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Transformar. Reflexões sobre a teoria subjacente
ao gerenciamento de projetos, algo ainda não delimitado totalmente. Projeto é uma transformação por
essência. Gerenciá-lo é direcionar essa transformação em prol de benefício previamente determinado.
E ao determinar os objetivos para atingir esse benefício/valor inerentemente estão associados os riscos,
tanto no âmbito de restrições como no de oportunidades. Então, ao traçarmos um plano, com objetivos
e metas, ações de controles e comandos, estamos basicamente tratando de princípios da administração
tradicional como teoria subjacente ao gerenciamento
de projetos. Sim, exceto pelo fato de que em projetos
temos ainda elementos que fortemente o caracterizam e o distinguem da essência da gestão tradicional
– um contexto de risco e uma missão temporária –
fazendo com que outras teorias subjacentes sejam
adicionadas à sua fundamentação.
A temporariedade de uma missão num contexto de
risco associa projetos a uma iniciativa única e modifica a relação entre o projeto e sua organização-mãe,
pessoas e o mercado. Esse efeito temporal ao contexto
e a missão inerente ao projeto podem, por exemplo,
desassociá-lo da cultura tradicional da corporação e
torná-lo uma iniciativa de caráter próprio, mesmo que
atrelados aos objetivos estratégicos da organização. O
risco inerente aos projetos é outro efeito impactante
na sua forma de gestão – muitas vezes leva a enxergar o projeto como um ensaio para lidar com uma
situação parcialmente desconhecida, ou até mesmo
totalmente desconhecida, alternando diretamente a
relação causa-efeito do modelo cartesiano e as ciências
sociais, integrando ao problema em questão uma complexidade nativa presente na incerteza.
A base teórica dominante é derivada da racionalidade cartesiana que produz decisões baseadas em
pensamentos que buscam a verdade (o fato). Contudo o “tempero” dado às decisões de projetos é a
flexibilidade exigida pelo seu contexto, que tem base
no pensamento de que não há uma verdade única,
resgatando a intuição e o fortuito inerente à idiossincrasia, e também pela complexidade das relações
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humanas, o que remete a fundamentação da gestão
de projetos a uma cesta de teorias subjacentes, aplicadas simultaneamente e com intensidades variadas.
A oportunidade de repetir um ciclo de atividades
é mais comum na gestão tradicional, contudo, em
gerenciamento de projeto o ciclo de vida se repete
pelos macros processos que dão direcionamentos
para uma abordagem mais eficiente para determinado contexto. Entretanto exigindo sempre o pensar,
analisar e decidir a cada novo projeto. Dependendo
do tipo de projeto essa repetição é mais ou menos
semelhante, o que facilita bastante aperfeiçoar o
resultado da atividade. É o caso do setor da construção civil de base: apesar de nunca ser exatamente o
mesmo projeto a previsibilidade já é bem mais assertiva. O mesmo não ocorre em diversos outros
tipos de projetos. Um plano de projeto é elaborado
e executado por pessoas, numa relação social, cada
qual com percepção própria sobre valores como
confiança e mercado, e que se desenvolve através da
observação de comportamentos e forma de agir das
pessoas envolvidas, influenciadas por suas culturas,
regiões e formação. Numa missão temporária como
projetos, o que faz com que haja engajamento pessoal é diferente dos trabalhos de rotina. A relação de
compromisso é motivada caso a caso. Comumente o
senso de propriedade e o reconhecimento são valores trabalhados e que alteram os comportamentos e
consequentemente a forma de gestão de um plano.
Tais características particulares ao projeto o distinguem da administração tradicional. O fato de ter
como motivação para transformação o valor pertinente ao seu mercado alvo e atuar adaptado ao
contexto de interesse, como também o fato de haver
muitas variações em definições durante a jornada,
fazem com que a inflexibilidade da gestão tradicional
não lhe permita manter o ritmo da iniciativa adequadamente, justamente por estar baseada numa visão
única, estabelecida pelo seu gestor e corpo consultivo, ao contrário de uma gestão sensível a ciclos com
prazos menores, que fortalece a continuidade do fluxo e orientada ao ritmo de valor percebido. Isso exige

que o projeto faça parte de uma visão sistêmica não só da corporação, mas também
do contexto em que a iniciativa está imersa.
Ao propor de forma inata essa junção de valores, cartesiano com ciências humanas, o gerenciamento de projetos toma uma forma específica dentro de um sistema
de gestão, não se aplicando em sua totalidade os modelos de gestão tradicional e
demandando uma dinâmica específica que lhe dá a característica de flexibilidade
– uma distinção que talvez possa ser representada como várias instâncias da organização, que de forma temporária permite uma flexibilidade para tatear os valores
de mercado e conduzir a empresa a apresentar resultados mais próximos de uma
realidade prática.
O gerenciamento de projetos moderno não é somente um planejamento com
identificação de caminho crítico, ou a aplicação do ciclo PDCA recursivamente. Além
de aplicar técnicas do sistema cartesiano insere o conhecimento empírico no seu
planejamento e execução. A sensibilidade ao risco faz valorizar a comunicação de
forma diferenciada da gestão tradicional. Também a percepção para a relação de
dependência entre cadeias de tarefas, a importância do consenso sobre prazos, menos hierarquia e mais decisão compartilhada fazem o gerenciamento de projetos ser
uma forma de gestão a parte. Gerir como organização e não apenas como planejado, distinguindo entre o domínio de métodos de administração e o domínio técnico
do produto. O gerenciamento de projetos pode penetrar nas organizações e operar
entre elas utilizando-se de outro sistema operacional que não seja o já instalado na
organização. A visão cartesiana do mundo, reducionista, um modelo de decomposição que foca na atividade, impregnado no modelo tradicional, não é suficiente
– precisamos um modelo sistêmico.
A liderança como perfil ao gerente de projeto é o caminho a ser trabalhado para
conduzir iniciativas como projetos rumo ao sucesso. O gerente de projeto precisa ser
um líder contextual, buscar o melhor das pessoas e evitar relacionamentos conflitantes na organização. E a organização precisa ser sensível para proporcionar uma
alternância no estilo de liderança para que possa proporcionar desempenho adequado a cada tipo de projeto e assim um diferencial competitivo organizacional.
Finalizo este editorial de reflexão com a frase apresentada pelo Dr. Harold Kerzner
no evento Fórum de PMOs no dia 13 de novembro passado. Estamos numa transição
para uma definição mais apropriada para a gestão de projetos, passando de “A temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result (PMBOK®)” para
“A collection of sustainable business value scheduled for realization”.
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