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Resumo:  

 

Não se conseguem suficientes subsídios para elevar a Gestão de Projetos a patamares 

inéditos. Porém, ao analisá-la sob o ponto de vista de novas conjugações que englobam 

técnicas já conhecidas, com um enfoque genérico para gerir projetos, encontra-se sua 

maior contribuição para as organizações. Na medida em que apresenta alternativas 

coerentes que tratam da criação de uma inovação em todas as suas etapas, desde seu 

planejamento até seu encerramento, sob os aspectos mais importantes para sua 

consecução bem sucedida, a Gestão de Projetos trabalha as principais áreas de 

conhecimento necessárias à construção de um produto ou serviço, segundo suas 

especificações de qualidade, prazo e custo. Assim, listar estas principais áreas de 

conhecimento, ditas competências, conceituá-las e analisá-las através de seu 

detalhamento em atividades e em técnicas que possam auxiliá-las, torna-se uma forma 

de gestão mais facilmente compreensível e, por isto mesmo, aplicável. Além disto, ao 

considerar o planejamento estratégico, no dinâmico mundo atual, para cada momento e 

organização, como um processo inovador e, principalmente, gerador de inovações, 

atribui-se destaque a projetos e suas formas de gerenciamento. Porém, a questão que se 

revela é: como tornar estes enfoques gerenciais genericamente aplicáveis em todos os 

tipos, formas ou origens de organizações? Este trabalho apresenta, através de um estudo 

de caso múltiplo, uma análise da influência cultural na adoção da Gestão de Projetos em 

empresas de consultoria e desenvolvimento em TI, averiguando o formato desta 

metodologia gerencial presente nas organizações pesquisadas. Por meio de entrevistas 

semi-estruturadas verifica que a cultura organizacional, quer sob o ponto de vista da alta 

administração, quer no domínio dos vários grupos que se formam nas organizações, 

estabelece limites e adequações necessárias à adoção real da Gestão de Projetos, para 

que possa efetivamente contribuir para competitividade organizacional. De outra forma, 

pode se tornar apenas uma realidade de fachada que se transformará certamente em um 

problema e não uma solução para organização. Como um estudo qualitativo, não busca 

determinar relações causais estatisticamente comprovadas, mas aprofundar na discussão 

sobre a necessidade de considerar aspectos sociais e humanos das organizações, como 

seus diferenciais competitivos humanos, culturais e técnicos, em todas as 

implementações gerenciais. Discute-se, indiretamente em outras palavras, sobre a 

validade de formas prescritas, genéricas e determinantes neste contexto. 
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