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Um problema frustrante que muitos 
gerentes de projetos e de programas enfren-
tam é: como gerenciar no meio de um mun-
do cada vez mais volátil e complexo, onde as 
necessidades e requisitos básicos mudam 
constantemente? Enquanto as técnicas e 
ferramentas tradicionais funcionam bem 
dentro de uma relativa estabilidade, elas não 
funcionam tão bem assim em ambientes al-
tamente incertos e complexos. 

O presente artigo busca exatamente dar 
ao tema um maior entendimento e perspec-
tiva, resumindo as principais descobertas 
de 15 anos de pesquisa recentemente publi-
cada pela Gower Applied Research sob o título 
“Complex Adaptive Leadership – Embracing 
Paradox and Uncertainty” (Liderança Adap-
tativa a Complexidade – Abordando o Para-
doxo e a Incerteza). O livro foi escrito para 
uma audiência maior do que simplesmente 
gerentes de programas e projetos, mas pode 
servir muito bem ao nosso propósito. 

Neste artigo, liderança e gerenciamen-
to são considerados como sendo um só, 
com a típica e tradicional diferenciação 
entre os dois explicada pelas habilidades 
em lidar com as necessidades humanas 
(liderança) e técnicas (gerenciamento). 
Buscou-se destacar os pontos principais do 
livro, focando nas habilidades tradicionais 
de gerenciamento de programas e projetos 
que ainda são necessárias sem serem total-
mente suficientes. O paradoxo é que tais 
habilidades e métodos tradicionais, embo-
ra não tenham sido suficiente, tornam-se 
cada vez mais importantes e amplamente 
adotados.

Entendendo alguns dos contextos 
e os desafios resultantes

Se dermos uma olhada nos últimos qua-
tro mil anos, veremos que nos últimos 150 
(4% do total), houve mudanças dramáticas 
e a maioria delas ocasionadas pela tecnolo-
gia. Tais mudanças, por sua vez, levaram a 
outras, importantes também, nas atitudes 
sociais e na conscientização humana em 

geral. No entanto, nossas premissas sobre 
liderança têm permanecido relativamente 
estáticas. Continuamos vendo a liderança, 
a exemplo dos egípcios de quatro mil anos 
atrás, em termos oligárquicos (tipicamente 
hierárquicos e especialistas). Há uma diver-
gência, uma bifurcação1, entre o contexto 
mudado, no qual a liderança é praticada, e 
a compreensão atual do que é a liderança. 
Se ilustrarmos essa tendência de forma grá-
fica, o resultado será a Figura 1. A bifurcação 
causa tensão à medida que os líderes conti-
nuam operando de uma forma que rapida-
mente se torna anacrônica. 

Tais tendências em tecnologia e nas 
relações humanas provocam um impacto 
radical sobre muitas coisas, sobretudo na 
maneira como nos organizamos. A maioria 
das organizações é tradicionalmente pauta-
da em cima de dois temas: especialização/
função (o que fazemos) e hierarquia/cargo 
(como controlamos o que fazemos), mas já 
há muitos anos que sabemos que o tradicio-
nal “organograma” das empresas cada vez 
significa menos. 

Hirschhorn e Gilmore, da Wharton, já 
haviam reconhecido isso há mais de uma 
década atrás quando escreveram: “O mapa 

organizacional tradicional descreve um 
mundo que não existe mais2”, uma década 
antes de Mintzberg ter escrito que “As or-
ganizações não tem mais uma divisão de 
‘altos’ e ‘baixos’. Estas são metáforas ina-
propriadas3. Atualmente, a tendência foge 
das camadas hierárquicas por divisão fun-
cional e segue na direção de uma dinâmica 
mais transversal e com níveis horizontais. 
A informalidade e a liberdade estão rapida-
mente tomando o lugar da formalidade e 
controle.

A Figura 2 mostra uma maneira sim-
plificada de ver essa evolução. Muitas or-
ganizações têm evoluído da hierarquização 
funcional “tipo 1” para uma matriz mais 
horizontal do “tipo 2”. Os esforços de reen-
genharia realizados nos anos 80 ajudaram 
muito nisso, pois mudaram a dinâmica 
tradicional de liderança, com muita gente 
tendo mais de um chefe e mais autonomia. 
Para auxiliar a lidar com tal situação, foram 
criadas representações como “linha ponti-
lhada” e “linha cheia” para retratar o rela-
cionamento. Como forma de restrição ao 
modelo de matriz, surgiram os inevitáveis 
choques e debates entre funções centraliza-
das e autonomia descentralizada, e o passo 
seguinte foi na direção de uma organização 

Figura 1. Uma bifurcação recente.
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