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Projetos são iniciativas estendidas sobre um período de tempo específico e concedidas 

para entregar um produto ou serviço específico, geralmente concebidos como uma mudança 

em cada caso define o autor, Atul Ganata (2011). Ele diz que estas mudanças é o que dá sustento 

e o crescimento de uma organização e os projetos são o veículo para a entrega destas 

mudanças.  

O autor define ainda que a metodologia pode ser vista como um conjunto de princípios, 

práticas e procedimentos utilizadas em uma entrega. Consequentemente, uma metodologia 

de gerenciamento de projetos é um conjunto de estruturas relacionadas sobre a governança 

de projetos, procedimentos, regras, definições de papéis e relacionamento de tarefas 

dedicadas a gerir aspectos ao longo do ciclo de vida do projeto para a entrega com sucesso do 

mesmo. Sendo assim, as metodologias para gerenciamento de projetos estabelecem uma 

direção para o gerente do projeto em todas as fases do mesmo, e ainda facilita com 

informações relevantes a tomada de decisão. 

A implantação de uma metodologia de gerenciamento de projetos enfatiza uma 

abordagem baseada em políticas e prevê uma mentalidade orientada a procedimentos, na 

qual todo o EPS (entrada, processamento e saída) pode ser suficientemente previsível. A 

partir desta definição, Atul Ganata (2011) define alguns benefícios da adoção de uma 

metodologia no gerenciamento de projetos do ponto de vista organizacional: 

1. Com o aumento da previsibilidade do resultado, uma metodologia promove o 

sucesso e reduz os riscos de fracasso; 

2. Uma metodologia pode fornecer escalas comuns para medir o progresso e 

desempenho do projeto. 
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3. Se o desempenho pode ser medido, pode ser corrigido e melhorado sempre que 

possível; 

4. A implementação de uma metodologia ajuda a organização atingir um ponto de 

maturidade necessário para melhoria contínua;  

5. O uso de metodologias de gerenciamento promovem mudanças rápidas que 

colocam a organização no mercado competitivo.  

Atul Ganata (2011) cita que assim como os projetos, a implantação de metodologias de 

gerenciamento necessita de um bom gerenciamento para maximizar seus resultados. O autor 

aponta que este gerenciamento pode ser feito a partir do ciclo PDCA (Definir, Implantar, 

Praticar e Melhorar). Ainda, o autor elenca alguns pontos que devem ser levados em conta na 

implantação destas metodologias: 

 A metodologia escolhida deve se alinhar à organização, sendo adequada com os tipos 

de projeto que ela pretende entregar; 

 Evitar o exagero de documentação de controle para atender às necessidades; 

 Definir e comunicar claramente o papel do PMO durante as fases de Definição, 

Implementação e apoio; 

 Treine excessivamente e crie vencedores – promova o treinamento necessário para o 

uso da metodologia e planeje criar vencedores.  

Atul Ganata (2011) comenta que cada organização tem suas próprias maneiras e métodos de 

entregar os projetos. No entanto, reconhecer as necessidades de uma metodologia adaptada 

ajuda a organização a inserir disciplina e consistência na forma em que os gerentes de 

projetos fazem suas entregas. 
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