e direta e sua competência impacta diretamente 

no resultado do projeto. 
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Saber empregá-la é tão importante quanto defini-la, usar um processo mais 

sofisticado quando necessário, mas se área em questão já foi trabalhada várias 

vezes pode-se usar um processo de simples. Ter sempre um conjunto estruturado 

de atividades e ferramentas do suporte ao projeto e ajuda no plano de comunicação 

o que aumenta consideravelmente as chances de sucesso. 

Como visto anteriormente, é imprescindível garantir que todo o processo 

venha sendo medido e controlado, o que permite planos de respostas preventivos 

trazendo o projeto de volta ao planejamento original. E o que foi medido precisa 

refletir no desempenho do projeto (qualidade, prazo e custo), pois uma metodologia 

que não agrega ao resultado não é válida e não vai alcançar a satisfação do cliente. 

Pensando nisso, e levando em consideração que cada projeto é único, a 

metodologia precisa ser constantemente revista e isso se agrava mais ao 

introduzirmos um grau de complexidade ao projeto. O que veio para resolver essa 

questão é o modelo NTCR ou modelo diamante, que permite que os gerentes 

tomem as decisões sobre o projeto e como gerencia-lo. 

Este modelo comporta a seleção do projeto, alocação de pessoas, 

planejamento, avaliação de riscos, o estilo do gerenciamento, a estrutura do projeto, 

o processo de construção e a escolha de ferramentas. Ele contém 4 dimensões com 

3 ou 4 níveis específicos no qual o projeto é definido. 
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Gráfico 1 – Dimensões e níveis específicos do modelo Diamante. 

Fonte: Shenhar 

As quatro dimensões que me refiro estão brevemente descritas a baixo: 

• Novidade - Caracteriza o quão novo é o produto, serviço ou seu mercado. 

Essa dimensão permite identificar o grau de familiaridade que o usuário final 

do seu produto ou serviço tem e mostra o grau de incerteza do objetivo do 

seu projeto te permitindo saber se os requisitos e as necessidades do cliente 

estão claros. A abordagem de marketing é determinada por essa dimensão 

como o impacto que o produto tem no gerenciamento, e ela atinge três 

aspectos importantes, a confiabilidade da pesquisa de marketing, o tempo 

para definir e congelar os requisitos do produto e as estratégias de marketing. 

Para tanto os três níveis utilizados são: 

o Derivativos – produtos considerados melhorias ou extensões daqueles 

que já existem. 

o Plataforma – Identifica a nova geração de produtos já existentes que já 

tinham um setor bem-estabelecido, assim como um novo modelo de 

celular. 
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o Inovação – Produtos completamente novos, um mercado a ser 

descoberto e explorado os consumidores nunca teve contato com esse 

produto antes.  

• Tecnologia – A incerteza tecnológica é a que mais impacta, pois não pode ser 

suprida pela experiência da equipe ou orçamentos elevados. Tem grande 

impacto nos testes, na comunicação, nos ciclos de planejamento, entre tantos 

outros. Por isso, ela inclui quatro níveis: 

o Baixa tecnologia – Tecnologia existente e bem estabelecida. 

o Media tecnologia – Existe a utilização de tecnologias existentes, mas 

há a adição de novas tecnologias ou características novas. 

o Alta tecnologia – Grande parte do projeto utiliza nova tecnologia. 

o Super-alta-tecnologia – Utilizam tecnologias que não estão disponíveis 

no início do projeto, o objetivo é claro, mas o “como fazer” não é. 

• Complexidade – O nível de complexidade do projeto é definido pelo escopo do 

sistema. Ele compõe uma estrutura hierárquica de sistemas e subsistemas. A 

complexidade afeta a formalidade do gerenciamento de projeto e a organização 

do projeto. Por isso, o nível de complexidade do escopo é proporcional a 

estrutura de sistemas complexos, como mostra a imagem abaixo.  

Figura 13 – Complexidade relacionada proporcionalmente ao escopo 

Fonte: Próprio autor 

Para tal a complexidade é dividida em três níveis: 
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o Montagem – Esses projetos produzem um resultado 

simples e independente ou são subsistemas que compõe um sistema 

maior. Podem também caracterizar a criação de uma nova organização 

que corresponde a uma única função. 

o Sistemas – Para atenderem uma necessidade específica 

sistemas e subsistemas são integrados em uma rede complexa e 

desempenham várias funções juntos. Podem produzir produtos 

complexos ou propor a construção de vários setores de uma empresa 

inteira. 

o Matriz – É a soma de sistemas e subsistemas de grande 

porte, dispersos, mas que em conjunto resultam em um proposito 

comum. Como exemplo é possível citar redes regionais e nacionais de 

telecomunicação. 

• Ritmo – A ultima dimensão do modelo diamante diferencia os 

projetos por sua urgência ou impacto das metas de tempo quando não são 

cumpridas. Os aspectos atingidos pelo ritmo são: autonomia da equipe, 

velocidade na tomada de decisões, burocracia e o envolvimento da alta 

gerência. Existem quatro níveis: 

o Regulares – Projetos em que a criticidade não está no 

tempo e nem o sucesso organizacional. 

o Rápidos/Competitivos – Criados normalmente para suprir 

as necessidades de mercado, eles são muito comuns. Criam um 

posicionamento estratégico, formam novas linhas comerciais. 

o Tempo crítico – Restrita por uma data especifica, um 

evento ou uma janela de oportunidade, tem o impacto de fracasso 

quando não cumpridos. Precisam ser finalizados dentro do prazo. 

o Blitz: Definido como projetos de crise, estes são os mais 

urgentes e com tempo mais crítico, neste caso é necessário priorizar o 

tempo, que caracteriza o sucesso no projeto. 



61 

 

Sendo assim, já é possível identificar qual projeto tem em mãos, o próximo 

passo é analisar e adaptar. Depois de realizar a análise do modelo diamante é 

possível identificar lacunas da forma como o projeto deveria ser gerenciado e como 

ele efetivamente é gerenciado. Essas projeções explicam os problemas ou fracassos 

no projeto e proporciona oportunidade de melhoria e recuperação das metas. 

Os dois gráficos diamante apresentado na imagem 3, formados pelo estilo 

real – tracejado – e pelo estilo exigido – linha sólida, permitem uma visualização 

clara de qual aspecto o Projeto Chunnel foi subestimado. Para melhor compreensão 

desse projeto, abaixo uma breve descrição do caso real do Projeto Chunnel. 

 

 

Gráfico 2 – Projeto Chunnel 

Fonte: Próprio autor 

 

7.2. PROJETO CHUNNEL 
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O Projeto Chunnel, que é o túnel que liga a Grã-Bretanha ao continente 

Europeu é um projeto muito antigo que efetivamente começou a ser planejado em 

1985, um acordo entre a França e a Inglaterra que precisava de um túnel que 

resistisse a ataques terroristas, animais selvagens e durasse 120 anos. A maioria 

dos engenheiros acreditava que dois túneis rodoviários e um de serviço pequeno no 

meio deles levaria 14 anos para ser finalizado e um projeto dessa magnitude 

envolve além das questões técnicas, questões políticas, culturais, conflitos de 

interesses, entre tantas outras que teriam acabado com a viabilidade dele. Como o 

projeto permaneceu isso tornou a integração de todos os módulos (sistemas) do 

projeto ainda mais complexa. 

Com uma descrição pobre do escopo, as duas empresas contratadas para 

trabalhar nos túneis estavam sujeitas a terem interpretações diferentes sobre o que 

foi solicitado. A primeira, Eurotunnel, achava que o túnel deveria refletir a tecnologia 

mais atual e incluiu no escopo muitas mudanças aumentando consideravelmente o 

custo do projeto inicial. A segunda, Transmanche Link, achava que entregar um 

resultado que cumprisse as cláusulas do contrato era o suficiente. Esse desacordo 

gerou uma perda de mais de 1 bilhão de dólares durante o projeto e mais 3,2 bilhões 

de dólares em perdas acumuladas durantes os 3 primeiros anos. 

Analisando agora os aspectos do modelo diamante no projeto Chunnel: A 

Maior parte dos problemas encontrados neste projeto está diretamente relacionado 

ao escopo, neste caso o grau de complexidade do projeto foi nitidamente 

subestimado, o Governo dos dois países estava tratando o túnel com a 

complexidade de “Sistemas” enquanto a necessidade exigida dele é “Matriz”. Se 

fossem entregues módulos individuais, este projeto não faria sentido, esta é uma 

proposta “tudo ou nada” o quetorna a integração entre os módulos critérios 

prioritários para o sucesso do projeto. Grande parte dos problemas que apareceram 

durante o projeto derivaram de um escopo muito grande, assim como a distribuição 

geográfica, a falta de um líder, afinal eram dois governos com culturas diferentes, 

necessidades diferentes e empresas vindas de países diferentes. Tecnicamente 

falando, este projeto usou uma tecnologia já existente, mas com a extensão da 

proposta e a incerteza de que os equipamentos existentes atenderiam as 
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necessidades de projeto ele foi corretamente classificado e tratado como um projeto 

de alta-tecnologia.  

Neste caso a complexidade foi negligenciada, tratar um projeto que deveria 

ter sido classificado como matriz, e foi efetivamente tratado como sistema teve 

consequências diretas no prazo e no custo do projeto. Esse tipo de erro impacta 

normalmente na coordenação do projeto, integração dos módulos e em atrasos 

desnecessários. 

É importante lembrar que nenhum modelo é único, definitivo e perfeito. As 

organizações precisam analisar a sua posição em relação às incertezas do projeto, 

sejam elas tecnológicas, políticas, econômicas, geográficas, entre outras, e assim 

definir quais serão os parâmetros que precisam ser aplicados para e qual os seus 

respectivos impactos. Outras formas de distinguir projetos estão fora do escopo e 

não serão citadas agora. Porém, quando o conceito desse modelo é entendido e 

conciliado com práticas de gerenciamento de projetos e o contexto em que a 

empresa se encontra é possível derivar uma nova maneira para ser aplicada a essa 

realidade. 

 

7.3. DISSEMINAÇÃO DA METODOLOGIA NA ORGANIZAÇÃO 

 

É necessário investir em uma boa documentação, treinamentos e workshops, 

essas iniciativas incentivam e engajam a equipe na utilização da metodologia, 

principalmente, criar uma forma de medir a aderência da metodologia e uma vez que 

os conceitos adaptativos são entendidos é simples adicionar algumas novas práticas 

e integrar lições aprendidas no planejamento e execução do projeto. 

As atividades do projeto são normalmente descritas como lineares o que 

facilita didaticamente, mas sabemos que não é assim que acontece no dia a dia do 

projeto, elas reiteram entre as fases e algumas vezes é preciso refazer uma fase 

anterior para corrigir uma atividade. 
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Deve-se gerenciar os riscos do projeto ao definir um processo de 

planejamento, identificação, análise, monitoramento e resposta ao risco.  O modelo 

diamante permite atuar desta forma isolando as fontes dos riscos e concentrando as 

atenções nas incertezas do projeto. 

É importante lembrar que a criatividade é uma característica indispensável 

quando o assunto é gerenciar projetos complexos, pois é possível aproveitar 

técnicas utilizadas em outros projetos, mas e quando não há soluções desenvolvidas 

anteriormente é necessário inventá-las. 

 

7.4. O IMPACTO DO MODELO DIAMANTE NO GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS 

 

Este impacto é medido diferentemente em cada uma das dimensões. A 

primeira dimensão, novidade, afeta os requisitos e as previsões de mercado. 

Quando é estabelecido o ultimo nível não existem dados de mercado e o feedback 

do protótipo se torna indispensável para definir as especificações finais. Quanto à 

tecnologia em seu nível mais alto requer grande entrosamento da equipe, mais 

ciclos de planejamento, aumento das atividades de planejamento e 

desenvolvimento. É extremamente necessário habilidades técnicas mais altas e 

revisões administrativas mais frequentes. Um alto nível de complexidade exige 

organização e procedimentos mais formais. O ritmo precisa de muita atenção nos 

prazos de entrega e para tal a equipe de projeto precisa ter autonomia e suporte de 

alta gerência.  

 

7.5. RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

Iniciar um projeto é ter em mente os benefícios desejáveis como resultado. 

Finocchio os subdividiu em cinco classes: Aumento de receita; Diminuição de 

custos; Uso mais eficiente dos ativos existentes; Melhoria da imagem da empresa; 

Atenuamento dos impactos social e ambiental, para que o projeto as atinja é 
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importante ter objetivos estratégicos bem definidos e mensuráveis que permitem a 

avaliação da contribuição  dos resultados nos benefícios desejáveis. 

Para tomar decisões como: o início do projeto, a alocação de recursos, 

discutir benefícios, riscos potenciais, selecionar a equipe e o projeto corretos, os 

gerentes podem usar o modelo diamante. Cada dimensão representa riscos e 

benefícios diferentes para o projeto. 

Tabela 4 – Benefícios versos Riscos 

Dimensão Benefício esperado Risco Potencial 

Novidade Explorar novas 

oportunidades de 

mercado; Avançar sobre 

a concorrência;  

Dificuldades em prever as 

necessidades exatas do 

mercado;  

Não cumprir as metas de 

vendas; 

Atrair concorrentes para 

copiar suas ideias. 

Tecnologia Melhorar o desempenho 

e a funcionalidade. 

Passar por fracassos 

tecnológicos; 

Falta de habilidades 

necessárias. 

Complexidade Programas maiores 

resultados maiores. 

Dificuldade em integrar e 

coordenar. 

Ritmo Ganhar introdução 

precoce ao mercado, 

aumentando as respostas 

mais rápidas. 

Não cumprir os prazos. 

Fonte: Shenhar 
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8. CONCLUSÃO 

 

Os projetos complexos são uma realidade no mercado e é por isso que as 

empresas precisam se atualizar, garantir eficiência na execução e agregar valor. 

Maximizar as chances de sucesso e garantir bons resultados requer que 

organizações, gerentes de projetos e equipes quebrem paradigmas e encontrem 

novas formas de fazer seus projetos, alinhado a estratégia organizacional, contexto, 

cultura e particularidades de cada área.  

Cada organização precisa definir quais são os critérios de sucesso. Alguns 

critérios serão comuns a todos, mas existirão aqueles específicos, definidos de 

acordo com tipo e características do projeto. Essas definições precisam ser 

abrangentes e atingir diversos grupos de stakeholders, como organização, equipe do 

projeto, cliente e restrições, sempre dando mais importância ao que for mais 

impactante para o projeto em questão. 

Os gerentes de projeto são os agentes capazes de maximizar o sucesso e é 

por isso que este estudo propõe que eles usem a sua bagagem de conhecimento, se 

mantenham atualizados com as novas formas de gestão e invistam em liderança de 

pessoas, uma vez que as equipes são responsáveis pela execução do projeto e 

estas, quando engajadas, motivadas e lideradas de forma eficiente, contribuirão 

ativamente para o alcance do objetivo. O gerente do projeto deve liderar de forma a 

guiar a sua equipe e permitir que os esforços sejam concentrados para o alcance de 

um objetivo comum.  

Uma vez que o gerente do projeto deve mostrar o caminho a ser seguido, ele 

deve ser capaz de definir esse caminho de forma clara e eficiente, de identificar 

onde se está e aonde se quer chegar. A proposta em dar ênfase nas métricas, visa 

garantir que o caminho a ser percorrido vai ser identificado e assim o projeto será 

direcionado para o rumo certo. As métricas também influenciam a forma de atuação 

da equipe, que irá trabalhar de acordo com a forma de avaliação, sendo assim, as 

métricas devem ser definidas de forma a sempre instigarem inovação. 

Melhores práticas, processos, metodologias e guias estão presentes no 

mercado e devem ser utilizados com sabedoria. Uma empresa não vai encontrar um 
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modelo ou estrutura pronta para ser utilizada por seus projetos e caso sejam usados 

de forma fiel, provavelmente não permitirão ao projeto gerar o seu melhor resultado. 

Para auxiliar o gerente do projeto, propomos a utilização do modelo diamante que 

define as diretrizes que vão indicar o caminho para melhor avaliar as dimensões do 

projeto dentro da realidade da organização.  
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RESUMO 

 

Gerenciar Projetos limitando-se a utilização de melhores práticas, como as do 

PMI, não é suficiente para atender um mercado que vem trabalhando com projetos 

de diferentes complexidades e que por isso exige diferentes abordagens de 

gerenciamento. Nós identificamos 3 dos aspectos que mais influenciam no sucesso 

de projetos complexos para descrever e indicar práticas que ajudem efetivamente no 

dia a dia da empresa, trabalhando com a realidade do mercado e não 

apenasnateoria do gerenciamento de projetos. Esses três aspectos são 

representados por: Pessoas, com o foco no gerente de projetos. Métricas, 

enfatizando a necessidade de conhecer o ponto em que se deseja chegar, medir o 

quadro Inicial e trabalhar planejando, executando, monitorando e controlando até 

atingir o objetivo estratégico. Metodologia, identificando a realidade em que a 

empresa se encontra e aplicando um modelo correspondente que se adapte e 

atenda as necessidades do negócio. 

Palavras-Chave 

Projeto, Complexidade, Pessoas, Métricas e Metodologia. 
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ABSTRACT 

 

Manage Projects limiting the use of best practices such as PMI, is not sufficient to 

meet a market that has been working with different complexity projects and therefore 

require different management approaches. We identified 3 of the aspects that 

influence the success in complex projects, to describe and show practices that help 

effectively in daily operations, working with the business reality and not just in project 

management theory. These three aspects are represented by: People, focus on the 

project manager. Metrics, emphasizing the needs to know your goal, measure the 

initial frame and work planning, executing, monitoring and controlling to achieve the 

strategic objective. Methodology, identifying the fact that the company is applying a 

corresponding model that suits and meets the business needs. 

Key-Words 

Project, Complexity, People, Metrics and Methodology 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Pesquisas referentes ao sucesso ou falha de projetos são constantemente 

divulgadas, sendo que um dos mais conhecidos institutos é o StandishGroup. Este 

instituto realiza pesquisas relacionadas ao sucesso e falha de projetos de 

Tecnologia da Informação (TI).  Ao longo dos anos, os resultados demonstraram um 

baixo índice de sucesso nos projetos, apresentando uma taxa de sucesso de apenas 

37% conforme apresentado na Figura 1. É importante ressaltar que para o  

StandishGroup, os projetos de sucesso são aqueles  dentro do prazo, orçamento e 

com boa parte do escopo; sucesso parcial é um projeto funcionando, mas entregue 

sem atender ou custo, ou esforço ou com o escopo parcial; fracasso são projetos 

cancelados ou não utilizados. 

Demonstrativo de 

sucesso nos projetos 

Fonte: StandishGroup: CHAOS Manifesto 2011 

 

Na pesquisa realizada pelo PMSURVEY, envolvendo diversos setores de 

atuação, apenas 3% das organizações sempre cumprem com custo, tempo, 

qualidade e satisfação do cliente, 58% atendem na maioria das vezes, 39% poucas 

vezes ou nunca.[10] Estes cenários levam profissionais da área a refletirem sobre 

sucesso em projetos e porque a taxa de sucesso tem sido tão baixa. 
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Fazendo uma analise do mercado atual, constata-se que na última década a 

sede por inovação e o ciclo contínuo de mudanças nos negócios tem colocado a 

prova e desafiado as tradicionais práticas do PMI e muitos gerentes de projeto. A 

velocidade com que os produtos devem ser colocados no mercado, a rapidez com 

que mudanças são requisitadas e a exigência por produtos cada vez mais 

customizados e com altos padrões de qualidade, tem exigido que as tradicionais 

formas de trabalho sejam no mínimo repensadas, para se tornarem adaptáveis as 

novas necessidades. 

 

2. PROJETOS COMPLEXOS 

 

 

Os requisitos não são completamente conhecidos no inicio em sistemas 

complexos e por isso as mudanças acontecem com frequência. Assim, são criados 

ambientes que permitam utilização e flexibilidade de práticas emergentes, onde os 

níveis de comunicação e iteração devem ser aumentados, a inovação e criatividade 

devem ser incentivadas. Se um projeto complexo utilizar práticas de sistemas 

simples, as possibilidades de sucesso serão baixas. 

Durante muito tempo, têm sido utilizadas melhores práticas em sistemas 

complexos. Isso mostra a herança de formas de trabalho determinísticas, os passos 

a serem executados são previstos com antecedência e então reutilizados. Um 

exemplo muito comum é na área informática, onde a natureza das atividades é 

empírica, ou seja, o aprendizado é adquirido pela experimentação e as tarefas não 

são facilmente determinadas com antecedência. Projetos assim, classificados como 

projetos complexos, por muitos anos se restringiram a utilização de boas práticas 

oriundas de sistemas complicados.  

As práticas tradicionais de gerenciamento de projeto, como as do PMBOK, 

funcionam muito bem para projetos simples ou complicados, onde todo o trabalho a 

ser realizado pode ser identificado com antecedência; mas não para sistemas 

complexos, que exigem flexibilidade e adaptação constante. 
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Se o objetivo é entrega de inovação confiável, uma estrutura ágil de entrega é 

necessária. Esta estrutura deve ser flexível e adaptável , possuir processos 

vinculados aos objetivos do negócio e incorporar os valores e princípios ágeis. 

 

3. GESTAO E RESULTADO DE PROJETOS COMPLEXOS 

 

 

Em um projeto complexo, a integração entre as partes é de extrema 

importância para o resultado, e por mais que se possa delegar a outras equipes a 

conexão entre elas precisa ser priorizada como responsabilidade do gerente de 

projetos, gerenciar projetos complexos então implica em conduzir sua execução com 

muita atenção às diversas interfaces existentes.. 

A gestão tem um dos seus pilares nas conexão entre resultado e equipe, 

assim, a gestão da comunicação assume um papel fundamental no sistema de 

gerenciamento do projeto. Este sistema, planejado e conduzidopelogerente do 

projeto, deve levar em conta as dificuldades de comunicação existentes no projeto 

complexo. 

4. O PAPEL DO GERENTE DE PROJETOS 

Gerenciar projetos significa “aplicar conhecimentos, habilidades, ferramentas 

e técnicas às atividades do projeto, a fim de satisfazer seus requisitos” (PMI, 

2004:5). 

A citação acima, muito bem definida, esclarece superficialmente o papel do 

gerente de projeto que deve atuar como o maestro de uma orquestra, marcando 

com harmonia o ritmo de todos os envolvidos. Ele deve se manter flexível e alerta 

com o que acontece diariamente, mas precisa manter o controle sobre o plano que 

foi definido e garantir que todos estão alinhados com ele. A principal característica 

do gerente de projeto é a comunicação, que precisa ser efetiva. 

Todas as informações se convergem nele, como ponto focal, ele deve 

processar e comunicará equipe. É de extrema importância que a equipe de projetos 
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esteja envolvida no projeto todo, assim como o cliente e fornecedores ao ponto 

desse envolvimento provocar neles o engajamento necessário e faze-los sentir que 

são diretamente responsáveis pelo sucesso do projeto. 

Durante muito tempo os Gerentes de Projetos eram vistos como chefes 

funcionais, hoje eles se parecem cada vez mais com um desenvolvedor de pessoas 

do que com um chefe, eles são facilitadores do projeto. Como se eles não 

participassem do jogo, mas criassem um ambiente no qual seus jogadores possam 

superar-se. 

Definindo os objetivos globais, fixando expectativas, apontando os limites do 

papel de cada um, eles asseguram que os envolvidos estejam alinhados e 

disponham do que necessitam para realizarem seus papéis, tentam maximizar a 

capacidade de cada stakeholder, inspiram, encorajam e motivam resultados.  

Inicialmente se acreditava que os grandes líderes já nasciam líderes, que lhes 

eram natas às habilidades gerenciais necessárias para se mobilizar as pessoas em 

torno de um ideal comum. Mas hoje está claro que habilidades podem ser 

desenvolvidas em quem se disponha a ser um grande gerente de projetos. 

 

4. MENSURANDO PROJETOS COMPLEXOS  

 

 

Para que seja possível atingir um objetivo, ou para que o projeto seja 

concluído de maneira satisfatória é muito importante estabelecer metas 

mensuráveis, isso permite as medições corretas de desempenho de projeto e 

direciona as organizações. O desempenho é medido e impacta na maneira como o 

time trabalha. Assim, a forma como os projetos são mensurados pode impactar 

diretamente no resultado de um projeto e no plano estratégico da empresa. 

Projetos complexos exigem novas formas de medição, alinhadas com a 

realidade e que vão além de tempo, escopo e custo, uma vez que valor e qualidade 

entregues estão acima das restrições tradicionais. Esses sistemas precisam mudar 
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no contexto da organização e não somente do projeto. E a partir disso é possível 

identificar o que precisa ser ajustado para que o objetivo do projeto seja atingido 

com sucesso. 

 

5. DEFININDO A METODOLOGIA 

 

 

O Modelo Diamante é um modelo que auxilia no entendimento da posição 

competitiva de uma organização, principalmente em uma economia globalizada. 

Este modelo mostra que as incertezas da realidade que aquela organização vive é 

que determina os fatores a serem monitorados mais de perto. E que os fatores 

apresentados pela economia tradicional não podem ser considerados como 

absolutos e definitivos para o gerenciamento de projetos complexos, por isso sugeriu 

o novo modelo. 

A vantagem competitiva das organizações de acordo com o modelo NTCR 

sofre influências de quatro fatores e atividades que estão interligados entre si. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

 

Os projetos complexos são aqueles em os requisitos não são facilmente 

identificados com antecedência e por isso, terão que se adaptar a uma grande 

quantidade de mudanças. E a solução para isso é optar por uma implementação 

híbrida, em que práticas de diferentes metodologias são escolhidas de forma a 

melhor se alinhar com a cultura da empresa e características do time, manter o 

monitoramento e controle das métricas do projeto alinhado com o plano inicial do 

projeto e ter um gerente de projeto com conhecimento amplo, muita imaginação e 

disposição para embarcar em um desafio único. 
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