editorial

Uma palavra elementar ao ser humano,
que aprendemos a assimilar muito cedo
em nossas vidas, mas possui um significado impactante quando associada a uma
qualificação pessoal, o que torna a pessoa
especial. Valiosa para um profissional,
porque intensifica seus conhecimentos
pela qualificação prática e expressa uma
atuação singular. É compreensível sua importância como adjetivo profissional, mas
qual seu real impacto na prática, e ainda, é
possível antecipá-la?
A palavra experiência exprime uma expectativa de maior chance de sucesso ou,
ao menos, menores chances de erro. Trata-se de uma sabedoria que certamente
proporciona decisões e direcionamentos
mais acertados em projetos.
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Porém, não é só isso que a torna tão
especial. Em cenários de mais incerteza,
comum em projetos, a experiência habilita os gestores a tomar decisões rápidas,
uma habilidade extremamente útil para
os tempos atuais, que demandam competitividade e velocidade. Por trás dessa
habilidade para tomar decisões rápidas e
mais acertadas está a experiência, que naturalmente faz uso da intuição. E somada
à abordagem learning-by-action permite
avanços na condução de projetos com base
em primeiro agir e depois pensar, refletir
e aprender com a situação, tudo isso em
ciclos pequenos e controlados, de forma
contínua e analítica, a fim de tornar possível a progressão do projeto em porções
que permitam ir “beliscando” o problema
até obter feedbacks dos envolvidos e assim
compreender melhor o contexto e direcionar a condução do projeto para situações
de melhor controle.
A habilidade e a abordagem são ainda mais preciosas quando aplicadas em
inovações de ruptura, normalmente
acompanhadas por um “oceano azul”, ou
seja, grandes oportunidades e ganhos. No
escuro somente a intuição proveniente
da experiência pode substituir o acaso da
sorte. Reservado aos experientes, agir pela
intuição e refletir sobre os resultados não
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deixa de ser uma abordagem apropriada
para cenários de incerteza em projetos.
Então, como obter mais experiência
e antecipá-la para construir uma carreira profissional mais sólida? O autor
do artigo de capa defende que compartilhar histórias é um meio para ganhar
experiência adicional proveniente de
outros profissionais que vivenciaram
situações diferentes. Ao assimilarem os
conhecimentos das histórias por meio de
reflexões é o mesmo que absorver experiências de outras pessoas e potencializar
suas habilidades para decisões mais rápidas, lidar com incertezas e ganhar mais
assertividade com o uso da intuição.
Nesta edição temas importantes ao
moderno gerenciamento de projetos são
discutidos, como usar intuição, ação e reflexão para melhorar o processo de decisão. E
ainda, como lidar com o comportamento e
a comunicação na formação de equipe de
projeto, além de outras questões atuais que
desafiam a área, como: agilidade aplicada
com governança de projetos, gerenciamento de issues, criação de indicadores para
inovação, CCPM para gerenciamento do
tempo em ambientes de multiprojetos, uso
do axiomatic design para concepção de
requisitos e desenvolvimento de técnicas
estocásticas para melhoria de estimativas.
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