AGDA SILVEIRA MACHADO

GESTÃO DE PROJETOS INOVADORES

- o perfil do gestor

FACULDADES INTEGRADAS PEDRO LEOPOLDO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO
PEDRO LEOPOLDO (MG)
2009

AGDA SILVEIRA MACHADO

GESTÃO DE PROJETOS INOVADORES

- o perfil do gestor

Dissertação apresentada como exigência
parcial para obtenção do grau de Mestre
em Administração, sob orientação da
Professora

Doutora

Adelaide

Maria

Coelho Baêta.

FACULDADES INTEGRADAS PEDRO LEOPOLDO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO
PEDRO LEOPOLDO (MG).
2009

658.4038
M149
2009

MACHADO, Agda Silveira
Gestão de projetos inovadores: o perfil do gestor.
– Pedro Leopoldo: Fipel, 2009.
101p.

Dissertação: Mestrado Profissional em Administração.
Orientadora: Profª. Drª. Adelaide Maria Coelho Baêta.
1. Gestão da Inovação. 2. Habilidades e Competências
do Gerente de Projeto. 3. Gerenciamento de Projetos
Inovadores.

Ficha Catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira – CRB-1590

Ao meu pai,
Que me educou para a vida, que
me ensinou a direção para as
conquistas - a dignidade - e o
sentido mágico de tudo – o amor.

Agradecimentos

À Professora Doutora Adelaide Maria Coelho Baêta, pela valiosa e
firme orientação e apoio nos momentos difíceis.

Ao Professor Doutor Aureliano, representando todos os professores
do Mestrado, pelo apoio e incentivo.

Aos colegas do Mestrado, pela solidariedade.

Aos meus amigos e familiares, especialmente ao Jadir, pelo incentivo
e força para que seguisse em minha titulação de mestrado.

Aos entrevistados, a minha gratidão.

“If you know exactly what you´re
going to do, what´s the good of
doing it? Since you know, the
exercise is pointless. It is better to
do something else.” (Picasso)

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO

.........................................................................

10

2
2.1
2.2
2.3

INOVAÇÃO ...................................................................................
Tipos de Inovação ...........................................................................
Empresas de base tecnológica .......................................................
Definição e práticas da Gerência de Projetos .................................

17
17
20
22

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DO GERENTE DE PROJETO
Habilidades do Gerente de Projeto .................................................... 31
Competências .................................................................................... 36
Competência Tecnológica ............................................................... 37
Competências Individuais e Organizacionais.................................... 39

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

GERENCIAMENTO DE PROJETOS INOVADORES
Estruturas Organizacionais ............................................................... 45
Inovação Tecnológica ........................................................................ 48
Processo de Inovação Tecnológica ................................................... 54
Visão Estratégica do Gestor de Projetos Inovadores ........................ 57
Estratégias competitivas .................................................................... 60
Desafios para a Gestão de Projetos Inovadores ............................... 63

5

METODOLOGIA .................................................................................

69

6

RESULTADOS E AVALIAÇÃO .......................................................

75

7

CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................

84

REFERÊNCIAS ........................................................................................

87

APÊNDICE A - Roteiro de entrevista semiestruturada ..........................

94

APÊNDICE B - Perfil dos respondentes ................................................

100

APÊNDICE C - Consolidação do resultado da pesquisa .......................

101

Índice de Figuras e Quadros
Figura 1 – O Sistema Total do Projeto ...................................................... 31
Fonte: Sbraga, Maximiano & Krugliankas, 1986

Figura 2

Quatro componentes da capacidade tecnológica
de uma empresa.......................................................................... 38
Figueiredo (2005)

Figura 3 - Inovação incremental em processo e seus fatores ....................... 35
Fonte: Fontanini et al (2004)

Figura 4 – O processo de inovação tecnológica (macro) .. ......................... 54
Fonte: Gopalakrishnan e Damanpour (1997)

Figura 5 – Processos de inovação tecnológica (micro) ................................ 55
Fonte: Gopalakrishnan e Damanpour (1997)

Figura 6 - Relações entre P&D, C&T e inovação ....................................... 57
Fonte: Bin e Salles-Filho (2007)
Figura 7 - Inovação incremental em processo e seus fatores...................... 68
Fonte: Fontanini et al (2004)

Figura 8 - Competências como fonte de valor para o indíviduo
e para a organização. ................................................................. 72
Fonte: Fleury e Fleury (2005)

Figura 9 - Habilidades necessárias ao gerente de projeto............................ 76
Fonte: Fonte: Sthub, Bard & Globerson (1994)

Quadro 1 - Mudanças nas qualificações dos trabalhadores .....................
Fonte: Paulo B. Tigre (2006)

Quadro 2 - Taxa de Resultados em Projetos de TI – Tecnologia
de Informação .......................................................................
Fonte: pesquisa feita pela Standis Group (1999)

30

32

Quadro 3 – Habilidades de um gerente de projetos ................................... 34
Fonte: Kersner (2000)

Quadro 4 - Habilidades do Gerente de Projetos ...................................... 35
Fonte: Shtub, Bard & Globerson (1994).

Quadro 5 - Competências exigidas em função da Estratégia e
Competências Organizacionais ............................................ 39
Fonte: Dutra (2001)

Quadro 6 - Comparação das características de inovações
incrementais e radicais ....................................................... 53
Fonte: Reis (2004).

Quadro 7 - Consolidação dos resultados da pesquisa – Habilidades
do Gerente de Projetos .......................................................... 74

Siglas e Abreviaturas
CAD -

Computer Aided Design

CAM -

Computer Aided Manufacture

CPM - Critical Path Method

EBT -

Empresa de base tecnológica

FINEP - Financiadora de Estudos e Pesquisas

ISO

- International Organization for Standardization

OCDE - Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico

OECD - Organization for Economic Co-operation and Development.

P & D - Pesquisa e Desenvolvimento

PDP - Processo de Desenvolvimento do Produto

PERT - Program Evaluation and Review Technique

PMI

- Project Management Institute

TIC

- Tecnologias de Informação e Comunicação

TQM - Total Quality Management

TPP - Empresa inovadora Tecnológica de Produto e de Processo

RESUMO

Dentro do cenário competitivo, caracterizado pelo ritmo acelerado das
mudanças tecnológicas e pela liberalização e volatização dos mercados
globais, as empresas sabem que para competir precisam aprender e gerar
conhecimentos. As empresas têm passado por um processo de transformação,
organizando-se para conseguir dar respostas eficazes e rápidas aos desafios
que enfrentam, especialmente àqueles que refletem a competência da
empresa em aproveitar oportunidades, incluindo, portanto, sua capacidade de
agir rapidamente, respeitando as limitações de tempo, custo e especificações.
O ciclo de vida das soluções implementadas encurta-se cada vez mais, e uma
abordagem voltada para a condução de projetos mostra-se como uma
importante alternativa para a implementação de novas respostas às demandas
organizacionais. A importancia dos projetos na viabiização dos negócios tem
crescido ultimamente e pode ser percebida pelo aumento do número de
empresas que estão adotando o gerenciamento de projetos. Neste contexto, o
gerente de projetos assume um papel fundamental: o de não somente efetivar
as iniciativas organizacionais sob sua responsabilidade, mas o de ser um
facilitador para a geração, absorção e distribuição do conhecimento. Identificar
as habilidades e competências do gestor de projeto torna-se um alvo da maior
relevância, tanto para o ambiente interno quanto externo das organizações e
para melhor implementar a gestão da inovação tecnológica. Esta dissertação
tem o intuito de melhor caracterizar as práticas de gerenciamento de projetos
e, em especial, no que concerne às habilidades e competências de um gestor
de projetos de inovação para empresa de pequeno porte de base tecnológica.
Palavras chave: inovação, gerente de projetos, habilidades, competências,
gestão da inovação, competitividade, gestão por competências.

ABSTRACT

Innovative companies must be ready to compete in a scenery which is
characterized by an accelerated rhythm of technological changes, liberality and
volatility of the global markets. To compete, companies must learn and create
knowledge, transforming and organizing in order to provide effective and fast
answers to the challenges they must face especially those which reflect ability
of the company in improving the opportunities, including the skills of acting fast
respecting the restriction of time, cost and specification. The cycle of life of
implemented solutions has been shortened along the time. An oriented project
should be an excellent alternative to new answers to organizational demands.
The relevance of project management has increased lately and can be realized
by the growth of companies which adopt management projects. In this context,
the project manager plays an important role. Not only does he put
organizational initiatives in effect under his responsibility, but also makes them
take form, assimilate and distribute knowledge, as well internal and external
environment of organizations is highly able to identify the abilities and
competences of the project manager as well as to implement the management
of technological innovation. This essay is due to better characterize the
practices of management projects concerned to abilities and competency of a
project manager of innovation devoted to small-size technological based
companies.

Keywords: Innovation / project manager / abilities / competences / innovation
profile / competitivity / competence profile.
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1-

INTRODUÇÃO
A globalização dos mercados em função da queda das fronteiras

econômicas e a fragilidade dos limites político-geográficos têm apresentado às
organizações, o desafio de responder rapidamente e com eficiência às
necessidades do mercado, sob pena de perderem competitividade e por em
risco sua sobrevivência. Neste sentido, o gerenciamento de projetos permite
que a organização acompanhe estas tendências do mercado (VARGAS,
2002).
Pesquisas em administração confirmam que as empresas inovadoras –
aquelas que são capazes de inovar para melhorar seus processos ou para
diferenciar seus produtos e serviços – superam seus concorrentes em termos
de fatias de mercado, rentabilidade, crescimento ou capitalização de mercado.
Entretanto, a gestão da inovação é dificil e arriscada: a maioria das novas
tecnologias não chega a tornar-se produtos e serviços, e a maioria dos
produtos e serviços novos não é sucesso comercial (TIDD, J. et al 2005). Em
síntese, a inovação pode aumentar a competitividade, mas exige um conjunto
de habilidades e de conhecimentos gerenciais diferente daquele comumente
utilizado em gestão comercial.
A acirrada competição, que caracteriza a nova configuração do
ambiente de negócios, tem levado teóricos da administração

a propor

modelos e ferramentas que seriam capazes de dotar as organizações de
competências internas capazes de fazer face aos desafios que lhe são
impostos externamente. Por essa razão, a administração de empresas vive
períodos cíclicos de modismos que provocam grandes mudanças nas
estratégias e estruturas das empresas. Nos anos 80, vivemos a era da
qualidade,

o

período

áureo

da

ISO

(International

Organization

for

Standardization), de visitas a empresas japonesas e dos ciclos de qualidade e
TQM (Total Quality Management). A década de 90 foi marcada pela ênfase na
competitividade; Michael Porter teve suas idéias difundidas e aplicadas
mundialmente: empresas e países apresentavam-se como centros de
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competitividade e todos se lançaram na busca de vantagens competitivas
sustentáveis.
Neste inicio de século, o argumento é que a competitividade de uma
empresa ou negócio é sua capacidade de desenvolver continuamente novas
soluções que atendam às necessidades presentes e futuras de seus clientes.
No entanto, inovação não é um tema da novíssima geração de modismos. O
economista Joseph Schumpeter (1975) é considerado pioneiro na definição de
inovação e de seu papel na geração de riquezas em uma economia.
Para Schumpeter, inovação é a aplicação comercial ou industrial de
alguma coisa nova – um novo produto, processo ou método de produção; um
novo mercado ou fonte de suprimentos; uma nova forma de organização de
negócios, comercial ou financeira. Ele considera que a economia está
normalmente em estado de equilíbrio em seus fluxos de capitais, mas a
atividade empreendedora e a inovação alteram esse equilíbrio criando
monopólios temporários e gerando riquezas. Nesses pontos de desequilíbrio, a
introdução de inovações radicais planta sementes de destruição da ordem
econômica vigente, promovendo o que o autor qualificou de destruição criativa.
Da mesma forma que os novos paradigmas da competição no atual
ambiente de negócios tornam corrente e popularizam o papel crucial da
inovação, alianças são outra questão que passou a freqüentar a agenda de
empresários e teóricos. Elas têm sido a estratégia escolhida por um número
crescente de organizações para se manterem no jogo competitivo. Através de
relacionamentos cooperativos, os parceiros podem ganhar competências e
acesso a recursos como capital, conhecimento, tecnologias, mercado ou
processos, que lhes permitam maior poder de mercado para neutralizar ou
bloquear os movimentos dos concorrentes.
A despeito da forma dos sistemas econômicos adotados pela
sociedade, as organizações são as principais tomadoras de decisões com
relação às prioridades e realidades da sociedade moderna. A maioria das
realizações humanas só ocorre porque as pessoas, em grupo, envolvem-se

12

em projetos comuns. A sociedade desenvolve-se graças à criação de
organizações que fornecem os bens e serviços de que ela precisa. Vive-se,
portanto, numa sociedade organizacional desde o momento em que se nasce
até o final da vida, rodeado pelas organizações (HALL, 1992).
Durante a década de 90, o Brasil foi colocado muito rapidamente no
contexto competitivo mundial. Para um país no qual os custos não eram
relevantes, de repente viu-se em uma situação de reduzir custos a níveis bem
menores daqueles comumente praticados. O mercado era fechado e, portanto,
a qualidade de produto nunca foi fundamental. Hoje, ou se tem qualidade ou
não se vende. A inflação não permitia a gestão orçamentária. Hoje orçamento
é, de novo, peça fundamental de gestão. O gerenciamento se tornou, como
era de se esperar, o ponto de partida para os avanços da empresa brasileira.
Por outro lado, esse gerenciamento está se tornando cada vez mais
metódico e científico. A participação de todos os funcionários neste processo,
por intermédio da solução de problemas, é cada vez mais importante e a
educação básica é, hoje, uma exigência generalizada para o recrutamento. Na
era do conhecimento, a Gestão da Inovação é um instrumento para melhorar a
capacidade da organização em lançar novos produtos e serviços com maior
velocidade, menor custo e com maior segurança no atendimento às
necessidades do mercado.
O uso sistemático de planejamento de projetos começou a se firmar em
meados do século XX e veio dos conceitos e técnicas desenvolvidos pela
indústria aeroespacial. Engenheiros civis resolveram que uma tarefa seria
dividida em séries de operações; o esquema seria decidido pelos responsáveis
pela execução e, a partir daí, uma seqüência ordenada de execução se
desenvolveria, resultando em eficiência (MAXIMIANO, 2002; VARGAS, 2002).
A proposta da gestão da inovação pode adaptar-se a diversas situações
encontradas nas organizações no mundo inteiro, e seus benefícios estão
relacionados diretamente às metas organizacionais. O gerenciamento de
projetos inovadores tem sido discutido por executivos das organizações e
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acadêmicos, como uma das diversas possibilidades exequíveis para a forma
organizacional do futuro, que poderia integrar esforços complexos e reduzir
burocracias.
No campo das organizações, a sociedade do século XXI apresenta uma
dinâmica mediada pelas Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC que
transformam o ambiente e, por que não, as próprias relações no trabalho. O
termo competência emerge como verbo de diálogo na relação capital trabalho
(BAÊTA, 2006).
Valoriza-se a competência enquanto capacidade de aplicar os
conhecimentos de forma inteligente na resolução de impasses em diversas
circunstâncias. Na esfera do trabalho, têm se destacado os indivíduos que
procuram, com autonomia e crítica, empreender ações relevantes para o
negócio no qual estão inseridos. Nas ciências, evidencia-se a tentativa de
encontrar soluções a partir de uma lógica que privilegia a construção solidária
de conhecimentos. Diversas áreas abraçam-se na medida em que procuram
partilhar de forma integrada as descobertas de cada campo. Entretanto não se
trata de uma integração sem fissuras; há individualismos, mas cada vez mais
tornam-se visíveis os benefícios do estabelecimento de parcerias e
intercâmbio de informações (BAÊTA, 2006).
Um gerente de projetos de novos produtos ou serviços trabalha,
fundamentalmente, em equipe. Portanto, pessoas com poucas habilidades de
relacionamento interpessoal não são bons candidatos a exercerem este papel.
Muitos gerentes de projetos chegam a este cargo por se destacarem em suas
especialidades, e são escolhidos, principalmente, por se destacarem como
bons articuladores e bons gerentes de pessoas.
1.1 PERGUNTA:
Quais as habilidades e competências necessárias do gestor de projetos de
inovação e que desafios enfrenta para o desempenho da função em uma
pequena empresa de base tecnológica?
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Esta dissertação tem o caráter de uma pesquisa qualitativa, visando dar
uma contribuição às organizações, em especial às empresas de pequeno
porte, bem como aos profissionais da área de projetos, da importância da
observação e conseqüente preenchimento dos requisitos fundamentais para
execução de tais projetos.
A importância de se definir as habilidades e competências necessárias
para tal gerenciamento tem aumentado na mesma proporção da necessidade
de sobrevivência das empresas e do ritmo de competitividade gerado pela
globalização dos mercados.
1.2

Objetivo Geral
Identificar e analisar as habilidades e competências exigidas do gestor

de projetos de inovação nas pequenas empresas de base tecnológica do setor
de informática.

1.3

Objetivos Específicos


Identificar as habilidades do gerente de projetos de inovação na
consecução de suas metas e/ou objetivos.



Avaliar o perfil encontrado para o gerente de projetos, baseado nos
modelos de: Shtub, Bard & Globerson (1994) e Kerzner (2000), os quais
são encontrados na literatura.



Identificar as competências do gerente de projetos de inovação na
obtenção dos resultados pretendidos pelas pequenas empresas de
base tecnológica.



Analisar as práticas de gestão por competências em gerência de
projetos de inovação em pequenas empresas de base tecnológica.

1.4

Relevância do Estudo
A relevância do estudo está na necessidade de sobrevivência das

organizações e no ritmo de competitividade gerado por fatores como a
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globalização dos mercados, queda das fronteiras geográficas, velocidade das
inovações tecnológicas, entre outros.
Observando-se o quadro situacional vivenciado pelas organizações
modernas, todas as mudanças, por menores que sejam, devem ser
gerenciadas como um projeto, permitindo que a empresa lance produtos novos
ou que um novo processo seja implementado, antecipando a redução de
custos e permitindo que o tempo de entrega dos pedidos seja diminuído,
dentre outros fatores de ganho em competitividade (CASAROTTO, FAVERO &
CASTRO, 1999).
Nesse sentido, o gerente de projetos destaca-se como um dos fatores
que podem proporcionar a diferença entre projetos bem ou mal sucedidos,
tornando-se um diferencial capaz de justificar a sobrevivência de uma
organização.

1.5

Delimitação do Estudo
Este estudo pretende ater-se à atividade do gerente de projetos de

produtos ou serviços inovadores.
O foco principal é a busca da percepção do gerente de projetos sobre
suas habilidades e competências. Os resultados obtidos na pesquisa foram
comparados com as habilidades propostas por: Sthub, Bard & Globerson
(1994) e Kerzner (2000).

1.6

Estrutura da Dissertação
Para atingir os objetivos propostos, esta dissertação encontra-se

estruturada em capítulos. Este primeiro capítulo destina-se à introdução da
Dissertação, descrevendo os objetivos pretendidos, a relevância do estudo,
sua delimitação e a abordagem ao longo do texto.
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O segundo capítulo caracteriza o termo inovação, os vários tipos de
inovação, o conceito utilizado de empresa de base tecnológica, o conceito de
projeto e os vários tipos de projetos.
O terceiro e o quarto capítulos têm por base a revisão de literatura. Este
terceiro capítulo aborda as habilidades e competências do gestor de projetos e
o quarto capítulo trata do gerenciamento de projetos inovadores, as estruturas
organizacionais, a visão estratégica do gestor de projetos inovadores e
estratégias competitivas.
No quinto capítulo encontra-se a metodologia adotada para a realização
do trabalho proposto.
O sexto capítulo apresenta pesquisa realizada junto a 10 gerentes de
projetos, todos de base tecnológica, objetivando identificar as habilidades e
competências desses profissionais em atuação no mercado de trabalho. Os
resultados da pesquisa são analisados versus os dois modelos propostos na
literatura: Shtub, Bard & Globerson (1994) e Kerzner (2000).
Finalizando

esta

dissertação,

o

sétimo

capítulo

apresenta

as

considerações finais, destacando-se as mais relevantes habilidades e
competências do gerente de projeto para a implementação de produtos ou
serviços inovadores e uma reflexão para futuras prospecções.
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2

INOVAÇÃO
Definição de Inovação
De acordo com o Manual de Oslo - Proposta de Diretrizes para Coleta e

Interpretação de Dados sobre Inovação Tecnológica - em sua terceira edição
(2004), publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), e traduzido pela FINEP – Financiadora de Estudos e
Pesquisas, inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo
ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método
de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na
organização do local de trabalho ou nas relações externas.
Uma empresa inovadora em produto/processo é a que implementou um
produto ou processo novo ou significativamente melhorado durante o período
de análise. Essa definição, que considera todas as empresas que
implementaram uma inovação de produto ou de processo, é similar à definição
de empresa inovadora tecnológica de produto e de processo (TPP) na edição
anterior do Manual (2ª. edição traduzida para o português em 2004, copyright
OECD 1997).
As atividades de inovação são etapas científicas, tecnológicas,
organizacionais, financeiras e comerciais que conduzem, ou visam conduzir, à
implementação de inovações. Algumas atividades de inovação são em si
inovadoras, outras não são atividades novas mas são necessárias para a
implementação de inovações. As atividades de inovação também inserem a
P&D que não está diretamente relacionada ao desenvolvimento de uma
inovação específica (Manual de Oslo, 3ª. ed, 2005).

2.1

TIPOS DE INOVAÇÃO
Uma empresa pode realizar vários tipos de mudanças em seus métodos

de trabalho, seu uso de fatores de produção e os tipos de resultados que
aumentam sua produtividade e/ou seu desempenho comercial. O Manual de
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Oslo define quatro tipos de inovações que encerram um amplo conjunto de
mudanças nas atividades das empresas: a) inovações de produto; b)
inovações de processo; c) inovações organizacionais, que TIDD, J. et al (2005)
chama de inovações de paradigma; e d) inovações de marketing, também
classificadas como inovações de posição por TIDD, J. et al (2005).
a) Uma inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou
significativamente melhorado no que concerne a suas características ou
usos

previstos.

especificações

Incluem-se
técnicas,

melhoramentos

componentes

e

significativos
materiais,

em

softwares

incorporados, facilidade de uso ou outras características funcionais. Novos
produtos são bens ou serviços que diferem significativamente em suas
características ou usos previstos dos produtos previamente produzidos
pela empresa. Os primeiros microprocessadores e câmeras digitais foram
exemplos de novos produtos usando novas tecnologias. O primeiro
tocador de MP3 portátil, que combinou padrões de softwares existentes
com a tecnologia de disco rígido miniaturizado, foi uma nova combinação
de tecnologias existentes.
b) Uma inovação de processo é a implementação de um método de
produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluemse mudanças significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares. As
inovações de processo podem visar reduzir custos de produção ou de
distribuição, melhorar a qualidade, ou ainda produzir ou distribuir produtos
novos ou significativamente melhorados.
c) Uma inovação de marketing é a implementação de um novo método de
marketing com mudanças significativas na concepção do produto ou em
sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na
fixação de preços. Inovações de marketing são voltadas para melhor
atender as necessidades dos consumidores, abrindo novos mercados, ou
reposicionando o produto de uma empresa no mercado, com o objetivo de
aumentar as vendas.
Novos conceitos para promover produtos ou serviços de uma empresa.
Por exemplo, o primeiro uso de um meio de comunicação ou de uma
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técnica substancialmente diferente – como o posicionamento de produtos
em filmes ou programas de televisão, ou o uso de endossos de
celebridades – é uma inovação de marketing. Outro exemplo refere-se ao
estabelecimento da marca, como o desenvolvimento e a introdução de um
símbolo

fundamentalmente

novo

para

uma

marca

(diferente

de

atualizações regulares na aparência da marca) que visa posicionar o
produto de uma empresa em um novo mercado ou dar-lhe uma nova
imagem. Pode também ser considerada uma inovação de marketing a
introdução de um sistema de informação personalizado, obtido por
exemplo com cartões de fidelidade, para adaptar a apresentação dos
produtos às necessidades específicas dos consumidores individuais.
d) Uma inovação organizacional é a implementação de um novo método
organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do
seu local de trabalho ou em suas relações externas. Inovações
organizacionais podem visar a melhoria do desempenho de uma empresa
por meio da redução de custos administrativos ou de custos de transação,
estimulando a satisfação no local de trabalho (e assim a produtividade do
trabalho), ganhando acesso a ativos não transacionáveis (como o
conhecimento externo não codificado) ou reduzindo os custos de
suprimentos.
Outras formas de classificação de uma empresa inovadora são
possíveis, dependendo das necessidades de políticas ou de pesquisa. Elas
podem ser usadas para especificar o percentual de empresas (por classes de
tamanho, setor, país ou outro fator) que introduzem cada um dos quatro tipos
de inovação, ou a parcela de empresas que implementaram combinações de
inovações, tais como inovações de produto e de marketing ou inovações de
processo e organizacionais. A classificação por condição inovadora pode
também incluir outras informações como, por exemplo, sobre a entidade que
desenvolve a inovação, que podem ser usadas para identificar empresas que
apenas adotam inovações de produto e de processo desenvolvidas por outras
empresas.
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As empresas podem realizar atividades de inovação no período de
análise sem que tenham efetivamente implementado uma inovação. Todas as
atividades envolvidas no desenvolvimento ou na implementação de inovações,
inclusive aquelas planejadas para implementação futura, são atividades de
inovação. Durante um dado período, as atividades de inovação podem ser de
três tipos:
– bem-sucedida, por ter resultado na implementação de uma inovação (mesmo
que esta não tenha necessariamente sido comercialmente bem-sucedida);
– em processo, para as atividades em curso que ainda não resultaram na
implementação de uma inovação;
– abandonadas, antes de serem implementadas.

2.2

EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
As empresas de base tecnológica – EBTs - têm características bem

diferentes das empresas tradicionais. Atuando em setores estratégicos da
economia, como biotecnologia, química fina, microeletrônica, informática,
mecânica de precisão, novos materiais, elas se originam da pesquisa científica
realizada em centros universitários ou laboratórios industriais e não
apresentam relação proporcional entre ativo fixo e faturamento. O maior ativo
delas é o capital intelectual ou capital intangível. Para crescer e consolidar-se,
elas precisam de aporte de recursos, mas não apresentam escala suficiente
para interessar ao mercado de capitais, nem garantias para um projeto de
financiamento tradicional (BAÊTA & EMRICH, 2000).
Na literatura sobre empresas de base tecnológica – EBTs - há conceitos
diferentes para esse mesmo conjunto de empresas. Essa divergência talvez
possa ser explicada, por ser empresas tecnologicamente dinâmicas, com uma
base de conhecimento densa e eventualmente volátil, que abrange as
capacidades de imitação, adaptação e engenharia reversa. Ferro & Torkomian
(1988) preferem a expressão ‘empresa de alta tecnologia’ e sugerem
particularizar esse conceito com as empresas que “dispõem de competência
rara

ou

exclusiva

em

termos

de

produtos

ou

processos,

viáveis

comercialmente, que incorporam grau elevado de conhecimento científico”,
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circunscrevendo, todavia, a densidade tecnológica e a viabilidade econômica
no devido contexto histórico e geográfico. Stefanuto (1993), apud Côrtes et al
(2005) por sua vez, propõe considerar como EBTs as empresas de capital
nacional que, em cada país, se situem na fronteira tecnológica de seu setor.
Carvalho et al. (1998) identificaram como EBTs as micro e pequenas
empresas comprometidas com o projeto, desenvolvimento e produção de
novos produtos e/ou processos, caracterizando-se ainda pela aplicação
sistemática de conhecimento técnicocientífico (ciência aplicada e engenharia).
Para Pinho et al (2002), embora habitualmente caracterizadas por sua
capacidade inovadora e seu potencial de crescimento, as EBTs no Brasil não
costumam seguir estratégias que as posicionem como inovadoras primárias,
mas, ainda assim, sua dinâmica tecnológica freqüentemente é capaz de dar
sustentação à acumulação de importantes competências.
A revisão da literatura sugere que um conceito apropriado para
economias emergentes, como o Brasil, deveria reconhecer e atender a uma
série de requisitos, entre os quais se destacam:
- As condições de uma economia de desenvolvimento tardio, historicamente
caracterizada pela importação de tecnologia e por esforços limitados de
constituição de capacidades inovativas (SUZIGAN, 1992) apud Côrtes et al
(2005). Nesse contexto, a inovação deve açambarcar não apenas a inovação
“significativa” mas também a incremental e a imitação, de modo a assegurar,
seguindo os argumentos de Freeman (1997), Bell e Pavitt (1993), a
identificação dos processos de inovação característicos de economias menos
desenvolvidas.
- A EBT certamente é caracterizada por um esforço tecnológico expressivo,
mas no contexto de pequenas e médias empresas em países em
desenvolvimento tal iniciativa pode ser realizada em outros formatos que não o
de P&D estruturado em centros próprios de pesquisa. Isso significa que os
indicadores de esforço não devem se restringir aos critérios clássicos de
intensidade em P&D, mas cobrir também arranjos menos formalizados e a
articulação direta com instituições de pesquisa.
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- Considerando que nas EBTs a inovação não pode deixar de constituir um
eixo central das estratégias competitivas, deve-se contemplar na sua
caracterização, além da presença de resultados expressivos em termos de
tecnologia de produto, a introdução de novas variedades e gerações
atualizadas de produtos mais antigos, como, por exemplo, a nova versão de
um produto já colocado no mercado.
Em contrapartida, é preciso considerar também que certas empresas
operam com produtos inovadores para os seus mercados mesmo sem realizar
esforços tecnológicos significativos. Seria o caso, por exemplo, de empresas
dedicadas à montagem não-qualificada de artigos eletrônicos padronizados,
como as maquiladoras mexicanas e algumas fábricas da Zona Franca de
Manaus, cuja operação é fortemente baseada em licenciamento de tecnologia.
Além disso, em alguns setores de atividade, tanto no setor de serviços
quanto em setores industriais maduros, a introdução de novos produtos pode
ser realizada sem o suporte de uma firme base tecnológica. Portanto, um
conceito útil de EBT não pode deixar de incorporar a dimensão do esforço de
constituição

de

capacidades

tecnológicas.

Ainda

que

não

adotem

necessariamente o formato mais sólido e convencional de um departamento
de P&D, EBTs são empresas que necessariamente aplicam parcela expressiva
de seus recursos nessas atividades e nas quais a qualificação de, ao menos,
uma parcela expressiva da força de trabalho é um requisito imprescindível
para o sucesso da operação.
Nessa perspectiva, as EBTs seriam sinteticamente definidas como
empresas que realizam esforços tecnológicos significativos e concentram suas
operações no desenvolvimento de “novos” produtos, processos ou serviços.
2.3

DEFINIÇÃO E PRÁTICAS DA GERÊNCIA DE PROJETO
Um projeto é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um

produto ou serviço único (PMI1, 2000). Isto significa que um projeto difere de

O Project Management Institute (PMI®) é uma entidade mundial sem fins lucrativos voltada
ao gerenciamento de projetos. Estabelecido em 1969 e com sede na Filadélfia, Pensilvânia,
Estados Unidos, o Project Management Institute (PMI) foi fundado por cinco voluntários. Em
1
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serviços continuados de uma organização, na medida em que possui duas
características indispensáveis: todo projeto tem um começo e um fim bem
definidos, e envolve a criação de um produto ou serviço diferente de todos os
seus semelhantes. É um empreendimento não repetitivo, caracterizado por
uma seqüência lógica de eventos, destinado a atingir um objetivo claro e
definido,

sendo

conduzido

por

pessoas dentro

de

parâmetros

pré-

estabelecidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade (VARGAS,
2002).
Para que um empreendimento seja considerado um projeto, deve
atender também a outras características (MAXIMIANO, 2002): ter restrições
orçamentárias, apresentar incerteza com relação aos objetivos esperados e
necessitar de uma administração específica. Assim, existem duas novas
características relacionadas à definição de projeto: o desconhecimento do
resultado ou do caminho para chegar até ele, ou ambos, e a necessidade de
um gerente que administre as especificidades daquele projeto.
As definições de projeto apresentadas por diversos autores e
especialistas,

apesar

de

diferentes

em

termos

de

elaboração,

são

convergentes conceitualmente, em relação ao entendimento do que representa
um projeto.
Esses conceitos têm em comum algumas características específicas
relacionadas a

qualquer

projeto,

independente

de

seu tamanho

ou

complexidade (STUCKENBRUCK, 1981; CASAROTTO, FAVERO & CASTRO,
1999; CLELAND & IRELAND, 2000):


Caráter temporário



Singularidade



Orçamento pré-definido



Alocação de recursos envolvidos

Qualquer atividade pode ser tratada como um projeto. Porém, para esta
pesquisa, parte-se do princípio de utilização de projeto dentro de uma
2008, o PMI é considerado uma comunidade global, com mais de 265.000 profissionais
associados, representando mais de 170 países. Acesso em 01/ago/2009: www.pmi.org.br
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organização, o que torna sua administração relacionada de alguma forma, com
as estratégias organizacionais, sobrepondo-se ao critério de tamanho da
empresa. Particularmente as empresas pesquisadas são todas de pequeno
porte, de base tecnológica, voltadas para o setor de TIC – Tecnologias de
Informação e Comunicação
Nesse contexto, Cleland (1994) afirma que um projeto consiste em uma
combinação de recursos organizacionais reunidos para criar algo que ainda
não existe, e que proverá determinada capacidade de ação, na elaboração e
execução de estratégias organizacionais.
Para que uma organização atinja uma posição de competitividade no
mercado em que atua é necessário que ela supere as expectativas de seus
clientes, dentro de um prazo estipulado, usando poucos recursos e, de forma
eficiente, controlando seus gastos e procurando atingir os objetivos prédefinidos. O gerenciamento de projetos pode detectar e controlar essas
necessidades.
Gerenciar sob a ótica de projetos tornou-se uma solução cada vez
mais praticada pelas organizações que necessitam atender a esses critérios
e, onde a complexidade e a mutabilidade dos fatores que compõem um
mercado globalizado não permitem falhas na condução dos investimentos e na
manutenção de seu market share. Sob esta ótica, o gerente de projetos
assume uma relevância fundamental dentro das organizações, uma vez
que o sucesso desejado no projeto está relacionado diretamente ao seu
desempenho.
Uma conseqüência da somatória dos fatores citados é uma crescente
preocupação com o perfil necessário ao gerente do projeto para o melhor
desempenho de suas atribuições. Esta preocupação é bastante antiga,
sendo que o primeiro estudo de que se tem conhecimento a respeito do
assunto remonta ao final de década de 1950, quando Paul O. Gaddis realizou
um estudo buscando definir os requisitos necessários a execução desta
atividade. Desde então diversos estudos foram realizados na busca da
definição das habilidades necessárias ao gerente de projetos (Meredith &
Mantel, 1985, Sbragia, Maximiano & Kruglianskas, 1986, Maximiano, 1988,
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Kerzner, 2000, Shtub, Bard & Globerson, 1994, Pinto & Slevin 1998,
Sousa, 2003).
O termo projeto está associado à percepção de satisfazer às
necessidades ou aproveitar as oportunidades de certa organização, dando
forma à idéia de executar ou realizar algo no futuro. Dessa maneira, o
processo de elaboração, análise e avaliação de projetos envolvem fatores
sócioculturais, econômicos e políticos que influenciam os decisores na escolha
dos objetivos e métodos (CLEMENTE & FERNANDES, 1998).
Para que esteja assegurada a integração do projeto, deve-se colocar em
prática nove ações que são críticas e necessárias (STUCKENBRUCK, 1981):
1) Iniciar bem o projeto – existe um número de ações específicas
que devem ser tomadas pela alta administração e pelo gerente
no início do ciclo de vida do projeto, as quais são inseparáveis
das ações normais que devem ser tomadas para implementar
qualquer projeto de sucesso. Se a ação correta for tomada
nesta fase, pode-se esperar que o processo de integração
ocorrerá conforme planejado.
2) Planejar para a integração de projeto – a integração entre
todas as interfaces do projeto deve ser planejada. O gerente de
projetos pode desenvolver um documento de planejamento
detalhado, que pode ser usado para permitir o início do projeto,
e assegurar que todos os participantes do projeto entendam
suas funções e responsabilidades na sua organização.
3) Desenvolver uma estrutura integrada, o cronograma e o
orçamento O gerente deve assegurar que todas as tarefas
sejam ajustadas de maneira que resultarão no desenvolvimento
de um sistema de trabalho integrado.
4) Desenvolver um controle integrado do projeto – o
planejamento do projeto é ineficaz se o controle do projeto for
ineficiente. Pode-se utilizar qualquer tipo de técnica de controle,
desde que todas as interfaces importantes e eventos de
interface sejam identificados.
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5)

Gerenciar

conflitos

–

gerentes

de

projetos

devem

continuamente observar as situações de conflitos reais ou
potenciais e resolvê-las imediatamente, para que possam ter
uma integração no projeto.
6) Remover barreiras – barreiras podem ser o resultado de
necessidades conflitantes de um projeto.
7) Ajustar prioridades – o gerente de projetos deverá ajustar as
prioridades da companhia e de outros projetos, com as
prioridades dentro de seu projeto, para maior segurança de
sucesso.
8) Facilitar transferências do projeto – a melhor forma para
assegurar as transferências efetivas do projeto é a utilização de
pessoas que possam mover-se com o projeto, por meio das
interfaces organizacionais.
9) Estabelecer meios de comunicação – esta ação consome, no
mínimo, a metade de seu tempo, conversando com pessoas
para coletar informações, delegar autoridade, clarificar diretrizes
e resolver conflitos e mal entendidos.

Uma das alternativas gerenciais que nos últimos anos tem se destacado
é o gerenciamento de projetos. Muitos executivos optam pelo gerenciamento
de projetos, talvez por ser uma metodologia consagrada nas grandes
empresas como a NASA, IBM, governo americano, nas empresas de
engenharia e, mais recentemente, nas multinacionais de tecnologia de
informação e telecomunicações. Outros entendem que estão nas atividades
não rotineiras os valores essenciais a serem agregados aos produtos ou
serviços que desenvolvem. Tanto uns, quanto outros buscam algo que os
ajudem a transformar idéias em algo que dê a elas desenvolvimento de forma
sustentável, considerando-se o cenário competitivo atual (RABECHINI, 2005).
Sendo assim quanto mais os projetos tendem a crescer em importância para
as organizações e, quanto mais alinhados estiverem aos negócios das
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empresas, certamente, mais vantagens estas obterão na competição (KING,
1993).
Frame (1999), sugere três tipos de competências em gerenciamento de
projetos: as individuais, as de equipe e as da empresa. Estes tipos podem ser
vistos como se fossem três vetores. O primeiro se refere às aptidões e
habilidades dos indivíduos na solução de problemas de projetos. De modo
geral, este vetor tem sido tratado pela literatura técnica especializada em
gerenciamento de projetos através das competências do gerente, foco desta
dissertação.
Porter (1999) já destacava as empresas inovadoras como fundamentais
no desenvolvimento econômico das nações mais competitivas, tanto em
função de sua maior rentabilidade, quanto devido à natureza dos empregos
que geram, que demandam maior qualificação, obtendo em contrapartida
melhor remuneração.
Ressalte-se, neste contexto, o caso das pequenas empresas de
tecnologia do Vale do Silício, que mantêm altas taxas de crescimento e
rentabilidade, mantendo-se em patamares de crescimento superiores ao
restante da economia norte-americana (Rabechini et al, 2005).
Em

função

das

características

específicas

do

projeto

para

implementação de um produto ou serviço inovador, existe a necessidade de
uma gerência também específica para tal. A gerência de projetos está
envolvida com métodos de coordenar e controlar alguns tipos de atividades
complexas

e

dinâmicas

(Locke,

1976),

diferenciando-se

muito

da

administração tradicional de atividades de rotina.
A gerência de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades e
técnicas para projetar atividades, que visam alcançar às necessidades e
expectativas referentes ao projeto, buscando o equilíbrio entre as demandas
concorrentes: escopo, tempo, risco e qualidade (PMI, 2000).
Os conhecimentos e práticas da gerência de projetos são descritos em
termos de processos, e subdivididos em nove áreas diferentes de
conhecimento, conforme descrito a seguir (PMI, 2000):
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• Gerência de integração do projeto – inclui os processos requeridos para
assegurar a adequada coordenação dos diversos elementos do projeto,
a fim de atingir ou superar as necessidades e expectativas, por meio de
compensações

entre

objetivos

e

alternativas

eventualmente

concorrentes.
• Gerência do escopo do projeto – abrange os processos requeridos para
assegurar que o projeto contemple todo o trabalho necessário, para sua
complementação de forma bem sucedida.
• Gerência do tempo do projeto – compreende todos os processos
necessários para assegurar que o projeto seja implementado dentro do
prazo previsto.
• Gerência do custo do projeto – os processos inclusos nesta área de
conhecimento são necessários para assegurar que o projeto transcorra
dentro do orçamento aprovado.
• Gerência da qualidade do projeto – visa garantir que o projeto irá
satisfazer as necessidades para as quais ele foi empreendido.
• Gerência dos recursos humanos do projeto – objetiva tornar mais
efetivo o uso dos recursos, incluindo todas as partes envolvidas no
projeto: patrocinadores, cliente e contribuintes.
• Gerência das comunicações do projeto – este grupo de processos –
planejamento da comunicação, distribuição das informações, relato de
desempenho e encerramento administrativo, visa garantir e regular a
apropriada geração, coleta, disseminação, armazenamento e descarte
final

das

informações

do

projeto,

provendo

os

importantes

relacionamentos entre pessoas, idéias e informações necessárias ao
sucesso do projeto.
• Gerência dos riscos do projeto – é um processo sistemático de
identificar, analisar e responder aos riscos do projeto, maximizando os
eventos positivos e minimizando os eventos adversos aos objetivos do
projeto.


Gerência das aquisições do projeto – os processos necessários à
obtençao de bens e serviços externos à organização executora.
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A base de conhecimentos necessários ao desempenho da atividade de
gerenciamento de projetos sobrepõe parcialmente a outras áreas de
conhecimentos, mas tem área específica de conhecimentos e práticas
relacionados com a profissão. Dentre esses conhecimentos encontram-se
algumas técnicas especializadas para a programação de atividades de
projetos, como PERT(Program Evaluation and Review Technique), CPM
(Critical Path Method) e sistemas de controle de custos-cronograma.
O projeto, conforme definição anterior, possui como uma de suas
principais características o fato de ser temporário, cuja vida pode durar
algumas semanas ou alguns anos, necessitando da hospedagem de uma
organização que o cria, fornece recursos, presta serviços e o abriga sob sua
responsabilidade jurídica.
Para Fleury e Fleury (2005), a divisão rígida da organização do trabalho
vem sendo questionada nos últimos anos, tanto do ponto de vista do trabalho,
pelo seu caráter de alienação, quanto pela ótica do capital, pelo fato de não
aproveitar plenamente as potencialidades do trabalhador. A visão fordistataylorista do parcelamento das tarefas e alocação de operários especializados
revelou-se improdutiva. Tal modelo apenas enfatizava o aumento de produção
e funcionou a contento apenas porque foi implementada em um período de
crescimento economico. Como praticamente não havia problemas de
demanda, a preocupação com eficiencia e qualidade era secundária. Nos
tempos atuais o enfoque é basicamente o oposto, valorizando-se as
qualificações dos empregados, no sentido de polivância de atividades e quebra
de hierarquia organizacional, caracterizando-se como “paradigma toyotista”,
destacado no quadro 1.
Inovações organizacionais como o just-in-time e o controle de qualidade
total

geralmente

estão

associadas

a

estruturas

gerenciais

mais

horizontalizadas e integradas em células. Esta estrutura descentralizada, típica
para atuação do gerente de projetos, objeto deste estudo, favorece
adaptações repentinas e rápidas das atividades da empresa a um mercado e a
um ambiente tecnológico em evolução constante.
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QUADRO 1

Mudanças nas qualificações dos trabalhadores

PARADIGMA FORDISTA

PARADIGMA TOYOTISTA

FUNÇÕES ESPECIALIZADAS

TRABALHADORES MULTIFUNCIONAIS

QUALIFICAÇÕES ESTÁVEIS

RÁPIDAS MUDANÇAS NAS QUALIFICAÇÕES

RELAÇÕES FIXAS com tarefas e
equipamentos

ÊNFASE NA FLEXIBILIDADE E CRIATIVIDADE

RELAÇÃO ESTÁVEL entre qualificação e
tecnologia

RELAÇÃO VARIÁVEL entre qualificação e tecnologia

MODELO de aprendizado: aprendiz versus
profissional

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Fonte: TIGRE, Paulo B. Gestão da Inovação (2006)
O Quadro 1 acima mostra que, no paradigma da manufatura, apelidado
de “toyotista” (em oposição ao “fordista”), os trabalhadores não são
especializados em uma única função. São treinados para serem polivantes, de
forma a executar múltiplas funções. Tal característica oferece mais flexibilidade
no cumprimento de tarefas diferenciadas e atende às crescentes exigências de
tecnologias e processos integrados.
Outra mudança estrutural reflete a demanda por melhores níveis de
qualificação para suportar o uso de tecnologias cada vez mais complexas.
Mesmo no Brasil, onde a escolaridade média da população é baixa, observase exigências de nível médio completo até para trabalhadores que ocupam
funções mais simples na indústria.
Observa-se ainda uma tendência da autonomia dos trabalhadores em
algumas esferas de decisão. As novas técnicas, potencializadas pelo uso de
tecnologias de informação, permitem o acesso descentralizado às informações
necessárias para a decisão.

Por exemplo, o uso da internet, intranet e

extranet facilita o acesso às informações e ao conhecimento necessário para a
tomada de decisões de forma descentralizada. A implementação de rotinas
dinâmicas permite decisões sem recorrer a chefias e gerencias e o
envolvimento de trabalhadores no processo de produção, por meio de
sugestões e círculos de controle de qualidade.
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3

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DO GERENTE DE PROJETOS

3.1

Habilidades do Gerente de Projetos
A diversidade do cargo de gerente é influenciada pela estrutura

organizacional na qual o projeto está inserido e pelas disciplinas envolvidas no
projeto. Para cada situação específica exigir-se-á do gerente estilos de
trabalhos e habilidades diferenciadas como pré-requisitos determinantes de
seu sucesso.
Independente da configuração do cargo, o gerente de projetos
sempre

faz

representantes

parte
da

de

um

própria

contexto,

no

organização

qual
e

estão

também

envolvidos

os

das diferentes

organizações que contribuem para a realização do projeto, conforme
demonstrado na Figura 1 – Sistema total do projeto (SBRAGIA, MAXIMIANO &
KRUGLIANSKAS, 1986)
Figura 1 – O Sistema Total do Projeto

Fonte: Sbraga, Maximiano & Krugliankas, 1986
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Um dos grandes desafios do gerente de projetos é saber dosar a
adequada atenção aos elementos constituintes do sistema do projeto. Muitos
elementos do projeto podem ter pouco relacionamento direto com o sistema
que está sendo trabalhado, porém, podem ser críticos para o seu sucesso. A
maioria

dos

projetos

envolve

um

número

diferente

de

unidades

organizacionais, sendo elas vinculadas a serviços ou suporte de capacitação.
(STUCKENBRUCK, 1981).
A importância do gerente como fator de sucesso do projeto foi
enfatizada em pesquisas desenvolvidas pelo Standish Group nos anos de
1994, 1996 e 1998 envolvendo 23.000 projetos de tecnologia da informação
nos Estados Unidos (quadro 2)

Quadro 2 - Taxa de Resultados em Projetos de TI – Tecnologia de Informação

Fonte: pesquisa feita pela Standis Group (1999)

A taxa de projetos fracassados em 1994 (31%) representou um prejuízo
da ordem de US$ 81 bilhões. Apesar dessa taxa ter diminuído no ano de 1998
(28%), ainda representou prejuízos da ordem de US$ 75 bilhões. Conforme a
Standish Group, a área de tecnologia da informação está

começando

a

entender o verdadeiro papel do gerente de projetos, as habilidades
requeridas ao desempenho da função e os benefícios que um gerente de
projetos pode trazer a qualquer projeto.
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Um aspecto importante da pesquisa feita pelo Standish Group foi
evidenciar as causas do sucesso e do fracasso mencionadas pelos
entrevistados. As principais causas levantadas para esses projetos de
tecnologia de informação diziam respeito ao grau de envolvimento do usuário,
suporte da gerência e definição de requerimentos - alto grau correspondendo
a sucesso e baixo grau a fracasso.
O Standisd Group, sediado em

Boston, Massachusetts, realiza

investigações e sondagens de mercado/tecnologia para utilizadores e
fornecedores de aplicações críticas na área de OLTP (On-Line Transaction
Processing) e ambientes cliente/servidor. Entre os seus clientes encontram-se
várias companhias Fortune 500, agências governamentais e Universidades.
Ha alguns relatórios do grupo "online", inclusive o mais famoso deles, o
"Chaos" , no link: http://www.standishgroup.com/chaos.html que investiga o
atual caos no desenvolvimento de softwares para as empresas. O "Chaos" tem
por objetivo identificar as características dos projetos que falham, os principais
fatores que levam a essas falhas e os instrumentos necessários para diminur
as possibilidades de insucessos. O Standish Group oferece um serviço
(COMPASS), mediante uma subscrição anual, que se destina a assistir os
gestores de TI na avaliação e aquisição de tecnologia. Acessado em 16 de
agosto de 2009.
As responsabilidades do gerente de projetos representam suas
obrigações em relação a resultados, atividades, recursos ou padrão de
conduta

(MAXIMIANO,

2002).

Pode-se afirmar, portanto, que a sua

responsabilidade é assegurar a realização do projeto dentro dos padrões de
desempenho relacionados às metas, prazos e custos, exigindo a integração de
todos os

fatores concorrentes, como: administração da comunicação,

recursos humanos, contratos, materiais e riscos.
Em seu papel dentro da organização, existe uma série de princípios
entendidos como regras fundamentais que os gerentes de projetos devem
seguir, a fim de que sejam bem sucedidos (PMI, 2000; MAXIMIANO, 2002;
VARGAS, 2002; KERZNER, 2000): liderança e motivação, autoridade,
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conhecimentos

técnicos,

habilidade

de

comunicação,

resolução

de

conflitos e trabalho em equipe.
Para Kerzner (2000) existem dez importantes habilidades inerentes
ao

gerente

do

projeto, definidas por meio de pesquisas e experiências,

conforme quadro 3.

Essas pesquisas demonstram que uma performance

efetiva de gerenciamento de projetos está diretamente relacionada ao nível de
competência em que estas habilidades sejam dominantes. Conforme o autor, é
importante que as características pessoais de gerenciamento destaquem as
habilidades de operação, para formar um estilo de gerenciamento homogêneo.
Quadro 3 – Habilidades de um Gerente de Projetos

Fonte: Kersner (2000)
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Segundo pesquisas coordenadas por Shtub, Bard & Globerson (1994),
um gerente de projetos necessita de entusiasmo, força e aptidões para o difícil
trabalho de resistência ao ataque de interesses técnicos e políticos. Sempre
que possível, ele deve possuir antigüidade e posição na organização
proporcional ao do gerente funcional, com o qual terá que negociar. Quando o
gerente de projetos é coordenador, dentro de uma estrutura funcional, ou
gerente em uma estrutura matricial, ele freqüentemente encontrará sua
autoridade de forma incompleta. Conseqüentemente, ele deve ter uma
combinação

de habilidades técnicas, administrativas e interpessoais para

superar as dificuldades advindas do cargo (SHTUB, BARD & GLOBERSON,
1994). O Quadro 4 demonstra as habilidades necessárias ao gerente de
projetos, conforme Shtub, Bard & Globerson (1994).
Quadro 4 - Habilidades de um Gerente de Projetos

.
Fonte: Shtub, Bard & Globerson (1994).
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3.2

COMPETÊNCIAS
Definição - A palavra competência vem do latim competere. O conceito

de competências vem da decomposição de com, cujo significado é conjunto e
petere, cujo significado é esforço. O foco em competências pode facilitar o
como e o que fazer para atingir os objetivos de forma mais direcionada,
buscando superar as dificuldades e desenvolver competências. Considerando
também que as competências fazem parte de um grupo de conhecimento,
habilidades e atitudes que influenciam o desempenho de um projeto,
expandindo-se este conceito, tem-se que competências são características
que dão desempenho superior a um projeto.
O termo é utilizado, basicamente, em dois níveis de análise, podendo
referir-se às competências da organização ou às competências individuais. No
primeiro caso, a expressão denota o core competence ou conjunto de
atividades essenciais ao negócio. No segundo, denota a dimensão individual,
referindo-se à capacidade do indivíduo para resolver problemas e gerar
resultados (PRAHALAD; HAMEL, 1990). A literatura apresenta uma ampla
gama de definições (McCLELLAND, 1973; BOYATIZIS, 1982; DUTRA et. al.,
2001, 2002, 2004; FLEURY e FLEURY, 2005; BOTERF, 2003; RUAS, 2005;
ZARIFIAN, 2003).
Nas décadas de 1970 e 1980 partindo das concepções de McClelland
(1973) e Boyatzis (1982), alguns autores consideraram competências como
um conjunto de atributos necessários para atingir um desempenho superior
(DUTRA, 2002). Entre os profissionais da área de Gerência de Pessoas - GP,
competência passou a ser entendida como um conjunto de conhecimentos,
habilidades e atitudes capaz de afetar a performance no trabalho. Objetivavase, àquela época, identificar a compatibilidade entre o perfil do candidato e as
exigências do cargo. Nessa linha, a aplicação do termo na dimensão individual
passou a ser confundida com a noção de qualificação (RUAS, 2005). No
intuído de dirimir dúvidas, Zarifian (2003) esclareceu que “a competência não é
uma negação da qualificação [...], a competência individual não é nada sem o
conjunto de aprendizagens sociais e de comunicações que se nutrem de todos
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os lados”. Este autor explica que nenhuma distinção deveria ser feita entre
competência e qualificação e considera que o modelo de competência sugere
a construção da qualificação de uma nova forma (ZARIFIAN, 2003): não se
deve opor qualificação e competência. O desenvolvimento dos recursoscompetência deve permitir o enriquecimento da noção de qualificação mais do
que suprimi-la.

3.2.1 COMPETÊNCIA TECNOLÓGICA
A literatura apresenta diversas definições para o termo competência
tecnológica. Especialmente no contexto de países emergentes encontra-se a
definição de Lall (1987) como um esforço tecnológico interno para adquirir o
domínio de novas tecnologias, adaptá-las para a realidade local e aperfeiçoálas. Conceito semelhante foi encontrado em Dahlman e Westphal (1982) que
definem capacidade tecnológica como o domínio tecnológico, alcançado
através do esforço tecnológico para adquirir, adaptar e/ou criar tecnologia. Ou
seja, segundo esses autores capacidade tecnológica em economias em
desenvolvimento está associada ao esforço interno das empresas em adaptar
e melhorar tecnologias já existentes.
Bell e Pavitt (1993) ampliam os conceitos anteriores, definindo
capacidades tecnológicas como os recursos necessários para gerar e gerir a
mudança tecnológica, sendo estes contidos em indivíduos (aptidões,
conhecimentos e experiência) e sistemas organizacionais. Essas capacidades
podem ser classificadas como capacidades rotineiras e capacidades
inovadoras. Capacidades rotineiras estão relacionadas à capacidade de
produção, ou seja, são os recursos necessários para realizar atividades de
produção de bens ou serviços com eficiência. Capacidades inovadoras estão
relacionadas com os recursos necessários para gerar e gerir mudanças
tecnológicas.
Através da aceleração da taxa de acumulação das capacidades
tecnológicas, as empresas em países em economia emergente conseguem se
aproximar (ou alcançar) a fronteira tecnológica em constante mudança. Essa

38

taxa é medida pelo número de anos que a empresa leva para mudar de nível
de capacidade tecnológica (Figueiredo, 2005).
A partir da ‘abordagem baseada nos recursos específicos da firma’
(Penrose, 1959) e valendo-se de evidências empíricas, Bell (1984) faz
distinção entre dois tipos de recursos: os que são necessários para usar os
sistemas de produção existentes e os que são necessários para mudar
sistemas de produção. Estes últimos não devem ser tomados como um
conjunto distinto de recursos especializados; por serem de natureza difusa,
estão amplamente disseminados por toda a organização.
Em outras palavras, a competência tecnológica de uma empresa (ou de
um setor industrial) está armazenada, acumulada, em pelo menos, quatro
componentes (Lall, 1992; Bell & Pavitt, 1993, 1995; Figueiredo, 2005),
conforme ilustrado na Figura 2, retirada de Figueiredo (2005). Empresas
baseadas em projetos acumulam tais capacidades tecnológicas na contínua
execução de projetos.
Figura 2 Quatro componentes da capacidade tecnológica de uma empresa

Fonte: Figueiredo (2005)
A capacidade das empresas reflete as habilidades e competênciais
individuais. A seguir serão apresentadas as competências dos gestores de
projeto, com destaque para as competências individuais e organizacionais das
empresas de base tecnológica.
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3.2.2 COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS E ORGANIZACIONAIS
Desde a década de 80, a sociedade brasileira vem passando por
transformações sociais, econômicas, políticas e culturais intensas que
resultam em processos de reestruturação produtiva quer seja no setor
industrial, quer seja no setor de serviços, levando à necessária alteração dos
modelos de gestão das organizações em busca da sustentabilidade.
Apesar de McClelland (1973) ser tido como o precursor das discussões
sobre competências nos Estados Unidos, foi a definição emitida por Hamel e
Prahalad (1995) como “conjunto de habilidades e tecnologias necessárias para
agregar valor a uma organização” que passou a ser o conceito referencial para
o novo modelo de gestão que presume o comportamento da empresa e das
pessoas que nela trabalham rumo à mesma direção para atingir resultados
adequados.
Esta proposta deixa claro uma relação íntima de influência entre as
competências organizacionais e as individuais (ver Quadro 5), e que o
estabelecimento das competências individuais deve estar vinculado à reflexão
sobre as competências organizacionais (DUTRA, 2001).
QUADRO 5 - COMPETÊNCIAS EXIGIDAS EM FUNÇÃO DA ESTRATÉGIA E
DAS COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS.

ESTRATÉGIA

COMPETÊNCIAS
ORGANIZACIONAIS

. Foco na customização

.
e
.
.

. Inovação em produtos

Fonte: Dutra (2001).

Inovação de produtos
processos
Qualidade
Monitoramento
tecnológico
. Imagem
. Parcerias tecnológicas
estratégicas

COMPETÊNCIAS
INDIVIDUAIS
. capacidade de inovação
. comunicação eficaz
. articulação interna e externa
. absorção e transferência de
conhecimento
. liderança e trabalho em equipe
. resolução de problemas
. utilização de dados e informações
técnicas
. aprimoramento de processos,
produtos e serviços
. participação em projetos.
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Parry (1996) conceitua competência como sendo “um agrupamento de
conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados, que afetam a maior parte
de uma tarefa (papel ou responsabilidade), correlacionado à performance, que
possa ser medido contra parâmetros bem-aceitos, e que pode ser melhorada
através de treinamento e desenvolvimento”. Parry também questiona se as
competências devem ou não incluir traços de personalidade, valores e estilos,
apontando que alguns estudos fazem a distinção entre “soft competencies” –
que envolveriam os traços de personalidade - e “hard competencies”, - que se
limitaria a apontar as habilidades exigidas para um trabalho específico.
Woodruffe

(1991)

classifica

as competências em fundamentais

(conhecimentos e habilidades) e diferenciais (atitudes) e acrescenta a esta
abordagem a importância de se listar também as competências “difíceis de se
adquirir”, para que sejam trabalhadas no processo seletIvo. Segundo ele,
“quanto mais difícil a aquisição da competência, menos flexíveis devemos ser
no momento da seleção”. O autor chega, inclusive, a diferenciar, na língua
inglesa, a palavra competency, referindo-se a dimensões do comportamento
que estão por trás de um desempenho excelente, da palavra competence, que
designa áreas de trabalho em que a pessoa é competente.
Segundo Orsi & Bose (2003), embora seja observada uma evolução no
conceito de competência, as abordagens acima citadas (PARRY, 1996 e
WOODRUFFE, 1991), ainda o vinculam fortemente ao cargo ou tarefa. “A
gestão por competência é apenas um rótulo mais moderno para administrar
uma realidade organizacional ainda fundada nos princípios do taylorismofordismo” (FLEURY E FLEURY, 2005).
Por sua vez, Fleury e Fleury (2005) definem competência individual
como “Saber agir responsável [...] implica mobilizar, integrar, transferir
conhecimentos, recursos habilidade, que agreguem valor econômico à
organização e valor social ao individuo”.
Segundo Renault de Moraes et al (2005), autores como Pucik, Thichy e
Barnett (1992), Prahalad e Hamel (1990) e Bartlett e Ghoshal (1987),
constataram que, na medida em que fontes tradicionais de vantagem
competitiva, tais como tecnologia e mão-deobra barata não mais se revelam
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suficientes para proverem uma posição competitiva sustentável, os indivíduos
e suas competências passaram a ser enfatizados como elementos centrais de
diferenciação estratégica. Ainda segundo Renault de Moraes et al (2005) para
corroborar essa visão, Bartlett e Ghoshal (1987) chegaram mesmo a afirmar
que as organizações, que agora concorrem entre si por clientes e mercados,
em escala jamais vista, têm sido levadas a competirem também pelo recurso
elevado à categoria de o mais importante de todos: o talento humano.
O modelo de gestão por competências passou a sintetizar as propostas
no meio organizacional e acadêmico, as quais unem a estratégia do negócio à
gestão estratégica de seu capital intelectual, visto como recurso estratégico da
organização. Espera-se que o desenvolvimento de competências possibilite
que as práticas organizacionais sejam direcionadas para uma gestão mais
efetiva e compatível à estratégia competitiva da empresa. Nesse sentido, a
questão de atitudes mais apropriadas à nova realidade proposta é a chave
para o aprimoramento das práticas de trabalho e para o envolvimento de todas
as pessoas na organização.
As organizações buscam atrair e selecionar pessoas que compartilhem
com seus valores e crenças e utilizem sistemas de reconhecimento para
estimular e tentar garantir os desempenhos considerados adequados e
desejáveis às suas realidades. Contudo, segundo Teixeira (2002), entre o
desempenho real e o desempenho esperado, poderá ocorrer um hiato
designado como discrepância de desempenho.
Segundo Teixeira (2003), a competência é um estado específico, e não
geral, em que quanto mais conhecimento se adquire, mais competente se
torna, porém, sempre relativamente a este tempo e comparativamente às
demais pessoas. Isso quer dizer que toda competência é relativa, não há
competência absoluta e admite-se também que o estado de incompetência
tenha o mesmo caráter de temporalidade. Quando alguém está competente
para realizar uma tarefa é porque ela detém um conjunto de conhecimentos
mínimos necessários para um desempenho satisfatório desta tarefa.
Segundo Teixeira (2003), existem as seguintes formas de expressão de
competência:
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1. Conhecimentos

sobre

normas

e

procedimentos

específicos

(competência para executar);
2. Capacidade para planejar cada passo do processo (competência para
planejar);
3. Poder

intuitivo

(conhecimento

intrínseco)

para

prever

fatores

imponderáveis (competência para prever);
4. Experiência acumulada na solução de desvios na continuidade do
processo (competência para decidir);
Teixeira (2003) conclui que, embora a competência específica seja
fundamental para o crescimento profissional, a competência geral – aquela
que representa o conjunto de conhecimentos da pessoa – é essencial para sua
expressão individual. Os chamados conhecimentos gerais estão novamente no
topo da onda e são cada vez mais cobrados dos executivos.
Para Dutra (2001), é necessário ainda olharmos as pessoas por sua
capacidade de entrega, pois assim temos uma perspectiva mais adequada
(porque mais individualizada) para avaliá-las, para orientar o desenvolvimento
delas e para estabelecer recompensas, ou seja, para a implementação de um
sistema de gestão de pessoas, que segundo Walker (1980 apud DUTRA,
2001), é um conjunto de procedimentos que permite à organização identificar
“as pessoas mais adequadas às suas necessidades” e, às pessoas, planejar e
implementar suas carreiras.
O termo “entrega” refere-se ao fato de o indivíduo sabe agir de maneira
responsável e ser reconhecido por isso (FLEURY, 2001). Quando há a entrega
de cada pessoa é fácil perceber o grau de envolvimento desta e quais são
realmente as suas competências e a compatibilidade das mesmas em relação
às competências organizacionais.
Quanto

a

sua

classificação,

as

competências

podem

ser

(ALBUQUERQUE e OLIVEIRA, 2001):
• Competências Técnicas/ Profissionais: específicas para uma operação,
ocupação ou tarefa (desenho técnico, operação de um equipamento, finanças);
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• Competências Sociais: saber ser, incluindo atitudes e comportamentos
necessários para o relacionamento entre pessoas (comunicação, negociação e
trabalho em equipe);
• Competências do Negócio: compreensão do negócio, seus objetivos,
relações com o mercado, ambiente sócio-político (conhecimento em negócio,
planejamento, orientação para o cliente).
Em

nível

individual,

competências

são

entendidas

como

as

capacidades, os conhecimentos e as características pessoais que distinguem
os profissionais de alto desempenho daqueles de desempenho regular em
determinada função. Por sua vez, a gestão por competências é o sistema
gerencial que busca impulsionar os funcionários na competência profissional,
acrescentando capacidades e aumentando as já existentes, em busca da
potencialização das competências organizacionais.
Lara & Silva (2001) apud Oliveira & Zago (2008) acrescentam que a
Gestão por Competências é uma ferramenta que identifica nas organizações,
as habilidades e conhecimentos determinantes da eficácia profissional e
também as lacunas de qualificação do funcionário para tarefas específicas,
além de fornecer recursos para aperfeiçoar suas capacidades. O resultado é
um quadro de funcionários mais talentosos e mais produtivos.
Através destes conceitos, pode-se presumir que o gerenciamento de
projetos inovadores só tem a ganhar se trabalhar com tais competências,
visando o sucesso da organização, bem como das pessoas nela inseridas e
que, conforme o conhecimento das competências organizacionais e a
gradativa associação destas às pessoas certas para as atividades esperadas,
poder-se-á esperar um melhor nível de entrega e melhores resultados.
Segundo Ruano (2003), observa-se a existência de duas abordagens
sobre competências. Numa delas, a identificação das competências parte da
estratégia empresarial, pela definição das competências organizacionais e
desdobra-se em competências funcionais (2000; DUTRA, 2001; FLEURY e
FLEURY, 2001; RUAS, 2003). Em outra, a identificação se dá no sentido
inverso: com a análise das competências de cada profissional formar-se-ia o
portfólio de competências organizacionais e, a partir dessa definição, a
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organização estabelece a sua estratégia no mercado. De acordo com essa
abordagem, o novo conhecimento sempre se inicia pelo indivíduo e é
transformado em conhecimento organizacional. São as pessoas que, ao
colocarem em prática o patrimônio de conhecimentos da organização,
caracterizam as competências organizacionais e fazem sua adequação ao
contexto (NONAKA, 1991 apud RUANO, 2003).
Segundo Maximiano (2008), um dos estudos mais importantes é o da
IPMA – International Project Management Association realizados em 2007, que
divide as competências em três grupos:
1) Competências técnicas – são as competências necessárias para iniciar,
conduzir e encerrar o projeto, que estão relacionadas com as áreas de
conhecimento: escopo, tempo, custo, risco e oportunidade, estrutura
organizacional;
2) Competências comportamentais – fazem parte deste grupo: liderança,
comprometimento e motivação, autocontrole, criatividade etc.;
3) Competências Contextuais – estas relacionam-se com as organizações
com as quais o projeto está envolvido: domínio dos conceitos de
portfólio e programa, negócios, saúde, segurança e ambiente, aspectos
legais etc.

Feito o levantamento na literatura das habilidades e competências do
gerente de projetos inovadores, torna-se adequado apresentar também o
ambiente no qual o gerente de projetos está inserido. Uma abordagem sobre o
gerenciamento de projetos, as estruturas organizacionais e os desafios
enfrentados pelo gerente de projetos são apresentadas no próximo capítulo.
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4

GERENCIAMENTO DE PROJETOS INOVADORES

4.1

ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS
A velocidade com que as mudanças estão ocorrendo, em todos os

setores da sociedade, leva-nos a considerar que, no futuro não muito distante,
as organizações terão formas organizacionais fluidas e transitórias, devendo
ser melhor avaliados os fatores como: cultura interna e externa à organização,
desempenho pessoal, fatores, ecológicos, inovação em projetos humanos, e
outros.
Assim, tem-se a organização virtual como uma nova tendência para
as estruturas organizacionais. Esta nova estrutura é, geralmente, uma
organização central, pequena, que terceiriza funções de negócios importantes,
e é altamente centralizada, com pouca ou nenhuma departamentalização
(ROBBINS, 1998).
O projeto, neste modelo organizacional, está inserido na organização
central, e o gerente de projetos responde diretamente à alta administração.
Neste caso, os recursos necessários à execução do projeto são terceirizados.
A forma mais indicada para capacitar a organização para a inovação,
segundo MINTZBERG (1995), é uma forma de organização denominada por
ele como Adhoccracia.
Como características essenciais da Adhocracia citam-se: estrutura
altamente orgânica, tendo pouca formalização de comportamento e grande
especialização horizontal do trabalho baseado no treinamento; inclinação ao
agrupamento de especialistas em unidades funcionais, com finalidades de
administração interna, mas desdobrando-se em pequenas equipes de projetos
baseadas no mercado, para atingir seus objetivos; ênfase na interligação de
atividades para ajustamento mútuo, sendo esta interligação a chave para
obtenção dos mecanismos de coordenação, dentro e entre equipes; e
descentralização seletiva dentro e para as equipes, as quais são localizadas
em diversos pontos da organização e envolvem várias combinações de
gerentes de linha de assessoria e de operações (MINTZBERG, 1995).
No sentido de evolução e com características da Abordagem
Contingencial da administração, a organização adhocrática organiza-se
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através de estruturas flexíveis, temporárias, que nem sempre podem
apresentar a divisão de trabalho e fragmentação como características bem
definidas. Caracteriza-se ainda pela utilização de grupos-tarefa, processo de
descentralização de decisões, amplo compartilhamento de responsabilidade,
cargos generalistas redefinidos de forma contínua por interação com outros
indivíduos participantes da tarefa, bem como pelo predomínio da interação
lateral sobre a vertical. É possível observar também, nesta forma de
organização, que a amplitude de controle da supervisão implica em fatores
como uma maior confiança nas comunicações, ênfase nos relacionamentos
entre os grupos e dentro dos grupos, com participação e responsabilidade
multigrupal, à luz dos conhecimentos individuais e holísticos.
Nesta mesma linha de análise, Robbins (2000) informa que a nova
organização tem se caracterizado por redesenho de todos os processos,
concentração nas competências centrais, desmantelamento da hierarquia para
aumentar a flexibilidade, definição do trabalho em termos das tarefas a serem
realizadas e participação dos funcionários nas decisões.
Cabe ressaltar que a flexibilidade é compreendida por Martins (1998)
como sendo uma estratégia que deve ser utilizada pelas organizações, no
sentido de enfrentar os efeitos decorrentes das transformações contínuas que
vêm ocorrendo no cenário mundial na área social, econômica e tecnológica e
que têm afetado significativamente o ambiente organizacional, exigindo, assim,
a implementação de uma série de medidas que possam assegurar a
sobrevivência das organizações no contexto atual, destacando-se: integração
entre planejamento e execução; implantação de estruturas horizontalizadas
(rede ou células); comunicação organizacional multidirecional; e formação de
lideranças participativas (empowerment).
Uma organização deve ser estruturada de maneira a definir a
localização e o papel de cada recurso unitário dentro do conjunto, organizando
pessoas individualmente ou como integrante de grupos, para que o conjunto
do qual faz parte seja capaz de atingir objetivos (MAXIMIANO, 2002).
As estruturas organizacionais convencionais apresentam algumas
características indesejáveis, que comprometem o desempenho de projetos,
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priorizando as funções verticais e exagerando na divisão de tarefas, pois
adotam o critério da otimização do funcionamento das áreas funcionais,
levando a uma hiperespecialização. Nessa situação, as empresas têm
estruturas hierárquicas rígidas e pesadas, onde predominam atividades
padronizadas, controladas por vários níveis de chefia, cuja função principal é
garantir o cumprimento das normas (GONÇALVES & DREYFUSS, 1995).
Existem

duas

decisões

principais

relacionadas

à

estrutura

organizacional para uma administração de projetos (MAXIMIANO, 2002):


Definir a estrutura organizacional interna da equipe do projeto.



Definir como alojar a estrutura temporária do projeto, dentro da
estrutura funcional permanente.

A

estrutura

apropriada

para

gerenciar

um

projeto

específico

depende, mormente, de sua natureza e do estilo organizacional da empresa,
devendo o gerente de projeto compreender as opções

organizacionais

disponíveis e os resultados prováveis da implementação do projeto dentro
da organização, em inúmeros aspectos (VARGAS 2002): autoridade,
autonomia, suporte

administrativo, dentre

outros. A

estrutura

da

organização executora freqüentemente restringe a disponibilidade ou as
condições sob as quais os recursos se tornam disponíveis para o
projeto, podendo apresentar um amplo arranjo de estruturas: funcional,
matricial e projetizada.
Dentre as formas estruturais acima citadas, a estrutura funcional é
a que menos favorece ao desempenho das atividades do gerente de
projeto. Este tipo de estrutura oferece pouca autoridade, baixo grau de
suporte administrativo e dedicação parcial do profissional à atividade.
No contexto das mudanças que afetam as organizações, Wood Jr
(1995) esclarece que o sistema taylorista de produção, baseado na rigidez,
divisão de tarefas, reprodutibilidade e liderança autoritária não procede no
cenário atual. Em contrapartida, evidencia a ascensão da criatividade,
flexibilidade, multiespecialização, aprendizado contínuo, multiplicidade de
modelos.
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Com referência às estruturas organizacionais e à administração, Wood
Jr (1995) destaca ainda, a tendência declinante da hierarquia vertical, da
centralização, do foco no capital. Com características em alta, menciona a
redução de níveis hierárquicos, grupos em redes, descentralização e
autonomia, instabilidade como fator de evolução, terceirização, foco nos RH e
informação, visão comum, valores compartilhados e participação nos lucros.
Para Moggi (apud BOOG, 1999, p. 38), as mudanças nos estilos de
gestão constituem a tônica central que deve nortear as ações organizacionais
no terceiro milênio, pois o modelo de gestão tradicional (mecanicista) não
consegue

se

adaptar

às exigências da

contemporaneidade,

pois é

característico de uma época marcada pela estabilidade e previsibilidade do
mercado. No entanto, "querer mudar não basta. É preciso saber mudar. O não
conseguir mudar geralmente ocorre pela falta de consciência de fenômenos
sutis que estão por trás do processo de mudança.".
Pinchot e Pinchot (apud MAZZUCCO; ROCHA, 2001) mencionam que
as organizações caracterizadas pela descentralização podem sobreviver às
mudanças, sendo que, quanto mais complexos forem os desafios a serem
enfrentados

por

uma

organização,

mais

haverá

necessidade

de

compartilhamento de propósitos e do compromisso ético. Isto irá influenciar,
sobremaneira, a forma com que as pessoas deverão se relacionar na
organização do trabalho.
A estrutura apropriada para gerenciar um projeto específico depende,
mormente, de sua natureza e do estilo organizacional da empresa, devendo o
gerente de projeto compreender as opções organizacionais disponíveis e os
resultados prováveis da implementação do projeto dentro da organização, em
inúmeros

aspectos

(VARGAS

2002):

autoridade,

autonomia,

suporte

administrativo, dentre outros.

4.2

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Segundo Reis (2004), inovação tecnológica é a introdução no mercado,

com êxito, de novos produtos ou tecnologias no processo de produção ou nas
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próprias organizações. Para Carneiro (1995), inovação científica e tecnológica
é a transformação de uma idéia em um produto vendável novo ou melhorado
ou em um processo operacional na indústria ou no co-mércio, ou em um novo
método de serviço social.
Segundo Staub (2001), a empresa é o agente de introdução da
inovação, lançando novos produtos no mercado e utilizando-se de novos
processos

de

produção

ou

organização.

Porém

a

inovação

e

o

desenvolvimento tecnológico não estão restritos à ação isolada das empresas. Ambos são produtos da coletividade.
Dentre algumas classificações das inovações tecnológicas, as mais
utilizadas na literatura são as inovações em produtos e processos e as
inovações incrementais e radicais, ou dis-ruptive innovation (CHRISTENSEN,
2002). Especificamente dentro de um processo de inovação, estas inovações
incrementais estão inseridas em um contexto peculiar de investimentos, tempo
e necessidades, em que gradualmente a empresa promove melhorias e
aperfeiçoamentos em seus produtos, equipamentos e métodos de fabricação
(LARANJA; SIMÕES; FONTES, 1997). Para a consecução de tais etapas de
gerenciamento, a atuação do gerente de projeto se destaca . Esses fatores
contribuem diretamente para o desempenho e resultado das inovações.

Inovações em produtos
As inovações em produtos podem ser subdivididas em produtos
tecnologicamente novos e em produtos tecnologicamente aprimorados
(MANUAL DE OSLO, OCDE-2004). Um produto tecnologicamente novo é
aquele cujas características tecnológicas diferem dos produtos anteriormente
produzidos. As inovações em produtos apresentam uma relação de
proximidade com consumidores estando, portanto, relacionadas a aspectos de
marketing, gerenciamento, aspectos sócio-econômicos e design.
Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2005), mudanças na área sócioeconômica, particularmente na forma como as pessoas acreditam, esperam,
desejam e são remuneradas e aspectos de legislações criam oportunidades e
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restrições aos novos produtos. Um exemplo: os requisitos por produtos
ecologicamente amigáveis. As empresas nesse ambiente de produtos com
tempo de vida cada vez menores, maiores restrições legais e de clientes,
necessitam capacitar-se para responder a essas demandas.
A abrangência do conceito de inovação está muito além do simples
avanço tecnológico dentro dos centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D),
embora tenha nestas atividades uma base fundamental. Segundo a
Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), P&D é
“o trabalho criativo realizado numa base sistemática a fim de aumentar o
estoque de conhecimento, incluindo conhecimento do homem, cultura e
sociedade, e o uso deste estoque de conhecimento para desenvolver novas
aplicações” (OCDE apud Perini et all, 2002).
A inovação tem dimensões tecnológicas e organizacionais e necessita
estar apoiada por todos os departamentos e funções do negócio. A inovação
melhora a eficiência e também pode mudar, de forma significativa, os
desenhos dos produtos e os processos, o que coloca a empresa em um maior
nível de competitividade e permite entrar em novas áreas de negócios
(COTEC, 1999).
Segundo o Manual Frascatti, a inovação tecnológica somente é
implementada quando introduzida no mercado (inovação de produto) ou usada
dentro do processo produtivo (inovação do processo). Inovações, portanto,
envolvem uma série de atividades científicas, tecnológicas, organizacionais,
financeiras e comerciais (OCDE apud PERINI et all, 2002).
O TEMAGUIDE do COTEC é um guia que oferece um método para
revisar e promover todos os assuntos pertinentes à gestão da tecnologia, se
baseia em cinco elementos que mostram a uma empresa o que é necessário
fazer em momentos e situações diferentes: prospecção, foco, recurso,
implementação e aprendizagem.
Com a redução do ciclo de vida (seja por avanços tecnológicos ou por
pressões de mercados e consumidores) e com a demanda por uma maior
variedade de produtos, a P&D e o desenvolvimento, necessitam trabalhar com
uma maior gama de produtos e gerir os riscos, custos e processos associados,
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desde o desenvolvimento até o seu lançamento (TEMAGUIDE, COTEC-1999,
II). As ferramentas mais apropriadas empregadas nas inovações em produtos,
segundo o Temaguide (COTEC-1999, II) são:
a) Processo de tomada de decisão – para assegurar as performances
características de cada produto e a relação com os objetivos da organização;
b) Grupo de trabalho e gestão das interfaces – para o trabalho na organização
e gestão de equipes multidisciplinares, conflitos, interação com departamentos
diferentes na empresa e externos (ex. acionistas);
c) Visão compartilhada de projetos – para suprir os grupos de projetos com
autonomia, recur-sos e administração;
d) Estruturas apropriadas de projetos – com modelos de estruturas para a
gestão de projetos como estruturas matriciais, funcionais, entre outras;
e) Desdobramento da função qualidade - metodologia estruturada para a
otimização e desempenho no processo de desenvolvimento de produtos. Esta
última ferramenta também é destacada por Shiba, Graham e Walden (1997);
f) Outras ferramentas tais como Computer Aided Design (CAD) / Computer
Aided Manufac-ture (CAM), protótipos, etc.

Inovações em processos
As inovações em processos são as adoções de métodos de produção
novos ou significativamente melhorados. (MANUAL DE OSLO, OCDE- 2004).
Esses métodos permitem melhorias na produtividade, redução de custos,
aumento da vida produtiva de equipamentos e processos, entre outros.
Na gestão das inovações em processos, o sucesso depende, entre
outras coisas, da habilidade do desenvolvimento e implementação do processo
da contínua inovação incremental (BESSANT et al., 1994). Pode haver nesse
processo, ocasionais avanços significativos tais como a instalação de uma
nova geração de equipamentos, automação e informatização de um processo.
Porém, o sucesso depende da evolução contínua das mudanças.
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As ferramentas de gestão mais adequadas para as inovações em
processos são (TEMAGUIDE,COTEC-1999, I):
a) Gestão de mudanças (Change management) - todo o processo envolvido
na gestão das mudanças na organização, que compreendam melhorias
incrementais, seja para a promoção de produtos e/ou processos, para a
redução de custos, para o aumento de produtividade, etc.
b)

Melhoria contínua - através do processo da melhoria contínua e um

conjunto de ferramentas, tais como descritas por Bessant, Caffyn e Gallagher
(2001) e por Shiba, Graham e Walden (1997), entre outros;
c)

“Pensamento enxuto” (Learn Thinking) - análises das atividades ligadas

aos processos internos ou externos à empresa, identificando e eliminando
desperdícios e atividades que não agreguem valor.
Ainda segundo o Temaguide (COTEC-1998, I), as questões culturais
nas mudanças e a sobreposição de resistências às inovações também
necessitam ser gerenciadas, bem como o planejamento e o desenvolvimento
contínuo das inovações em processos. A inovação em processos tem um
papel estratégico nas organizações como fonte poderosa de vantagens
competitivas, seja pela capacidade de desenvolver algo que os concorrentes
não conseguem ou de fazê-lo de forma excelente (TIDD; BESSANT; PAVITT,
2005).

Comparando inovações em processos e produtos
Gossi (2004), diferencia as inovações em produtos e em processos com
base no conceito de “T” (maiúsculo) e “t” (minúsculo). No conceito do “t”, a
empresa está mais centrada na inovação impulsionada pela tecnologia e
conhecimento operacionalizado. Já no “T”, a inovação provém de várias áreas
de funcionamento da organização e o foco é maior nos processos do que nos
produtos. Alguns aspectos destacados por Gossi (2004) são:
•

Quanto mais padrão e indiferenciado (commodity) for o produto, mais
serão as inovações em processos.
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•

Quanto menos padronizado o produto, mais a inovação será em
produtos.

•

Quanto mais lento o ciclo de vida tecnológico do produto, maior a taxa
de inovações em processos.

•

As inovações em produtos são impulsionadas pela tecnologia.

•

As inovações em processos são impulsionadas por idéias.

•

Quanto mais desenvolvida a economia, mais inovações em produtos.

•

Quanto menos desenvolvida a economia, mais inovações em
processos.

Quadro 6 - Comparação das características de inovações incrementais e radicais.

Fonte: Reis (2004).
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Uma vez que um produto esteja lançado no mercado ou em uma
atividade industrial, a natureza das mudanças e das inovações mudam do foco
no produto para foco no processo, havendo um esforço contínuo para a
redução de custos, melhoria de desempenho, produtividade e qualidade
(UTTERBACK, 1996).
A partir das inovações tecnológicas em produtos ou em processos,
estas inovações têm sido classificadas em dois grupos específicos: as
inovações incrementais e as radicais. Entre os autores, que utilizam esta
classificação, estão Carneiro (1995), Leifer et al. (2000), Christensen (2002),
O´Connor, Hendricks e Rice (2002), Koberg, Detienne e Heppard (2003), Reis
(2004), entre outros. No Quadro 6, acima, é apresentada uma comparação
entre essas duas formas de inovação, suas características e especificidades.
4.3

PROCESSO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
De acordo com Mogee (1993, apud BRADY e DAVIES, 2004) as

organizações eventualmente não reconhecem a gestão da inovação como um
processo que deva ser gerenciado. Neste sentido, sob a ótica de processos de
negócios, Gopalakrishnan e Damanpour (1997) entende que para esclarecer
as características do processo de gestão da inovação, sua estrutura,
atividades e requisitos devem ser analisados. Com este objetivo, estes autores
propõem um modelo básico, apresentado na Figura 4, onde se representam as
principais entradas e saídas deste processo.
Figura 4 – O processo de inovação tecnológica (macro)

Fonte: Gopalakrishnan e Damanpour (1997).
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Entende-se que esta representação proposta na Figura 4 está em nível
macro. Gopalakrishnan e Damanpour (1997), a partir de um conjunto de
pesquisas referenciadas, mencionam que a inovação pode ser entendida como
um processo constituído de diversas fases, como na Figura 5, nível micro.

Figura 5 – Processo de inovação tecnológica (micro)

Fonte: Gopalakrishnan e Damanpour (1997)
O conceito de seqüência de fases, segundo os autores, assume duas
alternativas: a primeira, denominado de modelo linear seqüencial, e a
segunda, o modelo seqüencial múltiplo, que assume o processo como
múltiplas e cumulativas progressões de convergência, paralelismo

e

divergência.
Para a OECD – Organization for Economic Co-operation and
Development (2005), todavia, a inovação não pode ser vista como um
processo linear por existir retro-alimentações importantes entre todas as fases,
visando superar as dificuldades e problemas que ocorrem no desenvolvimento.
Na prática, o conceito é análogo ao que se adota na representação do PDPProcesso de Desenvolvimento de Produto, a representação é linear, porém
pressupõe-se interações e retroalimentações entre as fases.
Para as as empresas que geram inovação, o processo é constituído de
cinco fases: geração da idéia, definição do projeto, solução do problema,
projeto e desenvolvimento, e marketing e comercialização. Sob esta
perspectiva, OECD (2005) enfatiza a importância central da interação contínua
entre marketing e as fases de geração de idéia e projeto. Canciglieri e Neto
(2003) justificam a necessidade e a relevância deste foco - em média 60% das
novas oportunidades são oriundas de necessidades de mercado, 30% são
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oportunidades criadas a partir de desenvolvimentos tecnológicos e os outros
10% são idéias de fontes diversas.
Embora as inovações tecnológicas estejam freqüentemente associadas
a atividades científicas e tecnológicas, principalmente no seu componente
pesquisa e desenvolvimento (P&D), elas não resultam apenas deste tipo de
atividade (assim como as demais categorias de inovações, tais como as
inovações organizacionais, também não se restringem a este tipo de
atividade): outras atividades organizacionais, financeiras, comerciais e
mercadológicas, tais como aquisição de conhecimento codificado e/ou tácito,
marketing, relação com usuários, comercialização, entre outras, são atividades
também relacionadas à inovação.
A justificativa decorre dos próprios conceitos de atividades de ciência e
tecnologia (C&T) e de P&D, explícitos no Manual de Frascati 2002 (OECD,
2002): atividades de C&T compreendem o esforço sistemático, diretamente
relacionado

com a

geração,

avanço,

disseminação

e

aplicação

do

conhecimento científico e técnico em todos os campos da atividade humana;
P&D, por sua vez, compreende o trabalho criativo levado a cabo de forma
sistemática para incrementar o volume dos conhecimentos humanos, culturais
e sociais e o uso destes para a obtenção de novas aplicações. Em última
instância, esse é um tipo de atividade (não o único) que fundamenta a geração
de produtos, processos e métodos novos ou melhorados a serem,
posteriormente, apropriados socialmente. É (ou pode vir a ser) parte do
processo de inovação.
A Figura 6 relaciona os universos das atividades de P&D, de C&T e de
inovação. A P&D pode ser inserida no âmbito das atividades de C&T, que
englobam ainda treinamentos, educação científica e técnica e atividades
científicas e técnicas correlatas. A inovação, por sua vez, tem como
componentes fundamentais as atividades de P&D e de C&T envolvendo,
contudo, aspectos outros que dizem respeito ao desenvolvimento dos
produtos, processos e métodos novos ou melhorados e à sua apropriação
social (uso) seja via mercado ou não. Por outro lado, há atividades de P&D e
de C&T que não são incluídas nos domínios da inovação, pois empreendem
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esforços sistemáticos para avanços do conhecimento e resolução de
problemas sem, contudo, apresentarem resultados concretos em termos de
êxito no mercado ou de apropriação social.
Figura 6 - Relações entre P&D, C&T e inovação

Fonte: Bin e Salles-Filho (2007)
4.4

VISÃO ESTRATÉGICA DO GESTOR DE PROJETOS INOVADORES
As práticas de gestão da inovação estão intimamente ligadas à idéia de

que informação e tecnologia são valiosos bens que podem ser usados como
recursos estratégicos para a obtenção de vantagem competitiva (Porter, 1990;
Nonaka, 1991; McGee e Prusak, 1998; Sveiby, 1998). Isso ocorreria
principalmente pelo fato das inovações viabilizadas pelo tratamento de
informações, quando alimentadas no processo produtivo, tornarem-se
importante fator de produtividade e competitividade. Sob essa ótica, é
incentivada a geração de valor a partir de bens intangíveis, numa tentativa de
gerir o conhecimento coletivo e transformá-lo numa inteligência de grupo que
gira em torno do aprendizado recíproco, da sinergia de competências e da
imaginação (Lévy, 1994).
A visão estratégica é uma imagem de futuro que se deseja criar,
descrita no tempo presente, como se estivesse acontecendo hoje. Quanto
mais detalhada e visível essa imagem, mais compelidora ela se torna. Devido
a essa qualidade tangível e imediata, a visão dá forma e direção ao futuro de
uma organização. E, neste sentido, o papel da liderança é, sem duvida, uma
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das principais questões para as organizações modernas, ávidas por melhorar
cada vez mais a eficiência e a eficácia de seus líderes.
Responder a esse desafio pode não ser fácil, assim como poderão ser
bem diferentes as necessidades de cada organização. Porém, há um aspecto
de unanimidade absoluta: é preciso que os líderes sejam capazes de
desenvolver e sustentar uma visão organizacional, que seja, ao mesmo tempo,
compelidora e compartilhada por todos. Uma visão que ofereça às pessoas um
contexto para que tomem decisões e para que suas ações sejam mutuamente
compatíveis.
O modo pelo qual os líderes formulam essa visão pode variar muito.
Há aqueles que são misteriosamente inspirados a seguir um impulso inadiável
e compelidor; há os que se vêm diante uma relação instantânea - como algo
que sempre esteve dentro de sua mente e que, de repente, vem à tona para
indicar possíveis direções no futuro; há os que atribuem suas visões à surpresa
de uma dádiva inesperada ou à circunstância de terem sido colocados numa
situação onde já havia uma visão presente, mas faltava um verdadeiro agente
para fazê-la acontecer. E, de quantas outras maneiras uma visão pode surgir
no processo de liderança? O que dizer dos que o fazem de modo objetivo e
racional? Ou de modo subjetivo e intuitivo?
Independentemente de como obtiveram sua visão, líderes bemsucedidos afirmam que esta tem sido a luz e a força propulsora de suas
organizações. Por meio de exercícios e visão, muitas organizações conseguem
se renovar e se redirecionar. Somente após ter se comprometido com uma
visão clara e abrangente é que a liderança de uma organização poderá
começar a desenvolver as estratégias necessárias para transformá-la em
realidade.
A crença na necessidade de gerar resultados/lucros a curtíssimo
prazo têm posto em risco a continuidade de muitas organizações. O fato se
revela paradoxal porque, embora suas lideranças desejem permanecer e
contribuir com o desenvolvimento humano, suas estratégias e visões se
tornam míopes e contradizem qualquer expectativa de continuidade e
sustentabilidade.
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A visão é mutável por natureza: é possível ter várias visões e
dimensioná-las no tempo e no espaço. As metodologias utilizadas para
desenvolver e criar uma visão podem ser bem diferentes umas das outras,
porém, conduzirão a organização à sua meta final. A visão se transforma à
medida que se relaciona com a realidade. Adapta-se e toma novos rumos em
razão das necessidades culturais e ambientais. Ela representa o corpo da
organização em evolução. Ao considerar as transformações pelas quais o
mundo vem passando ao longo de décadas faz-se necessário considerar
também as modificações ocorridas nas organizações. Evoluções econômicas,
sociais, tecnológicas e as novas estratégias de crescimento trouxeram consigo
uma pressão por inovações no desenho organizacional.
Enquanto a burocracia dominou a produção acadêmica sobre estudos
organizacionais, as hierarquias eram norma e centralização, autoridade e
estabilidade, algumas das características marcantes do modelo burocrático.
Embora presente e com singular relevância nos dias atuais, convém dizer que
a burocracia divide seu espaço com novas formas de organização (CLEGG e
HARDY, 1998).
Fronteiras organizacionais estão se tornando mais permeáveis ou
senão quebradas sob quatro perspectivas. Em primeiro lugar com a eliminação
de

barreiras

verticais

causando

um

achatamento

das

pirâmides

organizacionais. Segundo, com a eliminação das barreiras horizontais que
implica na diminuição da especialização por funções. Terceiro, a eliminação de
fronteiras externas através de parcerias, consórcios, aquisições e fusões entre
empresas. E em quarto, a eliminação de barreiras geográficas, com a
construção de alianças para a exploração de novos mercados (WOOD, 2001).
Crescem as joint ventures, fusões e aquisições de empresas tornandose estratégias para a entrada em novos mercados. Elas também oferecem às
organizações recursos financeiros e acesso ao desenvolvimento tecnológico
em novos campos. Além desses, benefícios como divisão dos riscos e
produtos de maior qualidade são alcançados. Como não poderia deixar de ser,
novas relações externas exigem novas relações internas para que sejam bem
sucedidas. Tais organizações devem ser desenhadas para a descentralização,
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para o trabalho em equipe. A adoção de novas estratégias resulta em uma
organização diferente das estruturas tradicionais como é o caso da burocracia
(CLEGG e HARDY, 1998).
Novas exigências estratégicas tornam inadequados os modelos
organizacionais. A atual realidade de um mundo competitivo exige o
compartilhamento de informações, solução de problemas, recursos e apoio
cooperativo. As organizações não são mais tão autônomas e independentes.
Há uma crescente busca pela interação, pela interdependência. Empresas que
atuam isoladas tendem a serem suplantadas pela concorrência. O que se vê
nos dias de hoje é uma tendência em direção às associações principalmente
entre concorrentes com o objetivo de fomentar maior cooperação rumo ao
desenvolvimento tecnológico (MINTZBERG, 2001).

4.5

ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS
Os efeitos de uma inovação tecnológica sobre a competitividade de

uma empresa são bastante conhecidos. Em termos gerais, ela permite fabricar
um produto antigo de forma mais eficiente (inovação de processo) ou a
fabricação de novos produtos (inovação de produtos/diferenciação). Em um
mundo dominado por excesso de capacidade produtiva, com um mercado
cada vez mais globalizado e agressivo, a inovação surge como um importante
instrumento de criação e manutenção de vantagens competitivas. "Resistir à
inovação é tornar-se menos competitivo" (PORTER, 1999).
Mcarthur e Saches (2001), em sua análise sobre a competitividade,
sugerem que os países competitivos diferenciam-se dos menos competitivos
pela capacidade de alcançar inovações tecnológicas em níveis compatíveis
com as necessidades de mercado. E que esse fator é muito mais decisivo do
que diferenças históricas, geográficas e sociais.
Drucker

(1986)

define

inovação

como

a

ferramenta

dos

empreendedores, o meio pelo qual exploram as mudanças como uma
oportunidade para oferecer um novo produto ou serviço. Segundo o autor, a
inovação é uma disciplina capaz de ser ensinada e aprendida. Os
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empreendedores, aqueles que inovam, devem não apenas buscar novas
fontes, mas também aprender e aplicar princípios e práticas de uma inovação
bem sucedida.
Nelson (1991) afirma que para uma organização tornar-se competitiva a
partir da inovação, ela precisa ter uma estratégia razoavelmente coerente que
defina e legitime a maneira como ela se organiza e se governa, de forma a
criar bases para tomar decisões e barganhar os recursos necessários para
criar ou adquirir as competências necessárias para alcançar tal posição, o que
pode ser obtido por meio de esforços de planejamento e gestão.
A seguinte citação de Nelson (2006) complementa o argumento,
permitindo, a partir de uma discussão sobre a dinâmica da inovação nas
economias capitalistas, pensar o planejamento e a gestão como formas de
evitar redundâncias e desperdícios, assim como de estimular economias de
escala e escopo associadas aos processos de desenvolvimento científico e
tecnológico e de inovação2.
Neste sentido, mesmo que todas as organizações envolvidas com tais
processos empreendam esforços em termos de planejamento e gestão,
buscando uma estratégia ótima, algumas terão sucesso e outras não. Assim,
independente do processo de coordenação que está na base da atividade de
planejamento e gestão, ambientes evolucionários permanentemente indicam
2

“Os processos evolucionários têm demonstrado um poder notável em
promover o avanço dos potenciais de uma espécie, ou de uma tecnologia, e na
criação efetiva de novas. Contudo, os processos evolucionários são
inerentemente esbanjadores, e nisso os avanços tecnológicos das economias
capitalistas não constituem uma exceção ao gerar desperdícios tanto por atos
como por omissões. Em qualquer exame retrospectivo é possível notar alguma
redundância em esforços inventivos que nunca teriam sido empreendidos se
houvesse algum monitoramento geral. Por outro lado, as economias de escala e
de escopo que poderiam ter sido alcançadas por meio de uma coordenação da
P&D tendem a ser desperdiçadas, e alguns tipos de P&D que teriam tido um
alto valor social esperado podem não ter sido feitos pelo fato de determinadas
empresas não os terem considerado suficientemente lucrativos para si mesmas
e por não se importarem com o conjunto mais geral. E também pelo fato de a
tecnologia ser em boa parte apropriável, o que leva as empresas a atuarem de
forma ineficiente, ou até mesmo falirem, pela impossibilidade de capitalizarem
a melhor tecnologia. Essas firmas podem ser induzidas a reagir basicamente
pela reinvenção de algo que já foi inventado” (Nelson, 2006, p. 91-92).
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uma tensão intrínseca entre a pressão seletiva para uma melhor alocação de
recursos e uma geração inevitável e necessária de erros, tentativas
fracassadas e processos duplicados de busca (Dosi e Orsenigo, 1988).
Segundo Tigre (2005), a relação entre os ambientes externo e interno
está na base das diferentes interpretações e conceitos de estratégia.
Assumindo esta dicotomia, identifica-se quatro conceitos complementares de
estratégia competitiva. O primeiro, desenvolvido por Porter (1980) considera
que a estratégia é essencialmente a relação entre empresa e o ambiente
externo, o qual pode ser caracterizado por cinco forças competitivas: (i)
barreiras à entrada; (ii) ameaça de substituição; (iii) poder de barganha de
fornecedores; (iv) poder de barganha de clientes; e (v) disputa entre os
competitores existentes. Dessas forças, quatro estão relacionadas ao
ambiente externo e apenas uma – a disputa – envolve também a análise
interna da empresa, por meio de comparação de suas forças em relação aos
seus concorrentes.
O segundo conceito de estratégia é baseado nas novas teorias de
organização industrial e também na teoria dos jogos. Dentro dessa concepção,
um movimento estratégico da empresa visa influenciar o comportamento de
outros agentes no mercado. O movimento é bem sucedido se a empresa tiver
sucesso em deter ou influenciar a acão de um competidor. A exemplo de
Porter, este conceito também privilegia o ambiente externo.
O terceiro conceito está baseado em recuros específicos disponíveis na
empresa. Em fez de focar no posicionamento da empresa no mercado, esta
vertente sustenta que a estratégia competitiva de uma empresa deve ter por
base o potencial de receitas que podem ser obtidas pelo uso de recursos
específicos e escassos detidos por ela. Assim, uma estratégia bem sucessida
consiste em explorar recursos, capacitações ou acessos privilegiados a fontes
de tecnologia que são específicos a cada empresa e não podem sr facilmente
criados ou transferidos.
O quarto conceito é uma variante do enfoque em recursos e foi proposta
por Teece et al (1988) através do conceito de capacitação dinâmica. Sua
diferença está na ênfase à criação de novas capacitações, em lugar da
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simples exploraçào dos recursos existentes.

Este conceito, de corte

neoschumpeteriano, considera que o desenvolvimento de novas capacitações
ocorre por meio do aprendizado social e coletivo da empresa. O processo de
aprendizado gera conhecimentos que são utilizados para aprimorar as rotinas
organizacionais. Entretanto, a dependencia das trajetórias experimentadas, os
ativos complementares e os custos de transação limitam o processo de
aprendizagem.
Os quatro enfoques são complementares, mais do que exclusivos. Em
síntese, para definir estratégias competitivas e tecnológicas, é preciso articular
os ambientes externos e internos à empresa, enfatizando o acesso ao
conhecimento. A estratégia tecnológica deriva da tecnologia competitiva e a
articulação entre as duas é de fundamental importancia para uma bem
sucedida posição no mercado.
Dentro desse contexto, a gestão de projetos de inovação tecnológica se
mostra da maior relevancia porque é um instrumento ágil para perceber as
variações externas em mutação que vão influenciar no seu ambiente interno,
ou seja, no projeto de inovação que está sendo implementado. Como já
destacado, a inovação varia amplamene de escala, natureza, grau de
novidade e de organizaçao.

Cabe ao gerente identificar as novas

possibilidades tecnológicas, a adequada concepção estratégica para os novos
produtos a serem lançados no mercado.

4.6

DESAFIOS PARA A GESTÃO DE PROJETOS INOVADORES
Inúmeros autores, dentre os quais se destacam Ansoff (1981), Porter

(1999), Prahalad e Hamel (1990), Grant (1996), Engel et al. (2000) e Aaker
(1998), indicam que a inovação leva à competitividade e dela depende o futuro
da organização, mas implica em investimentos cujos retornos não são
garantidos, pois é grande a probabilidade de insucesso de uma inovação
(ENGEL et al., 2000).
Apesar disso, a liderança competitiva, no longo prazo, requer das
empresas que produzam inovações radicais de forma contínua, sob pena de
serem sobrepujadas pela concorrência (AAKER, 1998). Essa exigência
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aumenta quando é maior a complexidade ambiental (QUINN, 1980), ocasião
em que as inovações aumentam as chances de se obter vantagem competitiva
sustentável, fazendo com que os segmentos tecnologicamente mais
turbulentos tendam a ser mais atrativos em termos de potencial de lucro
(GRANT, 1996).
Para lidar com esse ambiente de riscos e incertezas e aumentar sua
competitividade, as empresas devem dominar os fundamentos da inovação,
para poder conquistar vantagens competitivas sustentáveis (PORTER, 1999) e
desenvolver estratégias que conduzam os seus esforços em torno do
desenvolvimento dos novos produtos na batalha competitiva.
Segundo Brady e Davies (2004), várias pesquisas têm apontado a
existência de uma clara correlação entre o investimento em inovação
tecnológica e a performance competitiva. Porém, prosseguem os autores,
alocar recursos para atividades relacionadas à inovação não é suficiente;
muitas empresas têm sido bem-sucedidas principalmente pela compreensão e
aprendizado de como gerenciar a inovação.
Do ponto de vista organizacional, a gestão da inovação é extremamente
complexa; se por um lado há uma crescente pressão por ciclos mais curtos de
desenvolvimento de novos produtos e de maior valor agregado, por outro
existe a necessidade de capturar, comunicar e gerenciar estas informações,
provenientes de várias interfaces e do mercado, dentro da organização.
De modo mais detalhado, Wonglimpiyarat (2005) estabelece diferentes
aspectos para explicitar esta dificuldade: complexidade do produto, tecnológica
e organizacional, passando pela estratégia da empresa e o foco em
criatividade, entre outros. Entretanto, na visão deste autor, o fator principal
está associado à integração (dentro de uma perspectiva de processos
organizacionais), que causa dificuldades para o desenvolvimento de produtos
bem-sucedidos.
Devido a essa dificuldade de integração busca-se, como solução, a
gerência de projetos individualizados, onde a estrutura organizacional
adhocrática organiza-se através de estruturas flexíveis, temporárias, que nem
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sempre podem apresentar a divisão de trabalho e fragmentação como
características bem definidas, como descrito no capítulo 5.
Este contexto, onde diferentes níveis de incertezas associados aos
fatores mencionados anteriormente, revela, para Tomala e Sénéchal (2004),
um aspecto maior: claramente a inovação é um negócio de risco. Alguns
autores apresentam dados para embasar esta afirmação. De acordo com
Liberatone e Stylianou (2005) somente 14% das inovações tem sucesso
significativo; a maioria das idéias nunca chega a ser lançada comercialmente.
Nesta direção, Guimarães (2004) expõe que de cada 7 novas idéias de
produtos, 4 são desenvolvidos, 1,5 lançados e 1 tem sucesso. Já Stevens
(1997 apud CANCIGLIERI e NETO, 2003) referencia que em alguns setores é
preciso gerar 3000 novas idéias para se obter apenas um produto de sucesso.
Para TIDD et al (2005), a história da inovação de processos e produtos
está cheia de exemplos de idéias aparentemente boas que falharam – em
alguns casos com consequências catastróficas. O desafio não está limitado à
decisão de inovar ou não, mas como fazê-lo com êxito. TIDD et al (2005)
entende que, em um processo tão incerto e complexo como a inovação, a
sorte desempenha seu papel. Há casos em que o sucesso chega por acidente
– e às vezes os benefícios resultantes de um golpe de sorte são sifucientes
para cobrir uma série de falhas subsequentes. Mas o sucesso real reside na
capacidade de repetir o truque – gerenciar o processo consistentemente de
forma que o sucesso, mesmo que sem garantias, seja mais provável. E isso
depende da compreensão e gerenciamento do processo de forma que pouco
seja deixado ao acaso. A pesquisa sugere que o sucesso é baseado na
habilidade de aprender e repetir esses comportamentos; é semelhante ao
comentário do jogador de golfe Gary Player: “quanto mais treino, mais sorte
tenho ....”
Tushman e Anderson (1986), introduzem a inovação sintética como um
nível intermediário entre a inovação de processo incremental e a radical. Neste
caso, as inovações de processo sintéticas envolvem implementações de
alterações internas que representem aumento de tamanho, volume ou
capacidade dos processos de produção.
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Aliado ao conceito da natureza da mudança gerada pela inovação do
processo (incremental, sintética ou radical) há também o conceito de aumento
ou destruição de competência (competence-enhancing ou competencedestroying), estudado por Tushman e Anderson (1986). De acordo com esses
autores, o aumento de competência acontece através das implementações de
inovações de processo que resultam em melhorias incrementais ou
substanciais. Esses aumentos de competência acontecem, em sua maioria,
através do aprendizado proporcionado pela prática, sendo construído,
basicamente, através do conhecimento, know-how e habilidade existente. Já a
destruição de competência em processos acontece através da implementação
de um novo modo de fazer um certo produto, ou seja, quando um processo é
fundamentalmente alterado tornando-se completamente diferente do anterior.
Nesse caso são necessárias novas competências, pois, o conhecimento
existente torna-se obsoleto. Portanto, as inovações de processo do tipo
incremental e sintética acontecem através do aumento da competência
existente, por outro lado, as inovações do tipo radical resultam em destruição
da competência existente, pois destroem as competências essenciais (core).
Utterback (1994) afirma que inovações que destroem as competências
essenciais são quase sempre estabelecidas por empresas novas em
determinado setor de atividade econômica. Entretanto, inovações que
aumentam essas competências são freqüentemente geradas por empresas
concorrentes, ou seja, já existentes.
Em relação a alocação de recursos, Guimarães (2004) referencia que
46% dos recursos do P&D das empresas são alocadas em projetos
cancelados ou que falham. Dada essa perspectiva de extrema complexidade,
onde inovar representa risco, mas antes de tudo, é uma necessidade inerente
da estratégia da organização para sua competitividade, então surge o
questionamento de como deve se estruturar e direcionar o esforço da
organização para gerir a inovação.
Para Tomala e Sénéchal (2004), um melhor gerenciamento da inovação
pressupõe aumentar as chances de sucesso dos produtos no mercado; e
nesta

direção,

entendem

que

a

compreensão

de

alguns

aspectos
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organizacionais são relevantes: quem são os agentes envolvidos no projeto,
qual é a estrutura para projeto de inovação, como os times de projeto e da
empresa são organizados.
Sob a ótica da inovação incremental em processos, alguns fatores
apresentaram impactos mais relevantes sobre o processo da inovação e se
tornam verdadeiros entraves para uma exitosa gestão da inovação. Fontanini
et al (2004) destacam os seguintes fatores (ver Figura 7):

•

Criatividade - responsável em estreitar a lacuna entre o conhecimento e a
ação necessária no desenvolvimento das inovações incrementais.

• Motivação - fator elementar no processo da inovação incremental e também
em outros programas desenvolvidos na empresa. Sem motivação
adequada, as pessoas não compram as idéias e não participam das
soluções.
•

Transferência de conhecimentos - Apesar de sua importância estrutural
quando se processam as inovações incrementais, muitas das quais
baseadas em know how e conhecimentos tácitos operacionais, ela é ainda
pouco disseminada e sistematizada na empresa. Um elemento importante
neste processo atualmente é o padrinho dos processos. O plano de
movimentação interna de mão-de-obra da empresa pode ser utlizado como
forma de transferência de conhecimentos operacionais.

•

Reconhecimento de resultados - Uma avaliação sistemática de resultados
pode ser importante no processo das inovações incrementais. Neste
sentido, este reconhecimento deveria ser direcionado para a integração das
pessoas

no

processo

das

inovações,

com

delegação

maior

de

responsabilidades e autonomia.
•

Padrinhos - Elemento responsável por coordenar um processo do
departamento de produção, apresenta a função de facilitador, motivador e
coordenador dos trabalhos de inovações incrementais.
Figura 7 - Inovação incremental em processo e seus fatores
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Fonte: FONTANINI et al (2004)

Depois da revisão de literatura referente às abordagens tanto das
habilidades individuais e competências do gestor de projetos de inovação,
quanto das estruturas organizacionais nas quais ele se insere, passa-se para a
metodologia desta dissertação, para, em seguida, tecer os comentários a
respeito dos resultados obtidos, bem como as considerações finais.
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5

METODOLOGIA
A pesquisa

tem o caráter de qualitativa,

a

qual

possui algumas

características básicas: o ambiente natural, como sua fonte direta de
dados, e o pesquisador, como seu principal instrumento. Os dados
coletados,

por

meio

de

entrevistas

semi-estruturadas,

são

predominantemente relacionados ao processo de gestão, o significado que as
pessoas dão às coisas e as suas vidas são focos de atenção especial pelo
pesquisador, e a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo
(BOGDAN & BIKLEN apud LÜDKLE & ANDRE, 1986).
Para MANZINI (2003) a entrevista semi-estruturada, uma das formas
para coletar dados, pode ser concebida como um processo de interação social,
verbal e não verbal, que ocorre face a face, entre um pesquisador, que tem um
objetivo previamente definido, e um entrevistado que, supostamente, possui a
informação que possibilita estudar o fenômeno em pauta, e cuja mediação
ocorre, principalmente, por meio da linguagem. Pelo fato de a entrevista ser
um processo de interação social os dados são de natureza social, e isso
precisa ser levado em conta na interpretação dos resultados. Dessa forma, um
dos primeiros passos pode ser a adequação do roteiro como forma de o
pesquisador se preparar, organizar e tomar ciência deste processo de coleta
de informações. O processo de análise do roteiro seria uma forma de o
pesquisador interagir, simbolicamente, com um produto seu, ou seja, o roteiro,
frente a uma interação que ainda não ocorreu, mas que nesse processo de
análise estaria se preparando para a situação real da coleta de informações
por meio da entrevista semi-estruturada.
A pesquisa feita, com base em um conjunto de 10 (dez) entrevistas
semi-estruturadas, obedeceu às cinco fases preconizadas por Mattos3 (2007),
quais sejam: 1) recuperação, em sentido amplo, do momento da entrevista; 2)
análise do significado pragmático da conversação; 3) validação – a busca do
3

MATTOS, Pedro Lincoln C. L. Análise de entrevistas não estruturadas: da formalização à pragmática da
linguagem. In: Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais – Paradigmas, Estratégias e Métodos.
GODOI, Christiane Kleinubing; BANDEIRA DE MELLO, Rodrigo; SILVA, Anielson Barbosa da.
(Organizadores). São Paulo: Ed. Saraiva, 2007. P.366-370.
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significado nuclear da resposta a cada pergunta; 4) montagem da
consolidação das falas, criando uma matriz de consolidação; e 5) análise do
conjunto das entrevistas.
A escolha das empresas obedeceu ao critério de acessibilidade que,
segundo Vergara (2005), atende à pesquisa qualitativa. O levantamento de
dados foi feito por meio de entrevistas com um roteiro semi-estruturado, junto a
um grupo de 10 gerentes de projetos, pertencentes a 10 diferentes empresas
de base tecnológica, de pequeno porte. Todas têm como principal atividade
econômica o desenvolvimento de programas de computador,

softwares e

desenho de páginas para a internet (web design).
As informações levantadas sobre os entrevistados foram idade,
formação acadêmica e experiência em projetos. O alvo, em termos de
informações sobre a empresa, foi simplificado, posto que todas as empresas
pesquisadas são de pequeno porte e estão classificadas no CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas nos itens 6202-3 e 7220-6:
Seção:

J

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Divisão: 62

ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Grupo:

620

ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Classe:

6202-3

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
DE COMPUTADOR

Esta classe de atividade econômica compreende:
- o desenvolvimento de sistemas ou programas de computador (software) que
permitem

a

realização

de

customizações.

Compreende

também

licenciamento ou a outorga de uso de programas de informática.
Seção:

K

ATIVIDADES IMOBILIARIAS, ALUG. E SERVIÇOS
PRESTADOS AS EMPRESAS

Divisão:

72

ATIVIDADES DE INFORMATICA E CONEXAS

o
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Grupo:

722

Desenvolvimento de Programas de Informática

Classe:

7220-6

Desenvolvimento de Programas de Informática

Esta classe de atividade econômica compreende:
- as atividades relacionadas com desenvolvimento, produção, fornecimento de
documentação e de informática) registrados para comercialização (sistemas
operacionais, aplicativos comerciais e para todas as plataformas).
- as atividades relacionadas com o desenvolvimento, produção e fornecimento
de documentação informática) sob encomenda. Desenho de páginas para a
internet (web design).
O roteiro foi elaborado com base nos modelos de Shtub, Bard &
Globerson (1994) e Kerzner (1998), para percepção das habilidades do
gerente de projeto. Além disso, também constaram questões relativas às
competências exigidas para a gerência de projetos inovadores. Tomou-se
como base os pressupostos teórico-metodológicos, por meio dos quais a
gestão de competências adquire caráter funcional (Vergara, 2005). Dos
enumerados por Vergara (2005), foram escolhidos aqueles que mais se
coadunam com as competências do gerente de projeto. São eles:
- as competências estão relacionadas ao ponto de vista cognitivo, bem como
ao emocional;
- o desempenho das pessoas está relacionado não só aos conhecimentos e
habilidades para a realização do trabalho (saber fazer), mas também às
atitudes, aos valores e às características pessoais (querer fazer);
- competências são características subjacentes às pessoas e estão
relacionadas ao bom desempenho no trabalho;
- há dois tipos de competências: a) primárias, relacionadas às aptidões, aos
traços de personalidade e às atitudes; b) secundárias, baseadas em
dimensões complexas que compreendem várias competências primárias;
- a formação, considerando as características do cargo, deve promover o
desenvolvimento do pessoal.
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Os pressupostos teórico-metodológicos escolhidos acima, podem ser
visualizados nas “competências como fonte de valor para o indíviduo e para a
organização” na figura 9, segundo Fleury e Fleury (2005).
Para Fleury e Fleury (2005) a competência do individuo pode ser
entendida segundo 3 eixos fundamentais: pela pessoa, por sua formação
educacional e por sua experiência profissional. Esta integração entre a
competência no âmbito individual e da organização permitem a agregação de
valor social e econômico, como demonstrado na figura 8 abaixo.
Figura 8 - Competências como fonte de valor para o indíviduo
e para a organização.

Fonte: Fleury e Fleury (2005)

Quanto à estrutura organizacional, as empresas selecionadas têm
estruturas com base na adhocracia, que trabalham com gerenciamento de
projetos.
Para análise das entrevistas foi utilizada a “análise de conteúdo”, o que
corresponde a um conjunto de técnicas de análise das comunicações
(BARDIN, 1979).
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Etapas da análise de conteúdo:
a) pré-análise – as entrevistas foram feitas com 10 gerentes de projetos,
todos de empresas de pequeno porte que atuam no segmento de TITecnologia da Informação.

Apesar de ser a mesma atividade

econômica, o posicionamento no mercado é bem variado, partindo de
pequenos programas gerenciais (contador) até o desenvolvimento de
programas

extremamente

especializados,

de

alta

densidade

tecnológica, sendo que duas empresas têm o perfil de spin-off, com
toda a assistência tecnológica e financeira suportada pela empresamãe.
b) Exploração do material – as respostas referentes às habilidades dos
gerentes

de

projeto,

na

percepção

dos

respondentes,

foram

consolidadas em uma tabela excel, para o tratamento posterior, de
acordo com os modelos adotados de
(1994)

e

Kerzner

(2000).

Shtub,

Bard

&

Globerson

Quanto às respostas para captar a

percepção das competências foram registradas individualmente, não
sendo factível a tabulação, pela falta de modelo específico para esse
fim.

Pela acessibilidade aos gerentes foi possível realizar uma

entrevista

em

profundidade,

com

o

compromisso

formal

da

pesquisadora de que os nomes das empresas não seriam divulgados.
c) Tratamento dos resultados – para a percepção das habilidades dos
gerentes de projetos inovadores está apresentada, no item seguinte, um
quadro onde os dados foram computados com os mesmos parâmetros
dos modelos adotados e a conseqüente análise dos resultados, de
acordo com a literatura. Para a avaliação quanto às competências, os
dados foram analisadas de acordo com os parâmetros sugeridos por
Vergara (2005), em uma investigação preliminar do método Delphi,
utilizado por Santos (2001) em um estudo sobre gestão de
competências. Obviamente, dados os limites desta dissertação, tanto de
tempo quanto de recursos financeiros, não permitem inferir nenhum
modelo, são apenas contribuições para o aprofundamento do tema.
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6

RESULTADOS E AVALIAÇÃO
Os dados coletados foram transcritos e analisados por meio da análise

de conteúdo. As habilidades identificadas na pesquisa, como necessárias
ao desempenho dos gerentes de projetos, foram comparadas às habilidades
descritas nos modelos de Shtub, Bard & Globerson (1994) e Kerzner
(2000). Pode-se perceber, por meio desta pesquisa, a proximidade entre a
teoria e a realidade destes profissionais, ressaltando-se fatores relacionados
às habilidades pessoais e as características estruturais da organização em que
o projeto se desenvolve.
A percepção da importância das habilidades dos gerentes de projetos
foi verificada por meio de uma pesquisa que envolveu 10 gerentes de projetos
de empresas de base tecnológica. Esta tabela reflete a importancia dada às
habilidades por ordem decrescente, conforme proposto nos modelos de
Kerzner (2000) – quadro 4 - às fls. 34 e Shtub, Bard & Globerson (1994) –
quadro 5, às fls. 35

Quadro 7 - CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA*
HABILIDADE

CLASSIFICAÇÃO

PARTICIPAÇÃO

Liderança

1

100%

Relacionamento Humano

2

90%

Negociação

3

100%

Administração do tempo

4

70%

Técnico

5

60%

Comunicação

6

70%

Relacionamento com o
cliente

7

70%

Orçamento

8

80%

(*) No apêndice C estão demonstadas as opções dos 10 respondentes.
Cada um escolheu a sua ordem de preferência para as habilidades acima.
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A composição do grupo, em termos de formação acadêmica, privilegia
a

capacidade técnica, visto que,

no total de 10 entrevistados, 5 eram

analistas de sistemas ou graduados em mecatrônica, 3 engenheiros com
especialização, 1 economista e 1 contador, perfazendo um total de 90%
deste grupo proveniente da área técnica.
Esse dado pode indicar que, apesar da importância explicitada
pelos entrevistados de uma formação administrativa e comportamental, as
organizações

ainda

privilegiam

a

formação técnica, no momento da

contratação desse profissional. Lado outro é preciso ter em vista que a
atividade de TI – tecnologia da informação – exige qualificação tecnica de alto
nível.
Entretanto, observou-se a existência de uma preocupação por parte
desses profissionais na busca de uma complementação em sua formação que
possa suprir essa lacuna. Esse fato pode ser verificado quando se constatou
que, dos 10 profissionais com formação técnica em nível superior, 30% já
possuem uma formação complementar (pós-graduação) em uma área
administrativa.
Pode-se constatar, por meio da pesquisa, que a percepção dos
profissionais que hoje atuam no mercado de trabalho, exercendo a atividade
de gerente de projetos, e o que é divulgado na literatura sobre esse assunto,
são bastante coincidentes.
Entretanto,

as

habilidades

e capacidades encontradas nos dois

modelos, fazem parte de um perfil idealizado, considerando a dificuldade de
reuni-las em um único profissional. Do total de entrevistados, quase todos
exercem a atividade, utilizando-se da experiência adquirida por meio do
exercício da profissão, engenheiros ou analistas de sistema, sem ter tido a
formação acadêmica de administrador.

Estes

números

demonstram

a

imparcialidade dos resultados obtidos na pesquisa, considerando-se que
um conhecimento
existente

sobre

demasiadamente
o

assunto

poderia

profundo a respeito da literatura
influenciar

os

descrição de um perfil necessário à execução da tarefa.

entrevistados

na
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Os resultados apresentados pela análise dos dados coletados, de
acordo com a metodologia exposta, encontram-se representados no Figura
9. Esta figura demonstra, sob a ótica dos entrevistados, as principais
habilidades

necessárias

ao

bom

desempenho

da

atividade

de

gerenciamento de projetos.
Baseado nos resultados da pesquisa realizada, pode se traçar um
perfil das habilidades necessárias ao desempenho do gestor de projetos,
sob a ótica dos profissionais da área.
Figura 9 - Habilidades necessárias ao gerente de projeto.

.

Fonte: Sthub, Bard & Globerson (1994)

As habilidades percebidas como essenciais para o bom desempenho
das atividades do gerente de projetos, não diferem do perfil encontrado nos
modelos estudados. Percebe-se que, apesar dos estudos terem sido
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realizados há alguns anos, e a dinâmica envolvida no mercado organizacional
ser bastante veloz em termos de mudanças e modernizações estruturais
e tecnológicas, as características básicas do profissional que pretende
desenvolver esta atividade permanecem. Este perfil é bastante flexível e
suscetível às alterações de um mundo moderno e em constante modificação.
Liderança é a primeira habilidade apontada na pesquisa, como
necessária ao desenvolvimento da atividade de gerenciamento de projetos.
Gerentes tendem a adotar atitudes impessoais, às vezes até passivas,
em relação às metas, enquanto os líderes têm uma atitude pessoal e ativa
em relação a metas.
A segunda habilidade destacada, dentre os entrevistados, é a
habilidade de relacionamento. Essa habilidade diz respeito ao grande
número de interfaces envolvido na consecução dos objetivos de um projeto
e a maneira como

será conduzida uma

integração entre

todos esses

interessados, de forma a obter êxito no resultado do projeto.
De acordo com a análise das entrevistas, pode-se dividir em dois
grupos de relacionamentos, igualmente importantes: internos e externos à
organização.

Os

relacionamentos

internos

à

organização,

conforme

entendimento dos respondentes, são subdivididos entre:
- A equipe de trabalho – estes relacionamentos afetam desde a escolha dos
participantes até a obtenção dos resultados esperados. Existe uma
preocupação, por parte dos profissionais, em desenvolver

junto à equipe

conceitos, como: coesão, comunicação, motivação e participação. Percebe-se
que para os profissionais de TI a cooperação é essencial. Esses papéis são
bastante destacados na literatura, como essenciais ao bom desempenho
da equipe de trabalho.
- Áreas distintas da organização – a obtenção de recursos e facilidades
envolvendo

áreas internas à organização e a outros projetos é uma

preocupação constante para este profissional.
Os relacionamentos externos referem-se aos relacionamentos com:
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- Clientes - um bom relacionamento com o cliente pode render algumas
facilidades junto a ele, na transposição de possíveis barreiras ou, no mínimo,
evitar a criação de outras barreiras possíveis de surgimento à luz do contrato.
- Fornecedores – um bom relacionamento com os fornecedores, de
acordo com os entrevistados, facilita o trabalho em parceria, que pode gerar
ganhos de tempo e antecipação de possíveis problemas com fornecimentos
que comprometam o prazo estipulado para o projeto.
Kerzner (2000) destaca a habilidade de relacionamento, quando
cita as habilidades de construção de equipes e suporte gerencial. A
habilidade, na construção de equipe, segundo este autor, deve considerar
fatores como: integração, trabalho em grupo, comunicação efetiva e
desenvolvimento profissional dos membros da equipe. Já a habilidade na
construção de um suporte gerencial diz respeito ao número de interfaces
e a necessidade de entendimento com cada uma delas.
Sthub, Bard & Globerson (1994) destacam esta habilidade quando se
reportam à habilidade de relação com o cliente, ressaltando a importância
do aval do cliente no final do projeto. A habilidade de negociação, citada
por esses autores, também está inclusa no entendimento do que seja
capacidade de relacionamento para os entrevistados.
A capacidade de organização, segundo os entrevistados é essencial
para o planejamento e controle do projeto. Caso essa habilidade não
faça parte do perfil do gerente de projetos, ele deverá adquiri-la. Um
bom planejamento e controle das atividades do projeto permitem a
previsão

e

prevenção

de problemas relacionados ao orçamento, custo,

prazo, à qualidade, dentre outros.
Para ajudar na organização e no controle do projeto, alguns dos
entrevistados utilizam-se de softwares,

ou

elaboram

seus

próprios

controles; porém, utilizando-se sempre das ferramentas disponíveis na área
de informática.
Para os gerentes de projetos entrevistados, os controles são essenciais
para disseminação de informações aos envolvidos no projeto, atuando como
uma diretriz para a equipe de trabalho, subsídio para tomada de decisão, e,
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em alguns casos, para o acompanhamento do andamento do projeto por
parte do cliente final.
Kerzner

(2000)

subdivide

esta

diferentes

habilidades,

que, apesar

abrangem

o

de

conceito

mesma
da

habilidade

diferença

organização

para

de

em

quatro

nomenclatura,

os entrevistados. Essas

habilidades são:
- Planejamento – capacidade de elaborar planos e executá-los.
- Organização – capacidade de estabelecer os critérios de trabalho, no
âmbito do projeto.
-

Administração – capacidade de desenvolver técnicas de controle e

orçamentos.
-

Alocação recursos – capacidade de estabelecimento de recursos

necessários às várias fases do projeto.
Sthub, Bard & Globerson (1994) utilizaram-se da habilidade de
administração do tempo, para definir a capacidade de gerenciar o prazo das
atividades do projeto.
Comunicação foi a sexta habilidade destacada pela pesquisa, e
identifica a capacidade do gerente de projetos estabelecer canais de
comunicação, de forma a atender as necessidades de agilidade, flexibilidade e
abrangência das informações de cada projeto.
Não

foi

detectada

uma

forma

padrão

ou

sistemática

para

execução dessas comunicações, dentre todos os entrevistados, conforme
sugere a literatura. Cada um estabelece um meio de comunicação, que julga
atender às necessidades do projeto que estão gerenciando, e, de acordo
com as disponibilidades da organização em que atuam. Entretanto,
notou-se

a preocupação

com

a

existência de

alguma

forma de

comunicação que atenda ao objetivo de execução do projeto.
A

habilidade

de

comunicação

é

citada

por

Sthub,

Bard

&

Globerson (1994), sendo considerada como a capacidade de estabelecer um
sistema de informações no projeto. Kerzner (2000) não cita explicitamente esta
capacidade.
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Apesar da diferença na forma de comunicação proposta na literatura, ou
seja, uma sistemática pré-estabelecida de informações no projeto, e a prática
vivenciada pelos entrevistados, pode-se verificar que existe uma convergência
no sentido da existência dessa habilidade.
De forma geral, percebeu-se que os entrevistados traduzem em suas
falas, de forma explícita ou implícita, a necessidade de que esse profissional
tenha a habilidade de influenciar a atitude dos envolvidos no projeto em vários
momentos.
Assim, é possível reduzir os conceitos sobre liderança em três
abordagens ou teorias:


Traços de personalidade (características do líder ou o que o líder é).



Estilos (comportamento do líder ou o que o líder faz).



Situacionais (circunstâncias ou cenários em que os líderes atuam).
O estilo a ser adotado pelo gerente de projetos dependerá da situação

vivenciada pelo mesmo, nos vários estágios dentro do projeto. Entretanto,
pode-se notar a existência de dois estilos de liderança: liderança orientada
para o gerente e liderança orientada para a equipe.
Nos dois modelos estudados, encontrou-se a liderança como uma das
habilidades necessárias ao desempenho das atividades de gerenciamento
de projetos. Kerzner (2000) define como sendo a capacidade de influenciar
a equipe e todos os envolvidos no projeto; e Sthub, Bard & Globerson (1994) a
definem como a capacidade de estabelecer metas e de fazer cumpri-las.
A terceira habilidade detectada na pesquisa é a capacidade de
negociação

ou

resolução

literatura

estudada

conflitos,

em

seus

quanto

de conflitos.

tanto

na

nas respostas dos entrevistados, que

os

diversos

níveis

e

Pode-se

com

as

perceber,

diversas

representam uma ameaça constante ao sucesso do projeto.

interfaces

A capacidade

do gerente de projetos em priorizar e resolver esses conflitos torna-se
uma habilidade indispensável para o postulante dessa atividade. Essa
capacidade

transita, obrigatoriamente, por outras habilidades, como:

relacionamento, liderança e organização que, quando bem acentuadas,
diminuirão a possibilidade de conflitos.
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Percebeu-se, na fala dos entrevistados, que ainda existe uma
certa

confusão

relacionada

à definição correta do que seja um conflito,

ocorrendo, em alguns casos, a negação do mesmo.
Kerzner

(2000)

cita

a

habilidade

na

resolução

de

conflitos

enfatizando a capacidade desse profissional em identificar e resolver os
conflitos no âmbito do projeto. Sthub, Bard & Globerson (1994) definem
a habilidade no relacionamento humano como a capacidade de resolver
conflitos e estimular pessoas.
A necessidade do conhecimento técnico do gerente de projetos,
apesar

da

ênfase

comportamentais,

é

dada

bastante

as características
evidente

no

discurso

administrativas

e

dos entrevistados

sendo, portanto, a quarta habilidade. Existe a necessidade de uma
especialização do profissional nesta área; porém, não é necessário que o
mesmo possua altas qualificações, sendo necessário apenas conhecimentos
técnicos genéricos sobre o projeto.
A posição ocupada por esse profissional dentro do projeto oferece uma
visão de conjunto dos aspectos técnicos e administrativos. Portanto, a
habilidade técnica o ajudará em outras atividades e relacionamentos,
como: reuniões com o cliente, definição e priorização de atividades,
tomada de decisões, dentre outras. A necessidade de acentuação ou não
dessa habilidade dependerá basicamente das características do projeto e do
grau de conhecimento técnico da equipe de trabalho.
Os

dois modelos

utilizados

como

referencial

para

o

estudo

ressaltam a habilidade técnica como necessária ao bom desempenho das
atividades do gerente de projetos.
Kerzner (2000) cita a competência técnica como a capacidade de
coordenar ações técnicas no projeto. Sthub, Bard & Globerson (1994)
enfatizam a necessidade dessa competência, no momento de definir o
objetivo e o escopo do projeto.
A habilidade referenciada por Kerzner, como empreendedorismo,
não foi citada pelos entrevistados como sendo necessária ao desempenho
da atividade. Empreendorismo é a habilidade de construir algo praticamente do
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nada, encontrando energia pessoal para iniciar e construir uma empresa
ou organização mais do que simplesmente assistir, analisar ou descrever.
Requer uma voluntariedade em correr riscos, e, então, fazer todo o
possível para colocar ao seu lado as vantagens, reduzindo assim as
possibilidades de fracasso (TIMMONS apud AGOSTINI et al, 2001).
A postura do gerente, ao assumir um projeto, responsabilizando-se
pelo

sucesso

do empreendimento

e

a

necessidade

de

tomada

de

decisões, por vezes sob pressão de fatores, como prazo, orçamento,
qualidade, e demais riscos nele embutidos, sugere que a pessoa que esteja
exercendo essa atividade deva possuir esta característica de empreendedor
em maior ou menor grau. Contudo, a pesquisa não demonstra que haja
essa percepção por parte dos entrevistados.
As competências do gestor de projeto se referem, por exemplo, a criar
um ambiente proativo, de forma a motivar todos os membros da equipe a
participarem,

trabalharem

em

conjunto

visando

atingir

os

objetivos

preestabelecidos. As vantagens de se trabalhar em equipe são que as
competências funcionais podem ser agrupadas e orientadas para um mesmo
objetivo e provocar a sinergia, efeito resultante da ação de vários agentes que
atuando de forma coordenada para um objetivo comum, pode ter um valor
superior ao valor conjunto desses agentes, se atuassem individualmente, vale
dizer que “o todo supera a soma das partes”.
Segundo Fleury e Fleury (2005), uma equipe de projeto teve ter as
sequintes competências: objetivos factíveis e claramente determinados;
subprodutos

intermediários

bem

definidos;

conjunto

de

habilidades

administrativa e técnica diferenciadas; bom nível de educação entre os
membros da equipe; uso de ferramentas adequadas para o trabalho; coesão;
liderança; estrutura apropriada e habilidades para integração visando buscar
resultados e se relacionar bem com clientes.
Os respondentes desta pesquisa se enquadrarm perfeitamente nas
competências apontadas por Fleury e Fleury (2005). Ocorre que, pela pressão
da obsolescência dos produtos de informação,

existe um grau maior de

exigência em relação ao tempo, que muitas vezes torna-se uma variável
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aleatória, pelo insucesso do projeto. Infere-se, pelos relatos dos respondentes,
que há o foco determinado, de cumprir os objetivos, mas que nem sempre são
viáveis, pela ocorrência de fatores fora do controle do gerente de projeto.
As competências no âmbito da empresa foram estudadas por Frame
(1999), cujo modelo de formação de competências em gerenciamento de
projetos evidencia sete elementos: procedimentos claros e bem formulados;
acesso à informação; recursos humanos e materiais com quantidade e
qualidade suficiente; oportunidades para treinamento; visão clara dos objetivos
da empresa; cultura para melhoria contínua e, institucionalização do
gerenciamento de projetos.
Também nas competências organizacionais, os respondentes têm um
perfil bem adequado ao levantado na literatura. É preciso destacar, como
acima, a variabilidade dos projetos.

Infere-se que, são necessárias as

competências para se desenhar o projeto, estabelecer as metas, projetar o
orçamento, porém, a variável da incerteza quanto ao sucesso do projeto,
especialmente nesta área de tecnologia de informação está presente em todos
os níveis.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O gerenciamento de projetos se impôs como um instrumento capaz de

alcançar altos níveis de qualidade e de aumentar o valor agregado para o
cliente. Segundo Tigre (2006), à medida que a economia se desmaterializa, o
conhecimento assume um papel cada vez mais importante na dinâmica
econômica e social.
Nesse contexto, as habilidades e competências do gestor de projetos de
inovação ganham o papel de destaque não só na organização, no âmbito
interno, mas também como elemento propagador e disseminador de
conhecimento para os stakeholders, todos os agentes econômicos envolvidos
na transação, fornecedores, clientes, consumidores, e até para o meio
ambiente.
Os bens da informação representam oportunidades para obter uma
lucratividade relativamente superior à media dos bens materiais. A produção
de bens e serviços da informação atrai novos empreedimentos, mas poucos
sobrevivem de forma independente em médio e longo prazos. Muitos dos
princípios econômicos tradicionais não são adequados para analisar a
economia do conhecimento, porque foram elaborados com base no mundo
físico onde o potencial para formação de economias de redes era limitado.
Com as oportunidades abertas pelas tecnologias de informação, novas
práticas de gestão são demandadas. Efetivamente a gestão de projetos não é
novidade, mas mostrou-se perfeitamente adequada para trabalhar com os
novos conceitos de informação. Por definição, o projeto é temporal e mutável,
isto o torna reconfigurável para atender às novas exigências do mercado.
Um gestor de projeto inovador necessita ter, como prioridade, a
competência de perceber o projeto como flexível e modulável, por natureza,
em contraste com a estrutura rígida das organizações. Alguns pontos
observados nesse estudo auxiliam neste processo de gestão da inovação
tecnológica: - destaque para as habilidades e competênciais individuais,
quando o gerente, mesmo sem o domínio do conhecimento técnico, por meio
de sua liderança consegue que as novas ideias sejam implementadas;

o
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modelo organizacional adhocrático onde a linha de autoridade é tênue;
incentivos para a formação de aliança/cooperação tanto no ambiente interno
quanto no externo.
Quanto às políticas e práticas de gestão, o gestor de projeto inovador
está sempre buscando o diferencial, pelo ciclo de vida do produto/serviço
sempre em mutação, que caracteriza os bens e serviços tecnológicos, a
empresa acompanha e oferece suporte aos indivíduos para que desenvolvam
suas competências.
Os profissionais de gerenciamento de projetos acreditam que um dos
maiores desafios é o gerenciamento eficaz dos recursos humanos, pois os
projetos envolvem pessoas com diversas experiências, habilidades e
expectativas.

As pessoas determinam o sucesso e o fracasso do projeto,

sendo o gerenciamento dos recursos humanos um componente vital para o
sucesso de projetos.
Na pesquisa percebeu-se que estas empresas investem no crescimento
profissional de seus funcionários, dá autonomia, treinamentos, estabilidade e
incentiva a política de qualidade de vida. O que fundamenta a visão de Frame
(1999): “as competências da empresa se referem a sua capacidade de criação
de um ambiente que possibilite o envolvimento tanto do indivíduo quanto das
equipes, a tocarem seus projetos de forma eficaz”.
Para Hamel & Prahalad (1995) competência “é um conjunto de
habilidades e tecnologias, e não uma única habilidade ou tecnologia isolada”.
Para

caracterizar

uma

competência

essencial

três

elementos

são

considerados: o valor percebido pelo cliente, a diferenciação frente aos
concorrentes e a capacidade de expansão. Assim, ficou demonstrado na
pesquisa, que a competência essencial é uma fonte de vantagem competitiva.
Ficou confirmado nesta pesquisa,

que o desenvolvimento de

competências não acontece sozinho, sem forças impulsionadoras. As
empresas se tornarão mais competentes e, portanto, mais competitivas, bem
sucedidas, através do incremento das competências de suas equipes de
projeto.

Acrescente-se a isto a constatação de que as pessoas somente

aumentarão suas competências nas organizações, de forma sistemática e
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crescente, se estas dispuserem de progamas e instrumentos dinâmicos e
eficazes. A convergência das partes para um mesmo foco tende a provocar a
tão esperada sinergia.
Entretanto, há um longo caminho a ser percorrido: o processo de
gerenciamento da inovação necessita de melhor sistematização, da definição e
aplicação de ferramentas em atividades específicas (criação e seleção de
idéias, por exemplo), bem como uma integração formal (métodos e
ferramentas) com o processo de desenvolvimento de produto.
A inovação, principalmente em mercados emergentes, necessita de
indicadores capazes de monitorar, avaliar e prospectar seus resultados, que,
lamentavelmente ainda não estão disponíveis na literatura, de forma confiável.
Mas vai estar.
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APENDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA
COM OS GERENTES DE PROJETOS INOVADORES
DECLARAÇÃO DE SIGILO
A entrevistadora declara manter sigilo absoluto em relação aos dados
e informações coletadas e em nenhuma hipótese será divulgada qualquer
informação que possa identificar a empresa e o seu respectivo gerente de
projeto. Declara ainda que todos os dez entrevistados conhecem seu
curriculum, como economista e administradora que atuou em empresas
multinacionais e empresa familiar, bem como auditora fiscal, nas esferas
municipal, estadual e federal, e que neste período da pesquisa, primeiro
semestre de 2009, exerce a profissão apenas de advogada. É auditora
aposentada da Receita Federal do Brasil, sem vínculo funcional com a
administração tributária.
ANTES DA ENTREVISTA
- A entrevista tem o foco de identificar as habilidades e competências
necessárias para a gerência de projetos inovadores.

Os assuntos

confidenciais eventualmente abordados serão estritamente preservados, nos
termos da declaração acima.
- Caso o respondente não queira responder a certas perguntas, a
pesquisadora respeitará tal decisão.
- A pesquisadora poderá analisar todos os documentos e informações
sobre a empresa colocados à sua disposição, de acordo com o seu objetivo
neste trabalho.
- A entrevista será de 2 a 6 horas, poderá ser dividida em duas ou mais
etapas, de acordo com a disponibilidade de tempo do gerente e os aspectos
organizacionais e tecnológicos a serem observados e relatados.
- Apesar de tomar um tempo que é valioso, este não será desperdiçado,
do ponto de vista profissional, porque o tema é da maior relevancia para os
tempos atuais (2009) e será um instrumento provocativo de reflexão, para
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permitir que a pessoa entrevistada reavalie seu processo de participação na
administração de projetos.
- O(a) entrevistado(a) receberá uma cópia dessa dissertação, depois
dos trâmites acadêmicos de aprovação, para demonstrar a gratidão da autora
pela sua decisiva participação na elaboração desse estudo.
ENTREVISTA
Identificação da empresa
1 - Nome
2 - Endereço
3 - Email e telefone
4- Número de empregados
5 - Escritórios ou outras instalações
Identificação do gerente de projetos
1 - Nome do entrevistado
2 - Data de nascimento do entrevistado
3- Produto(s) ou serviço(s) que gerencia
4 - Formação acadêmica (cópia do curriculum vitae se disponível)
5 - Experiência profissional
Atuação do gerente de projetos
1)

Como veio a se vincular aos negócios de sua empresa.

2)

Como surgiu a idéia do negócio, história da empresa, quando e como a
empresa foi fundada – da origem até os tempos atuais - com ênfase nos
seguintes pontos:
 formação e evolução da equipe de projeto
 quem assumiu a maior parte dos investimentos de fundação
 participação de cada gerente de projeto na sociedade
 grandes mudanças (pontos e momentos críticos)
 como elas vieram a ocorrer (decisão, processos e tomadas de
decisão da equipe, contribuição dos participantes…)
 como é ser um gerente de projetos? (Detalhamento das
atividades)
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 formação e evolução da equipe de trabalho
 ambiente externo: fornecedores e clientes
 localização da empresa e de suas unidades de trabalho no tempo
 produtos: (Quais eram? Quais são? Como foi decidida sua
produção?…)
 fatores de sucesso ou de fracasso dos produtos ou serviços.
3)

Principais eventos, dentro ou fora da empresa, que contribuíram para que
a empresa seja como é. Descrição da participação da empresa dentro do
cenário nacional e/ou internacional.

4)

Modelos inspiradores de empresário – na família ou não.

O gerente de projetos e o seu meio
1

Propriedade e decisões acerca da propriedade
- percentagem na propriedade da empresa
- percentagem da propriedade de outras empresas
- evolução da sociedade

2

Sobre outros membros da família envolvidos na empresa - suas funções e
responsabilidades.

3

Família na empresa. Como funciona?

4

Co-dirigentes – complementaridade entre eles no trabalho

5

Associações das quais faz parte

6

Principais profissionais com quem lida freqüentemente

7

Existe serviço de consultores para eventuais conflitos de projetos?

8

Algo a acrescentar?

O funcionamento da organização
1

Organograma da empresa (a estrutura vertical e a estrutura horizontal)

2

Subordinados diretos

3

Envolvimento com as operações diárias e com as relações entre setores
de trabalho na organização

4

Princípios básicos sobre a delegação de autoridade (ARAUJO, 2001).
Empowerment. Quem delega, implícita ou explicitamente cria uma
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obrigação ou responsabilidade. Concede autoridade suficiente para a
realização dos objetivos e deveres. Como se dá essa delegação para uma
equipe que trabalha essencialmente com a estrutura hierárquica
horizontal.
5

Conhecimento do que acontece na empresa

6

O que explica seu o sucesso? Criatividade? Senso de oportunidade?
Motivação?

7

Regras, políticas ou descrição de cargos dentro da equipe de trabalho.

8

Prestação de serviços terceirizados / utilização de serviços de
terceirização

9

Situação financeira da empresa. Faturamento mensal / anual.

10

Produtos – linha de produtos

11

Quantos anos tem a empresa com projetos inovadores.

Gerenciamentos dos projetos (detalhamento da discussão)
1

Decisões sobre o mercado (busca de novos mercados ou manutenção do
status quo, ou ambos)

2

Formulação de planos e objetivos (os processos coletivos da equipe de
projetos e a repercusão para a empresa no todo)

3

Intuição e improvisação – situações em que foram importantes

4

Oportunidades

5

Existe ou não uma pessoa destacada para acompanhar as mudanças do
mercado ou todos participam desta prospecção.

6

Pontos de originalidade dos projetos.

7

Fatores de sucesso e de fracasso no desenvolvimento dos projetos

8

Forças e fraquezas no desenvolvimento e comercialização dos projetos

9

Relação com os fornecedores

10 Perfil dos fornecedores / número de fornecedores
11 Relacionamentos (pessoais e não pessoais) com os clientes
12

Perfil dos clientes: grandes ou médias empresas ou o próprio consumidor.

13

Busca de novos clientes
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14

Alternativas para o fracaso do projeto, sua subutilização ou canabalização

15

Qual nicho de mercado deseja ocupar? Como sua visão sobre esta
questão evoluiu com o passar do tempo?

16

Crises do setor/empresa e as respostas das equipes

17

Particularidades

da

empresa

frente

às

mudanças

de

mercado

(contingências, inflexibilidades, facilidades, dificuldades, etc.) – procurar
conexões com a visão do gerente de projetos inovadores.
18

Elementos culturais que interferem na equipe de projetos.

19

Como os empregados lhe vêem?

20

Trabalharia como empregado para outro se necessário?

21

Habilidades e competências do gerente de projetos inovadores.
apontadas no modelo de Shtub, Bard & Globerson (1994).

23

Assinale as competências mais relevantes para o gerente de projetos. Há
dois tipos de competências: a) primárias, relacionadas às aptidões, aos
traços de personalidade e às atitudes; b) secundárias, baseadas em
dimensões complexas que compreendem várias competências primárias.
(Vergara, 2005).

24

Indique as competências relacionadas não só aos conhecimentos e
habilidades para a realização do trabalho (saber fazer), mas também às
atitudes, aos valores e às características pessoais (querer fazer).
(Vergara, 2005).

Questões prospectivas para o longo prazo, em 5-10 anos
1 - A empresa em 5-10 anos – O que você pensa? Quais as suas
expectativas?
2 -

O que gostaria de ter realizado em sua vida profissional? – O que você
pensa dos projetos autosustentáveis? Qual a sua preocupação com o
meio ambiente? A sua empresa participa de alguma campanha de
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conscientização de preservação do meio ambiente e pretende utilizar o
“selo verde” 4?
3 - Quais serão os grandes entraves para a economia nos próximos 10 anos?
Afetará

o seu nicho de mercado? Você está preparado para as

mudanças inexoráveis?
4 -

Conselhos para iniciantes ou para pessoas que queiram participar de
projetos inovadores.

5 - Existe algo a destacar quando as mulheres participam de sua equipe de
projetos?
6 - Se você está no mercado há mais tempo, houve mudança de
comportamento em relação às mulheres?
7 - No caso de entrevistada, qual o conselho que você pode dar para outras
mulheres que tenham interesse nesse segmento de mercado?

MUITO OBRIGADA!

4

O Selo Verde atesta, por meio de uma marca colocada voluntariamente pelo fabricante, que
determinados produtos são adequados ao uso e apresentam menor impacto ambiental em
relação a outros similares. A diferença de Rotulagem Ambiental para a Certificação de Sistema
de Gestão Ambiental é que o que está sendo certificado é o produto, e não o seu processo
produtivo. Segundo o Estadão, de 19/maio/2009, poucos adotam o selo verde no Brasil:
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,poucos-adotam-selo-verde-no-pais,370927,0.htm
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APÊNDICE B - PERFIL DOS RESPONDENTES

Nome (*)

(*)

Profissão (escolaridade)

Idade

Atividade Econômica

Experiência
em projetos

Ax

Mestre Engenharia

38

Software

6 anos

Bx

Contador

38

programas gerenciais

3 anos

Cx

Administrador e analista

29

web design

5 anos

Dx

Mecatrônica

24

programas/web design

2 anos

Ey

Engenheira

29

software

5 anos

Fy

Analista de sistemas

29

6 anos

Gy

Economista

37

software/assist. tecnica
programas
customizáveis

Hx

Mestre Química

38

software

10 anos

Ix

Analista sistemas

25

2 anos

Jx

Mecatrônica

25

web design
web
design/assist.tecnica

10 anos

3 anos

Os nomes foram substituídos pelas letras do alfabeto e o gênero

identificado por x = masculino e y = feminino.
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APÊNDICE C – CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA
HABILIDADES DO GERENTE DE PROJETOS
RESPON
DENTES

1o.lugar

2o.lugar

3o.lugar

4o.lugar

5o.lugar

6o.lugar

7o.lugar

8o.lugar

1

Ax

liderança

relacion.

Negoc.

Tempo

Orçam..

Comun.

Tecnico

Cliente

2

Bx

liderança

relacion.

Negoc.

Tempo

Tecnico

Comun.

Cliente

orçam.

3

Cx

liderança

relacion.

Negoc.

Tecnico

Tempo

Orçam.

Cliente

comun.

4

Dx

liderança

relacion.

Negoc.

Tecnico

Cliente

Tempo

comun.

orçam.

5

Ey

liderança

relacion.

Negoc.

Comun

Tempo

Tecnico

Cliente

orçam.

6

Fy

liderança

relacion.

Negoc.

Tecnico

Tempo

Comun..

Cliente

orçam.

7

Gy

liderança

relacion.

Negoc.

Tecnico

Tempo

Comun.

Cliente

orçam.

8

Hx

liderança

Tempo

Negoc.

Tecnico

Cliente

Comun.

relacion.

orçam.

9

Ix

liderança

relacion.

Negoc.

Tecnico

Tempo

Comun..

Cliente

orçam.

10

Jx

liderança

relacion.

Negoc.

Tecnico

Tempo

Comun.

Cliente

orçam.

Negocia
-dor

Técnico

Adminis
tempo

Comunicação

Relac.
clientes

Orçamento

60%

70%

liderança
100%

relacion
amento
humano
90%

100%

70%

70%

80%

A lista abaixo identifica as habilidades acima pesquisadas.

HABILIDADE

Características

LIDERANÇA
ADMINISTRADOR DO TEMPO
NEGOCIADOR
TECNICO
COMUNICAÇÃO
RELAÇÕES COM O CLIENTE
RELAÇÕES HUMANAS
ORÇAMENTO

Capacidade de estabelecer metas e de fazer cumprí-las
Capacidade de gerenciar o prazo das atividades do projeto
Capacidade de negociar com as entidades que participam do projeto
Capacidade de definir o escopo e objetivo do projeto.
Capacidade de estabelecer um sistema de informação no projeto
Capacidade de contratar fornecedores e se relacionar com s clientes
Capacidade de gerenciar as relações humanas, conflitos e motivações
Capacidade de elaborar e gerenciar planos financeiros/desembolsos.
Fonte: Shtub, Bard & Globerson (1994).

