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SUCESSO E
OS CICLOS
A influência dos ciclos nos resultados dos projetos é realmente percebida pelos gestores em todo seu espectro?
Considerem nesta reflexão as implicações dos ritmos de operação e como
lidar de forma deliberada em momentos específicos dos ciclos de um projeto.
Seriam os projetos e os ciclos antagônicos em suas formas essenciais?
Os modelos híbridos de gestão e a improvisação seriam respostas a
essa questão endereçando o problema com abordagens adaptativas e
às vezes disruptivas. Poderiam as crises econômicas serem evitadas ou
ao menos causar danos menores à sociedade se aprendêssemos com os
comportamentos cíclicos? Então vejamos.
Inerentes aos seres vivos – nascer, crescer, morrer – os ciclos ocorrem
também em todos os aspectos do cotidiano pessoal, social e econômico.

Afetam em diferentes proporções pessoas, nações, ecossistemas, sociedade, e podem ser momentâneos, circunstanciais, ou atravessar períodos de
gerações inteiras ou mesmo eras, enfim estão diretamente relacionados
a formas de consumo, necessidades, desejos, produtos, serviços, corporações e suas inovações.
Aparentemente quase tudo está envolvido num ciclo. Analogamente se
associa a imagem de um espiral aos ciclos.
Em seus vários tipos, níveis de recursividade ou amplitude, os ciclos
influenciam fortemente o ambiente e os indivíduos ao seu redor e toda
a forma de percepção sobre ritmos, modo de operação, produtividade ou
mesmo sobre o sucesso alcançado. Especialmente os ciclos relacionados
a “valores intangíveis”, que associam características nem sempre basea-

das num racional determinístico, apresentam latência própria e muitas vezes
imutável. Em outras palavras, nem sempre se consegue acelerar ou mudar
sua trajetória via interferência externa.
Em aparente contrassenso aos ciclos, um projeto em essência visa a planejar a fim do menor esforço. Analogamente, visa a percorrer a menor distância
entre dois pontos – uma reta.
Objetivamente visa a materializar uma estratégia corporativa em busca de
resultados, por meio de processos que estabelecem fluxos para encurtar os
ciclos e obter produtividade. Então os movimentos planejados visam à previsibilidade na caminhada – uma linha reta.
Espiral ou linha reta – a questão é qual o limiar de interferência nos ciclos sem prejudicar o potencial do resultado? Qual o impacto no desempenho
de cadeias produtivas – grandes ciclos artificialmente estabelecidos pelo poder econômico – reconsiderando a diversidade de ritmos dos ciclos? Como
a gestão de projetos deveria considerar em seus processos a coexistência ou
ruptura de ciclos?
Analogamente poderíamos imaginar que a tal reta deveria fazer parte do
raio da circunferência da espiral, deixando de ser um entrave ao seu movimento para tornar-se um suporte ao mesmo. Mas o tamanho e sentido dessas
retas são totalmente variáveis e orientados às curvas da espiral, exceto se o
movimento visa à ruptura do ciclo.
Neste sentido os modelos híbridos de gestão e a improvisação surgem
como direcionamento mais adequado para resolver questões como essas –
as abordagens de gerenciamento de projetos. Para inspirar estudos sobre o
equilíbrio entre essas duas forças-vetores aparentemente antagônicas por essência – projetos e ciclos, um bom início seria mapear seus elos e traçar um
forte alinhamento de conscientização das lideranças do projeto a respeito do
ritmo de cada tipo de ciclo e seus impactos sobre a percepção de sucesso nos
projetos. E também persuadir os stakeholders sobre o entendimento de que os
resultados de interesse comum estão indiretamente atrelados à estabilidade
dos ciclos e às suas diversidades de composições – analisando até mesmo a relação do envolvimento de um projeto com o ritmo da dissolução ou renovação
de um ciclo produtivo-econômico, temas que merecem esforços de pesquisa.
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