
PMD PRO PARA TIMES ENACTUS 

1: OS DESAFIOS DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Os projetos do setor de desenvolvimento são aqueles que têm como finalidade 

resolver ou melhorar algum problema social identificado. Atividades relacionadas à 

agricultura, conservação, sustentabilidade, infraestrutura, direitos humanos, saneamento 

básico, educação e assistência à saúde são alguns exemplos de áreas que podem ser 

impactadas positicamente por meio do empreendedorismo social e, consequentemente, 

por projetos do setor de desenvolvimento. 

 Outra característica marcante desses tipos de projetos é que a abordagem do 

público-alvo é, geralmente, tão importante quanto a execução em si. É 

necessário saber dialogar com quem está sendo beneficiado pela solução criada. Além 

disso, em se tratando de empoderamento de pessoas, incluir as pessoas que usufruirão 

do projeto no desenho dele pode torná-las muito mais interessadas e participativas na 

proposta em questão. A transferência de conhecimentos e aprendizagem para 

a população alvo é prioridade durante todas as fases do projeto. 

E o que os Times Enactus e esses projetos têm em comum?  

Tudo! Afinal,  a Enactus estimula estudantes universitários a desenvolver 

projetos empreendedoraes para empoderar e melhorar a condição de vida das pessoas 

em situação de vulnerabilidade social. Além disso, desenvolve os alunos para serem 

transformadores sociais, ao levarem para a sociedade o conhecimento que adquirem na 

universidade, empoderando e impulsionando pessoas com a descoberta de novos 

potenciais e habilidades. 

 Embora poucas pessoas falem diretamente o que fazem, ao serem perguntadas 

sobre a Enactus, todos os Times realizam o mesmo trabalho em nível macro: todos 

gerenciam projetos! São projetos em diferentes áreas que empoderam, impactam 

diretamente comunidades e o sucesso de sua atividade fim está sempre relacionada a 

um bom gerenciamento de projeto. 



Princípios do Gerenciamento do Projeto 

 Agora que já sabe-se o que é um projeto de setor de desenvolvimento, é 

necessário compreender que há alguns princípios do gerenciamento desses projetos. 

Esses servem como base para toda a construção do plano de ação e, normalmente, ajuda 

a minimizar alguns erros prováveis de serem cometidos: 

 Equilíbrio: deve-se tratar todas as fases do projeto com o mesmo grau de 

importância e seriedade; 

 Integração: todas as etapas e áreas do gerenciamento de projetos devem 

estar alinhadas e coordenadas a fim de garantir que tudo ocorra 

uniformemente, conforme o planejado; 

 Participativo: para garantir a transparência, fortalecer a relação entre os 

envolvidos e ter diferentes perspectivas sobre o mesmo caso, é necessário 

incluir diversos interessados do/no Time durante o gerenciamento do 

projeto em questão; 

 Reiterativo: para verificar se os resultados pretendidos ainda são relevantes 

e/ou para confirmar se o planejamento está sendo cumprido, é interessante 

reler e revitar todo o gerenciamento do projeto enquanto ele estiver sendo 

implementado. 

Principais desafios do Gerenciamento do Projeto  

Os maiores desafios encontrados pelos gerentes de projeto está relacionado aos 

limites do projeto. Para isso, criou-se um Triângulo de Gestão (ou Triângulo de Limite 

Triplo ou Tríplice Restrição) no qual são apresentam os três elementos principais que 

limitam a execução de um projeto : 

 Custo/Recursos: Quais são os custos 

materiais disponíveis para entregar a 

atividade fim do projeto e concluí-lo? 

 Tempo: Qual é o tempo necessário para 

que o projeto seja concluído com sucesso? 

 Escopo: Quais são os  serviços que o 

projeto entregará? 



Ao desenvolver um projeto social, percebe-se que os desafios encontrados serão 

muitos e em diversos âmbitos. Por isso, é necessário prever o máximo de fatores 

(internos e externos) que podem alterar ou travar o projeto em questão. Um bom 

gerente de projetos tem de desenvolver essas habilidades de se adiantar perante os 

desafios, entretanto, também precisa saber lidar com os imprevistos sem deixar o Time 

desmotivar ou desistir do projeto.  

Perseverança e persistência são essenciais para o sucesso de um projeto, assim 

como uma análise crítica do que está sendo desenvolvido. O Time deve estar unido 

e acreditar muito no que está executando, entrentanto, o “excesso de amor” 

pelo projeto pode mascarar alguns erros que seriam evitados anteriormente. 

Portanto, é necessário que haja um equilíbrio 

entre acreditar muito no projeto e tentar 

enxergá-lo de maneira pragmática. Um dos 

maiores motivos que tornam esse 

gerenciamento falho é a falta de planejamento 

de contigência para o gerenciamento de 

riscos, assim como não aprender com os 

erros. 

Os principais desafios do gerenciamento de projetos sociais são: 

1. Alcançar os resultados do projeto dentro dos limites de prazo, orçamento, 

qualidade, escopo, risco e benefício; 

2. Como os projetos de desenvolvimento visam solucionar problemas de 

desigualdade, pobreza e injustiça, é muito difícil mensurar o seu impacto real; 

3. Outro fator que prejudica medir e comparar o impacto desses projetos é que 

a maioria deles não é um produto ou objeto. Normalmente, as soluções 

criadas estão muito mais ligadas a ações de mudança social e, por isso, 

oferecem resultados instangíveis; 

4. Projetos sociais tendem a ser operados em ambientes muito mais complexos. 

Por exemplo, recursos muito restritos, ambientes instáveis e condições 

inseguras; 



Gerenciar um projeto de desenvolvimetno social não é fácil. Além de se 

preocupar com o resultado do serviço oferecido em si, deve-se atentar ao impacto 

causado, empoderamento dos participantes do seu projeto, entre outras 

preocupações. Entretanto, ver o seu empreendimento dando certo e, ainda mais, 

melhorando a qualidade de vida de um grupo de pessoas torna o projeto 

extremamente gratificamente! 

Embora algumas habilidades sejam necessárias, qualquer pessoa pode ser um 

gerente de projetos sociais. Basta estar atento a fatores internos e externos que 

possam influenciar na execução do projeto, assim como, estar preparado para lidar 

com desafios e entender que empoderar os beneficiários da sua proposta é um dos 

fatores mais importantes de toda a implementação. Saber incluir, construir juntos e 

dialogar são características evidentes de bons gestores de projetos de 

desenvolvimento social.  

Um bom Gerente de projetos 

Quando vamos selecionar uma pessoa para gerenciar o projeto, qual o perfil 

que desejamos? Uma pessoa que tenha liderança e consiga motivar sua equipe? Ou 

será que é mais desejável uma pessoa que seja muito concentrada na parte técnica 

do projeto, nas entregas e resultados?  

O segredo aqui estará no EQUILÍBRIO! 

Precisamos de um líder que inspire a sua equipe e saiba guiá-los no caminho 

de conquistar os objetivos do projeto. Por isso, o PMD Pro traz uma sequência de 

competências que devem ser levadas em consideração ao se escolher o Gerente de 

Projetos: 

 Técnica:  A “ciência”por trás do gerenciamento do projeto! Remete à 

habilidade da pessoa em empregar ferramentas e processos que garantem 

o sucesso do projeto; 

 Líderança/Interpessoal: A “arte”do gerenciamento! Habilidade de 

comunicar, inspirar e solucionar conflitos; 



 Pessoal/Autogerenciamento: Habilidade da pessoa em se 

autogerenciar. Como define as prioridades, gerencia o seu tempo e 

organiza o trabalho; 

 Desenvolvimento Específico do Setor: Capacidade de usar todas as 

competências anteriores no contexto especifico do projeto que está 

gerenciando. 

Dicas: 

1. A rotatividade de membros dentro de um Time Enactus é muito 

alta. Então, que tal pensar em criar dentro da gestão do projeto um plano 

de carreira?  

Por exemplo: Uma pessoa é membro em um ciclo Enactus, no próximo ciclo, 

ele poderá assumir o Gerenciamento específico daquele projeto e, no ciclo seguinte, 

assumir a Diretoria de Projetos do Time. Dessa forma, garante-se dentro do Time 

um programa de aprendizado contínuo dos membros e motivação dos mesmos a 

contiuar desenvolvendo um projeto específico. 

2. Preparem os novos Gerente de Projetos utilizando a Enactus! 

Esse material, associado ao PMD Pro, visará a preparação dos Gerentes de 

Projetos e demais membros do Time quanto às competências técnicas de 

Gerenciamento de Projetos.  Porém, a Enactus também possibilita que os membros 

desenvolvam outras competências ao longo de suas atividades: 

A) A Enactus é uma rede de mais de 70.000 líderes estudantes. Que tal conhecer 

um pouco melhor esses alunos e fazer um Benchmarking? O Escritório da Enactus 

Brasil estará à disposição para ajudá-los a se conectar com qualquer Time Enactus 

do mundo! 

B) Procurem aconselhamento de profissionais do mundo dos negócios: Além da 

participação de Professores Conelheiros e Estudantes, a Enactus também incentiva 

que os times se aproximem dos líderes de negócio para aconselhar, opinar nos 

projetos e orientar o Time em direção ao sucesso. Esse grupo chama-se “Business 

Advisory Board”, ou BAB! Recomendamos que o Time convide os Executivos que 



estão envolvidos no projeto como patrocinadores ou parceiros, e com certa 

frequência a Enactus Brasil também recebe demandas de Executivos interessados em 

aconselhar um Time. Seu Time ainda não formou um BAB? Entre em contato com o 

Coordenador de Programa responsável pelo seu Time e peça maiores orientações! 

C) Valorizem os Alumni do Time! Os ex-alunos do Time são, para a Enactus, 

considerados Alumni. Muitos deles estiveram envolvidos intensamente nos projetos 

e são a chave para a sustentabilidade dos mesmos! Envolvem-nos no papel de 

Conselheiros do Time, ou até mesmo como BABs!  

Vale lembrar que todos são capazes de aprender e refinar habilidades, basta 

querer! E você, já pensou em algum novo projeto de desenvolvimento que 

irá empoderar pessos e melhorará a qualidade de vida em nosso país?  


