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Resumo:
A difusão dos projetos nas organizações envolve uma
metodologia que se distingue da Administração Clássica,
em conseqüência principalmente da incerteza ubíqua.
Esta deriva do grau de complexidade, singularidade e
severidade de objetivos. Inclui o desconhecido, o
acidental, o inesperado, o imponderável, o conturbado e o
arriscado. A aceitação da incerteza pelo gerenciador é
situacional, mas pode apresentar orientação positiva ou
negativa, condicionando o tipo de resposta oferecida pelo
gerenciador para enfrentá-Ia. Os processos gerenciais
compõem um sistema auto-organizativo, ocorrendo uma
compensação entre métodos e técnicas aplicadas. A
conclusão da pesquisa aponta para o entendimento de
que há uma arte para gerenciar projetos desafiadores,
complexos e singulares, recomendando desenvolver a
heurística como complemento na metodologia
preconizada para o gerenciamento de projetos.

Palavras-chave: Projetos; Gerenciamento; Incerteza;
Riscos.
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1. INTRODUÇÃO

"Ciência sem consciência é somente a ruína da alma"

- RABELAIS'

"Nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em

primeira instância, um problema da vida prática" - afirma MINAYO (1999, p.90) e

completa: "a escolha de um tema não emerge espontaneamente, da mesma forma que o

conhecimento não é espontâneo. Surge de interesses e circunstâncias socialmente

condicionadas, frutos de determinada inserção no real, nele encontrando suas razões e

seus objetivos".

Nas últimas décadas, maior atenção foi dedicada, no âmbito da

Administração, ao tema do gerenciamento (management, no inglês). Seja pela maior

exigência de desempenho de dirigentes de organizações, seja em decorrência das crises

e das turbulências que enfrentamos, gerenciar, isto é, manejar recursos escassos

enfatizando uma direção a seguir, tornou-se questão crucial. Contudo, gerenciar não é

tarefa exclusiva de dirigentes, há outro setor das organizações onde esta função se

desenvolveu e apresenta contornos específicos: os projetos.

Há diferenças significativas entre lidar com assuntos rotineiros, repetitivos

ou incrementais (objeto da Administração tradicional) e, de outro lado, lidar com ações

transitórias, focadas em objetivos desafiadores e muitas vezes complexos e singulares

(objeto do Gerenciamento de Projetos). A natureza ontológica dos projetos inclui

incerteza e riscos, o que dificulta sobremaneira a sua execução. SOFFRON (1986, p.85)

sugere que "basta dizer que crises, incerteza e suspense são reconhecidos como 'fatos

da vida' do gerenciador de projetos".

A Administração clássica há muito popularizou soluções que visavam evitar

o problema, reduzindo a variabilidade e complexidade dos processos, preconizando por

I Citado em MORIN & Le MOIGNE (2000, p.27)
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exemplo: divisão do trabalho; padronização e treinamento objetivando a uniformidade

da ação; estrutura organizacional estável; regras burocráticas; procedimentos

minuciosos e controle hierárquico. Este sistema não só parece destinado ao

esgotamento, como sugere HELOANI (2000), como nos projetos essas soluções ou não

são aplicáveis ou não apresentam efetividade. Deriva daí o esforço de consolidação de

novas soluções.

Enfrentar a incerteza é um desafio permanente para a ciência. Peter

BERNSTEIN (1996) na obra Against the gods: the remarkable story of risk, sugere que

a ciência, ao operar sobre o risco, oferece à Humanidade a oportunidade de não mais

ficar à mercê do destino, rejeitando o fatalismo que despreza a chance de interferir sobre

o futuro. Conclui que a ciência moderna e a sua propagação devem muito às tentativas

de enfrentar os riscos. MORRIS & HOUGH (1987, p.14) argumentam que a sociedade

não se desenvolve através de pequenos incrementos: foram os grandes e complexos

projetos que propiciaram saltos evolutivos. Daí decorre a importância de estudar a

abordagem do gerenciador de projetos diante de riscos crescentes. Toda metodologia

gerencial perpassa obrigatoriamente por esta questão. As diversas soluções aventadas,

vistas sobre este novo prisma, instigam o estudioso.

A ampla maioria dos especialistas brasileiros em projetos não praticam a

gestão de riscos. Em contrapartida, é no setor financeiro e securitário que esta

metodologia mais' se desenvolveu no século XX. Especialistas em Engenharia

Financeira (Project Financei para financiamento de projetos, há muito reconheceram a

existência de riscos, como aborda FINNERTY (1996), transportando as técnicas de

análise de riscos para o ambiente de projetos. Também no âmbito dos Métodos

Quantitativos para a Administração foram desenvolvidas técnicas que visam aprimorar a

racionalidade das decisões envolvendo riscos e incerteza (BAZERMAN, 1986; HERTZ

& THOMAS, 1983). Ainda assim, gerenciadores de projetos não as adotam, senão

quando se tornam normas nas organizações empreendedoras.

Para o tema riscos em projetos há uma farta literatura a respeito: as normas

mais difundidas no mundo, o PMBOK - A Guide to Project Management body of
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Knowledge (PMI2, 2001) e a 1S0-10.006 - Guidelines to Total Quality in Project

Management (ISO, 1998) incluem a exigência de gerenciar os riscos de projetos,

apresentando as técnicas aplicáveis. Dentre os manuais de projetos, destacam-se o livro

seminal de CLELAND & KING (1972) e o popular MEREDITH & MANTEL (1985),

que todavia negligenciam os riscos. Como literatura atual e renovada, destacam-se

FRAME (1995) e PINTO & KHARBANDA (1995). Específicos sobre o tema gestão de

riscos em projetos, destacam-se WIDEMAN (1992), COOPER (1987), WILLIAMS

(1995), RAFTERY (1994), DOWN et al. (1994), CHAPMAN & WARD (1997) e a

interessante pesquisa de MacCRIMMON & WEHRUNG (1986). Sobre a incerteza,

CYERT & MARCH (1963), MERRY (1995) e MORIN (1997). Sobre a psicologia da

gestão de riscos, referências importantes são TRIMPOP (1994), YATES (1992) e

SORRENTINO & RONEY (2000).

Ainda há, contudo, controvérsias. Enquanto a literatura e os treinamentos

endereçados a dirigentes os instigam a "correr" ou "assumir" riscos, pouco esclarecem

sobre a real eficácia das técnicas existentes. Poucos autores admitem que o gerenciador

deve ter um perfil empreendedor, optando por perfis fortemente técnicos e desprezando

a influência das atitudes na gestão. Pior: a ênfase usual é nos riscos vistos como

danosos, desprezando-se os riscos positivos, que fornecem oportunidades. A incerteza

na literatura de projetos é "prudentemente" desconsiderada, como se nada houvesse a

fazer diante dela. Grande parte da literatura enfoca a análise de riscos, discorrendo

sobre o uso de estatística no cálculo destes - porém há pouca literatura sobre a gestão

dos mesmos, isto é, sobre como os riscos são enfrentados em situações práticas.

Daí deriva o interesse do autor pelo tema desta pesquisa: compreender a

abordagem dos gerenciadores brasileiros diante das contingências que afetam seus

projetos. Trata-se de uma pesquisa exploratória, pois resulta de preocupação inédita. A

dificuldade em aferir o benefício real da gestão de riscos em projetos, ou de associar

graus de eficácia a determinadas metodologias vem impedindo a consagração dessa

metodologia. A abordagem por projetos nas organizações, mesmo com quase cinqüenta

anos de existência, ainda não se consolidou. Isto traz benefícios ao gerenciador em

termos de graus de liberdade e diversidade de métodos, mesmo aqueles considerados de

2 Por simplicidade, será usado em todo o texto o acrônimo PMI para designar o Project Management
Institute. Do mesmo modo, será usado ISO para designar International Standartization Organization.
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efetividade duvidosa. Uma pesquisa exploratória apresenta a vantagem de captar essa

diversidade, para que se possam inferir as aspirações e as atitudes do gerenciador.

Como se propõe de algum modo penetrar na subjetividade de gerenciadores

para compreender a forma como escolhem e aplicam determinado método, a pesquisa

qualitativa foi a opção escolhida. Não se buscou mapear a metodologia mais freqüente

ou mais eficaz, até porque o contexto de projetos passa por uma transição significativa:

os megaprojetos públicos,' indutores da consolidação dessa abordagem no país

escassearam, em razão da mudança no papel do Estado, enquanto florescem projetos no

âmbito das tecnologias de informação e nas empresas particulares em geral. Em

consequência, mudaram o porte dos projetos e as exigências da gestão. Nesse momento

de transição, importa mais qualificar a metodologia do que quantificar seu uso.

Este texto representa seis anos de indagação permanente e de satisfação pela

oportunidade de conhecer gerenciadores tão singulares quanto são os projetos que

gerenciam. Como toda investigação, a partir de um certo ponto seguiu um rumo próprio,

criando suas próprias demandas e determinando inferências adicionais.

A pesquisa apoia-se em três saberes distintos: o do autor (forjado na

experiência profissional em projetos), porém carregando de viés, preconceitos,

convicções e valores que ludibriaram o entendimento e a capacidade de generalização; o

saber científico (refletido nas referências a outros autores) e o saber vivencial dos

entrevistados (sob interferência do pesquisador, mesmo que se pretendendo nula). A

conjunção dos três saberes requer um esforço pertinaz de compreensão, que na verdade

só poderá ser completado pelo leitor, que em última instância é quem dá sentido a esta

pesquisa, enquanto a lê e critica. A ciência enfatiza primeiro o saber instituído, depois

as conclusões do autor, ainda não legitimadas, e só ocasionalmente remete às

contribuições práticas dos gerenciadores, ao senso comum. Em oposição, os praticantes

dos projetos, leitores igualmente desejados, podem preferir o saber vivido dos

entrevistados, eventualmente complementado pelas idéias do autor e por último, o

científico, porque carregado do maneirismo próprio de uma linguagem longamente

depurada. Para o autor, em contrapartida, interessaria sobretudo o que se pensou e

elaborou, e que forma um saber específico, a partir das experiências, das leituras, das

observações, da reflexão e da pesquisa.
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Enquanto pesquisador, mas também prático e aprendiz, o desejo deste autor

é integrar os três saberes, embora reconheça a dificuldade em fazê-lo. Uma forma

particular de expressão será tentada: declarações dos entrevistados que conferem

vivacidade ao estudo serão confrontadas com o saber institucionalizado que fornece

consistência, discorrendo sobre eles, de modo a agregar a própria compreensão do autor.

O percurso trilhado desde a concepção deste estudo será igualmente apresentado, já que

a maneira como amadureceu deixa marcas que vão sendo acumuladas ao longo do

processo e interferem, portanto, nos resultados.

1.1. REFERENCIAL DO AUTOR

É necessário comentar sobre o referencial do autor, pois ele também afeta os

resultados da pesquisa. MINAYO (1999, p.2l) ao optar pela pesquisa qualitativa, cita

LÉVY-STRAUSS (1975, p.215): "numa ciência onde o observador é da mesma

natureza que o objeto, o observador é, ele mesmo, uma parte de sua observação". Do

mesmo modo, CAPRA (1999) retrata a transformação de paradigmas e sugere uma

ciência epistêmica, onde reconhece a limitação da tese da imparcialidade do observador

diante de sua pesquisa.

o autor está envolvido com projetos há mais de vinte anos, desde o início de

sua carreira como engenheiro. Atuou depois em consultoria especializada no assunto e

mais tarde, no ambiente acadêmico, continuou a gerenciar projetos, desta feita em

programas de educação continuada específicos para organizações. Exposto a tais

experiências vem adquirindo as habilidades de planejar, gerir contratos, formar e gerir

equipes temporárias, controlar desempenhos. Todavia, no momento em que iniciou esta

pesquisa não havia ainda desenvolvido a habilidade de gerir riscos de projetos, e essa

habilidade nem era valorizada em seu meio profissional.

Engenheiro militante, desde cedo foi treinado na doutrina do positivismo,

paradigma ainda vigente nas ciências exatas. A busca de exatidão forma perfeccionistas

hábeis no raciocínio lógico (a expensas de outras formas de pensamento, do intuitivo

por exemplo) e no analítico (isolando-o da síntese) no qual se reúne uma lógica linear e
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causal. Essas condições incentivam à introspeção e inibem as relações interpessoais.

Formação que é, como se percebe, deformadora. Esta formação educacional do autor

foi tão poderosa que suplantou a educação recebida dos pais, humanista e de cultivo às

artes - pois filho de um psiquiatra e de uma jornalista especializada em arquitetura.

Esta formação técnica favoreceu a adoção de uma abordagem funcionalista,

voltada à solução de problemas. A prática do gerenciamento de projetos levou-o a

desenvolver a habilidade de planejamento, privilegiando a heurística dos planos e o

controle da ação. Mas os inúmeros problemas de gestão e a ausência de teorias

consagradas nesse campo semearam inúmeras indagações, preparando o terreno para a

pesquisa atual.

Depois de atuar por 5 anos na construção predial, o autor passou a atuar em

uma consultoria em projetos, onde foi atraído pelo referencial da teoria de sistemas e em

particular, pela dinâmica dos sistemas abertos, como exposto em BIEZUS et al. (1986).

Fritjof CAPRA (1982) com o livro Ponto de mutação reforçou esse novo paradigma,

ampliando o entendimento do autor na direção da biologia, ecologia e epistemologia.

Durante anos a seguir, o desafio passou a ser abdicar do pensamento puramente linear e

causal, para compreender os projetos como sistemas abertos à interação com diferentes

atores, contextos e contingências. A interdependência entre as partes e seus efeitos:

entropia negativa, diferenciação e eqüifinalidade (von BERTALANFFY, 1976)

serviram de referencial desde então.

Os críticos da visão sistêmica alegam, com justa razão, que esse referencial

despreza a contribuição das ciências sociais e da psicologia em particular. Ao decidir

pelo tema Gestão de Riscos nesta tese, essa lacuna foi precocemente evidenciada.

llustrando o fato, uma professora de negociação em cursos para executivos ironizou:

"alguns pensam que a vida é lógica, mas não, a vida é na verdade, psicológica,,3.

Os paradigmas do autor foram confrontados pela leitura de Henry

MINTZBERG (1973, 1994 e 1995a) das obras: The nature of managerial work; The

rise and fali of strategic planning e Criando organizações eficazes: estruturas em cinco

3 Prof. Eliana Sader Souza.
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configurações. Dirigentes assistemáticos, atraídos pelo verbal e cujas atividades são

marcadas pela brevidade, variedade e fragmentação formavam uma visão muito

diferente da preconizada. A reduzida efetividade dos planos cartesianos e o predomínio

de estratégias ditas emergentes também indicava a ineficácia de uma gestão prescritiva e

impositiva. E a influência dos arranjos organizacionais também confrontava a noção de

coordenação das atividades.

Estudar as técnicas de gestão de riscos não representou dificuldade, mas

compreender as atitudes dos gerenciadores significou ir muito além desses paradigmas.

O autor fez formação em dinâmica de grupos, atraído pelo interesse por questões

psicossociais. Buscava ampliar sua competência como professor em cursos de Educação

Continuada da EAESPIFGV onde lecionava desde 1988. Tornou-se professor dessa

instituição por conta da especialidade em projetos. Seu sucesso inicial deveu-se mais à

adequação a um público com formação predominante em Engenharia que ao talento

como professor. Mas o ambiente da FGV e a amplitude do ensino de Administração

representaram novas oportunidades de aprendizagem.

Era senso comum que os principais insucessos em projetos no Brasil

deviam-se muito mais a problemas de gestão que à falta de competência técnica em

engenharia. Mas o gerenciamento de projetos advogava as mesmas teses que o

consagraram na década de 60: ênfase em planejamento e em organizações matriciais.

No início do doutorado, o autor decidiu por temas ligados a projetos, na perspectiva

funcionalista de buscar novos e mais eficazes métodos de gestão. Sobressai, da revisão

preliminar da literatura, a gestão de riscos. Este método parecia promissor, e

surpreendia que ninguém o adotasse nos projetos brasileiros. Esta indagação marcou a

escolha do tema, permitindo elaborar a primeira versão do problema de pesquisa.

Durante' a elaboração da pesquisa a visão sistêmica mostrou-se limitada e

um referencial subsequente emergiu, com a leitura de Fritjof CAPRA (1999), Ilya

PRIGOGINE (1996) e Edgar MORIN (1997): o da teoria da complexidade, caos e auto-

organização, que fornece elementos para entender processos distantes do equilíbrio. A

teoria contingencial, de BURNS & STALKER (1961), LAWRENCE & LORSCH

(1967) e THOMPSON (1976) conquistou igual relevância, como se verá.
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Esse processo de ampliação e mudança de referenciais teóricos traz como

conseqüências a fragmentação do processo de maturação dos conhecimentos e a

confusão entre referenciais, ao menos enquanto não forem profundamente assimilados.

É o risco da "polimatia", o saber de coisas desconexas. Mas o desafio de um doutorado

era exatamente esse, e daí o esforço em empreendê-lo. MADSEN (1992) sugere com

grande perspicácia, diversas armadilhas que afligem um doutorando: entusiasmo demais

com pouco foco; leitura compulsiva; procrastinação; independência demais; isolamento

- incrível a aderência com o processo porque passou o autor, até que fosse possível

concluir a redação da tese. Se essa confusão entre referenciais é desvantajosa para a

pesquisa, há pelo menos um aspecto em que ela pode ser benéfica: ao realizar uma

pesquisa exploratória, certas nuanças poderão ser consideradas, ampliando-se o campo

da pesquisa. E se isso aponta em direção a uma interdisciplinaridade, tanto melhor, pois

remete a uma compreensão mais abrangente da gestão. Em um mundo a cada dia mais

complexo, apresentar diferentes pontos de vista tornou-se uma exigência.

Um último fato merece ser apontado. Desde o início da pesquisa ocorreu em

nosso país um "Movimento em prol da reorganização do gerenciamento de projetos",

cujo envolvimento precoce rendeu ao autor o cargo de vice-presidente e agora

presidente da associação profissional que daí resultou. Essa condição certamente

facilitou o acesso a entrevistados, mas pode ter influenciado os resultados da pesquisa.

1.2. APRESENTAÇÃO DO TEXTO

o roteiro seguido desde o projeto de pesquisa e da qualificação, incluindo a

pesquisa de campo, até desembocar neste texto teve por referência CASTRO (1976),

HEGENBERG (1976), GOODE & HATT (1968), MADSEN (1992), MINAYO (1999)

e SPINK (1999). O sumário deste texto será a seguir delineado.

O capítulo 2 introduz o problema de pesquisa, sua ongem e evolução.

Discute a metodologia adotada, indicando o enfoque escolhido, a amostragem etc.

Ainda que imperfeitas, essas definições determinaram muito do que foi elaborado e

portanto compõem a base mais importante para esta investigação.
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o capítulo 3 destina-se à formação de um referencial teórico. Visa explorar:

a complexidade e a incerteza enquanto desafios contemporâneos da humanidade; o

contexto das organizações que as enfrentam; a natureza dos projetos (e como eles

compõem um campo privilegiado de estudo de abordagens frente à incerteza); a

incerteza, os riscos e as atitudes engendradas tanto por leigos como por especialistas; o

gerenciador enquanto sujeito e alguns estilos de gestão; a metodologia tradicional

preconizada para o gerenciamento de projetos; em particular, a metodologia adotada

para a gestão de riscos. Embora longo, este capítulo é crucial para a compreensão dos

conceitos adotados, para a estruturação do problema e identificação do contexto em que

estão inseridos os gerenciadores abordados.

o capítulo 4 apresenta a análise de conteúdos das entrevistas, organizadas

em categorias a partir de alguns fragmentos.' De início, apresenta uma síntese dos

entrevistados e reflete sobre a percepção. deles acerca dos riscos, pois sem o

entendimento prévio deste fator seria mais difícil compreender o restante. Em seguida, o

capítulo sugere diferentes clivagens para a pretendida categorização e apresenta a

escolha considerada mais fértil e abrangente. Depois de analisadas as categorias, foi

possível produzir esquemas para cada categoria abordada.

o capítulo 5 apresenta as inferências e a discussão sobre o material

categorizado. Organizado por questões, fornece digressões sobre a natureza de projetos

e as abordagens gerenciais associadas. O capítulo 6 remete às conclusões da pesquisa,

resultado das inferências do capítulo anterior.

Como decorrência das conclusões, o capítulo 7 apresenta as limitações da

pesquisa e sugere temas para estudos' futuros. O capítulo 8 apresenta as referências

bibliográficas consideradas na pesquisa. De modo a completar o texto, os anexos

reúnem em sequência: a) um glossário, necessário já que existe um jargão próprio do

setor; b) a reprodução das entrevistas efetuadas.
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2. METODOLOGIA DA PESQUISA

"Nenhuma questão é tão difícil de responder como aquelas

cuja resposta é óbvia" - G. BERNARD SHAW'

Este capítulo discute a concepção desta pesquisa, as definições

metodológicas, suas particularidades e formas de aplicação, o perfil dos entrevistados e

parâmetros de análise do material coletado. O capítulo apresenta duas seções, a primeira

destinada a melhor delinear o foco do estudo e a segunda destinada ao método.

A primeira seção delimita as justificativas de um estudo dos riscos em

projetos. Apresenta objetivos e problema da pesquisa. A segunda seção discute a

escolha das principais definições metodológicas: pesquisa qualitativa e exploratória; a

entrevista como instrumento de coleta; as dificuldades 'para a análise de conteúdos. O

universo da pesquisa, a amostragem e o esforço de campo são apresentados. Como

complemento, esta seção remete aos pressupostos adotados pelo pesquisador, pois estes

esclarecem muito do que foi adotado na pesquisa.

2.1. FOCO DA PESQUISA

JUSTIFICATIVA

Compreender a natureza dos projetos é a principal justificativa para a

pesqUIsa, pois se eles demandam um gerenciamento tão específico e diferente da

Administração clássica, podem vir a constituir uma especialidade. Há cada vez um

maior número de projetos em andamento nas organizações, afetando e envolvendo

parcela cada vez maior de funcionários e gestores. Contudo, esta especialidade ainda

não faz parte do currículo obrigatório de cursos de Engenharia ou Administração, nem

mesmo na pós-graduação. Não apenas não é ensinada, como pouca literatura se

produziu sobre o tema e seus seguidores ainda formam um grupo reduzido.

I Citado em AUDEN & KRONENBERGER (1993, p.340).
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Compreender os estilos, as abordagens e os instrumentos adotados por

típicos gerenciadores de projetos justifica-se também, pois permite Iançar luz sobre

aspectos ainda nebulosos da gestão. O desafio é grande e esta pesquisa não será

suficiente para cumpri-lo, mas pretende ao menos reconhecer quais são as questões

básicas que determinam a efetividade em projetos.

Outra justificativa deve-se aos aspectos técnicos do gerenciamento de

projetos. Project Management Systems, softwares para microcomputadores, têm uma

ampla difusão mesmo entre leigos, desejosos de planejar seus projetos, porém não

incluem, em sua ampla maioria, dispositivos e rotinas para a gestão de riscos. Diversos

outros instrumentos gerenciais disputam a atenção dos gerenciadores. Torna-se

importante aferir a importância relativa das técnicas de gestão de riscos no "pacote"

metodológico adotado por gerenciadores.

Enquanto enfrentar riscos admite um número razoável de técnicas, enfrentar

a incerteza pode ser diferente. Lançar luz sobre a incerteza presente nos projetos pode

justificar, adicionalmente, o esforço de pesquisa. Qualquer contribuição relevante nesse

pormenor poderá ter enorme repercussão, inclusive confrontando renitentes paradigmas.

AMPLITUDE

O presente estudo se aplica tanto a projetos públicos, particulares ou do

terceiro setor, de quaisquer campos de aplicação, todavia restritos aos que apresentam

desafio, complexidade e singularidade, para não confundir-se com projetos triviais,

corriqueiros ou repetitivos.

Recorde-se que a metodologia de gerenciamento de projetos no Brasil foi

forjada em megaprojetos públicos a partir dos anos 50, por exemplo na construção de

usinas hidrelétricas (BIEZUS et al., 1986; SABBAG, 1985). Não só no setor de

construção pesada a prática dos projetos foi forjada, mas também nos setores de

petróleo, defesa e aeroespacial. Nas últimas décadas difundiu-se mais nas organizações

particulares e atualmente difunde-se também no terceiro setor, cujas operações,

dependentes de financiamento, são empreendidas na forma de projetos. Nota-se um
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retorno às origens: o Governo Federal brasileiro, depois de converter em projetos as

obras prioritárias da gestão 1995-1998, no que foi denominado "Plano Brasil em Ação",

na gestão 1999-2002 decidiu por universalizar o conceito: adotou a tese do Orçamento-

Programa, determinando que todas as atividades federais fossem "projetizadas" no

chamado "Plano Avança Brasil,,2, em atendimento à exigência constitucional do PPA -

Plano Plurianual 2000-2003. Com isso, a abordagem por projetos retoma revigorada e

atualizada ao setor público.

Em uma organização contemporânea, há projetos para implantação de uma

nova unidade fabril, nova loja ou escritório. Empresas atuantes em Pesquisa e

Desenvolvimento sempre o fazem em projetos para novos produtos ou serviços. Sempre

que se pretende implantar um novo processo produtivo, ou novas metodologias ou

sistemas de trabalho, adotam-se projetos. Organizações ou setores dedicados às

Tecnologias de Informação adotam a abordagem de projetos para o desenvolvimento de

softwares, por exemplo. Em quaisquer setores das organizações há projetos: há

Programas da Qualidade Total, como exemplo de inúmeras iniciativas empreendidas na

forma de projetos; há Programas de Desenvolvimento Gerencial, exemplo da área de

Recursos Humanos; há projetos nos campos da Mercadologia e das Finanças, também.

No campo estratégico, abundam exemplos: além dos projetos de mudança estratégica,

há projetos de consultoria, "projetos especiais" dedicados a novos negócios etc.

Mesmo no ambiente acadêmico ou científico, há exemplos: projetos de

pesquisa poderiam apresentar maior eficiência e eficácia caso houvesse um

gerenciamento sistemático de sua execução. A abordagem por projetos, isto é, a

tentativa de isolar certas atividades rotineiras transformando-as em projetos, pode ser

observada quando se trata cada edição de um curso único (não "regular", portanto)

como um projeto, o que é comum no campo da extensão universitária.

Portanto, a produção de conhecimento no campo dos projetos pode

interessar a um público tão abrangente quanto o público tradicional da Administração.

O mesmo se dá em relação a outros setores: diversos campos do conhecimento são

envolvidos nesta pesquisa, dentre eles:

2 Ver http://www.abrasil.gov.br. acesso em 02/0112002.

http://www.abrasil.gov.br.
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• Produção e Engenharia, no que concerne a avaliação e implantação de projetos,

gestão de fornecimentos por encomenda e execução de programas de melhoria;

• Administração Geral, quanto a métodos e processos de gestão, comportamento

organizacional e empreendedorismo;

• Pesquisa Operacional, no que tange a processos decisórios e métodos quantitativos;

• Ciências Humanas em geral, quando envolve atitudes e comportamentos frente ao

risco e à incerteza, relacionamento interpessoal e grupal;

• Filosofia, quando lida com conhecimento, complexidade, incerteza e caos.

OBJETIVOS

É objetivo geral da presente pesquisa ampliar o conhecimento sobre a

abordagem dos gerenciadores brasileiros diante da incerteza e dos riscos, baseada na

escolha e uso particular de instrumentos gerenciais. Um objetivo específico do estudo

envolve associar a percepção da incerteza e dos riscos que afetam o gerenciador, em

relação às atitudes e aos comportamentos relativos.

ESTÁGIO ATUAL

A gestão de riscos não é praticada de forma evidente ou sistemática em

projetos no país, apesar da importância que lhe é atribuída nos países desenvolvidos, ao

menos nos projetos de grande porte ou alta tecnologia.

Ao elaborar uma bibliografia sobre riscos em projetos, WllLIAMS (1995)

inicia a sua análise buscando uma medida de importância do tema, e o faz levantando

evidências de que há inúmeros insucessos na execução de projetos que são creditados

não à competência técnica claudicante, mas sobretudo à competência gerencial ao lidar

com riscos e incerteza. Citando pesquisas efetuadas desde a década de 1950, o autor

relata exemplos assombrosos. Por exemplo, o Governo do Alasca, EUA, considerou

"imprudente" o gasto de US$ 1,6 bilhões no Oleoduto Trans-Alasca, dentre os US$ 8

bilhões consumidos no projeto. O Programa Apollo da NASA, levou o homem à Lua a

um custo de US$ 21 bilhões, apenas US$ 1 bilhão acima de sua estimativa inicial - o
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que seria um grande êxito, não fosse o fato de que a estimativa original já incorporava

US$ 8 bilhões como "reserva para contingências", cita Williams. Ou então uma

auditoria do Banco Mundial em 1984 sobre empréstimos a obras de infra-estrutura no

terceiro mundo, que relata estouros de orçamento de até 560% e média de prorrogação

de prazos de 61%. Cita também auditoria no campo da defesa norte-americana: em

1980, registra fatores de custo (custo real sobre previsto) de 1,5 a 3,0 em projetos de

"alto risco"; em 1988, outra auditoria, referindo-se a 246 projetos do exército norte-

americano, menciona estouros de custos de -21 a +437% e estouros de prazos de -8 a

+74 semanas.

Em que pese a estupefação causada por esses exemplos, esse autor, todavia,

trata apenas de alguns dos riscos em projetos: estouro de prazos (considerado o mais

tratado na literatura); estouro de custos (onde há farta produção proveniente do setor

financeiro) e risco de desempenho global. Para enfrentar os riscos, Williams reputa

como mais relevante a repartição dos riscos, no âmbito da Gestão de Contratos. Não

indica, contudo, se para o conjunto dos riscos potenciais é usual a aplicação metódica e
,

sistemática da análise e desenvolvimento de respostas aos riscos.

MORRIS & HOUGH (1987, p.7) resumem a sombria realidade: "Há poucos

relatórios mostrando subconsumo [underruns, no original] ... Em todos os outros casos,

representando 3500 projetos extraídos de todo o mundo em muitos diferentes setores,

superconsumo [overrun, no original] é a norma, representando tipicamente entre 40 e

60 por cento, embora maiores porcentagens de superexecução sejam encontradas em

um número de agrupamentos, particularmente em certos projetos de defesa e na

indústria nuclear norte-americana:".

Como se vê, a análise de riscos freqüentemente é limitada. Para engenheiros

prevalece a gestão dos riscos sobre prazos, tal é a difusão das Redes de Precedência4

PERT/CPM como instrumento de planejamento (JOHNSON et al., 1963; CLELAND &

KING, 1975). Financistas lidam com o risco em investimentos servindo-se de outras

técnicas: Valor Monetário Esperado, por exemplo (MacCRIMMON & WEHRUNG,

3 Traduzido do original em inglês.

4 Ver Glossário.
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1986). O Gestor de Contratos dirige sua atenção para mitigar ou repartir os riscos em

contratos, registrando-os minuciosamente no pacto contratual (WIDEMAN, 1992). O

administrador preocupa-se mais com a qualidade das decisões sob risco e a efetividade

da prática de gestão. Todavia o ambiente contemporâneo de projetos requer uma

abordagem integrada não só para a análise mas também para o desenvolvimento de

respostas aos riscos.

No Brasil, ainda não há pesquisas relacionando riscos em projetos, regras de

convivência e seus efeitos sobre a gestão. Em exemplo pioneiro, SOLDANI (1998)

analisa três casos recentes comparando prazos, custos e satisfação do empreendedor,

todavia sem entrar no mérito dos modelos de gestão. Também não indica a existência de

sistemática de análise e respostas aos riscos.

Estranha a reduzida prática da gestão de riscos em nosso país. Faltaria aos

gerenciadores brasileiros acesso ao conhecimento gerado nos grandes centros? Haveria

entre nós um desenvolvimento incipiente da metodologia gerencial? Ou, ao contrário, os

gerenciadores brasileiros conviveriam tão naturalmente com riscos que tenderiam a

negligenciar a sua gestão sistemática? A capacidade do gerenciador brasileiro de

conviver com uma quase hiperinf1ação, a usual abordagem situacional expressa no

popular "deixa rolar para ver como é que fica", o fatalismo habitual que determina que

"toda obra atrasa", "orçamento sempre estoura", "o futuro a Deus pertence" ou "deu

no que deu" - tudo parece concorrer contra uma intervenção ativa sobre o risco em

projetos no Brasil.

"Where is a will, there is a wai" afirma um antigo provérbio celta. No

Brasil a sabedoria popular afirma: "só erra quem faz" e "quem não arrisca, não

petisca", eqüivalente ao anglo-saxão: "nothing ventured, nothing gained". Todavia,

poucos gestores distinguem oportunidades em meio ao que é arriscado ou

desconhecido, incerto, inesperado, acidental ou imponderável. É de se supor que uma

fraca percepção das fontes de risco limite amplamente a gestão. Em muitos projetos a

enorme lista de riscos potenciais, se viesse a ser explicitada, provavelmente alarmaria

muitos dentre os ingênuos gerenciadores. A percepção dos problemas em potencial pode

5 "Onde há vontade, há um caminho ".
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ser condicionada pela atitude do gestor: a aversão ao risco pode afetar a amplitude e a

classificação dos riscos. Há ocasiões em que oportunidades e riscos se confundem, e são

desprezadas tão somente pela dificuldade em lidar com elas.

Ambientes cada vez mais complexos demandam modelos de gestão ainda

mars sofisticados. Quanto maior a incerteza, seja aquela inserida na execução do

projeto, seja a incerteza crescente no contexto contemporâneo, maior o desafio da

gestão. Em resposta ao problema, o gerenciador poderia eleger em cada caso um

conjunto de instrumentos gerenciais de sua preferência. Interessa nessa pesquisa

compreender o que norteia essa escolha e qual expectativa é gerada em torno da eficácia

pretendida.

PROBLEMA DA PESQUISA

o problema da pesquisa envolve a compreensão de como a percepção de

gerenciadores brasileiros acerca da incerteza e dos riscos afeta o gerenciamento de

projetos desafiadores, complexos e singulares.

Questões complementares:

a) A inexistência ou a fragilidade da gestão sistemática de riscos desenvolve práticas

alternativas de modo a permitir ao gerenciador conviver com a situação?

b) A abordagem situacional no gerenciamento de projetos desafiadores, complexos e

singulares decorre de fragilidade analítica e projetiva ou seria uma resposta

intencional à incerteza?

Entende-se, provisoriamente, por desafiadores, complexos e singulares os

projetos especiais, únicos ou ocasionais que apresentam objetivos severos, tecnologia

complexa, interfaces intrincadas e/ou interesses múltiplos e interdependentes. Esta

delimitação visa promover maior distinção entre projetos e atividades repetitivas.
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Quanto às questões complementares, parte-se do pressuposto de que se o

gerenciador busca persistentemente a efetividade em cumprir as metas do projeto mas

não pratica a gestão sistemática de riscos, alguma adaptação ocorre na metodologia

gerencial, seja nas práticas alternativas, seja numa ênfase no situacional, que não

previne riscos, confiando na capacidade de resolve-los quando e se vierem a se

transformar em problemas reais.

Vale a pena comentar sobre o enfoque adotado para o problema da pesquisa

e sua evolução. De início a pesquisa parecia eminentemente funcionalista: pretendia-se

qualificar o uso dos instrumentos gerenciais usuais e, em particular daqueles dedicados

à gestão de riscos. Logo percebeu-se que o composto de instrumentos praticados por

gerenciadores era fruto de escolhas deliberadas, deslocando-se o foco para suas atitudes.

Sabe-se que a aceitação de risco varia entre as pessoas e os instrumentos escolhidos que

podem estar associados a atitudes conservadoras ou empreendedoras. Mas atitudes

podem não ser o único determinante nas escolhas: há aspectos culturais, o

desconhecimento relativo de instrumentos de gestão (em um ambiente dominado por

engenheiros, com pobre formação em gestão) e a perícia, que estabelece formas

especiais de aplicação desses instrumentos. Desse modo, optou-se por enfocar no

problema de pesquisa a "abordagem" do gerenciador, mais apropriada a uma pesquisa

exploratória que visa a compreensão sistêmica do tema. Também houve evolução no

conceito de risco, já que ao longo do tempo percebeu-se que enfrentar incertezas é um

desafio que poderia tomar-se mandatório na configuração dos instrumentos gerenciais.

Embora pareça tênue a diferença entre os termos, na prática gerencial ela é notável, pelo

impacto que pode causar. Em geral, o foco de uma pesquisa tende a se estreitar ao longo

de sua execução. Neste caso ele foi dilatado, o que sempre representa algum risco

adicional. Todavia, tomou-se melhor definido, o que pode ter sido benéfico.

PRESSUPOSTOS

Gareth MORGAN (1983, p.377) alerta para os pressupostos no ambiente da

pesquisa social: "pressupostos tornam as confusões pesquisáveis, freqüentemente ao

custo de uma grande super-simplificação, e de um modo altamente problemático".
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Thomas KUHN (1996) analisa o papel dos paradigmas· na pesquisa científica, indicando

sua importância, sugerindo que a comunidade científica edifica seu trabalho sobre

pressupostos aceitos sem refutação, e eles são basicamente não-científicos. Porém, ao

tentar explicitar os pressupostos que norteiam eformatam uma pesquisa, conquista-se a

possibilidade de examinar, avaliar e criticar as escolhas feitas em termos metodológicos,

o que é, sem dúvida, relevante para a consistência da pesquisa. Nessa perspectiva, os

pressupostos adotados nesta pesquisa foram:

• Projetos são gerenciados de um modo diferente de atividades contínuas e rotineiras;

as soluções tradicionais' da Administração não podem ser irrefletidamente

generalizadas a projetos, já que a natureza deles é distinta;

• Como riscos e incerteza são, em grande medida, abstrações, gerenciá-los depende

de uma adequada percepção de situações e problemas potenciais. Lidar com riscos

significa interferir na execução ou controlar aquilo que for controlável;

• Admite-se a possibilidade de que a gestão dos riscos e da incerteza não seja

sistemática, mas nesse caso julga-se necessário compensar sua fragilidade com o

concurso de outros instrumentos e técnicas gerenciais; do contrário, a gestão

poderia ser considerada omissa, passiva ou negligente;

• A gestão não é puramente racional nem suficientemente regrada para otimizar o

desempenho da gestão. Portanto, a cultura, os valores e as competências, bem como

as atitudes diante dos riscos, estabelecem estilos e afetam a prática gerencial.

2.2. METODOLOGIA ADOTADA

PESQUISA QUALITATIVA

Não há evidências de que o insucesso na execução de projetos deve-se a

omissões no gerenciamento em geral e na gestão de riscos em particular. Há tantos

fatores que afetariam a execução de um projeto que poderia tornar-se inexeqüível uma

pesquisa acerca dos efeitos de riscos sobre o êxito da gestão. Este foi o primeiro
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problema encontrado nesta pesquisa: não há registros de insucessos em projetos

brasileiros e nem julgou-se possível conceber uma pesquisa quantitativa com este

objetivo. Insucessos atraem culpabilidade, o que limita o seu uso na busca de novos

conhecimentos.

Medir a eficácia do gerenciamento em projetos singulares compõe outro

desafio. A variedade de projetos e campos de aplicação é tão grande, que torna

impossível a interpretação em uma pesquisa quantitativa, podendo induzir a falsas

generalizações.

Definir o sucesso da gestão também é outra fonte de problemas. Somente

atingir as metas (quase sempre antagônicas) de custo, prazo, qualidade, desempenho e

benefícios esperados não' é suficiente, pois igualmente se deseja uma execução

harmoniosa, livre de improvisos e conturbações. Por outro lado, é possível que a

execução pacífica seja fruto muito mais do empenho dos executores em assegurar a

coordenação das ações, do que da atuação firme e pró-ativa do gerenciador enfocando

resultados. E sem aferir a conduta do gerenciador, não há como escrutinar as soluções

experimentadas e seus efeitos. Este foi outro problema considerado.

Outra questão refere-se à temporalidade em um setor que passou por altos e

baixos nas últimas décadas, acompanhando; a maior e a menor capacidade de

investimentos do Estado brasileiro; as oscilações macroeconômicas que afetam os

investimentos privados; as crises políticas, levando ao impedimento do Presidente da

República em passado não tão remoto; as crises da engenharia brasileira no início dos

anos 80 e novamente nos anos 90. É de se supor que projetos notáveis poderiam não

estar em curso no momento da pesquisa. Todavia, para referir-se ao passado em termos

quantitativos, poderia requerer metodologia aqui encarada como inviável.

Também considerou-se que em uma pesquisa quantitativa a respeito desse

tema as variáveis pesquisadas tenderiam a ser muito abstratas, distantes das ocorrências

executivas, resultando em medições bastante gerais e impedindo o aprofundamento da

análise. Tanto riscos como incertezas são intangíveis, desaconselhando, uma vez mais, a

adoção de pesquisa quantitativa.
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Portanto, estas condições determinaram a escolha de pesquisa qualitativa,

pela dificuldade em produzir inferências estatísticas válidas para o objeto em estudo. A

pesquisa qualitativa apresenta a vantagem de lidar com um grande número de atributos

simultaneamente. Enquanto não se classifica e pondera a influência de cada atributo, o

que se apresenta é uma visão integrada da abordagem do gerenciador.

MINAYO (1999, p.10) define as metodologias de pesquisa qualitativa como

"aquelas capazes de incorporar a questão do SIGNIFICADO e da

INTENCIONALIDADE como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais".

Para a autora, estas metodologias não são alternativa às abordagens quantitativas,

fundadas na estatística e portanto objetivas, mas abordagens que pretendem aprofundar

o caráter do social e as dificuldades de objetivação do conhecimento daí decorrentes.

Ela (ibid., p.44) sugere que "os seres humanos não são simples forma, tamanho e

movimentos: possuem uma vida interior que escapa à observação primária. Daí a

dificuldade na prática da pesquisa da 'neutralidade' e da 'objetividade'. Seria

necessário desconhecer, ignorar,' considerar irrelevantes os estados mentais tanto do

observador como dos atores sociais".

Por que uma pesquisa qualitativa? A idéia é produzir inferências sobre as

percepções e atitudes dos gerenciadores de projetos desafiadores, complexos e

singulares. Com isso, evita-se a dificuldade em observar os comportamentos reais deles

em seus projetos singulares, bem como a dificuldade em relacionar estes

comportamentos com medidas de sucesso casuais diante da complexidade desses

projetos.

GOODE & HATT (1968, p.399) sugerem que as precauções do cientista

são as mesmas na pesquisa qualitativa ou quantitativa: são precisas as observações?

Podem ser reproduzidas por outros pesquisadores? Os dados realmente satisfazem as

exigências do problema, isto é, realmente demonstram as conclusões?
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PESQUISA EXPLORATÓRIA

Diante do desafio que se coloca diante do objeto e do problema de pesquisa,

a opção foi por explorar o campo. A respeito da dificuldade em generalizar, GASSE

(1982, p.65) ao tratar de pesquisas sobre empreendedorismo encontra problemas

similares aos listados acima:

"Há grupos especificos de pessoas, objetivos e orientações [...]
pequenas empresas apresentam processos elaborados pelo
empreendedor numa base ad hoc, esporádica e que depende
mais das contingências do ambiente e da percepção do
empreendedor que de um modelo gerencial [...] como muitos
estudos lidam com questões 'sensíveis' em que a informação é
difícil de obter, enfraquecem a pesquisa e sofrem de falta de
rigor na análise. Embora empíricas, as pesquisas são no
máximo exploratórias".

Enquanto pesquisa exploratória, a expectativa deste trabalho é começar a

compreender os processos, investigando um conhecimento ainda nascente, o que tornará

útil, no mínimo, a tentativa de estruturação teórica que servirá para futuras pesquisas.

Acredita-se inclusive que a pesquisa exploratória pode preceder às pesquisas

quantitativas, ocasião em que serão fundamentadas em hipóteses provisórias levantadas

qualitativamente.

Leonidas HEGENBERG (1976: p.133), ao criticar o método indutivo que

adota como ponto de partida a minuciosa observação, comenta: "observações são

sempre, no dizer de Karl Popper, interpretações e interpretações se fazem à luz de

teorias". O problema da pesquisa ditará o que é relevante observar permitindo, de forma

dedutiva, a elaboração de conjeturas que se tentará falsear, "único processo

verdadeiramente conclusivo para avaliá-las" sugere o autor.

No caso presente, a própria noção de singularidade precisa ser esclarecida

antes de permitir a elaboração de pesquisas quantitativas. É necessário classificar

projetos? Ou de outra forma: a metodologia gerencial é generalizável, respeitando certos

requisitos de eficácia? A pesquisa exploratória qualitativa apresenta vantagens em lidar

com essas questões. Em princípio, sugere HEGENBERG (1976: p.162) que "para haver

ciência é necessário começar ignorando diferenças. Estas serão talvez, objeto de
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atenção posterior, desde que modelos satisfatórios tenham sido construídos [...] A

ciência não procura a descrição completa do universo, mas padrões gerais, ou leis,

aptas eventualmente, a explicar diversidades individuais".

LEVANTAMENTO DE CAMPO

MINTZBERG (1973, apêndice B) identifica sete métodos usados no

levantamento de campo em pesquisas sobre o trabalho de dirigentes: fontes secundárias

(correspondências e entrevistas com informantes); entrevista e questionário; incidentes

críticos; diário; amostragem de atividades (em intervalos aleatórios); observação não

estruturada e observação estruturada (registrando categorias de atividades). O autor

sugere que fontes secundárias permitem apenas coletar dados incompletos com a

maioria dos dirigentes; entrevista, a mais 'simples forma de pesquisa, é considerada por

ele como pouco confiável e "desapontadora", pois exige que o pesquisado se torne ele

mesmo o pesquisador de seu trabalho e não há evidências de que este o faça com

eficácia; as demais formas pareceram ao autor proveitosas.

Decidiu-se aqui adotar a técnica das entrevistas, sem cultivar a expectativa

de que os entrevistados pudessem efetuar e verbalizar profundas reflexões, mas

desejando coletar valores, crenças, dados anedóticos e percepções de riscos. Em alguns

casos, as entrevistas mais se pareceram com histórias de vida, que tem a vantagem de

apresentar o percurso trilhado. em direção à maturidade no gerenciamento de projetos.

Das demais formas comentadas por Mintzberg pareceu bastante promissora a técnica do

incidente crítico, pois poderia evidenciar comportamentos em situações atípicas,

exatamente as situações onde a incerteza ou os riscos se manifestam. Dada a

subjetividade do problema da pesquisa, não parecem úteis as técnicas estruturadas

(diário, observação estruturada), muito menos a amostragem de atividades.

MINA YO (1999, p.99) compara a entrevista a uma "conversa com

finalidade", visando propiciar a "abertura, ampliação e aprofundamento da

comunicação", além de "contribuir para emergir a visão, os juízos e as relevâncias a

respeito dos fatos e das relações que compõem o objeto, do ponto de vista dos

interlocutores" .
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Entrevistas com gerenciadores típicos foram conduzidas, de modo a aclarar

suas atitudes e valores. KOL YNIAK (1996) define o "sujeito típico" como aquele que

"de alguma forma concretiza uma determinada tendência [...] aquele que encarna em

sua ação e seu discurso a concretização mais aproximada da tendência considerada".

Optou-se por entrevistas, apoiando-se nas hipóteses que afloraram a partir

de um pré-levantamento que envolveu a aplicação de questionários a participantes dos

cursos de extensão universitária denominados "Gerenciamento de Empreendimentos",

promovidos pela EAESPIFGV no período de 1997 a 1998, tanto em versão aberta como

fechada (específicos para organizações). Este levantamento serviu-se de uma amostra

diferente e pouco representativa do universo escolhido para a pesquisa, tratando apenas

daqueles que buscaram seu aprimoramento profissional neste campo e, eventualmente,

nem lidavam com projetos complexos e singulares. Todavia, foi bastante útil em

demonstrar certos valores, como o otimismo exagerado, a presença de incerteza, a

fragilidade das técnicas de gestão etc. Foi preciso qualificar e classificar os projetos

típicos em que atuam esses gerenciadores, e o resultado demonstrou uma relativa

predominância (presumida) de projetos complexos e singulares. O pré-levantamento

corroborou a necessidade de pesquisa qualitativa que privilegiasse não a aplicação das

técnicas de gestão de riscos, mas preferencialmente as atitudes e percepções dos

gerenciadores, as suas "regras de decisão" diante de projetos.

A escolha de entrevistas semi-estruturadas através de um "roteiro de

entrevista" (GOODE & HATT, 1968, p.239) permitiu ao entrevistador adequar cada

questão à compreensão do momento, aprofundando o questionamento quando a ocasião

assim o exigir. Esta técnica ofereceu maior liberdade ao entrevistado de justificar seus

valores e suas crenças, exemplificando sempre que oportuno para além dos dados

objetivos ou concretos, derivados de sua vivência no assunto. Permitiu também

relacioná-los ao seus históricos de experiências profissionais, contribuindo para maior

coerência. Para as entrevistas semi-estruturadas, algumas indagações sempre estiveram

presentes. Foram elas:

• O que, em sua história pessoal, contribuiu para que se tomasse o gerenciador de

projetos que é atualmente? Quais lições tirou de sua experiência em projetos?
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• Como o gerenciador obtém sucesso no gerenciamento de seus projetos? Como

atingir a eficácia?

• Quais habilidades precisa ter o gerenciador para obter êxito em seus projetos?

• Quais processos ou instrumentos gerenciais considera importantes para o

gerenciamento de projetos?

• Como enfrenta (ou convive com) os riscos ou os imprevistos em seus projetos?

• Quais conselhos daria a gerenciadores de projeto em início de carreira?

• Deseja acrescentar alguma informação?

AMOSTRAGEM

Como escolher a amostragem adequada, levando-se em conta projetos tão

díspares e tanta subjetividade permeando .as abordagens gerenciais? MINA YO (1999,

p.102) indica que "a amostra ideal é aquela capaz de refletir a totalidade nas suas

múltiplas dimensões". Para tanto, "privilegia os sujeitos sociais que detém os atributos

que o pesquisador pretende conhecer"; "considera-os em número suficiente para

permitir uma certa reincidência das informações"; entende que o "conjunto dos

informantes possa ,ser diversificado para possibilitar a apreensão de semelhanças e

diferenças"; "esforça-se para que a escolha do locus e do grupo contenham o conjunto

de experiências e expressões que se pretende objetivar com a pesquisa".

Uma questão relevante é: em que medida a fala de um é a fala de muitos?

Fazendo referência a Bourdieu, MINAYO (1999, p.ll0) indica que "a identidade de

condições de existência tende a reproduzir sistemas semelhantes, através de uma

harmonização objetiva de práticas e obras". Ao mesmo tempo, referindo-se a Schutz,

indica que "cada ator social experimenta e conhece o fato social de forma peculiar"

(ibid., p.113). E completa: "a realidade social éum lusco-fusco, mundo de sombras e de

luzes em que os atores revelam e escondem seus segredos grupais" (ibid., p.115).

Durante as entrevistas outra questão incomodou: a maioria dos entrevistados

ou mantinha relações com o pesquisador ou já teria ouvido falar do pesquisador e de seu

trabalho acadêmico e associativo: negando -a utopia de distanciamento objetivo, de que

modo isso poderia afetar a coleta de informação? "Qualquer grupo guarda seus
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segredos, seu lado oficial e tem sua estratégia comportamental do dia a dia. Ainda que

internamente esses grupos mantenham diferenças e conflitos, sua existência depende de

um certo grau de familiaridade e solidariedade que implica partilha de significados, de

segredos, de "zonas e temas proibidos, do que pode ou não ser dito", esclarece

MINA YO (1999, p.116), enfatizando o princípio básico de que "durante o processo de

entrevista, as informações estão sendo controladas". Mas pode ser vantajoso "o

envolvimento do entrevistado com o entrevistador, em lugar de ser tomado como uma

falha ou um risco comprometedor da objetividade, é pensado como condição de

aprofundamento de uma relação intersubjetiva" (op. cit., p.124).

CAPRA (1999, p.49) refere-se a Heisemberg: "o que observamos não é a

natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento. Desse

modo, o pensamento sistêmico envolve uma mudança da ciência objetiva para a ciência

'epistêmica', para um arcabouço no qual "a epistemologia - o método de

questionamento - torna-se parte integral das teorias cientificas".

UNIVERSO DA PESQUISA

A singularidade característica dos projetos representou o primeiro problema

para delimitar o universo a ser pesquisado, pela dificuldade em encontrar elementos

para comparar e generalizar experiências. As organizações tendem a transformar em

projetos tudo quanto se diferencia da rotina e do que é corriqueiro em suas operações.

São exemplos de projetos singulares: implantar uma nova unidade operativa; executar

novos investimentos; implantar um novo sistema ou processo de trabalho; executar uma

mudança estratégica. Mesmo quando o projeto é repetitivo, como um empreendimento

imobiliário é considerado por uma construtora ou incorporadora, pode-se afirmar (PMI,

2001, p.5) que ele é único face à conjuntura específica em que será executado:

diferentes investidores, executores, clientes, local, condições legais, ameaça de motivos

de força maior, imprevistos etc.

A variedade de projetos, além da mutação que podem apresentar ao longo

de sua implementação, cria dificuldades adicionais. Há empreendimentos públicos em

campos tão variados como: infra-estrutura; projetos sociais; intervenções temporárias;
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campanhas bélicas, de defesa civil ou de saúde; projetos de investimento em parceria

público-privado etc. No campo privado há desde a criação de um novo negócio (origem

dos termos empreendimento e empresa); a execução de projetos demorados e de grande

porte (construção naval, predial, etc); os fornecimentos por encomenda, em razão de sua

transitoriedade ou descontinuidade; a prestação de serviços temporários (consultorias,

por exemplo); empreendimentos imobiliários; e grandes eventos (festivais, corridas de

Fórmula 1, visita do Papa).

Todos os exemplos acima são projetos e reclamam um gerenciamento

metódico e sistemático, seguindo princípios generalizáveis, mesmo levando em conta a

natureza singular deles. Note-se que a mais importante norma internacional sobre o

tema (PMI, 2001) não apresenta qualquer taxonomia, nem recomenda qualquer

adaptação da metodologia, considerada universal, para o gerenciamento nos diferentes

campos de aplicação. Somente em 1999, trinta anos depois de criado, o PMI - Project

Management Instituti decide formar um grupo de trabalho para refletir sobre a

necessidade de uma taxonomia para projetos.

Visando compreender o que há de específico no gerenciamento de projetos,

a presente pesquisa buscou enfocar a condição extrema, representada por projetos

desafiadores, complexos e singulares de quaisquer naturezas. Presume-se que a gestão

desse tipo de projeto pouco se confunde com a administração de operações rotineiras ou

corriqueiras. Note-se que a presença de incerteza nesse tipo de projeto só foi percebida

como inerente à natureza dos mesmos durante a realização da pesquisa - agora, seria

adequado afirmar que tratam-se de "projetos em contexto de incerteza".

Depois de delimitado o objeto, passou-se a procurar os sujeitos da pesquisa.

Como então definir os sujeitos típicos, objeto das entrevistas? O ideal, acima exposto,

seria escolher aqueles que sintetizam e evidenciam os traços típicos e originais dentre os

gerenciadores de projetos, de modo a tornar os fenômenos inteligíveis.

Privilegiaram-se .projetos gerenciados por especialistas e esta foi uma

definição importante, porque especialistas supostamente desenvolvem saber e

6 Ver http://www.pmi.org. acesso em 02/0112002.

http://www.pmi.org.


27

perspicácia para lidar com esses fatores. Especialistas estabelecem comunidades de

praticantes que difundem conceitos e práticas, elegem normas e discursam a respeito,

formando opiniões balizadas. Ao contrário do leigo, cujo sucesso pode variar em uma

larga amplitude, o especialista reclama maior efetividade em sua ação. Enquanto o leigo

pode apresentar baixa percepção de riscos e preconceitos em relação a eles, espera-se do

especialista uma melhor compreensão de suas causas e de seus impactos.

Dentre os especialistas no gerenciamento de projetos, merecem destaque

aqueles que atuam em empresas prestadoras de serviço de gerenciamento de projetos. A

relação de entrevistados no quadro 2.1 abaixo indica que dos 15 entrevistados, 9 deles

pertencem a essas empresas, aqui doravante denominadas gerenciadoras. A título de

esclarecimento, uma pesquisa realizada em junho de 1996 pelo SINAENCO - Sindicato

Nacional da Engenharia Consultiva, que representa cerca de 3000 empresas brasileiras,

levantou' cerca de 70 empresas, ou seja 2% do total, que informaram praticar o

Gerenciamento de Projetos exclusivamente ou como complemento de suas atividades de

Engenharia ou Consultoria.

A premissa então adotada foi a de que estas empresas fornecem serviço

técnico especializado em mercado competitivo sendo forçadas não apenas a desenvolver

metodologia autêntica a respeito, como também a testá-la em uma grande variedade de

projetos. Outra premissa importante é a de que uma consultoria especializada

provavelmente apresenta menor afinidade com quaisquer dos fatores de execução -

como investidor, empreiteiro, projetista de engenharia ou fornecedor de equipamentos -

o que propiciaria à gerenciadora maior isenção nas definições de método.

Assim, a pesquisa se iniciou com o estudo e delimitação de um subuniverso

representativo de gerenciadores de projetos complexos e singulares. Desse universo

delimitado e cadastrado, foi escolhida uma amostra intencional para a aplicação de

entrevistas. A amostra escolhida privilegiou as maiores, mais renomadas e mais antigas

ou tradicionais empresas gerenciadoras, e em cada uma delas pelo menos um

gerenciador maduro e experiente.

7 Ver http://www.sinaenco.com.br. acesso em 02/06/1996"

http://www.sinaenco.com.br.
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A princípio pretendia-se restringir o universo a dirigentes e sempre que

possível, aos criadores (ou ideólogos) dessas consultorias em gerenciamento, de modo a

atingir simultaneamente vários objetivos: coletar opiniões balizadas de especialistas;

compreender sua abordagem gerencial em uma perspectiva global e abrangente, típica

de dirigentes que se defrontam cada vez com clientes e projetos distintos; coletar visões

autênticas e originais, fruto da criação desse novo negócio no país; considerar também o

grau de empreendedorismo manifestado por estes empresários. Porém tardiamente

verificou-se que uma cautela era necessária: dirigentes comprometidos com o sucesso

de suas organizações podem ser os informantes mais relutantes em descortinar certos

tipos de informação, exatamente as mais relevantes para a pesquisa.

Durante o processo percebeu-se que havia gerenciadores típicos que não se

encontravam apenas nas empresas de consultoria em gerenciamento: poderiam ter

passado por elas no passado ou, o que acabou por se evidenciar, nunca haviam atuado

em organizações do gênero. Eliminado o viés, foi possível buscar sujeitos típicos

também em empreiteiras, projetistas (empresas de engenharia de projeto) ou produtores

de equipamentos fornecidos sob encomenda (quase sempre equipamentos de grande

porte para aplicação em projetos complexos e singulares). MINAYO (1999, p.103)

sugere que "muitos atores serão descobertos no decorrer da pesquisa, no efeito de

inclusão progressiva na amostragem", recomendando deixar de lado a teimosia de se

fixar em amostra prédefinida. Assim, a pesquisa forneceu sujeitos típicos abordados.

Levando ao extremo a sugestão acima, foram também incluídos na

amostragem dois renomados esportistas brasileiros, reconhecidos por façanhas na

condução de projetos inusitados e extraordinários. Visando o rigor metodológico, a

contribuição desses esportistas é identificada e apresentada à parte no capítulo 4 -

Categorias, pois seria inútil disfarçá-los. Tratando as suas contribuições em separado,

tornou-se possível testar as categorias criadas. Outra vantagem é conferir vivacidade à

discussão, de modo a auxiliar a compreensão do processo.

Apenas em um caso tentou-se entrevistar um gerenciador que, embora

considerado experiente, por apresentar mais de 10 anos de experiência profissional

desde que se graduou em Engenharia, havia atuado sempre em urna mesma

gerenciadora. Embora este gerenciador viesse .atuando por três anos em projetos de
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manutenção de uma siderúrgica, caracterizados pela dificuldade de prévia definição dos

projetos de engenharia, e portanto, premido por incertezas e falibilidade em sua gestão,

ele não ofereceu contribuição relevante à pesquisa. Presume-se que a falta de

maturidade profissional, de crítica ou de autonomia tenha impedido este gerenciador de

desenvolver conhecimento específico sobre o tema. Por essa razão, decidiu-se não mais

entrevistar profissionais que não houvessem passado por experiências de direção de

projetos. Embora a maior parte dos entrevistados não seja natural de São Paulo, SP,

todos eles obtiveram realização profissional nesta cidade, onde vivem hoje. Este fato

não parece exercer influência sobre a pesquisa, já que grande parte dos projetos que

estiveram sob suas supervisões foram realizados em outras localidades do país e até

mesmo do exterior.

Na definição da amostra não houve preocupação de considerar as relações

de gênero, o que pode ser uma limitação desse estudo, já que nenhum dos entrevistados

pertence ao gênero feminino. Ocorre que, à exceção dos esportistas, a faixa de idade dos

entrevistados gravita em tomo dos 45 aos 70 anos de idade, gerações em que era rara a

presença de mulheres na engenharia ou mesmo em posições de empreender ou de

comandar.

Os gerenciadores entrevistados pertencem às mais tradicionais e atuantes

empresas em cada setor, como se observa na relação abaixo:

• ABB - Asea Brown Boveri - filial brasileira de grande grupo escandinavo e suíço

dedicado ao fornecimento sob encomenda de sistemas e equipamentos elétricos;

distingue-se por uma gestão de vanguarda e excelência;

• BECHTEL Engenharia - filial brasileira de empresa norte-americana, a maior do

mundo no desenvolvimento de negócios, atuando de forma integrada em projetos de

engenharia, gerenciamento da implantação e construção pesada;

• Construções e Comércio CAMARGO CORRÊA - criada em 1940, ainda hoje

representa a maior empreiteira do país para obras de construção pesada; gerencia

projetos e participa ativamente na privatização de projetos de infra-estrutura;

• DUCTOR Implantação de Projetos - empresa brasileira, criada na década de 1970,

exclusivamente dedicada a projetos;
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• ENGEVIX Engenharia de Projetos - empresa brasileira dedicada ao

gerenciamento de projetos e também à elaboração de projetos de engenharia;

• ENGINEERING - empresa brasileira com sede no Rio de Janeiro, RJ, dedicada ao

gerenciamento de projetos de médio porte;

• ERNST, YOUNG & RIEGER - associação entre a filial de uma das maiores

consultorias internacionais com tradicional empresa brasileira dedicada ao

gerenciamento de projetos;

• JAAKKO PÓYRY Engenharia - filial brasileira de empresa finlandesa dedicada a

projetos de engenharia e ao gerenciamento da implantação de indústrias,

notadamente dedicadas a papel e celulose;

• LOGOS Engenharia - empresa brasileira, pioneira no país dentre as

exclusivamente dedicadas ao gerenciamento de projetos, criada em 1970 mas

transformada em 1999 (depois das entrevistas) em Logos Arcadis, fundindo-se com

empresa holandesa especializada em projetos de engenharia;

• PROMON Engenharia - empresa brasileira, tendo sido uma das maiores projetistas

de engenharia do país, quando passou também a gerenciar a implantação de projetos

e recentemente, o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários e o

desenvolvimento de tecnologia e projetos em telecomunicações.

o quadro 3.1 abaixo resume dados sobre os entrevistados (disfarçando-se

suas identidades), sobre o período e duração das entrevistas. Falhas na seqüência

alfabética indicam que algumas das entrevistas previstas não puderam ser realizadas.

Como se vê, foram consumidos 15 meses entre a primeira e a última entrevistas, o que

provavelmente pouco efeito teve sobre os resultados, posto que no período nada ocorreu

que afetasse significativamente o setor.

o perfil dos entrevistados sugere algumas semelhanças e outras tantas

diferenças. Semelhanças na formação técnica e nos paradigmas da engenharia, pois

compõem uma geração inteira de pioneiros do modelo de gerenciamento de projetos no

país. Mas as diferenças surgem na atividade principal ou função nas organizações em

que atuam e no tipo de projetos que empreendem.



B 25 Mai 1999 1h15

C 16 Dez 1998 1h30

Nov 1998 Oh30

17 Mai 1999 1hOO

G 08 Mar 1999

H Engenheiro e gerente de projetos sênior de multinacional 26 Mai 1999 1hOO
fornecedora encomenda

J Engenheiro e diretor de empresa projetista e gerenciadora de 19 Mar 1999 1h15
projetos; coordena um agrupamento de gerenciadores alocados
em diferentes

K 12 Nov 1998 2hOO

L 22 Out 1998 2h30

P 29 Mar 1999 2h15

R empresa voltada ao 12 Nov 1998 1hOO

S 29 Out 1998 1h30

Amyr Klink em Economia, 12 Mar 1998 2h45

Klever Piloto especializado no Rally Paris-Dakar, com formação em 16 Jun 1999 1h30
Engenharia

Quadro 3.1. Perfil dos entrevistados e duração das entrevistas.

TRATAMENTO DO MATERIAL

A opção pelo método qualitativo, entretanto, trouxe problemas para o

tratamento do material e análise. Aferir como a percepção do risco afeta a aplicação dos

instrumentos gerenciais significa lidar com o presumido ou idealizado, na tentativa de

compreender os valores atribuídos ao gerenciamento ou determinar práticas gerenciais.

O entrevistado presume ou idealiza coisas, mas no âmbito desta pesquisa não seria

possível aferir se o seu discurso se coaduna com a prática. Contudo, esses valores e

essas crenças é que norteiam as escolhas intencionais de método gerencial. Assim, uma

questão adicional envolveu lidar com as percepções da incerteza, do risco e de seus

impactos, apesar do grau de subjetividade aí envolvido.

31
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A reduzida experiência na gestão do risco poderia limitar a visão do gestor,

posto que muitos ainda perseguem modelos clássicos ("tayloristas") de Administração.

É de se esperar que quanto mais empreendedor, maior o desafio de perseguir resultados

e realizações.' Que respostas o gerenciador daria a este desafio: ativa, buscando gerir

riscos, ou passiva, em um "vôo cego"? Adotaria uma abordagem técnica (analítica e

prospectiva, precavida e previdente) ou preferiria a situacional, em que risco e incerteza

são considerados "fatos da vida" e merecem ser tratados somente se convertidos em

problemas?

Essas conjeturas determinaram maior ngor na análise do conteúdo das

entrevistas. Mary Jane· SPINK (1999, p.102) sugere que "na perspectiva

construcionista, o rigor passa a ser concebido como a possibilidade de explicitar os

passos da análise e da interpretação de modo a propiciar o diálogo", pois objetividade

significa aqui visibilidade, que é o pressuposto da intersubjetividade.

Na análise das entrevistas, buscou-se indicar como a evidência de risco e os

valores e as crenças pessoais afetam as escolhas dos métodos gerenciais. A distinção

entre uma abordagem puramente situacional e outra amparada pelo planejamento, por

exemplo, permitiria inferir sobre a importância da gestão metódica de riscos.

MINAYO (1999, p.197) retrata as armadilhas da análise de conteúdos: o

perigo da "ilusão de transparência, compreensão espontânea como se o real se

mostrasse nitidamente ao pesquisador", que mais projeta a sua própria subjetividade do

que apreende as significações reais. Outro perigo é o de "sucumbir à magia dos métodos

e das técnicas", abandonando a fidedignidade. O terceiro perigo é "a dificuldade de se

juntarem teorias e conceitos muito abstratos com os dados recolhidos no campo", caso

em que as elaborações teóricas distanciam-se das descrições. Por essa razão, a vigilância

se impôs na fase de discussão das informações. Foram selecionados trechos das

entrevistas relacionados ao problema da pesquisa, depois classificados em categorias,

cada qual representando diferentes abordagens de gestão. Embora rica esta

categorização, foi considerada insuficiente. Outras inferências puderam ser obtidas a

partir da repartição dos trechos e da formulação de esquemas para cada uma das

categorias anteriores, à maneira de uma análise temática.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

"Os deuses criam-nos muitas surpresas: o esperado não se cumpre,

e ao inesperado um deus abre o caminho" - EURÍPEDES I

Este capítulo é dedicado à formação do referencial teórico adotado nesta

pesquisa. Distingue-se da tradicional "revisão de literatura" na medida em que pretende

abordar a multidisciplinaridade do tema, o que requer empenho na escolha e

comparação das teorias adotadas.

Embora o foco da pesquisa seja o gerenciador, é preciso analisá-lo a partir

de uma perspectiva mais ampla. O esquema aqui adotado busca os vínculos entre o

gerenciador e seus projetos: o gerenciador apresenta experiência, habilidades e

motivações que determinam a forma como encara o projeto; por outro lado, os projetos

apresentam uma natureza particular que determina os requisitos da gestão e as

possibilidades de sucesso. Por sua vez, os projetos estão inseridos em uma organização,

que determina processos, técnicas e padrões de relacionamento; é a organização que

condiciona os objetivos do projeto. Para completar o sistema, leve-se em conta o

ambiente que. cerca a organização: também ele apresenta uma natureza que pode

potencializar riscos e vincula-se à organização e ao gerenciador através de padrões

culturais. Para fins desta pesquisa, nenhum componente desse sistema é menos

importante que os demais.

Optou-se por desenvolver a argumentação desde o geral para o particular.

Inicia-se com a dimensão mais abrangente do problema: a presença de complexidade e

incerteza no mundo contemporâneo. Em decorrência, o contexto atual das organizações

será indicado. Uma exposição sobre a história do risco complementa esta dimensão

histórica. O bloco seguinte destina-se às definições ontológicas: a natureza dos projetos

e do gerenciamento, para então conceituar a incerteza e os riscos em projetos,

permitindo contrapor a visão tecnocientífica à sociológica em uma classificação

1 Citado em MORIN (2001, p.79).
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epistemológica. O terceiro bloco destina-se a explorar as práticas associadas a riscos,

engendradas tanto por leigos como por especialistas. Com isso, define-se o gerenciador

enquanto sujeito, discorrendo sobre estilos de gestão. Por fim, o quarto bloco apresenta

a metodologia tradicional preconizada para o gerenciamento de programas, projetos ou

empreendimentos e em particular, a metodologia adotada para a gestão de riscos.

3.1 DIMENSÃO HISTÓRICA

DESAFIOS DO MUNDO CONTEMPORÂNEO

As transformações aceleradas evidenciadas nas últimas décadas colocam a

humanidade diante de questões nunca antes enfrentadas. Na base desta aceleração está o

crescimento vertiginoso da população mundial nos últimos séculos. MERRY (1995,

p.90) compara: levou dois milhões de anos para a população mundial somar um bilhão;

depois levou mais um século para chegar a dois bilhões; levou outros 30 anos para

atingir três bilhões; o quarto bilhão levou apenas 15 anos e o quinto, somente 11 anos -

nesse ritmo assistiríamos a população mundial dobrar ainda no horizonte de nossas

vidas. Por sorte, estudos recentes indicam que talvez isso não ocorra.

Este crescimento foi acompanhado de uma expansão ainda maior da

população ocupada com a criação, a codificação, o compartilhamento ou a apropriação

de conhecimentos: inventores, cientistas, pesquisadores, artistas, escritores, jornalistas,

consultores e professores. Por exemplo, se ainda somarmos programadores,

funcionários de escritórios, secretárias, contadores, corretores de valores, burocratas,

advogados, bancários e técnicos, eles totalizam mais de 60% da atual população norte-

americana (NAISBITT, 1983).

Tanta gente ocupada com conhecimentos provocou uma expansão acelerada

da tecnologia. Nos últimos séculos, as tecnologias de produção forneceram ganhos de

produtividade cada vez mais surpreendentes, gerando a sociedade de consumo e

também de desperdício. Tecnologias de transporte reduziram as distâncias físicas e as

barreiras geográficas. As tecnologias de informação, deflagradoras da "terceira onda"
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no dizer de TOFFLER (1992), foram responsáveis pela redução das barreiras à

comunicação, remetendo ao fenômeno da globalização que derruba fronteiras, inclusive

culturais. Nos demais campos, o progresso científico não foi menos extraordinário,

permitindo aprimorar as condições de vida da população. Porém a vida não ficou

tranqüila nem fácil. Pelo contrário, tornou-se conturbada e ameaçadora.

A hipótese aqui levantada é que vivemos em uma sociedade de

complexidade, incerteza e riscos, aquilo que Ulrich BECK (1998) nomeia vulcão

civilizatório. Outro expoente da tese da sociedade de riscos, Anthony GIDDENS (1991)

menciona, a respeito do extremo dinamismo da atualidade: "o mundo moderno é um

'mundo fugidio' ['runaway world', no' original]: não só o ritmo da mudança social é

muito mais rápido que em qualquer sistema anterior, como também é o escopo e a

profundidade com o que afeta práticas sociais pré-existentes e modos de

comportamento" [tradução própria].

riscos

Não há uma separação clara entre os três fatores - complexidade, incerteza e

até porque são interdependentes: quanto maior a complexidade, maiores a

incerteza e os riscos, como será apresentado. Mas por razões didáticas, eles serão

tratados separadamente, adaptando idéias de autores de diferentes referenciais e

completando-as, de modo a formar um painel.

MERRY (1995) evoca uma "espiral de complexidade", em cujos fatores

incluem-se:

• "Erupção da ciência": MERRY (1995, p.87) especula que para uma criança nascida

hoje, no período até graduar-se na universidade o conhecimento humano tornar-se-á

4 vezes maior; aos chegar aos 50 anos, será 32 vezes maior, sendo que 97% do

acervo de conhecimentos terá sido aprendido desde o seu nascimento. DRUCKER

(1970, p.297) sugere que 90% de todos os cientistas da humanidade ainda vivem; de

1450 a 1950 foram publicados 30 milhões de livros impressos no mundo todo, a

mesma quantidade publicada nos 25 anos seguintes. Outro fator de complexidade é

a fragmentação dos campos do conhecimento. Em decorrência, o próprio domínio

de uma especialidade profissional torna-se mais complexo, requerendo permanente

atualização e complemento de outras disciplinas;
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• Aceleração da tecnologia: para MERRY (1995, p.83) a produção de bens e

serviços duplica a cada 15 anos e este prazo é -decrescente. O autor exemplifica: a

máquina a vapor levou 150 anos para popularizar-se, enquanto que o transistor

levou apenas 15 anos;

• Evolução do transporte: MERRY (1995, p.85) sugere que há milhares de anos a

velocidade do transporte era de 8 milhas por hora (caravana de camelos); há 1500

anos, carruagens a elevaram para 20 milhas por hora; no final do século XIX chegou

a 100 milhas por hora com as locomotivas; há vinte anos atrás superou 400 milhas

por hora com os aviões e hoje atinge 18000 milhas por hora nos foguetes espaciais.

Conseqüência dessa facilidade: nunca tanta gente viajou ou migrou para outras

regiões do globo como na atualidade;

• Evolução da comunicação: evoluímos do telégrafo à Internet em apenas 100 anos,

reduzindo o que GIDDENS (1991) denomina "barreiras do tempo e espaço". Nessa

evolução, é notável o advento da televisão que reduz barreiras tanto culturais como

de classe. Essas tecnologias ampliam não só a mobilidade da população, mas

também tendem a uniformizar gostos, hábitos e certos aspectos culturais;

• Instituições complexas: não há mais modelos consensuais: TOFFLER (1992)

menciona a família (coexistem farru1ias sem um dos pais ou até com o dobro deles);

mas pode-se acrescentar o matrimônio (admite inúmeras variações); a amizade

(também em diversos graus); o trabalho, o laser e o domicílio (ambos podem ocorrer

até mesmo em três cidades diferentes). Também as sociedades ocidentais tornam-se

mais complexas pela migração contínua - um "caldeirão" de etnias e culturas.

Mesmo as línguas mais faladas ganham um inusitado dinamismo;

• Destradicionalização: MACCOBY (1995, p.6l) sugere que o enfraquecimento das

religiões tradicionais, dos vínculos familiares e do patriotismo nos transformam em

nações sem significados comuns. A dissociação e fragmentação características do

pós-moderno, explica GIDDENS (ibid., p.27), induzem ao desapego de tradições,

ritos e crenças;

• Estilo de vida complexo: GIDDENS (1991, p.7) sugere que o atual culto ao corpo é

uma tentativa de construí-lo e de controlá-lo. Há outros fatores: acompanhando a

maior variedade de produtos, de possibilidades de consumo e de expectativas,

multiplicam-se os estilos de vida - como resultado da "reflexividade" definida pelo
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autor, cada indivíduo luta para construir sua própria identidade, livre de tradições e

de ligações com a família e com o meio em que vive. O autor também comenta que

os indivíduos não confiam mais em seus valores, que se tornaram complexos e

ambíguos. NAISBITT (1990, cap.4) sugere que ao mesmo tempo que os estilos de

vida tornam-se mais parecidos há uma contratendência, uma reação à uniformidade

e uma afirmação da singularidade de cada cultura e cada língua;

• Volatilidade do capital: KURTZMAN (1995) segue a linha de TOFFLER (1993),

indicando que vastas redes de computadores interligados criaram uma nova forma

de dinheiro digital, altamente volátil, reduzindo o poder de governos. Sugere que a

volatilidade não se limita ao' dinheiro: "vivemos num mundo de completa

impermanência, onde, de acorda, com pesquisa realizada em 16/06/1990 pela

Time/CNN entre pessoas de 18 a 29 anos, não existem líderes nem heróis que

durem" (KURTZMAN, ibid., p.158);

• Aceleração do tempo: SENNETT (1999, p.21) indica que o sinal mais visível de

mudança seja o lema: "não há longo prazo" e questiona (ibid., p.27): "como se

podem buscar objetivos de longo prazo numa sociedade de curto prazo? Como se

podem manter relações sociais mais duráveis? Como pode um ser humano

desenvolver uma narrativa de identidade e história de vida numa sociedade

composta de episôdios e fragmentos ?";

• Heterogeneidade: o arcaico convive com o moderno e com o pós-moderno em

todos os setores, em um país do terceiro mundo: há desde a agricultura de

subsistência e o latifúndio improdutivo, convivendo com a agricultura mecanizada

(atualmente chamada agronegócio) e com a "agricultura de precisão", prenúncio de

uma nova era. Na indústria convive a produção artesanal, a produção industrial e os

sistemas flexíveis de vanguarda. Na sociedade brasileira, há desde famílias que

praticamente não consomem energia até aquelas conectadas à Internet.

A complexidade inunda tudo o que fazemos: para comunicar-se ou ouvir

música, é necessário boa dose de domínio tecnológico; para abastecer a cozinha

doméstica, a variedade de produtos de um supermercado é enorme; para aplicar

economias, são indispensáveis conhecimentos sofisticados sobre finanças; a menos do

trabalho braçal, o trabalho tornou-se igualmente complexo; e assim por diante.
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Por sua vez, diversos fatores estabelecem um "mundo de incerteza":

• Previsões de futuro: hoje ninguém arrisca prever o futuro, quando mais seria

preciso. Consideramos ingênuo quem define o planejamento como a "arte da

previsão". Economistas deixaram de prever a inflação optando por avaliar os

"fundamentos econômicos", por exemplo;

• Conhecimento incerto: todo o conhecimento transforma-se em hipóteses, é o

princípio da "dúvida radical" (GIDDENS, 1991, p.3), que também sugere que a

modernidade tornou habitual a discordância entre especialistas. Na mesma linha,

MORIN (2001, p.24) advoga o "princípio da incerteza racional: a racionalidade

corre risco constante, caso não mantenha vigilante autocrítica quanto a cair na

ilusão racionalizadora". O autor relaciona a incerteza à complexidade: "a incerteza

que mata o conhecimento simplista, é o desintoxicante do pensamento complexo"

(ibid., p.31). Paradigmas são habitualmente confrontados; o saber torna-se reciclável

e em ciclos cada vez menores; a própria ciência é confrontada (por exemplo, credita-

se à medicina científica o mesmo valor atribuído à homeopatia ou às terapias

alternativas). O positivismo vacila, na medida em que permanecem dúvidas em

diversas ciências: microfísica, cosmologia, evolução biológica, entre outras;

• Prognóstico da ciência: é indiscutível o potencial de expansão do saber, contudo é

questionável a noção de progresso, vide: energia nuclear, agrotóxicos, poluição

ambiental, clonagem de humanos, alimentos transgênicos, etc. SPINK (2000, p.169)

avalia que o horror suscitado pelas experiências nazistas com humanos levou a

acordos multilaterais para a regulação da pesquisa;

• Mudanças permanentes: "as crises não representam mais interrupções a períodos

de estabilidade; tornam-se contínuas". Além do mais, "as mudanças nem sempre

correspondem às nossas expectativas e não admitem controle" (GIDDENS p.12 e

28, tradução própria).

• Descontinuidades, no dizer de DRUCKER (1970) ou ''fraturas'' no dizer de

MORGAN (1988, p.20) ocorrerão em proporção crescente: crise do petróleo em

1973, difusão do microcomputador, queda do muro de Berlim em 1989,

desmantelamento da União Soviética em 1990. DRUCKER (1970, p.423) conclui:
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"a maior descontinuidade que nos cerca é a mudança ocorrida na posição e no

poder do conhecimento";

• Ordem e estabilidade: nas organizações como nas comunidades, estão ameaçadas

as instituições da ordem, da regularidade e da estabilidade (MERRY, 1995, p.7).

TOFFLER (1993) indica que as próprias relações de poder são transformadas,

estabelecendo novos arranjos geopolíticos;

• Incerteza política: MERR Y (1995) rememora que até mesmo nações hegemônicas

apresentam rupturas, gerando instabilidade política em todo o planeta. Há países em

constante instabilidade: quando não é econômica, é política ou até mesmo social;

• Incerteza na família: todas as instituições são atingidas, a família por sua vez

admite a descontinuidade e a desintegração; suas fronteiras tornam-se nebulosas

(MERRY, 1995, p.8). GIDDENS (1991, p.13) alerta sobre o impacto psicológico

em crianças que convivem com padrastos e madrastas. É a primeira vez na história

da humanidade que filhos up-to-date socorrem os pais em questões tecnológicas,

confrontando a autoridade tradicionalmente atribuída aos pais;

• Individualização: BECK (1992) reconhece a individualização contemporânea

como resultante da menor influência das instituições tradicionais (classe e família)

na formação da identidade pessoal, mas alerta para o fato de que este fenômeno

amplia os riscos individuais. E a destradicionalização sugerida por GIDDENS

(1991) também eleva a insegurança pessoal;

• Incerteza nos indivíduos: a segurança pessoal e a identidade são ameaçadas; os

valores podem deixar de ser referência única; ansiedade e estresse são gerados pelo

"choque do futuro", no dizer de TOFFLER (1985). Nota-se ambivalência devido a

mudanças constantes, fragmentação cultural e desordem;

• Incerteza na avaliação de riscos: muitos dos riscos atuais não admitem clara

aferição, devido ao conhecimento mutável que os emoldura; mesmo as avaliações de

risco tornam-se provisórias (GIDDENS, 1991, p.32).

SENNETT (1999, p.33), crítico severo deste contexto contemporâneo,

afirma: "o que é singular na incerteza hoje é que ela existe sem qualquer desastre

histórico iminente; ao contrário, está entremeada nas práticas cotidianas de um

vigoroso capitalismo".
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Beck e Giddens, entre outros, preferem denominar a condição atual de

"sociedade de riscos", cujos fatores relevantes são apresentados abaixo. Note-se que a

maioria desses riscos há muito está presente em nossa sociedade, portanto presume-se

ter ocorrido uma ressignificação desses riscos sociais, seja pela maior percepção deles,

pela maior interdependência ou pela periculosidade. São fatores de risco:

• Riscos econômicos: desemprego ou subemprego, empréstimo de dinheiro,

investimentos, falência, destruição de propriedade (Deborah LUPTON, 1999);

colapso da economia global, agora interconectada. GIDDENS (1991, p.4) relembra
-

o fato de que "a modernidade cria diferença, exclusão e marginalização";

• Riscos ambientais: representam ameaças a: poluição, radiação, poluentes químicos,

enchentes, incêndios, estradas inseguras (LUPTON, ibid., p.13); guerra e acidentes

nucleares; catástrofes ecológicas; epidemias (GIDDENS, ibid., p.4); efeito estufa,

falta de água ou energia elétrica;

• Riscos criminais: atividades ilegais (LUPTON, ibid.) mas não apenas, há também

violência urbana e genocídios;

• Riscos do estilo de vida: alimentação, consumo de drogas, vida sexual, direção

perigosa, estresse, lazer (LUPTON, ibid.); também o fumo, álcool, automedicação, a

condição de vida insalubre ou perigosa;

• Riscos interpessoais: na vida em intimidade, no amor, na sexualidade, na amizade,

no relacionamento social, no casamento e nas relações de gênero (LUPTON, ibid. e

GIDDENS, 1991 p.12); na família desagregada. Tanto a vida social, o trabalho e o

equilíbrio interior são ameaçados;

• Riscos na saúde: LUPTON (ibid.) inclui nessa categoria: cirurgias, remédios,

partos, tecnologias para a reprodução, exames laboratoriais; GIDDENS (1991,

p.120) acrescenta câncer, cardiopatias, derrames; epidemias letais e o estresse, que

potencializa a todos os anteriores;

• Atração pelo risco: LUPTON (1999, capo 8) comenta a tentativa de fuga e a busca

de limites à resistência que certos esportes radicais oferecem: sky-diving, rafting,

bungy-jumping, paragliding, rapei, paraquedismo, mergulho, etc. Até mesmo

parques de diversão incorporam o estimulante (a "adrenalina", no vulgo) de ousadas

montanhas-russas. Há todo tipo de excursões arriscadas, a aventura é valorizada pela



41

publicidade; na TV filmes de suspense e de terror despertam o medo e programas

como o recente "No Limite" conquistam adeptos;

• Domínio dos riscos: há muito menos riscos relacionados à natureza inclemente que

em outras épocas, mas é triste constatar que os todos os riscos acima expostos foram

provocados pela própria humanidade. E quando a humanidade cria riscos, cabe a ela

enfrentá-los.

Martin Buber trata do sentimento de perda de domínio do mundo criado

pelo homem (MINAYO, 1999, p.32):·

"O homem deixa-se ultrapassar por suas próprias obras [...] O
homem se encontra então diante de um fato terrível: criou
demônios e não sabe dominá-los [...] Qual era, no caso, o
sentido do poder transformado em impotência? O problema se
reduziu à pergunta sobre a natureza do homem, que ganhou um
novo significado, sobretudo prático".

CLARKE (1966) calculou a média anual de fatalidade nos esportes por

100.000 participantes nos EUA, relatando uma taxa de 3,9 para o futebol americano,

16,7 para competições de lanchas, 120 para corridas de automóveis, 133 para corridas

de cavalos e 278,6 para o motociclismo. Este último apresenta probabilidade três vezes

maior de acidentes fatais por hora de exposição do que todos os outros esportes

combinados, e o dobro das causas de morte para a faixa etária de 16 a 24 anos.

TRIMPOP (1994, p.181-3) indica que nos EUA a principal causa de mortes

entre jovens de 16 a 24 anos são os acidentes de trânsito. Cita pesquisas que indicam

que na década de sessenta 1,5 milhões de pessoas perderam a vida na Europa e EUA

nesses acidentes; no ano de 1987, 47.000 pessoas morreram nos EUA, enquanto os

feridos no trânsito gravitavam em tomo de 1,8 a 2 milhões por ano, naquela época.

Além do mais, o autor indica que jovens dessa faixa etária são mais responsáveis por

acidentes: correspondem a 17% da população do Canadá, mas respondem por 31% das

fatalidades e 33% das fatalidades no trânsito.
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No Brasil, as maiores causas de morte entre jovens de 10 a 29 anos de idade

são respectivamente: acidentes de trânsito, agressões físicas, quedas e envenenamento'.

Os acidentes de trânsito são os principais responsáveis: estima-se que em 1999

perderam a vida 40.000 brasileiros, nas estradas e nas cidades. Só nas rodovias federais

(56.000 km de estradas) em 2000, mais de 100.000 pessoas foram vítimas de acidentes,

resultando em 6.500 mortes e 20.000 pessoas mutiladas". Ainda no caso brasileiro, vale

indicar que o uso incorreto de defensivos agrícolas acarretou em 1999 cerca de 4000

acidentes na agricultura, com 140 óbitos notificados".

É de estarrecer o relato de MITROFF & LINSTONE (1993, p.119) sobre

um estudo da Academia de Ciências norte-americana em 1984 que conclui que há

informação adequada sobre riscos potenciais para apenas 18% dos 1815 medicamentos

analisados; para 10% dos 3350 ingredientes de pesticidas e 11% dos produtos químicos

comercializados.

Qual a magnitude do problema social com que nos defrontamos? MANDEL

(1996, p.146) estima que a sociedade norte-americana deverá gastar cerca de US$ 575

bilhões anualmente para eliminar: a insegurança no emprego (US$ 240 bilhões), as

flutuações macroeconômicas (US$ 150 bilhões), as preocupações com o futuro das

próximas gerações (US$ 135 bilhões) e o medo da aposentadoria (US$ 50 bilhões). São

apenas especulações de economista, mas prestam-se para definir a ordem de grandeza

dos valores. Também informa o autor que o setor de seguros, em resposta aos riscos

contemporâneos, tornou-se um mercado de US$ 1,5 trilhões.

HISTÓRICO DE ABORDAGENS DIANTE DO RISCO

Tabus, pecados e riscos são noções fortemente relacionadas, argumentam

DOUGLAS (1992) e WIEDEMANN (1993): o tabu associado à mentalidade arcaica, o

2 Ver http://www.abrasil.gov.br. Programa de Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar,
acesso em 02/0112002.

3 Ver http://www.abrasil.gov.br. Programa de Educação e Segurança no Trânsito; Programa de Segurança
nas Rodovias Federais, acesso em 02/01/2002.

4 Ver http://www.abrasil.gov.br: Programa de Qualidade dos Insumos Agrícolas, acesso em 02/01/2002.

http://www.abrasil.gov.br.
http://www.abrasil.gov.br.
http://www.abrasil.gov.br:
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pecado à mentalidade religiosa medieval e o fISCO à mentalidade racional moderna.

Tabus envolvem o relacionamento com poderes mágicos; pecados, o relacionamento

com Deus e a ordem divina; mas os riscos, em contrapartida, envolvem o

relacionamento individual com a tecnologia, a sociedade e a natureza. Mas como a

tecnologia poderia superar a magia e a religião? Wiedermann menciona o assombro

causado a partir de 1750 com a invenção do pára-raios por Benjamin Franklin: um dos

grandes perigos da natureza passava a ser controlado!

A vida, desde a Antigüidade, era plena de ameaças e perigos: fome, frio,

doenças, ataques de animais, guerras, desastres naturais, etc. A morte era um

acontecimento banal, pode-se afirmar, e as pessoas viviam pouco, comparando suas

expectativas de vida com as atuais. Tanto medo e insegurança os incitavam a enfrentar a

questão, mas a maneira como o faziam era apelar ao sobrenatural: deuses, demônios,

bruxas e o destino. Tanto a magia como as religiões formavam um sistema de crenças

no qual as ameaças eram compreendidas, permitindo a todos sentir que havia controle

sobre o mundo. Nas respostas aos riscos de então, em todas as culturas, eram comuns:

tabus, superstições, pecados e rezas, rituais de sacrifício, comportamentos para afastar o

azar, etc. Estas soluções serviam tanto para evitar os riscos quanto para enfrentá-los.

Como não havia responsabilidade humana em relação a essas fatalidades e perigos

concretos, não se acreditava poder preveni-los de fato ou reduzir seus impactos.

Ainda assim, há exemplos esparsos sobre riscos objetivamente enfrentados

ao longo da história da humanidade. Sugere TRrMPOP (1994, p.2): o Código de

Hamurabi, de 1950 A.e. no Egito, regulava contratos de logística, incluindo um prêmio

de risco para a chance de perda; na Grécia por volta de 750 A.e. os prêmios de risco em

viagens variavam de 10 a 25%; o Império Romano já praticava formas rudimentares de

seguros. Por volta de 500 D.e. o governo chinês intervém para proibir a prática de

sacrificar donzelas visando reduzir o risco de enchentes. No final da Idade Média o

seguro, esquecido desde 700 D.e., ressurge com a exploração marítima européia.

Há dúvidas sobre a época em que o termo risco passou a ser usado e o

significado a ele então atribuído. Diversos autores indicam que é a partir do século XVI,

no início da modernidade e do Iluminismo quando se estabelece a crença de que a

natureza é governada por leis que podem ser medidas, calculadas e portanto, previstas.
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Observe-se que naquela época, os riscos já eram entendidos como bons e maus, ao

mesmo tempo. No século XVII Blaise Pascal introduz a teoria das probabilidades e

retoma e detalha uma antiga análise de Arnobius no texto "Contra os pagãos" de 400

D.e., que criou uma matriz 2x2 colocando de um lado ser cristão ou pagão e de outro

lado, a incerteza da existência de Deus. Halley propõe em 1693 uma tabela bem

desenvolvida de expectativas de vida; em 1728 Hutchinson examinou o balanceamento

entre danos e utilidade em situações de escolha arriscada; em 1792 Laplace desenvolveu

avaliação quantitativa de riscos calculando a probabilidade de morte com e sem a

vacinação de varíola (TRIMPOP, ibid., p.3).

Nos séculos XVIII e XIX progride a ciência, a partir do desenvolvimento da

matemática e estatística (BERNSTEIN, 1996a). O transporte a longas distâncias torna-

se definitivamente segurado, criando políticas para o reconhecimento, a prevenção e a

compensação de perdas. No século XX a gestão de riscos é consolidada e aplicada no

setor de seguros e no financeiro, especialmente no mercado de capitais. A evolução das

técnicas de gestão de riscos foi tão firme e consistente, que se difundiu há vinte anos até

mesmo entre gerenciadores de projeto: desde a criação de sua norma em 1987, o PMI

(2001) configura a gestão de riscos em projetos como um dos nove processos gerenciais

obrigatórios em quaisquer projetos.

Mas há vozes dissonantes: desde o final da década de 1950, certos setores

da sociedade passaram a questionar a efetividade da gestão de riscos no que concerne,

por exemplo, às usinas nucleares, às armas químicas, etc. A sociedade toma consciência

de que falta percepção sobre inúmeros riscos: fumo, alimentos industrializados, etc. Esta

cisão entre especialistas e leigos vem sendo ampliada e, portanto, não pode aqui ser

desprezada. Note-se que ocorre aí uma redefinição do risco social enquanto algo ruim,

algo que precisa ser mitigado ou eliminado, definição que prevalece hoje.

LUPTON (1999, p.7) menciona Reddy: "A modernidade eliminou a

legítima indeterminação, ou 'incerteza', inventando o risco. Eles aprenderam a

transformar o cosmos radicalmente indeterminado em algo gerenciável, através do

mito da calculabilidade" [tradução própria]. Nas últimas décadas, o desenvolvimento de

computadores permitiu sofisticar ainda mais o referido cálculo: o determinismo

monocausal, no dizer de Lupton, passou a incorporar múltiplas causas e efeitos.
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Na tentativa de dissociar os fISCOS da incerteza, algumas questões

permanecem: é mesmo possível eliminar a incerteza, de modo a permitir uma análise de

riscos puramente objetiva? Havendo objetividade, como explicar a tensão entre os

técnicos/especialistas e o homem comum, o leigo, que desconfia das instituições, das

autoridades e de suas capacidades de enfrentar os riscos que afetam a sociedade '? Se

evoluímos no que tange a enfrentar riscos, o que dizer de lidar com a incerteza residual

- estaremos condenados às mesmas respostas atávicas dos antigos?

Sobre a última questão acima, WIEDEMANN (1993) questiona se houve

evolução desde o tabu, passando pelo pecado e chegando à forma mais evoluída que é o

risco. Especula se eles não coexistem ainda hoje, quando considera, por exemplo: na

tentativa de eliminar a incerteza, tornam-na proscrita como se fora um tabu? Ao reduzir

a complexidade, criando riscos negligenciáveis, riscos toleráveis e riscos que devemos

enfrentar, não se cria uma hierarquia como a dos pecados? Ao normatizar valores

padrão para riscos, não seria uma reminiscência das listas de pecados? Centralizando as

condutas, não haveria um aspecto de tabu diante dos riscos? E por fim, o debate sobre

riscos sociais não comporta um retorno a credos e confissões?

Por sua vez, BERNSTEIN (1996b, p.47) com humor retrata que "o mantra

do investidor moderno, contraposição [tradeoff, no original] entre risco e retorno, pode

tornar-se a peça central no processo de tomada de decisão" [tradução própria]. Mas

alerta que todas (exceto duas) as ferramentas de gestão de riscos hoje adotadas foram

criadas entre 1654 e 1754 mas agora, com a adoção do computador "resultam em uma

cultura que ameaça tornar-se tão complexa e usualmente tão arcana que pode

constituir-se em uma nova religião. Vejo três perigos nessas tendências: a exposição à

descontinuidade, a arrogância de quantificar o inquantificável e a ameaça de ampliar

riscos ao invés de gerenciá-los. Juntos, esses riscos podem ser letais" (ibid., p.49,

tradução própria).

5 Comentado em KEMP (1993, p.107).
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TENDÊNCIAS PARA AS ORGANIZAÇÕES

Como a pesquisa tem por objeto os projetos no campo profissional, isto é,

engendrados nas organizações, é necessário identificar como o contexto contemporâneo

as afeta. ACKOFF (1994, p.viii) afirma que a "deterioração da economia americana e

de seus empreendimentos não é um problema, mas um complexo sistema de problemas

inter-relacionados. Eu os chamo de confusões sistêmicas", Alguns impactos desses

problemas sobre as organizações são evidentes":

• Ampliação da competitividade: a dificuldade relativa de proteger o conhecimento

tende a nivelar as organizações, tornando esses mercados mais competitivos. A

desverticalização e a terceirização hoje tão difundidas nas organizações tendem a

propagar competências. A globalização econômica tende a reduzir as barreiras ao

comércio entre países, estabelecendo maior competitividade, agora em nível global;

• Novos sistemas produtivos: Como conseqüência da maior competitividade, há uma

crescente oferta de produtos e serviços diferenciados; tende-se a buscar nichos, tanto

quanto grandes mercados. Esta fragmentação faz com que os ciclos de vida dos

produtos seja reduzido. Os sistemas produtivos, consequentemente, são mais

exigidos em termos de agilidade e flexibilidade, para atender aquilo que SENNETT

(1999, p.59) denomina "volatilidade da demanda do consumidor". Atender de

forma personalizada a cada cliente passa a ser o objetivo de algumas organizações,

naquilo que os norte-americanos chamam de "mass customization" e TOFFLER

(1992, p.189) denomina "desmassificação", mais complexo que a produção em

massa característica do século XX;

• Múltiplas relações: Organizações tomam-se mais complexas desde que praticam a

desverticalização; suas fronteiras são atenuadas, relacionamentos de diferentes graus

tornam-se usuais: parcerias, alianças, consórcios e no outro extremo, oportunismo,

relações imediatistas, competição. A organização passa a ser considerada não mais

isoladamente, mas no conjunto de suas relações (FREEMAN, 1984);

• Múltiplos apostadores: MORGAN (1988, p.126) sugere que há três tendências de

ampliação da complexidade nas organizações: a mudança de "organizações

6 Ver também KLIEM & LUDIN (1997, cap.lO), com conteúdo similar.
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discretas" para "redes" (acima referida); a mudança de "negócios altamente

integrados" para um "pot-pourri de unidades de negócios diferenciadas" e a

mudança do conceito de "shareholder" (acionista) para o de "stakeholder"

(envolvido ou afetado; apostador). Reconhecer que não há uma única categoria de

clientes, mas diversas, e com interesses antagônicos, amplia a complexidade;

• Obsolescência de normas, técnicas e competências: a aceleração do conhecimento

tende a tornar obsoletos os fatores que determinaram o sucesso das organizações no

passado. Se antes o porte de uma organização representava vantagem, a tendência

passa a derivar da capacidade de aprender. MINTZBERG (1994), sugere a falência

do planejamento analítico, atribuindo maior importância às estratégias

"emergentes", aquelas que só são reconhecidas depois de concretizadas. O

pensamento estratégico deixa de ser prerrogativa dos dirigentes;

• Organizações incorporam riscos e incerteza: no contexto delineado, justifica-se a

necessidade de maior agilidade, ousadia, criatividade, perfil empreendedor,

capacidade de promover sinergias - são alternativas para enfrentar ou conviver com

a incerteza. Assimilando a incerteza, algumas organizações não mais apresentam

estruturas estáveis e procuram diminuir o peso de suas culturas. Não só indivíduos,

as organizações também se destradicionalizam;

• Avidez por modismos: o resultado de tudo o que se comentou envolve a avidez por

novas soluções de gestão. Modismos passam a ser largamente consumidos: por

exemplo, livros de administração tornaram-se a segunda maior parcela do mercado

editorial brasileiro, só perdendo para livros de auto-ajuda (embora possam sê-los,

inclusive). Também parece haver maior dependência de consultoria externa;

• Maior dependência de conhecimento externo: Como o conhecimento torna-se um

"ativo" valioso, as organizações admitem a interdependência de saber entre

diferentes stakeholders: clientes, fornecedores, parceiros, consultores, centros de

pesqmsa, governo;

• Ameaças ao crescimento, à sobrevivência e ao controle: não se pode mais

assegurar crescimento contínuo das organizações nas condições acima esboçadas.

Isto afeta a carreira, o status e a remuneração dos profissionais, por exemplo. Se

existe ameaça à sobrevivência, as crises provocarão transformações drásticas,

reconfigurando os negócios. Mas a ameaça mais provável diz respeito ao menor
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grau de controle sobre os negócios e sobre o funcionamento das organizações. Nesse

caso, tende a gerar "miopia" empresarial, expondo as organizações a maior

vulnerabilidade, isto é, a riscos e incerteza.

"O sistema de poder que se esconde nas modernas formas de flexibilidade

consiste em três elementos: reinvenção descontínua de instituições; especialização

flexível de produção e concentração de poder sem centralização", sintetiza SENNETT

(1999, p.54) para as organizações contemporâneas, para depois analisar os elementos e

concluir: "os três elementos do sistema de poder flexível corroem o caráter de

empregados mais comuns que tentam jogar segundo as mesmas regras" (ibid., p.73).

Ou seja, o aumento do risco, da complexidade e da incerteza na sociedade

induzem ao aumento de riscos, da complexidade e da incerteza nas organizações,

provocando modificações nas relações de trabalho, na gestão e nos projetos adotados.

Por sua vez, estas modificações afetam de inúmeras maneiras os indivíduos e em

particular, os gerenciadores. Dado que há inúmeros fatores e de amplos impactos, o que

aqui importa é reconhece-los como "pano de fundo" desta pesquisa.

3.2. DIMENSÃO ONTOLÓGICA

DE HERÁCLITO AOS SISTEMAS E À TEORIA CONTINGENCIAL

Dentre os filósofos, foi Heráclito de Éfeso, incluído entre os pré-socráticos,

quem inaugura a noção de fluxo perpétuo, ao contrário de muitos filósofos posteriores,

cuja busca pelas coisas permanentes talvez fosse um refúgio intelectual contra a

incerteza e o perigo 7• A mais famosa das opiniões de Heráclito expressa essa noção:

"não se pode pisar duas vezes nos mesmos rios, pois as águas novas estão sempre

fluindo sobre ti" ou então: "o sol é novo a cada dia". Platão dele trata: "nada é, pois

tudo se está fazendo" e Aristóteles relata dele que "nada é constante". Para Heráclito,

"este mundo, que é o mesmo para todos, não foi feito nem por deuses nem pelos

homens: mas sempre foi, é e será um fogo eterno, com unidades que se acendem e
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unidades que se apagam". O fluxo perpétuo, na concepção de Heráclito, determina que

nada permanece idêntico a si mesmo, mas transforma-se em seu contrário. CHAUI

(2001, p.181) nota o gigantesco esforço dos filósofos gregos para enfrentar a incerteza e

indaga: seria a verdade uma perpétua contradição dos seres em mudança contínua?

A existência do contraditório havia levado Platão a desenvolver uma forma

de pensamento - a dialética - em que opiniões opostas são confrontadas até convergir a

conceitos idênticos. Mas foi Hegel quem retomou as noções de Heráclito buscando

atingir a realidade e a verdade através do movimento interno da contradição, no

denominado método dialético. Popularizou a tríade: tese, antítese e síntese (POPPER,

1967, p.361). Refutando-se ambas, a tese e a sua contradição interna, a antítese, torna

possível reconhecer os méritos e limitações de ambas, conduzindo a uma formulação

nova, a síntese.

Uma corrente recente que se contrapôs à lógica cartesiana no plano

científico, do mesmo modo que a dialética havia feito no plano filosófico, é a Teoria

Geral dos Sistemas, proposta por Ludwig von Bertalanffy em 1940. A visão sistêmica

postula que as organizações compõem um sistema aberto, em constante interação com o

ambiente externo. Mesmo dominando o conhecimento em seu campo de atuação, as

organizações sujeitam-se a mudanças em condições mercadológicas, alterações sociais,

políticas ou culturais. Haveria um equilíbrio dinâmico provocado por permanente

retroalimentação (jeedback) do sistema: informação é permanentemente trocada,

subsidiando decisões que permitem à organização adaptar-se ao meio. A entropia

interna do sistema (ineficiência e antagonismo de interesses) seria compensada por uma

"entropia negativa, desenvolvendo-se no sentido de estados de ordem, diferenciação e

organização mais elevados", caracterizada pela injeção de recursos e conhecimentos

externos. Além do mais, a organização sistêmica apresenta eqüifinalidade (atinge aos

mesmos objetivos partindo de diferentes estratégias), atributo de "qualquer todo

constituído por componentes em interação" (von BERTALANFFY, 1976, p.6 e 1).

Dentre as teorias de Administração há uma vertente derivada da teoria dos

sistemas que adquire importância no contexto desta pesquisa: a teoria da contingência.

7 Ver RUSSELL (1967, p.52).
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Iniciada por BURNS & STALKER (1961), promove a distinção entre organizações

mecanicistas e orgânicas, ambas formas "racionais" de organização, deliberadamente

criadas e mantidas para "explorar recursos humanos da maneira mais eficiente" (ibid.,

p.119). Segundo os autores, as primeiras são burocracias tradicionais que atuam em

contextos relativamente estáveis, enquanto as últimas correspondem à melhor adaptação

a mudanças. Interessa compreender melhor as organizações orgânicas, pois se são

adaptáveis a mudanças, de certo modo respondem à incerteza. Suas características são

(ibid., p.121, tradução própria):

• Natureza contribuinte da experiência e do conhecimento específico para a realização

de atividades;

• Natureza "realística" das atividades individuais, vistas em conjunto;

• Ajuste e constante redefinição de atividades individuais através da interação com

outros;

• Distribuição de responsabilidades enquanto um campo limitado de direitos,

obrigações e métodos;

• Difusão do comprometimento além das definições técnicas;

• Uma rede de controle, autoridade e comunicação, formando uma comunidade de

interesses;

• Conhecimento essencial não é mais exclusivo dos dirigentes, pode ser encontrado

em outras partes da rede, que tornam-se centros ad hoc para o controle e

comunicação;

• Comunicação lateral e vertical entre as pessoas, parecendo consulta (informação e

conselho) mais do que comando (instrução e decisões);

• Comprometimento com a expansão e o progresso técnico mais valorizado que a

obediência e a lealdade;

• Importância e prestígio válidos no ambiente técnico e comercial da organização.

Na visão desses autores, o sistema gerencial pode variar desde o extremo

mecanicista até o orgânico, mas existe um imperativo ecológico: a estrutura é

dependente do grau de mudança tecnológica e de mercado. Há outras variáveis

independentes: a força do comprometimento individual a objetivos políticos e

resultados e a relativa capacidade de liderança dos dirigentes.
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THOMPSON (1976), outro autor representativo desta corrente, sugere que

modelos como o da Administração Científica (Taylor), Controle Administrativo (Gulick

e Urwick) ou a Burocracia (analisada por Weber) são estratégias deliberadas para criar

sistemas fechados e previsíveis, livrando as organizações da incerteza. Para este autor

tibid., p.24), "as organizações complexas são sistemas abertos, confrontadas pela

incerteza, mas ao mesmo tempo sujeitas a critérios de racionalidade e

consequentemente necessitadas de resolução e certeza". Conclui o autor (ibid., p.189):

"a incerteza aparece como o problema fundamental para as organizações complexas, e

a luta contra ela constitui a essência do processo administrativo".

LAWRENCE & LORSCH (1973) difundiram o nome Teoria da

Contingência, ao revelar que: a organização forma um sistema aberto; há um complexo

inter-relacionamento entre variáveis externas (certeza e estabilidade do ambiente) e os

estados internos da organização (diferenciação departamental e integração

interdepartamental), bem como nos conflitos entre pessoas e departamentos. Também

concluem que as variáveis ambientais são independentes, enquanto que as

organizacionais são dependentes daquelas.

Pesquisando como as contingências afetam a formulação de estratégias,

PAINE & ANDERSON (1977) esperavam que quando o ambiente fosse percebido

como altamente incerto (devido a turbulência, competição e mudança tecnológica) e

houvesse uma elevada necessidade percebida de mudança (perspectiva de crescimento

ou diversificação versus manutenção do status quo), pudesse ser verificado um

comportamento tipicamente empreendedor. Contudo, nesta condição os gerenciadores

pesquisados, embora tenham manifestado maior capacidade de correr riscos, tenderam a

usar mais controle pessoal (de cunho mecanicista mais do que orgânico), abandonaram

o planejamento de longo prazo em favor do curto prazo e evitaram a inovação. No

período pesquisado, estes gerenciadores obtiveram menor sucesso que os demais,

sugerindo ser este um comportamento disfuncional. Ou seja, concluem que com elevada

incerteza, nem sempre a empresa reagirá como se fosse orgânica.

COVIN & SLEVIN (1988) estudaram a influência da estrutura

organizacional sobre o estilo empreendedor de dirigentes. Os autores concluem que nem

sempre o estilo empreendedor permite atingir melhores resultados. Este estilo
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empreendedor ajusta-se melhor a organizações orgânicas, enquanto o estilo conservador

apresenta melhor desempenho nas organizações burocráticas e mecanicistas. Na

verdade, os três fatores estudados são contingentes: o desempenho empresarial, a

estrutura organizacional e o estilo do dirigente.

Na mesma linha, LEWIN & STEPHENS (1994) desenvolvem uma teoria

que busca correlacionar as atitudes de dirigentes (CEO - Chief Executive Officer no

original) com a arquitetura organizacional. Os autores reconhecem que os fatores

situacionais afetam mais os resultados empresariais que as atitudes dos dirigentes, mas

acreditam que incorporar este aspecto individual poderia ser útil.

FLEURY (1983) esperava encontrar modelos contingentes para a

organização do trabalho na indústria mecânica, de modo que grupos semi-autônomos

fossem relacionados, por exemplo, a ambientes dinâmicos. Todavia, todas as empresas

pesquisadas utilizavam um mesmo esquema denominado "rotinização" baseado na

hierarquia e padronização do trabalho. Conclui o autor que esta forma de organização

deliberada "sacrifica a eficiência para evitar problemas com a mão de obra [...] o

objetivo de máxima produtividade é sobrepujado pelo de minimização de conflitos entre

capital e trabalho".

o ENFOQUE DA TEORIA DA COMPLEXIDADE E AS CRISES

Embora fértil a visão sistêmica, há que se considerar que nos encontramos

em um sistema muito mais maleável que os sistemas abertos, do modo como

PRIGOGINE (1996) alerta: "há sempre a possibilidade de alguma instabilidade que

conduz a algum novo mecanismo. Na realidade, temos um 'universo aberto"'. A

retroalimentação negativa tratada por von Bertalanffy permite a um sistema aberto

retornar ao equilíbrio. Mas pode haver retroalimentação positiva, processos que não

suprimem a mudança mas a ampliam, não mantêm a estabilidade mas a desafiam,

algumas vezes suplantando-as.

Embora esses conceitos sejam complexos, tornam-se facilmente

compreensíveis quando associados a figuras da sabedoria popular: a retroalimentação
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negativa (essencial nos sistemas abertos) é denominada círculo virtuoso, enquanto que a

retroalimentação positiva (capaz de gerar crises) corresponde ao popular círculo vicioso.

TOFFLER (1992, p.304) sugere que a retro alimentação positiva ajuda a explicar

processos auto-excitantes:

"A corrida armamentista, por exemplo [...] e quando juntamos a
positiva com a negativa e vemos com que exuberância estes dois
processos diferentes interagem em organismos complexos,
emergem percepções surpreendentes [...] isto nos explica
porque a mudança é tão difícil de rastrear e extrapolar, tão
cheia de surpresas. É por isso que um processo lento e firme
pode subitamente se converter numa mudança explosiva, ou
vice- versa".

PRIGOGINE (1996, p.12) explica a mudança de paradigma: "a ciência

clássica privilegiava a ordem, a estabilidade, ao passo que em todos os níveis de

observação reconhecemos agora o papel primordial das flutuações e da instabilidade".

Depois (ibid., p.30) sugere que "a própria vida só é possível num universo longe do

equilíbrio". E introduz a noção de caos (ibid., p.32): "os sistemas dinâmicos estáveis

são aqueles em que pequenas modificações das condições iniciais produzem pequenos

efeitos [...] os sistemas caóticos são um exemplo extremo de sistema instável, pois as

trajetórias que correspondem a condições iniciais tão próximas quanto quisermos

divergem de maneira exponencial ao longo do tempo. Fala-se então, de 'sensibilidade

às condições iniciais', tal como a ilustra a famosa parábola do 'efeito borboleta' ".

TOFFLER (1993) não admite que o contexto contemporâneo apresente

caos: para ele, a desordem não é extrema. Mas as rupturas que este autor aponta e que

tornam infrutífera a tarefa de projetar tendências precisas para o futuro, ao menos

sugerem que estamos distantes' de uma situação de equilíbrio. E em sistemas longe do

equilíbrio, respostas de adaptação sistêmica não mais permitem o ajuste sistêmico,

levando a configurações irreversíveis.

Esse rompimento do velho sistema em equilíbrio, seja em resposta a

flutuações internas descontroladas e/ou forças externas, não resulta no caos ou na

desintegração, mas pode resultar na criação de uma nova estrutura, em um nível mais

elevado, todavia precisando de mais energia e recursos adicionais para se manter. Ou

seja, torna-se mais complexa. É o que Prigogine denomina "estruturas dissipativas", E
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quando uma estrutura salta para um novo estágio de complexidade, é impossível

predizer que forma assumirá, mas a partir daí, o determinismo poderá dominar

novamente. O que começa como uma atividade "ao acaso" se torna uma nova e mais

complexa estrutura: é "a ordem emergindo do caos". PRIGOGINE (1996, p.197)

entretanto alerta:

"O acaso puro é tanto uma negação da realidade e de nossa
exigência de compreender o mundo quanto o determinismo o é.
O que procuramos construir é um caminho estreito entre essas
duas concepções que levam igualmente à alienação, e de um
mundo regido por leis que não deixam nenhum lugar para a
novidade, e a de um mundo absurdo, acausal, onde nada pode
ser previsto nem descrito em termos gerais".

CAPRA (1999) em seu livro A teia da vida apresenta a evolução do

paradigma sistêmico para o da complexidade. Demonstra as contribuições sinérgicas

desde von Bertalanffy, passando por Prigogine, para agregar o conceito de autopoiese

criado pelos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela. Autopoiese, neologismo

derivado do grego, significa autocriação: "é a organização comum a todos os sistemas

vivos. Trata-se de uma rede de processos de produção, nos quais a função de cada

componente consiste em participar da produção ou da transformação de outros

componentes da rede. Desse modo, toda a rede, continuamente, 'produz a si mesma '.

Ela é produzida pelos seus componentes e, por sua vez, produz esses componentes"

(ibid., p.89). Representa aquilo que o autor denomina auto-organização.

o autor também agrega a Hipótese Gaia, desenvolvida por James Lovelock,

que recorda o momento em que a descobriu: "a atmosfera da Terra era uma mistura

extraordinária e instável de gases e, não obstante, eu sabia que sua composição se

mantinha constante ao longo de períodos de tempo muito longos. Será que a vida na

Terra não só criou a atmosfera, mas também a regula - mantendo-a com uma

composição constante, e num nível favorável aos organismos?" (ibid., p.91).

Novamente, a autoregulação como fruto de sistemas complexos e longe do equilíbrio

demonstrou nos experimentos de Lovelock uma auto-organização capaz de sustentar a

vida no planeta.

CAPRA (1999) a partir daí apresenta essa nova ciência, para alguns

denominada Matemática da Complexidade, para outros Teoria dos Sistemas Dinâmicos,
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mas alerta: "para evitar confusões, é útil ter sempre em mente o fato de que não é uma

teoria dos fenômenos físicos, mas sim uma teoria matemática cujos conceitos e técnicas

são aplicados a uma ampla faixa de fenômenos" (ibid., p.99). Tanto é que já começam a

ser divulgadas pesquisas que a adota nas ciências sociais, com exemplos consistentes

compilados por KIEL & ELLIOTT (1997).

A teoria do caos, outro nome para a mesma disciplina, popularizou-se com

a noção do efeito borboleta: mudanças diminutas no estado inicial de um sistema

caótico (longe do equilíbrio) levarão ao longo do tempo a conseqüências imprevisíveis

em grande escala - "o rufar das asas de uma borboleta em Singapura poderia causar

uma tempestade em Nova York", foi assim explicada por GLEICK (1988). Em paralelo

a essas descobertas, o meteorologista Mandelbrot desenvolveu a geometria dos fractais

e logo percebeu a afinidade entre a teoria do caos e a matemática da complexidade: o

exemplo que inicialmente forneceu era a auto-similaridade apresentada por frações cada

vez menores de uma couve-flor, sempre exatas reproduções da flor como um todo.

Hoje, com o uso de computadores, diferentes "atratores" permitem criar belos fractais.

Reunindo essas idéias, CAPRA (ibid., p.142) sugere que um sistema vivo é

ao mesmo tempo, aberto e fechado - é estruturalmente aberto pois é uma estrutura

dissipativa que muito consome energia e matéria, mas é organizacionalmente fechado,

pois o padrão da vida é uma rede autopoiética - "a matéria flui continuamente através

dele, mas o sistema mantém uma forma estável, e o faz de maneira autônoma, por meio

da auto-organização". Capra conclui seu texto comparando as comunidades humanas a

ecossistemas, aplicando o paradigma acima para concluir que a sustentabilidade

depende dos princípios básicos deste padrão de organização: interdependência,

reciclagem, parceria, flexibilidade e diversidade.

MATURAN A (1997) inicia sua teoria singular tratando da percepção,

usualmente vista como um problema de captação da realidade, pois o termo deriva do

latim per+capere, que literalmente significa "obtido por captura". Mas sustenta que não

pode haver distinção entre ilusão e percepção, pois não há captação mas sim

"configuração que o observador faz de objetos perceptivos" (ibid., p.72). Mas o

observador apresenta processos psíquicos, mentais, e também espirituais e vivenciais,

entendidos pelo autor como "dinâmicas relacionais do ser vivo" (ibid., p.118),
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explicando a influência cultural. Este observador, como ser vivo, compõe um sistema

autopoiético, pois apesar de depender de um meio para a sua existência concreta,

preserva uma autonomia. É um sistema homeostático determinado estruturalmente, que

mantém invariante a sua organização sob condições de contínua mudança estrutural,

caso contrário se desintegraria (ibid., p.135). Este acoplamento entre estruturas

cambiantes e um meio cambiante é chamado pelo autor de adaptação ontogênica ou

evolutiva. Em uma pessoa, este acoplamento não resulta simplesmente de uma história

de interações com o meio, e sim de um processo de aprendizagem.

Partindo de um referencial filosófico (diferente do da Física como Capra, da

Química como Prigogine ou da Biologia como Maturana), Edgar Morin sintetiza:

"A base está formada a partir de três teorias (informação,
cibernética e sistemas) e comporta as ferramentas necessárias
para uma teoria da organização. Em seguida, vem o segundo
andar, com as idéias de Von Neumann, Von Foerster e
Prigogine sobre a auto-organização. A esse edifício pretendi
trazer os elementos suplementares, notadamente três princípios,
que são o princípio dialôgico, o princípio de recursão e o
princípio hologramático" (MORIN & Le MOIGNE (2000,
p.204).

Por princípio dialógico, MORIN (1997, p.l06) propõe unir princípios ou

noções antagônicas que aparentemente deveriam se repelir mutuamente mas são

indissociáveis. Exemplifica com o pensamento oriental do yin e yang, por exemplo, e

com Heráclito, que percebeu a necessidade de associar termos contraditórios para

formar uma verdade. O princípio da recursão organizacional significa ir além da

retroalimentação, amparado na regulação, para compreender a autoprodução e auto-

organização. Já o princípio hologramático coloca em evidência certos sistemas em que

não só as partes estão no todo, mas o todo está em cada parte - como exemplo sugere

que o indivíduo é uma parte da sociedade, mas a sociedade está presente em cada

indivíduo através da sua linguagem, sua cultura e suas normas - argumento apropriado

à dialética.

MORIN (1997, p.32) relaciona a complexidade à incerteza: complexo

significa "o que está tecido em conjunto" e envolve: "o enredado, o inextricável, a
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desordem, a ambigüidade, a incerteza". Mas alerta: "a complexidade não se reduz à

incerteza, é ela que está no seio dos sistemas ricamente organizados" (ibid., p.60).

Aplicando esses conceitos ao contexto contemporâneo, poderemos

completar a dimensão ontológica, em torno da qual os projetos e gerenciadores estão

imersos. MERRY (1995, p.114, tradução própria) sugere que:

"Este é um mundo humano que é cada vez menos previsível [...]
As irregularidade do passado, e do ano passado, tornam-se
cada vez mais disruptivas. Mais e mais aleatoriedade, incerteza
e imprevisibilidade, estresse e crise desempenham papel na vida
humana. Este é um mundo abundante em efeitos-borboleta; um
mundo no qual mais freqüentemente não há proporção entre
causas e efeitos. Em tempos de descontinuidade, há problemas
crescentes de generalização de um caso a outro".

À medida em que cresce a complexidade, sugere Merry, mais áreas

interconectadas se aproximam de pontos de bifurcação e a descontinuidade passa a

ocorrer em períodos mais curtos. Em um mundo cada vez mais complexo, as crises

alimentam outras crises - "são contagiosas", indica o autor, tornando a adaptação a elas

muito mais problemática. "Hoje, cada vez mais sistemas humanos de todo tipo estão

submetidos a crises e a rupturas, ou vivenciando transições caóticas a partir das quais

eles se auto-organizam, transformando-se em um nível mais complexo de existência",

aposta MERRY (1995, p.llO).

MORIN (1997, p.62) sugere considerar linhas de complexidade crescentes:

baixa, média e alta complexidades, em função do desenvolvimento da auto-organização

(autonomia, individualidade, riqueza da relação com o ambiente, aptidão para aprender,

inventividade, criatividade. etc.). E considera, a partir do cérebro humano, a

possibilidade de existência da hipercomplexidade.

o referencial da Teoria da Complexidade permite agregar aos conceitos de

risco, incerteza e complexidade uma outra noção associada: a de crise. FERREIRA

(1995) arrola dentre os significados para o termo: alteração que sobrevem no curso de

uma doença; manifestação violenta e repentina de ruptura de equilíbrio; manifestação

violenta de um sentimento; estado de dúvidas e incertezas; fase difícil, grave, na

evolução das coisas; momento pengoso ou decisivo; tensão, conflito. WEBSTER'S
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(1978) indica que o termo deriva do grego krisis, relacionado a decidir e separar,

significando: um sério e decisivo estado de coisas ou o ponto de virada quando algo

deve terminar ou sofrer mudança; evento decisivo ou crucial. Como ilustração a Figura

3.1 abaixo apresenta o ideograma adotado pelos chineses para o termo.

Figura 3.1 - Ideograma chinês para representar crise 8.

Para os chineses, a noção de crise é representada por 2 ideogramas que em

conjunto significam "momento de grande perigo". O primeiro ideograma (superior)

representa "perigo, lugar perigoso, momento de perigo". O segundo (inferior)

representa "oportunidade". Por sua vez, o símbolo de oportunidade é formado por

"árvore" que representa "estrutura" ou "organização" e "trabalho", que por sua vez

representa "ação" e "realização". Oportunidade representa, portanto, a realização de um

trabalho organizado e estruturado. Em resumo, podemos entender a crise na visão

oriental, como sendo o momento de expectativa que prenuncia a realização de um

trabalho organizado de mudança. Esta noção de transformação está também presente em

dois outros vocábulos que compartilham a mesma raiz: criança e criar.

Portanto, a crise enquanto descontinuidade, ruptura ou condição afastada do

equilíbrio, representa nada mais do que uma extensão da incerteza. É como se houvesse

um continuuni relacionando risco, incerteza e crise - risco, na definição mais usual,

ligado ao conhecido e ao mensurável; a incerteza introduzindo o desconhecido e o

imprevisto; e por fim a crise, introduzindo as estruturas dissipativas que levam a uma

nova ordem.

As crises suscitam nos gerenciadores ou naqueles que por ela são afetados,

um estado que pode variar desde a perplexidade, a paralisação ou o seu oposto, a

8 Ver http://www.ebanataw.com.br/roberto/rotary/Crise.htm. acesso em 02/01/2002.

http://www.ebanataw.com.br/roberto/rotary/Crise.htm.
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impulsividade e o estresse. O impacto das crises sobre as pessoas pode ser imediato mas

também duradouro. Como a gestão evoca a possibilidade de atuar deliberadamente

sobre os processos executivos, torna-se necessário delimitar os efeitos das crises, de

modo a permitir que o sistema gerencial ou retorne à condição de equilíbrio ou

consolide uma nova e mais complexa configuração, em um novo equilíbrio. Para referir-

se à rapidez com que ocorre esta retomada, pode-se usar o termo resiliência, que na

Física refere-se à elasticidade e ao poder de recuperação: quando uma força deixa de ser

aplicada a um corpo, a resiliência refere-se ao tempo requerido para que o corpo elástico

retorne ao seu estado original. Por analogia, quanto maior a resiliência de um sistema,

mais rapidamente retoma o processo homeostático ou dissipativo".

CONCEITO DE PROJETO E GERENCIAMENTO

Na definição da norma mais difundida sobre o tema, "a project is a

temporary endeavor undertaken to create a unique product or serviceJ
O" (PMI, 2001,

p.4). Esta definição esconde diversos atributos que serão analisados a seguir.

Projetos são temporários, isto é, sempre apresentam um ciclo de vida

definido a priori: nascem, crescem, chegam a maturidade, seguida do declínio e o fim.

Ou em outros termos: apresentam prazos para iniciar, para completar certas fases e para

concluir. Há duas conseqüências relevantes dessa noção: primeiro, projetos não se

confundem com as ações repetitivas e rotineiras ou melhor, corriqueiras das

organizações; em segundo lugar, projetos são sistemas teleológicos, isto é, são

determinados por objetivos. Há outra característica afim: os projetos são

progressivamente elaborados: costumam ser iniciados ainda que todas as definições de

concepção não tenham sido minuciosamente estabelecidas, Sua implementação ocorre

por meio de fases e cada qual resulta em "produtos" (deliverables, na definição da

norma do PMI) de tal sorte que cada fase eqüivale a um subprojeto.

Projetos são empenhos ou esforços, como sugere o termo endeavor.

Significa que envolvem em alguma medida o desafio de algo extraordinário. Envolvem

9 Ver também CONNER (1995).

10 "Projetos são empenhos temporários empreendidos para criar um produto ou serviço único" [trad.
própria].
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ambição e busca persistente. Requerem vontade empreendedora. Mas não podem

confundir-se com meros sonhos, no sentido de que não são devaneios ou fantasias, há

uma crença em sua exeqüibilidade e um compromisso intrínseco com sua

implementação. HELZEL (1995) sugere que "projetos são sonhos viáveis". Isto explica

a razão pela qual os projetos nas organizações adotam, como pré-requisito para aprovar

projetos, os estudos de viabilidade técnica e econômica: para que ninguém duvide de

que sejam devaneios irrealizáveis.

Projetos são empreendidos para criar produtos ou serviços: nessa parte da

definição, a ênfase é no termo criação: projetos envolvem, quase sempre, o novo, a

novidade, a inovação. Servem para criar novos produtos e serviços, mas por analogia,

também são adotados para criar novos processos, novos sistemas, novas unidades

operacionais. Por exemplo, há organizações que tem pessoal dedicado a "projetos

especiais". Este aspecto de criação conecta-se ao derradeiro termo da definição: únicos.

Projetos são únicos, são singulares, não têm paralelo. Há controvérsias

antigas sobre esta característica: dizia-se que nem tudo é único, que os projetos

habitualmente apresentam mais elementos conhecidos que desconhecidos, que os

processos gerenciais são em grande medida repetitivos. Há que se concordar com esses

argumentos, do contrário seria sempre necessário "reinventar-se a roda" a cada novo

projeto. Todavia, há vantagens em se reconhecer a singularidade característica de

projetos, mas não de atividades corriqueiras: tratando-os como únicos, desafiadores e

temporários, o resultado imediato é propiciar foco em resultados. Tratados como únicos

e teleológicos, afastam-se da abordagem puramente burocrática: os processos, os

instrumentos de gestão e a estrutura passam a ser definidos ad hoc, especificamente para

cada projeto. Ou seja, o que se deseja não é reinventar, mas "repensar a roda" a cada

novo projeto.

Quais circunstâncias injetam singularidade em um dado projeto? É único o

momento em que será realizado; é único o contexto que o envolve (conjuntura

econômica, social, política, legal/institucional, governamental); é única a configuração

de objetivos e metas, muitas vezes conflitantes entre si; é única e transitória a equipe

alocada para executá-lo; são únicas as configurações de clientes e envolvidos na

execução; é única a configuração de relacionamentos, mediados por crenças, valores e



61

culturas também singulares. Mesmo no campo da construção, onde projetos são

similares e repetitivos, a concepção arquitetônica singular de cada projeto por si só

confere singularidade ao mesmo.

Mas a definição de projeto talvez esconda o seu atributo mais importante,

resultado de algo que é transitório, inovador, singular e marcado por objetivos

desafiadores: resulta que projetos sempre incorporam riscos e incerteza. E esta é uma

questão crucial nesta pesquisa: se são inerentes ao conceito de projeto, a sua gestão

deveria ser não só reputada como importante, mas sobretudo praticada em larga escala.

As características usuais de projetos são sugeridas abaixo. Em parêntesis é

apresentado o termo habitual no inglês, dada a sua consistência e concisão:

• Envolve desejo e vontade empreendedora;

• É ambicioso e desafiador, embora viável;

• É temporário, tem ciclo de vida prédefinido (time-limited);

• É marcado por objetivos (goal-driven);

• Único, não se confunde com a rotina (one-shot);

• Sempre envolve riscos e incerteza.

Noção similar é defendida por MEREDITH & MANTEL (1985, p.4) "Um

projeto é uma atividade especifica e finita a ser empreendida. [...] Um projeto é

usualmente uma atividade única com um bem definido conjunto de resultados finais

esperados" [tradução própria].

Uma das mais antigas definições de projeto encontrada na literatura, é de

Paul GADDIS (1959): "um projeto é uma unidade da organização dedicada a atingir

uma meta - geralmente a conclusão bem sucedida do desenvolvimento de um produto

no prazo, dentro do orçamento e em conformidade com especificações de desempenho

predeterminadas" [tradução própria]. Esta definição não conflita com as anteriores, mas

apresenta dois aspectos notáveis: o primeiro deles sugere que projetos formam unidades

de organização - compõem portanto um padrão organizativo que desfruta de certa

autonomia operacional, porém compõem sistemas particulares, apêndices da
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macroestrutura organizacional. O segundo aspecto diz respeito às metas de um projeto:

prazos, custos e qualidade foram por muito tempo, o trinômio enfatizado na gestão.

Mas é necessário agregar outras duas categorias de metas: o desempenho (seja da

implementação como o desempenho posterior, em operação) e os benefícios esperados

(sejam retorno do investimento ou aproveitamento de oportunidade mercadológica em

projetos privados, seja o atendimento a demandas sociais, no caso de projetos públicos e

do terceiro setor, seja o benefício de aprendizagem, igualmente para os três setores).

Se todos os projetos contém as CInCOcategorias de objetivos e metas,

introduzem uma característica adicional: é inerente aos projetos o antagonismo entre

metas, e cabe ao gerenciador encontrar a configuração mais adequada entre elas. Por

exemplo: prazos e custos muito estreitos podem aviltar a qualidade da execução; prazos

e custos com folgas podem afetar a rentabilidade do projeto, etc. Jocosamente,

WILLIAMS (1995, p.19) comenta autor que retrata o conflito de prioridades: "no início,

só o prazo importa; durante a execução o problema são os custos; mas depois de

pronto, só o desempenho interessa".

Ainda no campo das definições, considere-se que o termo projeto deriva do

verbo em latim projicere, que significa lançar adiante. Quando se diz por exemplo que

a luz projetou-se sobre a tela, o termo é usado com precisão etimológica. Lançar

adiante representa, metaforicamente, realizar no futuro. Daí deriva o uso técnico do

termo: "projetos" de engenharia e arquitetura representam na verdade, desenhos e

especificações técnicas de algo ainda por realizar. O mau uso do conceito é evidente:

em português, o termo que melhor define a noção de lançar adiante é projétil, mas

projeto popularizou-se enquanto um anglicismo, má tradução do inglês project. Para

evitar confusão, a EAESPIFGV optou, desde 1983, por denominar o seu curso de

Educação Continuada dedicado ao tema como Gerenciamento de Empreendimentos,

considerando-o um adequado sinônimo para a noção de projétil. São também sinônimos

usuais: campanha e programa. Campanha deriva do jargão bélico, representando

esforço concentrado e focado em objetivos. Programa habitualmente representa uma

seqüência de ações; contudo, o PMI define "um programa é um grupo de projetos

gerenciado de forma coordenada para obter benefícios não disponíveis caso fossem

gerenciados individualmente" (PMI, 2001, p.lO, tradução própria). Alerta, contudo, que
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em alguns campos de aplicação projeto e programa são sinônimos, em outros, há uma

inversão de significados: programas tornam-se um subconjunto de projetos.

São exemplos de projetos nas organizações contemporâneas:

• Infra-estrutura - O campo pioneiro onde a metodologia de projetos consagrou-se é

o público, com projetos de infra-estrutura singulares. Exemplos: Projeto de

Recuperação das Águas do Rio Tietê, Programa Sanegran - Saneamento Básico

para a região metropolitana de São Paulo, etc.;

• Iniciativas multiorganizacionais - Há casos em que são envolvidas diferentes

esferas de governo, promove-se a parceria público-privado ou articula-se a execução

com organizações do terceiro setor. Exemplo: Plano Avança Brasil;

• Implantação de nova unidade - Sempre que há ampliação nos negócios, ela se

evidencia em inúmeros projetos. Exemplo: implantação de nova fábrica, escritório

ou loja;

• Desenvolvimento de novos produtos ou serviços - Todas as organizações que

contêm setores especializados na criação de novos produtos e/ou serviços adotam a

abordagem por projetos;

• Desenvolvimento e implantação de novos sistemas ou processos - Modificações

em processos executivos, em sistemas de trabalho ou de informática costumam ser

executados na forma de projetos. Exemplo: implantação de software minerador de

dados, Projeto Bug do Milênio, etc.;

• Programas - Há programas em todos os setores das organizações: Programa da

Qualidade Total, Programa de Desenvolvimento Gerencial, etc. Mesmo quando o

intuito é tornar rotineira a mudança, a exemplo da doutrina da qualidade, a mudança

não deixa de ser implementada como projeto;

• Implantação de iniciativas estratégicas ou de mudança - Esta talvez venha a ser a

categoria mais importante: sempre que a organização desejar implementar mudança

de caráter estratégico, concretizará na forma de projetos. Exemplo: Projetos

Especiais, Projeto Liderança no Mercado, Programa Certificação em ISO-14.000,

etc.
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Como se percebe, não há setor das organizações que não adote projetos, em

maior ou menor extensão. Surpreende que ainda assim se observe o amadorismo

assistemático no gerenciamento desses projetos. Não obstante, há razões para a escolha

da abordagem de projetos. Em primeiro lugar, trata-se de isolar a gestão daquilo que é

singular, impedindo que atrapalhe a gestão das operações rotineiras: há equipes de

Projetos Especiais que atuam com pequena interação com os demais setores da

organização, até que na conclusão de seus projetos eles venham a ser incorporados à

rotina. Outra razão é a necessidade de se desenvolver foco em resultados: o setor de

Recursos Humanos promove rotineiramente treinamentos, mas quando há alguns que

merecem tratamento especial, esses tomam-se programas. A terceira razão para essa

escolha deriva da estratégia de descentralização: é melhor ter projetos com equipes

"enxutas" e temporárias empreendendo desafios, do que gerar a expansão burocrática da

organização na busca de maior capacidade para gerar resultados.

Uma medida extrema, embora cada vez mais difundida, é a de transformar

todas as atividades da organização em projetos. Esta tese popularizou-se nos EUA como

"management by projects" e é denominada "adhocracia" por TOFFLER (1985),

W ATERMAN (1992) e MINTZBERG (1995a), que a consideram a forma de

organização adequada para a execução de projetos. O caso mais notável de

"projetização" da rotina está em curso desde 1999 no governo federal brasileiro: todas

as ações e projetos de todos os ministérios foram rearranjadas em programas

multidisciplinares obedecendo a prédefinidos eixos de desenvolvimento. O controle das

verbas públicas é praticado na forma de orçamento-programa, determinando portanto

os objetivos de cada programa e corrigindo o vicio da "vala comum" em que todas as

despesas destinadas a um ministério eram liberadas e controladas. São atributos do

gerenciamento por projetos:

• Todas as ações formam programas (subentende-se que as atividades sejam

interdependentes) ;

• Acredita-se que o foco em resultados e a gestão vigorosa ampliem a chance de êxito;

• Uma equipe temporária é alocada em cada projeto, muitas vezes com fraca

hierarquia; portanto, desenvolver comprometimentos toma-se essencial;
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• Pode haver um Escritório de Projeto" (project office), até mesmo "virtual", em

apoio às funções especializadas: engenharia, estudos, planejamento, gestão de

contratos, gestão de riscos etc.;

• A estrutura permanente é bastante reduzida, dedicando-se aos papéis normativo,

regulatório e ligados ao funcionamento rotineiro da organização.

Depreende-se que a função gerenciar é um caso particular da convencional

administrar, embora o senso comum indique que a diferença é apenas semântica.

Gerenciar deriva do italiano antigo maneggiare: significa manejar recursos escassos em

uma dada direção (ADIZES, 1987, p.165). Daí que o termo management, no inglês,

refira-se à função dos dirigentes das organizações: manejam recursos como um

cavaleiro maneja seu cavalo: o cavalo é mais forte, mas o bom cavaleiro o conduz - foi

a metáfora então utilizada. Mas por que tratar de gerenciamento ao invés do mais

simples e popular gerência? Para evitar confusão: gerência é também o cargo abaixo de

diretoria, nas hierarquias tradicionais, e é função que mescla funções administrativas e

gerenciais. O gerenciamento relaciona-se especificamente à abordagem de projetos e

será aqui adotado.

Já que esta seção trata de conceitos, é oportuno definir os "clientes" de um

projeto. Suponha, por exemplo, o Projeto Tietê, ainda hoje em andamento e gerenciado

pelo Governo do Estado de São Paulo. Quem é "o cliente" deste projeto? Os usuários do

rio, que há 50 anos pescavam, nadavam ou remavam em suas águas? A sociedade

paulistana em geral? A SABESP, pois dentre suas atribuições há o saneamento básico

de toda a região; a CETESB, cuja responsabilidade é controlar a poluição ambiental; ou

o DAEE, que zela pelo regime hídrico deste rio? Os acionistas, se os houver? Seriam os

organismos que financiam o projeto: Secretaria da Fazenda, BNDES, Banco Mundial

etc.? Seriam os envolvidos na execução: empresas de engenharia, fornecedores de bens,

consultorias? Ou seriam as indústrias poluidoras afetadas? Poderiam ser os órgãos de

controle: Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, etc.?

Ora, se por necessidade institucional algum deles receber a denominação de

cliente, isto não significa que os outros agentes sejam menos relevantes. Para criar uma

11 Maiores detalhes, consultar VALERIANO (2001 ).
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categoria que reunisse a todos, adotou-se um neologismo que os identifica: stakeholder,

termo de difícil tradução ao português. WEBSTER'S (1978) indica que stakeholder é o

piquete usado em marcações topográficas. O termo estaca em português deriva do

inglês stake. Evidentemente, não é esse o significado que se deseja: o que importa, em

nosso caso, é o sufixo, associado a at stake, significando que os referidos stakeholders

representam aqueles que arriscam ou apostam no sucesso, como também no insucesso

do projeto. Este neologismo foi adotado por FREEMANI2 (1984) como uma corruptela

do termo shareholder, principal destinatário de todos os esforços nas empresas norte-

americanas. °PMI (2001, p.16) define stakeholders como "indivíduos ou organizações

ativamente envolvidos no projeto ou cujos interesses podem ser positiva ou

negativamente afetados pela execução ou conclusão do projeto". Por sua vez, a norma

ISO-1O.006 transformou o neologismo em termo técnico, que define como: "indivíduo

ou grupo com um interesse comum no desempenho do fornecedor e do ambiente

envolvido" (ISO, 1998). A partir dessas definições, incluem-se na lista acima outros

agentes: a imprensa, partidos políticos de oposição, empreiteiros com interesses

contrariados, etc., isto é, interessados direta ou indiretamente envolvidos.

Para classificar quem determina o sucesso de projetos, TURMAN (1993,

p.209) agrupa os stakeholders em quatro categorias: campeões (empreendedores,

developers - concebem e promovem, investidores, visionários, líderes da comunidade);

participantes da comunidade (ambientalistas, grupos étnicos e sociais, grupos políticos,

líderes religiosos, grupos de interesse e membros da comunidade); participantes do

projeto (gerenciador e sua equipe, engenheiros, construtores, vendedores, fornecedores,

agências regulatórias); e os participantes parasitas (imprensa, ativistas, oportunistas).

Como se vê, o conceito de stakeholder representa uma ampliação de

espectro da abordagem gerencial. Significa que os esforços serão envidados não mais a

um único e proeminente cliente, mas a um conjunto deles. Para tornar ainda mais

complexa a questão, o PMI nota que os diversos stakeholders podem apresentar

interesses antagônicos e conflitantes (PMI, 2001, p.17). Novamente cabe ao gerenciador

a tarefa permanente de harmonizá-los, em benefício da execução do projeto.

12 Ver também STONER & FREEMAN (1985, p.47-55). Há controvérsias sobre quando o termo passou a
ser adotado: ACKOFF (J 994) indica que o termo já havia sido usado por Igor Ansoff em 1965.
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Percebe-se, até aqui, o desafio do gerenciamento: lidar com um conjunto de

atividades desafiadoras e singulares, carregadas de riscos e incerteza; lidar com um

conjunto de metas nem sempre harmônicas e com um conjunto de envolvidos tanto

quanto. Também os administradores tradicionais defrontam-se com igual desafio, mas

há muito optaram por respostas simplificadoras, de eficácia duvidosa em projetos, como

veremos, mas antes é preciso definir o que se entende por riscos e incerteza.

CONCEITO DE RISCO E INCERTEZA

A principal definição de risco significa "exposição à possibilidade de dano

ou perda" (WEBSTER'S, 1978, tradução própria). Em primeiro lugar, esta definição

implica perda, dano, perigo ou ameaça. Em segundo lugar, sugere que risco é uma

abstração, uma possibilidade ou chance de algo ocorrer no futuro, de modo que quando

há certeza, não há risco. Em terceiro lugar, trata-se de exposição, o que significa que

independente da existência de riscos, o gerenciador pode expor-se a eles em maior ou

menor grau, o que indica que há diferentes meios de conviver com os riscos.

Contudo, há outras definições para o risco: no inglês "to venture upon"

(WEBSTER'S, 1978) indica muito mais uma orientação para a realização do que para a

cautela sugerida na definição anterior. É o que indica a sabedoria popular: "quem não

arrisca, não petisca". Provavelmente corresponde à definição mais antiga de risco, pois

arriscar para alguns deriva do italiano risicare, com o sentido de desafiar (CUNHA,

1991). SPINK (2000, p.161) sugere que pode derivar de resecare, ou seja, cortar,

referindo-se a recifes que cortavam os cascos de navios - nesse sentido, arriscar e

riscar no português, tem igual origem.

Portanto riscos representam, igualmente ou dialogicamente, a possibilidade

ou a oportunidade de ganhos. Especialistas em Finanças sugerem que: "não há

oportunidades sem riscos". Mas que se pode completar: "como também não há riscos

sem oportunidades". O PMI exemplificava em versão anterior de sua norma:

"oportunidades e ameaças podem interagir de maneira imprevisível (por ex. atrasos na

programação podem forçar a adoção de uma nova estratégia que reduz a duração

global do projeto)" (PMI, 1996, p.115, tradução própria). Nesse caso, o risco de perda
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torna-se uma oportunidade de ganho, a depender somente do comportamento e da

atitude do gerenciador.

"Riscos requerem escolhas; e escolhas envolvem riscos", sugerem

MacCRIMMON & WEHRUNG (1986, p.4). Muitas vezes, ao evitar o risco de perda

decide-se pela inação, o que é triste: não só se perde a chance do ganho, como perde

duplamente se outro agente decidir-se por aproveitar a oportunidade que lhe foi aberta.

Outro aspecto relacionado: certos riscos causam resultado pior que o esperado; mas há

riscos que causam um resultado que poderia ter sido melhor - neste caso, esta perda de

oportunidade é um risco que costuma passar desapercebido.

Há fiSCOS externos e internos ao projeto. Os riscos externos foram

explorados na seção dedicada ao contexto contemporâneo. Freqüentemente eles são

desprezados pelo gerenciador que pratica a gestão de riscos, que opta deliberadamente

por enfrentar riscos sob sua direta responsabilidade ou controle. Esta é uma solução

arriscada, pode-se afirmar, pois continua a haver exposição aos riscos externos, e

negligenciar sua gestão pode acarretar conseqüências desastrosas. Mesmo as

ocorrências distantes podem ser desastrosas para um projeto: um ato governamental, a

escolha de governantes, a inexecução de obras preventivas, uma omissão no controle

ambiental, etc. Há também ações aparentemente livres de risco - casar-se com uma

antiga namorada, por exemplo - mas que podem sucumbir diante de imprevistos ou de

mudanças posteriores de perspectiva. Alguns riscos podem ter impactos temporários, já

outros, permanentes. Daí a dificuldade em enfrentar riscos.

Quais são os determinantes do risco? MacCRIMMON & WEHRUNG

(1986, p.14) sugerem três: falta de controle, falta de informação e falta de tempo. Se

por hipótese o gerenciador tivesse absoluto controle sobre a situação não haveria risco;

se tivesse informação completa sobre o que pode ocorrer no projeto, também não

existiria risco (significando incerteza, nesse caso) e se fosse possível aguardar por um

prazo ilimitado para decidir qual alternativa escolher diante de situações que se

apresentam, mais uma vez não haveria risco. No extremo oposto, na hipótese do projeto

ser incontrolável não seria possível o gerenciamento e todos seguiriam "a reboque dos

acontecimentos". Na ausência de informação ou de experiências anteriores em que se

basear, o que eqüivale dizer na ausência de conhecimentos, as decisões tornam-se
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erráticas, oscilando entre erros e acertos. Em momentos de cnse, que demandam

respostas imediatas e de alto impacto, com pouco conhecimento sobre as opções

disponíveis, o gerenciamento ficaria prejudicado.

Dado que o gerenciador usualmente equilibra-se entre os dois extremos, na

condição em que há controle relativo, racionalidade limitada e urgência requerida para

as suas intervenções, depreende-se que sempre há riscos em projetos.

A incerteza é uma condição necessária, mas não suficiente, para definir um

risco. RAFTERY (1994, p.5, tradução própria) trabalha com a seguinte noção: "risco e

incerteza caracterizam situações onde o resultado real de um evento ou atividade

particular é provável que se desvie do valor previsto ou estimado". O autor comenta

que alguns setores distinguem risco de incerteza: nos setores financeiro e securitário,

risco envolve atributos quantificáveis, enquanto a incerteza pelo contrário, é

imponderável. Mas postula que a diferença entre os conceitos prende-se menos à

substância do que ao grau ou à magnitude (RAFTERY, 1994, p.7).

Elevada incerteza representaria, portanto, o desconhecido e o crítico; em

menores graus, a incerteza compreenderia o indeterminado, o imponderável, o

imprevisto, o inextricável, o acidental, o casual, o fortuito, o aleatório, o repentino, e

porque não acrescentar, o arriscado. Resta relacionar a incerteza ao terceiro fator

abordado na seção 3.1 - a complexidade: todo contexto conturbado, turbulento,

desordenado, dúbio ou confuso gera incerteza em relação ao sucesso da execução. Por

essa razão, a crise é aqui considerada como um estágio elevado de incerteza.

Como definir a complexidade? MORIN (1997, p.21) sugere que esta é um

palavra-problema e não uma palavra solução, pois "é complexo aquilo que não se pode

resumir a uma palavra mestra, aquilo que não pode retroceder a uma lei, aquilo que

não pode reduzir-se a uma idéia simples". Do latim complexus, que significa tecido em

conjunto, a complexidade envolve constituintes heterogêneos inseparavelmente

associados. MORIN (ibid., p.33) argumenta que os fenômenos antropossociais não

poderiam obedecer a princípios de inteligibilidade menos complexos que os requeridos

para os fenômenos naturais. Mas a "dificuldade do pensamento complexo é que deve
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confrontar o entremeado (o jogo infinito de inter-retroações), a solidariedade dos

fenômenos em si, a neblina, a incerteza e a contradição" [tradução própria].

VASCONCELOS (2001) promove conceitos similares: a incerteza é

associada à ignorância, enquanto distingue complexidade de complicação: enquanto a

complicação requer a abordagem da gestão de conhecimentos, a complexidade requer a

gestão da ignorância. Desafortunadamente, o autor nada postula para este caso.

Note-se a circularidade dos conceitos, antes esboçada: a complexidade gera

incerteza, ao mesmo tempo em que a incerteza gera complexidade em termos de gestão,

pois introduz o subjetivo e a imprecisão. Os riscos estão sempre ligados uns aos outros,

o que gera complexidade, pois necessitam ser gerenciados também sistemicamente; por

outro lado, a complexidade gera riscos, inerentes ao conceito de complexidade. Resta

refletir se essa circularidade afasta a execução de projetos da zona de equilíbrio,

favorecendo o círculo vicioso que poderia levar ao caos. Esta circularidade não havia

sido compreendida quando do início desta pesquisa: delimitou-se o foco em projetos

desafiadores, complexos e singulares apenas para diferenciá-los dos corriqueiros.

A incerteza, se pertence ao gênero feminino, poderia ser representada por

uma deusa caprichosa. A comparação com Fortuna, a deusa romana da sorte, foi feita há

500 anos em um texto seminal de quem viveu projetos políticos altamente incertos.

MACHIA VELLI (1987, p.103) compara a incerteza a um rio destrutivo que pode causar

enchentes: "do mesmo acontece com a Fortuna; o seu poder é manifesto onde a força e

a sabedoria não estão preparadas para resistir a ela, e dirige a sua fúria onde sabe que

nenhum dique ou barragem estão prontas para contê-la". Em seu "Discursos",

completa: "os homens podem prestar assistência à Fortuna, mas não podem opor-se a

ela. Podem entrelaçar seus desígnios mas não podem destruí-la. Devem então, nunca se

entregar como derrotados porque, desde que não conhecem seu propósito e como ela

segue através de caminhos sinuosos e desconhecidos, eles podem sempre esperar, e

esperança é não desistir, seja qual for a fortuna e seja qual for a aflição que podem

ter". Em meio à incerteza, Maquiavel sugere persistência e precaução. PAREL (1972,

p.142) ressalva a respeito: "prudência e audácia podem ajudar a reconhecer e capturar

oportunidades oferecidas, mas em última instância, permanece a imprevisibilidade do

sucesso oufracasso que não esperamos banir".
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Em contraposição, a virtú (virtude) em Maquiavel refere-se à força e energia

da vontade. No capítulo seis de "O Príncipe", o autor afirma (MACHIA VELLI, 1987,

p.24): "eles tem da Fortuna nada mais que oportunidade, que lhes dá a matéria em que

eles podem introduzir a forma que escolherem; e sem oportunidade, a sua força de

vontade seria desperdiçada, e sem tal força, a oportunidade seria inútil". Nega, assim,

a noção aventureira de se entregar à sorte. A virtú consiste em primeiro lugar, na força

do desejo ou da mente criadora e em segundo lugar, na força do discernimento. PAREL

(1972, p.164) afirma: "quem a possui vê a oportunidade de moldar algo segundo seu

próprio desígnio; tem imaginação e inteligência suficiente para ver o que precisa ser

feito, para enxergar o que é invisível aos outros, e persistência de propósitos suficiente

para fazê-lo". Parece-se com a definição de empreendedor, como se verá.

Maquiavel não tratava do destino. Na visão medieval, enquanto o destino

representava a vontade divina fixa e inflexível, a fortuna era representada como elástica,

imprevisível e aberta à influencia humana. CUNHA (1991) sugere que o latim fortuna

refere-se a sucesso imprevisto, revés da sorte ou ventura (que por sua vez relaciona-se a

aventura). E a virtude, que na atualidade é denominada competência, está sobretudo em

saber aproveitá-la.

REFERENCIAIS EPISTEMOLÓGICOS SOBRE O RISCO

MORGAN (1995) estrutura os diferentes paradigmas adotados na pesquisa

social. Sua classificação é importante, pois este capítulo, na verdade, confronta a

diversidade existente de referenciais, Morgan sugere quatro paradigmas:

• Funcionalista: bem sucedido, este paradigma fornece a base para a teoria gerencial

e contribui para o desenvolvimento das organizações. Sua principal força reside em

criar adaptabilidade e mudança, evitando as rupturas. Com isso, tenta criar um

mundo caracterizado pela certeza (op. cit., p.I8) ou pelo menos, criar certeza num

mundo incerto;

• Interpretativa: desafiam a certeza funcionalista ao indicar que o mundo repousa

numa rede de relacionamentos precários e socialmente construídos. Sugere que os
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teóricos e os leigos deveriam confrontar os mitos e as ideologias que subscrevem

sua prática. Consideram não só relações de causa/efeito como também o discurso

simbólico;

• Humanista radical: esta perspectiva sugere que a vida social mais expressa do que

restringe nossa humanidade; busca armadilhas ideológicas e "tapa-olhos" que

induzem as pessoas a sentirem-se frágeis diante das contingências do dia a dia.

Enfatizam, portanto, o poder. As organizações são vistas como manifestações de

processos psíquicos profundos mas que são pobremente compreendidos;

• Estruturalista radical: com raízes no marxismo, este enfoque baseia-se na noção

dialética de que tudo muda como resultado das tensões que sua própria existência

cria. A atenção volta-se para mecanismos gerativos que caracterizam profundamente

o modo de organização e que revelam a sua lógica de ação. Crises interessam a

estruturalistas radicais pois permitem discernir coisas que nos momentos de

estabilidade são atenuados em um arranjo contraditório mas temporário.

Até aqui, este capítulo apresentou diversas fontes que poderiam ser

classificadas no enfoque interpretativo: Beck, Giddens, Douglas, Lupton e Sennett. O

enfoque estruturalista radical pouco será citado, mas Foucault é uma referência. Do

enfoque humanista radical, é possível citar Capra, Morin, Maturana, Toffler e serão

citados Maccoby, dentre outros. Mas a maioria das referências sem dúvida pertence ao

enfoque funcionalista: Bernstein, McClelland, Raftery, Rokeach, Yates, Kahneman,

Tversky, Mintzberg, Simon, Cyert, March etc.

Em classificação semelhante e ainda mais esclarecedora, Deborah Lupton

apresenta um quadro comparativo de diferentes vertentes epistemológicas sobre o risco,

abaixo reproduzida no Quadro 3.1. A perspectiva tecnocientífica é a adotada nos

campos da Economia, Psicologia, Estatística, Medicina e Engenharia, portanto é a

referência usual no campo do gerenciamento de projetos e será explorada ao final deste

capítulo. Embora muitos dos praticantes admitam que a subjetividade está sempre

presente nas avaliações de risco, a sofisticação do cálculo e o uso de instrumentos

estatísticos aumentam o risco de superestimar a objetividade. Encaram-se os leigos

como aqueles que avaliam subjetiva ou intuitivamente os riscos, o que é visto como

algo pouco confiável. Por esse motivo, há quem busque estabelecer pontes que
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permitam aos leigos compreender os riscos cientificamente - embora condescendente,

esta ainda é uma atitude desigual.

Posição epistemológica Perspectiva e teorias I Questões relevantes
associadas I

Realistas: Perspectivas tecnocientífica; Quais riscos existem?
Risco é um perigo ou ameaça objetivo e Maioria das teorias em ciência Como deveria gerenciá-los?
pode ser medido independentemente cognitiva Como as pessoas respondem
de processos sociais e culturais, mas cognitivamente aos riscos?
pode ser distorcido através das
estruturas de interpretação.
Construtivistas fracos: Perspectivas "sociedade de Qual é a relação entre os riscos e
Risco é um perigo ou ameaça objetivo riscos" (expoentes: Giddens, os processos da modernidade
que é inevitavelmente mediado através Beck); Estruturalismo crítico; tardia?
de processos sociais e culturais e não Algumas abordagens Como o risco é compreendido em
pode ser compreendido isoladamente psicológicas diferentes contextos sócio-
desses processos. culturais?

Perspectivas "simbólico/cultural" Por que uns perigos são
(expoente: Douglas); escolhidos como riscos e outros
Estruturalismo funcional; não?
Psicanálise; Qual é a psicodinâmica de nossas
Fenomenologia respostas aos riscos?

Qual é o contexto situacional do
risco?

Construtivistas fortes: Perspectivas Como o discurso e a prática sobre
Nada é um risco em si - o que "governamentalidade"; Pós- o risco operam na construção da
entendemos por 'risco' é um produto de estruturalismo subjetividade e da vida social?
um "modo de ver" histórica, social e
politicamente continqenciais.

Quadro 3.1 - Diferentes abordagens epistemológicas sobre risco (LUPTON, 1999 p.35).

Ambas as perspectivas construtivistas sugeridas por Lupton no Quadro 3.1

indicam um consenso básico:

• O conceito de risco generaliza-se cada vez mais nas sociedades ocidentais;

• O risco é um aspecto central da subjetividade humana;

• O risco é encarado como algo que pode ser gerenciado;

• O risco associa-se às noções de escolha, responsabilidade e culpa (op. cit., p.25);

• O risco não é um fenômeno estático e objetivo, é entendido como algo construído e

negociado, como parte de uma rede de interações sociais e formação de significados.

Esta condição vale tanto para leigos como para especialistas.

Embora diversos autores partam do pressuposto de que há menos riscos hoje

do que em épocas anteriores da história, dada a qualidade e a expectativa de vida que

alcançamos, há controvérsias. Em perspectiva singular, BECK (1998) sugere que hoje
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produzir riquezas significa produzir riscos: todavia as riquezas concentram-se no topo

da pirâmide social, enquanto que os riscos não. Ele avalia que os riscos contemporâneos

são maiores que os existentes em qualquer época anterior, já que: não podem mais ser

delimitados espacial, temporal ou socialmente; são mais difíceis de quantificar, prevenir

e evitar; são também eventos sem-fim; além do mais, chegam a ameaçar a própria vida

no planeta. Chama a sua atenção a razão pela qual a destruição de florestas mobilize

mais do que os acidentes nas estradas: esta destruição é simbolicamente mediada, toca

em um nervo cultural e serve de alarme, pois torna compreensível a devastação causada

pela era industrial.

Apesar de encarar os riscos da modernidade como reais, em seus escritos

muitas vezes indica que a compreensão e a percepção deles envolve um processo

cultural e social, daí a sua classificação como "fraco" construcionista. Nas condições de

risco que adota para o contexto contemporâneo, mesmo em riscos naturais e objetivos, a

avaliação deles torna-se ambivalente, devido à complexidade da sociedade e do avanço

tecnológico - os riscos tornam-se "inseguranças incalculáveis". E o que é notável, esta

incerteza deriva não da natureza, mas da ação humana.

No contexto atual, a noção de risco substitui a de perigo, pois torna a

sociedade reflexiva em três aspectos: a sociedade torna-se em si um problema global; a

consciência da natureza global dos riscos impulsiona a formação de uma nova

cidadania; e as fronteiras políticas são removidas. Beck sugere que o termo reflexivo

denota não apenas reflexão sobre a modernização, mas auto-confrontação. Assim, deixa

de ser encarado como uma batalha entre os que produzem definições de risco (os

especialistas) e aqueles que as consomem (os leigos): como resultado, o risco torna-se

um conceito altamente político (LUPTON, 1999, p.66-68). A certeza do iluminismo é

substituída pela incerteza moderna, por nós construída. Beck sugere que os leigos

tornaram-se céticos sobre a ciência, pois têm consciência de que foi ela a responsável

por gerar os riscos que enfrentamos. Para ele, também a individualização está ligada à

desintegração das certezas e da compulsão por criar novas certezas para si e para os

outros, sem precisar deles I3.

13 Maiores detalhes, ver LUPTON (1999, capA).
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Por sua vez, GIDDENS (1990) descreve a modernidade como a "cultura de

risco", não porque considere que eles tenham aumentado, mas indicando que há uma

preocupação crescente com o futuro e com a segurança. Concorda com Beck sobre a

importância da reflexividade, que envolve a consciência da natureza contingencial do

conhecimento especializado e da atividade social, e sua susceptibilidade a revisões e

mudanças. E sugere, quanto aos relacionamentos, que a confiança tornou-se um tema

central no contexto atual, e que ela pressupõe a consciência do risco, que aumenta a

confiabilidade frente às contingências e talvez sirva para minimizar as preocupações

acerca de riscos potenciais: "o que é visto como um risco aceitável - minimizando o

perigo - varia em diferentes contextos, mas usualmente é central para sustentar a

confiança" (GIDDENS, 1990, p.35). A confiança, portanto, torna-se um meio de lidar

psicologicamente com riscos que de outra forma paralisariam a ação ou levariam à

ansiedade e ao pânico.

Ainda na perspectiva construtivista fraca mas em outra corrente, Mary

Douglas, como Beck e Giddens, combate a visão ingênua de que os leigos não calculam

probabilidades como os especialistas o fazem, pelo contrário: "individuas não tentam

fazer escolhas independentes, especialmente acerca de questões politicas. Quando

expostos à necessidade de estimar probabilidade e credibilidade, eles primeiro reagem

com os pesos e premissas culturalmente aprendidos" (DOUGLAS, 1992, p.58). A

autora enfatiza a relatividade cultural dos julgamentos sobre riscos e até mesmo de

grupos de uma mesma cultura. Mas adota um fraco construtivismo, pois também admite

que há perigos horrivelmente reais nos mundos moderno e pré-moderno; a questão que

não pode ser demasiado enfatizada, é como eles são politizados (ibid., p.29).

Outra contribuição importante de Douglas é a distinção que faz entre dois

tipos de organização (ibid., p.61-63). O primeiro tipo é aquele em que seus membros

apresentam um forte compromisso em reforçar e manter os vínculos internos, há nítida

separação entre a hierarquia e a comunidade externa: este tipo de organização prefere

alocar a responsabilidade de desastres às vítimas e aos seus parentes. Outro tipo

apresenta comprometimento com o negócio, e é portanto fundamentada em competição

ao invés de solidariedade: a autora considera que este tipo aborda de forma mais neutra

os desastres, baseada em escolhas e destino mais do que em culpabilidade e punição.
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A terceira perspectiva a considerar, o forte construtivismo, é herdeiro das

idéias de Foucault e portanto, adota o conceito de discurso, enquanto produtor de

"verdades" que se tornam bases para a ação. Nessa perspectiva, os especialistas são

extremamente importantes para a formação da subjetividade, mas não são um meio

transparente para engajar-se na reflexividade, pois estão em campo oposto, a serviço de

estratégias para regular as populações.

Como vimos, quando se discute o risco no plano social, é relevante definir

se o risco está relacionado a uma realidade objetiva do mundo observado (cuja maior

dificuldade pode ser a percepção do risco) ou se é algo subjetivamente construído

(quando entra em jogo não só a percepção mas a escolha). Em projetos, são mais

evidentes os riscos objetivos e concretos, mas a contribuição do construtivismo é indicar

que ainda assim resta uma considerável subjetividade.

3.3. DIMENSÃO PRÁTICA

A INCERTEZA E AS ESTRATÉGIAS DAS ORGANIZAÇÕES

Na perspectiva da teoria da decisão, JANIS & MANN (1977, p.ll) supõem

que a qualidade das decisões depende da qualidade do procedimento "ideal" adotado

composto de sete etapas:

• Investigar uma ampla faixa de cursos de ação;

• Pesquisar o grau em que os objetivos são atingidos e os valores implicados na

escolha;

• Ponderar cuidadosamente os custos e os nscos, bem como as conseqüências

positivas das alternativas;

• Buscar intensivamente informação relevante para completar a avaliação das

alternativas;

• Assimilar e levar em conta a nova informação no julgamento, mesmo quando

modifica preferências iniciais;
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• Reexaminar as conseqüências positivas e negativas das alternativas consideradas

antes de proceder à escolha final;

• Efetuar provisões e planos contingenciais requeridos para executar o curso de ação

escolhido.

Os autores adotam a pressuposição de que uma falha em quaisquer das

etapas acima constitui um defeito no processo de decisão. Quanto mais defeitos, maior a

probabilidade de ocorrer retrocessos nas decisões tomadas. Quando os sete critérios são

atendidos, caracteriza um estado de "vigilante processamento de informação". Porém

nem sempre o processo é completo ou consistente; nem sempre quem toma as decisões

encontra-se em posição vigilante, como será explorado no próximo tópico.

MARCH & SIMON (1967, cap.5) estudaram o conflito íntimo de quem

toma decisões. O conflito é percebido quando há inaceitabilidade (mesmo conhecendo

as probabilidades de resultado, não há alternativa satisfatória); incomparabilidade

(incapacidade de identificar a alternativa mais favorável) e a incerteza (não conhece as

probabilidades que relacionam a escolha com os resultados que ela produzirá).

Diante do conflito os autores constataram a reação mais comum: procurar

uma saída para o dilema. Se a causa do conflito é a incerteza, primeiro o indivíduo

intensifica a procura de clarificação, mas alertam que esta iniciativa mostra-se mais

eficaz em situações comuns que nas incomuns. Se a causa é a inaceitabilidade, o

indivíduo procura novas alternativas, mas isso depende da disponibilidade e da pressão

do fator tempo. A repetida incapacidade de encontrar alternativas aceitáveis leva

geralmente a uma redefinição do que é aceitável. Quando a causa do conflito é

incomparabilidade, o fator tempo prepondera e a escolha depende da atenção e da

seqüência em que as alternativas são apresentadas.

A contribuição mais conhecida desses autores é a noção de racionalidade

limitada para explicar as deficiências no processo decisório: pode faltar informação

sobre o problema, as alternativas, os critérios e os impactos; há restrições de tempo e

custo que inibem a busca por informação adicional; a qualidade das decisões é afetada

pela percepção dos envolvidos; humanos retêm em sua memória utilizável uma pequena

quantidade de informação; limitações de inteligência impedem o "cálculo" e a
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otimização da escolha. Ao invés de buscar a decisão ideal, gerenciadores se satisfazem

com a que servirá adequadamente e não perdem tempo buscando a otimização.

CYERT & MARCH (1963) oferecem um importante ponto de vista para

enfrentar a incerteza. Eles vêem a organização como um sistema adaptativamente

racional, pois é afetada pela incerteza do ambiente, tem problemas para manter uma

coalizão viável entre o pessoal e possui limitações de capacidade enquanto sistema para

guardar e utilizar informação (ibid., p.99). Formulam então a "teoria comportamental da

firma" (ibid., cap.6) que compreende quatro conceitos: quase resolução de conflitos;

prevenção da incerteza; busca problemistica [problemistic search, no original] e

aprendizagem organizacional. Consideram fatores de incerteza: comportamento do

mercado, a entrega de fornecedores, as atitudes dos acionistas, o comportamento dos

competidores, as ações governamentais, etc. Os autores sugerem que tradicionalmente

há duas formas de enfrentar a incerteza: encontrar certezas equivalentes (por exemplo,

adotando a técnica do valor esperado) ou criar regras para conviver com a incerteza

(por exemplo, adotando a teoria dos jogos). Contudo, o estudo dos autores indica que as

organizações costumam evitar a incerteza adotando as seguintes estratégias:

• Organizações evitam antecipar eventos de um futuro distante usando regras de

decisão que enfatizam reações de curto prazo. Elas resolvem problemas prementes

ao invés de desenvolver estratégias de longo prazo. Tomam decisões resolvendo

problemas em série, cada qual resolvido à medida em que surge, ainda que

problemas fora de seqüência possam admitir decisões não padronizadas. Isto cria

uma predominância de "incêndios", padrão nas organizações que lidam com um

mundo incerto e com metas não consensuais;

• Organizações evitam antecipar futuras reações de outras partes de seu ambiente

providenciando um ambiente negociado. Impõem planos, procedimentos

operacionais, tradição do setor (padronizando práticas) e contratos que absorvem a

incerteza do ambiente. Mas a "calmaria" de um mercado atuando é quebrada de

tempos em tempos por algum competidor que viola procedimentos convencionais.

"Em resumo, as organizações conquistam uma situação razoavelmente

gerenciável para suas decisões, evitando planejar quando os planos dependem de

previsões sobre eventos incertos e enfatizando os planos onde eles podem ser auto-
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confirmados através de mecanismos de controle" sugerem os autores (ibid., p.119,

tradução própria). Recorde-se nesse particular, a tese da falência desse tipo de

planejamento estratégico, prescritivo e determinístico, sugerida por M1NTZBERG

(1994): em um contexto de turbulência, crise e portanto, elevada incerteza, formular

estratégias parece ser inócuo.

Corroborando esta teoria, HARRISON (1977) ao estudar as decisões

empresariais em condições de extrema incerteza no Reino Unido, reconhece que a

incerteza não pode ser resolvida com sofisticadas técnicas de previsão, pois elas

baseiam-se no passado para projetar o futuro, mas mudanças nacionais e internacionais,

ações competitivas e medidas governamentais podem tomar inútil o esforço. Os

gerenciadores entrevistados conscientemente optavam por avaliar suas decisões

comparando possíveis alternativas, mas sem o apoio de estatística (um deles tentou

utilizar a técnica PERT; outro tentou a análise de riscos, mas desistiu em favor da

análise de sensibilidade). Dentre as objeções ao uso de estatística, o autor resume:

estimativa de probabilidades irreais; critérios de escolha artificiais (valor monetário

esperado) inaceitáveis para os dirigentes; e o processo de decisão considerado super-

simplificado. Os gerenciadores enfatizaram que problemas complexos envolvem

múltiplas e às vezes conflituosas misturas de fatores quantitativos e não-quantitativos.

Todas as organizações analisadas seguiam a abordagem sistêmica para as decisões,

formulando cenários. Para completar, Harrison observou a adoção de maior

flexibilidade e capacidade de adaptação dos gerenciadores, que evitavam por exemplo,

ficar atados a certos cursos de ação em meio a riscos.

Para conceber um novo sistema de planejamento estratégico governamental,

Carlos MATUS (1991, p.31) considera o jogo social como nebuloso e difuso,

apresentando os seguintes ingredientes de incerteza: ignorância quanto ao futuro daquilo

que a ciência ainda não esclareceu; criatividade irredutível dos jogadores; opacidade da

linguagem tomando ambíguo o intercâmbio de significados; o jogo maior, contexto em

que se situa o jogo sobre o qual não há controle ou capacidade de predição. Como

"delinear" frente à incerteza? O autor propõe substituir o "cálculo determinístico pelo

cálculo interativo e a fundamentação de apostas em contextos explícitos" (ibid., p.36),

destacando também as técnicas de cenários, de absorção. de incerteza e de planos de

contingência. Seu modelo de planejamento é contínuo, evitando as decisões
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imediatistas: "as urgências nos distraem da planificação, mas o jogo da planificação a

curto prazo pode, por sua vez, distrair-nos e cegar-nos quanto à reflexão sobre nosso

lugar no mundo" (ibid., p.42).

As conseqüências da fragilidade das decisões pode ser evidenciada em

alguns exemplos. MITROFF & LINSTONE (1993, cap.7) reconhecem as limitações do

enfoque técnico ao analisar três graves acidentes: o vazamento de gás tóxico em Bhopal,

Índia (ocorrido em 1984) e os vazamentos de radioatividade em Three Mile Islands,

EUA (em 1979) e Chernobil, Rússia (em 1986). Nesses casos, a avaliação de risco,

calculada pelo produto da probabilidade de ocorrência pelo impacto do risco, induziu à

compreensão errônea: probabilidades muito baixas multiplicadas por impactos muito

elevados podem resultar em um valor mediano, como se estes fossem "acidentes

normais". Além do mais, citam os autores (op. cit., p.115, tradução própria): "a

principal característica de um sistema complexo é que, em geral, eles envolvem muito

mais incerteza que os técnicos admitem. Análises técnicas confiam principalmente em

dados e modelos. Estes dados são contraditórios às vezes ... Modelos simplificam - e

super-simplificam - o mundo real". Portanto, há uma inabilidade de levar em conta um

enorme número de fatores. Acrescentam: eventos inconcebíveis são considerados leves;

e há pouca disposição e meios para aprender com a experiência.

Resultados: em Bhopal, cidade de 670.000 habitantes, que contava com

apenas 37 telefones públicos, 300 médicos e 1800 leitos hospitalares, a catástrofe

ocorrida em uma noite de domingo levou à morte de 1800 a 10.000 pessoas, tendo

afetado a longo prazo de 200.000 a 300.000 pessoas; danos incalculáveis atingiram

animais e o meio-ambiente.

o incidente inicial (vazamento de gás tóxico) foi potencializado devido a

algumas condições: nem o governo nem a Union Carbide India tinham exata

compreensão dos riscos e ninguém havia passado por treinamento especial; o governo

indiano não tinha infra-estrutura de fiscalização e controle da produção nem de crises

desta envergadura; a população no entorno ignorava o perigo (acrescente-se que numa

fábrica vizinha, Straw Products, 1400 funcionários foram imediatamente evacuados,

sem nenhuma morte, devido à prontidão do dirigente, um ex-militar habituado a crises);

as autoridades erraram ao tentar evacuar a cidade, deixando de simplesmente
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recomendar que todos respirassem através de um pano úmido; para piorar, a infra-

estrutura da cidade em nada contribuiu para o esforço emergencial.

A incompetência em lidar com a cnse em Bhopal ainda desnudou os

seguintes fatores (op. cit., p.120-6): havia pouca informação sobre o gás e seus efeitos,

pois a Union Carbide a considerava confidencial (proprietary informationy; logo após o

desastre foram erigidas barreiras pela organização, que censurou informação, causando

desnecessariamente contaminação posterior; não havia plano contingencial, nem

habilidade na gestão de crises; a inércia gerencial desconsiderou três pequenos

vazamentos ocorridos no período de 1978 a 1983 que indicavam a vulnerabilidade das

instalações; não houve efetiva transferência de tecnologia, desprezando-se a cultura

local e do operário indiano; visão de curto prazo (problemas de rentabilidade

determinaram a subalocação de pessoal antes do acidente); vínculos da Union Carbide

com o hospital local (tendo doado equipamentos no passado) abafaram a reação dos

médicos; o governo privilegiava a criação de empregos, deixando de monitorar as

emissões de gases daquela fábrica.

Comprovada a limitação da abordagem técnica, Mitroff e Linstone propõem

um modelo de "pensamento sistêmico ilimitado", que nada mais é do que um enfoque

multidimensional: alia à análise técnica, a organizacional (e também social) e a análise

individual. Deixando de lado a avaliação da potencialidade do método, vale a pena

apresentar (Quadro 3.2) uma adaptação das comparações feitas pelos autores entre as

três abordagens, pois isso favorece a estruturação do problema aqui pesquisado.

Os autores também citam Chernobil (op. cit., p.117), em que uma seqüência

de erros operacionais em um teste de turbina provocou o vazamento de água para o

reator, ocasionando uma fusão incontrolável. De imediato, o acidente causou 31 mortes,

sendo 200 pessoas hospitalizadas; 135.000 pessoas foram evacuadas. Estima-se que a

longo prazo de 5.000 a 24.000 mortes adicionais ocorrerão provocadas por câncer; as

terras da região permanecem improdutivas até hoje e ainda não se sabe a extensão dos

danos ambientais. No caso de Chernobil, a interdependência entre fatores é evidenciada:

afirma o diretor de um centro de pesquisas nucleares "se ao menos uma violação [de

normas] dentre as seis fosse anulada, o acidente não teria ocorrido. Os engenheiros

psicologicamente não acreditavam que uma seqüência de ações impróprias seria
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comprometedora. Tal seqüência era tão improvável que o engenheiro não a incluiu no

projeto. É [erro] humano ou técnico?" [tradução própria].

Gestão de riscos

Análise probabilística

Inferência estatística

An I atuarial

efício; avaliação
i da vida

Falha em compreender
"acidentes normais"
Intolerância a visões não
científicas do risco
Reclama objetividade na
análise de riscos..

Incerteza notada

pessoal

. .
Prazo para materializar
efeitos
Horrores percebidos

Expe i

Influenciado pela cobertura
da mídia
Liberdade para riscos
voluntários
Influência da cultura

Filtra insumos conflitantes

Quadro 3.2 Comparação entre três perspectivas e seus paradigmas (adaptado de
MITROFF & LINSTONE, 1993, p.100 e 114).

No Brasil, o pior acidente nuclear ocorreu em 1986 em Goiânia quando o

dono de um ferro-velho violou um velho equipamento de Raio-X liberando uma

pequena cápsula de material radioativo, Césio-137. Uma das vítimas na época falava de

um "pó mágico, que fazia a pele brilhar" durante vários dias em que o pó foi

manipulado. Conseqüências: 4 mortes imediatas, 706 pessoas contaminadas (55 com

alta dosagem), 2000 m2 de área circundante isolada e 6.000 toneladas de rejeitos
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radioativos removidos durante o processo de descontaminação!". Ao completar 14 anos

do desastre, há 624 vítimas cadastradas ainda em tratamento: 44 dentre as diretamente

afetadas, 54 do "grupo 2" e 526 do "grupo 3", enquanto se busca cadastrar mais 600

servidores estaduais (CHAVES, 2001a). A imprensa denuncia que o atendimento de

saúde, assegurado por legislação a todos os envolvidos até a terceira geração, sofre

ameaça de descontinuidade (CHAVES, 2001b). O exemplo brasileiro retrata a

dificuldade em lidar com o problema, o despreparo frente ao inusitado e a severidade,

ao considerar os impactos futuros deste tipo de risco.

Analogamente, ao analisar o sofrimento no trabalho, DEJOURS et al.

(1994) exploram o caso de uma central nuclear supostamente na França. Em uma parada

para manutenção, a organização real do trabalho é muito diferente da prescrita: ocorrem

"acontecimentos fortuitos", que dão lugar à improvisação, mas que "é o inverso da

anarquia", pois então "como e a que preço os operadores conseguem dominar o

imprevisto, as tensões, as contradições, os qüiproquós, as fontes de erros e as

informações que se perdem ao longo do trajeto etc.?" (op. cit., p.96). Os autores

indicam que são cinco os "quebra-galhos" necessários: primeiro, a coesão das equipes

de trabalho; segundo, as relações personalizadas com o pessoal executivo suavizam os

arranjos; terceiro, os gammes, instruções de serviço; quarto, no limite da inquietude

busca-se respaldo de superiores; quinto, as solicitações de serviço e a melhoria dos

gammes. Notam os autores que as transgressões são limitadas, servem à inventividade

dos agentes, que admitem "interpretações variáveis". Concluem: "a organização do

trabalho não é só técnica, nem regulamentar, ela é também objeto de um complexo jogo

de relações sociais de trabalho" (op. cit., p.lOl). Mas quebrar galhos não é fácil, causa

enorme desconforto psicológico: implica em riscos, é uma transgressão que depende de

segredo e não admite reconhecimento.

14 Ver http://www.abrasil.gov.br: Programa de Segurança Nuclear, acesso em 02/01/2002.

http://www.abrasil.gov.br:
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PERCEPÇÃO, AVALIAÇÃO E RESPOSTAS AOS RISCOS

Esta seção explora como os riscos são percebidos e enfrentados. Baseado

em Kurt Lewin, THOMPSON (1976, p.125) adota a tese de que .a ação humana é

proveniente da interação do indivíduo que carrega aspirações, padrões e conhecimentos

ou crenças sobre "causação", e da situação que contém oportunidades e "coações". A

interação do indivíduo e da situação é mediada por suas percepções e cognições, afirma

o autor. Ora, a diferença entre tratar de riscos e da percepção de riscos é sutil mas

importante: lidar com riscos pressupõe que eles são concretos e objetivos; lidar com a

percepção deles significa considerar sua subjetividade: quais riscos o sujeito prioriza, de

que maneira são vistos (sua representação simbólica) e o que daí decorre, em termos da

propensão ou de respostas oferecidas.

Esta seção inicia com a discussão sobre a percepção do risco, que enfatiza a

subjetividade e seus efeitos sobre a avaliação de riscos, carregada de viés nos

julgamentos. Antes de debater a propensão a aceitar ou evitar riscos, será discutida a

questão das atitudes, seguida da apresentação das diversas abordagens teóricas tanto

sobre fatores de personalidade como fatores situacionais. Na seqüência serão exploradas

as diferentes respostas aos riscos, e em particular, o controle. Outra conseqüência

apresentada é o estresse e o conflito decisional. Até aqui a discussão envolve apenas o

domínio individual, portanto demanda reflexão sobre as decisões coletivas e o efeito de

grupo. Evidentemente, a referência para toda a discussão são as decisões no ambiente

dos projetos e da Administração. Contudo, informação adicional será fornecida sobre

riscos em outras situações: dia-a-dia, acidentes, risco e saúde, jogos de azar, perseguição

policial. Para completar, o questionamento sobre as diferenças entre leigos e

especialistas e entre jovens e maduros no que tange aos riscos é elucidativa.

KLIEM & LUDIN (1997, p.36) sugerem que desafortunadamente nem todas

as decisões são corretas, pois são afetadas por diversos fatores: paralisia de análise

(excesso de dados leva à procrastinação); dados e fatos incompletos; restrições

institucionais (pressão dos superiores, do mercado, de restrições estruturais); erro nas

analogias; má interpretação; reações muito agressivas ou conservadoras; e por fim, o



85

viés de análise, que filtra os dados ou cega quem toma a decisão. A análise será iniciada

por este último fator.

A necessidade de romper paradigmas para aceitar a subjetividade dos riscos

foi favorecida por pesquisas paradigmáticas de TVERSKY & KAHNEMAN (1983,

1974), demonstrando que a escolha das pessoas não é totalmente objetiva nem racional

e que a percepção e julgamento são afetados por inúmeros fatores.

Por exemplo, RUSSO e SCHOEMAKER (1990, p.82) relatam experimento

em que questionaram leigos sobre quais seriam as maiores causas de mortes, oferecendo

três pares de alternativas: câncer do pulmão versus acidente de automóvel; enfisema

versus homicídio; tuberculose versus incêndio. A maioria dos entrevistados escolheu o

segundo item de cada par. Contrariando a percepção deles, os autores apresentam dados

reais dos EUA, demonstrando que o câncer de pulmão é três vezes mais letal que os

acidentes de automóvel; enfisema um pouco mais letal que homicídios mas a

tuberculose é menos letal que os incêndios. Porém comparam o número de citações

anuais em jornais, indicando que as segundas opções de cada par são dezenas ou

centenas de vezes mais divulgadas que as primeiras opções, o que poderia ter

influenciado a percepção e portanto a escolha dos pesquisados.

Um dos experimentos conduzidos por KAHNEMAN & TVERSKY (1981)

referia-se ao risco de um novo surto letal ocorrer e que poderia afetar 600 vidas. Duas

alternativas eram propostas para combater o mal: se o Programa A fosse selecionado, a

vida de 200 pessoas seria salva; se o Programa B fosse adotado, há 1/3 de probabilidade

das 600 vidas serem salvas e 2/3 de probabilidade de nenhuma ser salva. Dentre os

respondentes, 72% optaram 'pelo Programa A e 28% pelo B. A um outro grupo foi

apresentado o mesmo problema, contudo as alternativas foram assim descritas:

selecionando o Programa C, 400 pessoas iriam morrer; selecionando o Programa D

haveria uma chance de 1/3 de ninguém morrer e uma chance de 2/3 de 600 pessoas

morrerem. Neste caso, 22% escolheram o Programa C, enquanto 78% o Programa D. A

surpresa é que os Programas A e C, bem como os B e D são rigorosamente iguais, só

que formatados de maneira diferente. Como explicar a inversão simétrica de

preferências? A hipótese sugerida pelos autores é que avaliamos os ganhos
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diferentemente de como avaliamos as perdas e isto afeta tanto a nossa percepção de

riscos como a forma adotada para oferecer respostas a eles.

Como se vê, em alguns casos manifesta-se um viés de percepção, mas em

outros casos o problema é de propensão ou atitude, condicionando o tipo de resposta

oferecido. ROKEACH (1972, p.112) define atitude como "uma organização de

crenças relativamente duradoura em torno de um objeto ou situação predispondo a

responder de um modo preferencial". Cada crença na formação da atitude apresenta

componentes cognitivos (conhecimento, certeza, capacidade de julgamento); afetivos

(capazes de manifestar diversas emoções); e comportamentais (predisposição a agir).

Uma resposta preferencial não ocorre no vácuo, o que significa que não há atitudes

isoladas de um contexto. O autor serve-se do conceito gestáltico sugerindo que o objeto

da atitude compõe a figura, enquanto a situação forma o fundo. O comportamento

depende de um lado, da predisposição ativada para um objeto e de outro lado, da

predisposição ativada pela situação. Portanto não há atitude e sim atitudes. Mas o

próprio autor reconhece que o uso do conceito de atitude é controverso, preferindo

analisar sistemas de valores.

CALDER & SCHURR (1981) contrapõem a visão normativa, em que as

crenças comandam as atitudes, com a visão situacional de Salancik e Pfeffer: indivíduos

adaptam suas atitudes, comportamentos e crenças ao contexto social. Mas os autores

consideram que nenhum desses pontos de vista é sustentável, dirigindo a sua atenção

para um enfoque de processamento de informação. Nesse enfoque, as atitudes

representam uma integração de significados avaliativos de diferentes pensamentos (os

autores evitam o uso do termo crenças) na memória. Através de esquemas cognitivos, os

autores respondem ao problema da percepção, contudo admitindo que esses esquemas

apenas "dirigem" os processos atitudinais.

Em uma recente revisão das pesquisas sobre atitudes, AJZEN (2001) sugere

que "atitudes são disposições para avaliar objetos psicológicos", acrescentando que

contudo podem haver diferentes atitudes frente a um objeto e diferentes atitudes em

diferentes condições. As avaliações surgem espontaneamente, sem esforço consciente,

resultam não só de processos cognitivos mas também de emoções e pode haver

ambivalência como resultado do conflito entre crenças e emoções. O autor indica que o
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tempo de resposta às emoções é menor que às cognições, e portanto, dentre sentimentos

e crenças, os primeiros tendem a prevalecer. Registra também que há indivíduos com

tendência a confiar mais em suas crenças e outros, em suas emoções. Atitudes firmes

estão ligadas à resistência a mudança e variam, sendo maiores na metade da vida.

Dentre as funções das atitudes encontram-se: adaptação ao meio social, expressão de

valores e defesa do ego. Porém, as atitudes provocam viés de julgamento e memória.

Se o conceito de atitude não oferece boas perspectivas para estudar o risco,

talvez a análise dos fatores de personalidade que determinam a propensão a aceitar

riscos venha a ser venturosa. Mas antes de iniciar a discussão sobre esses fatores, é útil

compreender como se formam os julgamentos sobre riscos.

YATES & STONE (1992b, p.53) distinguem julgamentos de decisões:

enquanto o julgamento representa uma opinião, a decisão envolve a seleção de um curso

de ação. Avaliações correspondem a um caso especial de decisão, determinando o valor

de uma alternativa. A respeito da dificuldade em identificar riscos, os autores sugerem

um mecanismo dual: pessoas apresentam maior sensibilidade a perdas que a ganhos, por

um lado, mas por outro lado, a aversão a coisas desagradáveis os previne de analisar em

detalhes estas situações de perda, simplesmente evitando-as. Quanto à precisão de um

julgamento sobre a probabilidade associada a um risco, os autores apontam (ibid.,

p.57): não se deve esperar excelente precisão; há considerável variabilidade entre

situações e entre indivíduos; a descalibração reflete o efeito de valores, tanto quanto o

excesso de confiança nos julgamentos; há também certa inconsistência na cognição

humana. Há três formas de julgar as probabilidades: cálculo de freqüências relativas

(comparação com situações similares); raciocínio subjetivo e elaboração de modelos

formais. Em particular, o raciocínio subjetivo compreende a heurística de julgamento

(TVERSKI & KAHNEMAN, 1974), os modelos mentais (JUNGERMANN & SLOVIC,

1993) e o modelo de paradigmas.

Resumem viés e inconsistências DOUGLAS (1985, p.29), TVERSKY &

KAHNEMAN (1974,1983), BAZERMAN (1986), JUNGERMANN & SLOVIC (1993)

e LUPTON (1999, p.20), concluindo que os indivíduos não são tão racionais, frios e

calculistas como a perspectiva tecnocientífica pretenderia. YATES & STONE (1992b,
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p.60) sugerem uma classificação para as deficiências de julgamento que permite resumir

as menções desse e dos demais autores:

• Julgamento deficiente de contingências- crenças sobre correlação entre fatores:

• "Ancoragem" 15: uma seqüência de eventos em cadeia é superestimada,
enquanto que sistemas complexos, em que a falha em um dos componentes
essenciais determina uma falha global, são subestimados;

• "Representatividader'": tende-se a avaliar a probabilidade de uma ocorrência
comparando-a com uma categoria pré-existente, quando na verdade deveria
ser considerada como uma ocorrência nova;

• Efeito de agrupamento: perigos que podem ocorrer em bloco são vistos como
mais sérios que um número equivalente de eventos que aconteça ao longo de
um maior período de tempo;

• Há quem acredite na relação entre astrologia e sucesso;
• Há motociclistas que se julgam protegidos por anjos da guarda (ilusão de

controle);
• Ilusão de controle: as pessoas tendem a superestimar a sua capacidade e as

possibilidades de controle;
• "Senso de imunidade subjetiva ,,17: tende-se a subestimar riscos supostamente

sob seu controle;

• Tendenciosídade'" a valores:

• Aceitação situacional'": tende-se a evitar riscos (risk-averse) quando
expostos a ganhos e tendem a buscar (risk-taking) quando expostos a perdas;

• Preferências: há quem superestime a probabilidade daquilo que manifesta
preferência, subestimando o que considera indesejável;

• Indução: há quem superestime a probabilidade, se julga que determinada
resposta é necessária (médicos ao recomendar tratamento, por exemplo);

• Manifestação cultural: causam mais medo os riscos percebidos como
inaceitáveis pela sociedade (LUPTON, ibid., p.2I).

• Tendenciosidade a papel pessoal:

• Quando julgam que irão desempenhar pessoalmente um papel, certas pessoas
superestimam a chance de sucesso (YATES & STONE, op. cito indicam que
este viés é mais freqüente em homens que em mulheres);

• "Excesso de confiança,,2o em seu próprio julgamento (YATES & STONE op.
cito mencionam ser maior em leigos que em especialistas);

15 Nomeado por TVERSKY & KAHNEMAN (1974).

16 Ver TVERSKY & KAHNEMAN (1974).

17 Denominado por DOUGLAS (1985, p.29).

18 No original, bias.

19 Ver TVERSKY & KAHNEMAN, 1974 e BAZERMAN, 1986.

20 Analisado também por BAZERMAN (1986, p.32).
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• Familiaridade com o risco amplia a autoconfiança, por exemplo: fumantes;
fazendeiros em relação a enchentes; pedestres no tráfego; vizinhos de usinas
nucleares; engenheiros em relação à sua tecnologia (DOUGLAS, op. cit.);

• "Otimismo irrealista,,21: tende-se a superestimar a probabilidade de ocorrer
eventos positivos e subestimar a probabilidade de ocorrer eventos negativos;

• Proximidade: tende-se a superestimar os riscos que poderiam ocorrer
consigo próprios;

• Riscos voluntários são considerados mais aceitáveis e menos prováveis do
que aqueles percebidos como novos ou impostos;

• Armadilha da confirmação: busca-se evidências a seu favor, raramente
tentando desacreditar suas próprias decisões (BAZERMAN, 1986, p.36).

• Tendenciosidade baseada na percepção:

• Há quem subestime a velocidade de trens, a duração de semáforos, o
tamanho relativo de certas passagens, causando acidentes;

• "Saliência,,22: desastres com grande atenção da mídia atraem maior atenção,
mesmo que sejam raros;

• "Lembrança fácil,,23: riscos raros embora memoráveis tendem a ser
superestimados, enquanto que os corriqueiros são subestimados;

• "Atenção seletiva": é mais provável lidar com riscos visíveis e próximos; por
outro lado, são subestimados os riscos difíceis de conceber ou inimagináveis
(TVERSKY & KAHNEMAN, 1974 os denominam imaginabilidade);

• Evidências: leigos provavelmente superestimam riscos que apresentam maior
informação disponível. Especialistas tendem a subestimar riscos de baixo
impacto e elevada probabilidade. BAZERMAN (1986, p.23) alerta para
outro viés associado: a insensibilidade ao tamanho da amostra;

• Iminência: catástrofes com impacto imediato preocupam mais do que
aquelas cujo impacto é demorado;

• "Visão após o fato,,24: depois de saber das conseqüências de uma decisão,
pode-se achar que os impactos poderiam ter sido previstos, fazendo acreditar
que a capacidade de julgamento é bem melhor do que realmente é,
desincentivando o aprendizado e a reavaliação do processo.

• Efeitos de nível:

• O julgamento sobre probabilidades pode depender da escala usada.

• Estado de espírito:

• Depressivos e ansiosos tendem a superestimar a probabilidade de danos .
(YATES & STONE, 1992b, p.60).

21 Nomeado por TAYLOR & BROWN, 1988.

22 Nomeado por TVERSKY & KAHNEMAN (1974).

23 BAZERMAN (1986, p.I8) assim denomina aquilo que TVERSKY & KAHNEMAN (1974) atribuem o
termo disponibilidade.

24 BAZERMAN (1986, p.38) o denomina hindsight, no original.
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• Efeito de grupo:

• Poder do grupo: membros de grupos sociais menos poderosos tendem a
preocupar-se mais com riscos do que membros de grupos poderosos
(LUPTON, ibid., p.23): mulheres ou não-brancos, por exemplo;

• "Difusão de responsabilidadesr'"; grupos podem tomar decisões mais
arriscadas que indivíduos isoladamente;

Outro aspecto que YATES & STONE (1992b, p.65) chamam a atenção diz

respeito ao julgamento da significância do risco, tema pouco estudado. Quando uma

perda ocorre, diferentes resultados são vivenciados simultaneamente, e não o resultado

reconhecido para aquele risco. Exemplo por eles citado: a morte de um dos pais em um

acidente de trânsito pode ser a perda enfocada; todavia, há inúmeros outros aspectos no

cenário - circunstância de atendimento, condição de intoxicação do motorista infrator,

hora do dia, incumbências que cabem à família, etc. Há, segundo os autores, um

conjunto de resultados. Mas como a capacidade de registro operativo das pessoas é

limitada, o sujeito levará em conta apenas uma parte deles. Ainda que todos os

resultados possíveis fossem levados em consideração, poderia falhar o julgamento de

cada um deles, em razão de polaridades afetivas que afetam a cognição.

JANIS & MANN (1977, p.91) relatam que antes de um indivíduo

comprometer-se com uma decisão não é incomum adotar táticas de reforço (bolstering,

no original) que incluem táticas de racionalização ou reações defensivas e servem para

criar uma imagem de decisão bem sucedida. Entre as estratégias pesquisadas

encontram-se:

• Exagerar conseqüências favoráveis da decisão;

• Minimizar conseqüências desfavoráveis;

• Negar sentimentos de aversão (desejoso de que coisas ruins transformam-se em

boas);

• Considerar exageradamente remotas as conseqüências da decisão;

• Minimizar a vigilância social (considera questão privada a decisão);

• Minimizar sua responsabilidade pessoal (transferindo-a a outros).

25 DOUGLAS (1985, p.67) sugere que há uma teoria a respeito.
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BROMILEY & CURLEY (1992) sugerem que os estudos sobre a reação a

riscos adotam seis diferentes abordagens, contemplando diferenças individuais bem

como diferenças situacionais. A primeira abordagem tenta generalizar a propensão de

indivíduos frente a uma situação - é a abordagem predominante na teoria da decisão que

despreza as diferenças entre pessoas. A segunda abordagem inverte o argumento,

admitindo que o comportamento é generalizável dentre situações diferentes e que

variam uma ou poucas características pessoais - é a abordagem dos pnmeIros

estudiosos de fatores de personalidade, que presumem haver pouca influência

situacional. A terceira abordagem relaciona múltiplas diferenças individuais com uma

situação particular (exemplo: como a idade ou gênero influenciam as decisões de

investimento). A quarta abordagem é o inverso da anterior: traços de personalidade

permanecem constantes enquanto são analisadas diferentes situações. A quinta

abordagem é a mais complicada, pois admite variações nos atributos pessoais e nas

situações - é a mais completa dentre as abordagens. Por fim, a sexta abordagem refere-

se a estudos de caso, tentando identificar características de um indivíduo que o

diferenciam da propensão de outros indivíduos ou então identifica situações que

permitiriam a categorização de exemplos - é a abordagem de pesquisas exploratórias

sobre o tema. Como todo tema complexo é difícil a integração das diferentes

abordagens, mas é forçoso reconhecer que cada uma delas, a seu tempo e a seu modo,

ofereceram contribuições relevantes.

A seguir serão apresentadas diferentes vertentes de pesquisa sobre reação a

riscos, iniciando-se pelas que abordam fatores de personalidade para depois apresentar

as que abordam fatores situacionais.

ATKINSON (1957) cunhou o termo "need for achievement" ou

necessidade de realização 26 para caracterizar pessoas com elevada propensão a

conquistas. O autor já indicava que quando a tarefa é fácil, a satisfação de pessoas com

elevada necessidade de realização é pequena; quanto maior a dificuldade, desde que seja

viável, maior a satisfação e senso de realização pessoal. Pessoas com elevada

necessidade, nas situações de puro jogo quando não podem interferir no resultado,

preferem opções mais seguras. Também chamou a atenção para o fato de que esses

26 Achievement representa mais do que uma realização, mas também façanha, proeza (FERREIRA, 1995).
É portanto um conceito relacionado aos desafios de um projeto.
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sujeitos tendem a sentir que suas chances de êxito são melhores do que parecem ou

fixam níveis mais elevados de expectativas (o que não significa, como veremos, que

eles sobrestimam a chance de vencer em jogos de azar).

Um conceito associado muito importante é o de "locus" of control" (no

original), criado por ROTTER (1990) no início dos anos 60: um controle externo de

reforço significa que o resultado em uma dada situação é controlado por outros, pela

sorte, pelo destino ou é casual - é o oposto do controle interno, que gera reforço

positivo, determina a autoconfiança e que alguns autores relatam promover melhor

saúde física, mental e emocional. JULIAN et al. (1968) indicam que os que apresentam

controle interno preferem circunstâncias onde podem exercer maior controle sobre seus

resultados. Também concluem que os de controle interno tem maior necessidade de

controlar, o que resulta em maior frustração quando o controle é bloqueado.

TRIMPOP (1994, p.16l) sugere que uma pessoa conquista reduções no grau

de incerteza por dois meios: obtendo controle (primário) sobre a situação ou

modificando seus desejos e pensamentos para ajustar-se à situação e portanto ganhando

controle (secundário). Trimpop define controle pessoal como "acreditar que se tem à

disposição uma resposta que pode influenciar o resultado de um evento" (ibid., p.162).

A relevância do controle pode também explicar a razão pela qual o risco voluntário é

subestimado: é intrinsecamente motivado e incorpora um certo senso de controle.

TAYLOR & BROWN (1988) indicam que aqueles que apresentam alguma

forma de ilusão, por exemplo: um otimismo irreal, percepção exagerada de controle ou

maestria ou que mantém uma visão irrealisticamente positiva de si tendem a ser mais

felizes e bem sucedidos; em oposição, os que tem uma percepção precisa do controle e

do ambiente tendem a ser mais depressivos e menos satisfeitos com suas vidas.

ROTHBAUM & SNYDER (1982) subdividem o controle em quatro grupos:

27 Do latim "localização" onde se encontra o controle.
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• Controle preditivo: há quem ativamente age para evitar desapontamentos, mesmo

que evitem também algum sucesso, se esse sucesso ampliar a possibilidade de um

eventual fracasso;

• Ilusão de controle: ocorre quando o resultado é atribuído à sorte e a pessoa se

considera sortuda. Inclui outras formas de superstição;

• Controle vicário: refere-se à identificação e atribuição a outros poderosos, talvez

obtendo um controle substituto: há exemplos em grupos, mas pode incluir a crença

em Deus, na nação, na consciência ou através do conformismo, para obter controle

secundário;

• Controle interpretativo: com freqüência, as pessoas tentam compreender e extrair

significados de eventos incontroláveis, como a morte ou acidentes graves, de modo

a aceitá-los. Muitas vezes o resultado é perceber o evento de forma mais positiva,

servindo apenas para dar sentido à vida e compreender as pessoas.

A propensão a correr ou evitar riscos é objeto de inúmeras pesquisas.

MacCRIMMON & WEHRUNG (1986) conduziram uma extensa pesquisa envolvendo

dirigentes de empresas norte-americanas e canadenses (note-se que não podem ser

considerados leigos). A amostra reuniu todo tipo de grandes empresas, embora com

predominância do setor bancário. Várias pesquisas foram feitas, a primeira delas,

denominada "Risk in-Basket" (op. cit., cap.3), envolveu 464 executivos (dirigentes e

diretores) e simulou 4 situações arriscadas que requeriam decisões: uma joint-venture,

uma reclamação de cliente, uma demanda judicial sobre violação de patente e uma

disputa sindical. Chegaram às seguintes conclusões:

• Executivos tentam "ajustar" os riscos que enfrentam? 63% dos pesquisados

tentaram ajustar a situação de várias formas: buscando obter mais informação,

negociando, postergando ou delegando a decisão a outros. Esta conclusão corrobora

a discussão de MARCH & SIMON (1967) sobre a racionalidade limitada. Os

autores sugerem que a propensão a ajustar riscos é mais reveladora do que a escolha

feita;

• Aqueles que ajustaram os riscos tendem a ser avessos a riscos (risk-averse)? Sim,

parecem denotar uma atitude prudente e segura;
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• Executivos demonstraram a mesma aptidão para correr riscos nas quatro situações

testadas? A propensão é diferente dependendo do método usado. Este resultado

. indica que ninguém é 100% risk-taking ou risk-averse, como será explorado;

• Em quais decisões os executivos mostram-se mais risk-taking e em quais mais risk-

averse? Demonstraram maior propensão a correr riscos na situação de ameaça do

cliente e maior propensão a evitar, na situação de joint-venture;

• Correm mais riscos em situações de ameaça ou de ganho? Correm mais riscos em

situação envolvendo apenas perdas (ameaça de cliente). As diferenças grandes entre

decisões sugerem que não é apropriado generalizar a propensão a correr riscos. Esta

atitude concorda com a apresentada anteriormente.

A literatura é pródiga em classificar atitudes diante do risco separando

pessoas com propensão a aceitar riscos (risk-takers, ou em casos extremos, risk-loversi

das propensas a evitar riscos (risk-avoiders, ou em casos extremos, risk-averses). Além

de discricionária, esta classificação é controversa. Ao analisar o perfil empreendedor

esta discussão será retomada. Por enquanto, o que MacCrimmon e Wehrung sugerem é

que a propensão é situacional. Observe-se resultados adicionais.

Outra pesquisa, denominada Investment Gambles, esta com 317

questionários válidos, visava comparar impactos de investimentos tanto pessoais quanto

nos negócios. MacCRIMMON & WEHRUNG (ibid., cap.4) Concluem:

• Geralmente os executivos são risk-averse? Mais de 70% dos pesquisados podem ser

considerados risk-averse, 25% neutros e 1% significativamente risk-taking, no caso

de investimentos em negócios e mais ainda no caso de investimentos pessoais: 90%

risk-averse, 6% neutros e 1% risk-taking. Supõe-se que o fator preponderante nesse

caso sejam as elevadas perdas;

• Os executivos são mais avessos a riscos quando enfrentam oportunidades ou

ameaças? Em ambos os investimentos, pessoais ou empresariais, quanto maior a

perda mais risk-averse; mostraram-se mais avessos a risco para ameaças do que para

oportunidades. Todavia, analisando aqueles que demonstraram risk-taking, os

resultados invertem-se: correm mais riscos em ameaças que em oportunidades. Os
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autores concluem que correm mais riscos quem já está em situação de risco do que

aqueles que entram em risco;

• Executivos correm mais riscos com seus próprios recursos ou com o das empresas

onde atuam? Notavelmente, 54% dos executivos, quando perguntados, indicaram

que correm mais riscos nas decisões empresariais que nas domésticas. Os resultados

da investigação comprovaram esta tendência, demonstrando que diferenciam suas

decisões conforme o impacto da perda, pessoalmente maior nas decisões

domésticas.

Os autores concluem que a disposição para correr riscos em uma situação

pouco se relaciona à sua disposição em correr riscos em situações similares, tornando

ainda menos provável a possibilidade de generalizar atitudes diante de riscos.

Há outras dificuldades em estabelecer o que é o perfil de risk-taking. Uma

pessoa que ingere alimentos contendo substâncias cancerígenas pode ser considerado

risk-taking ou apenas aquela que o faz deliberada ou conscientemente? Quem sofre de

claustrofobia pode ser considerado risk-taking quando aceita tomar um elevador? Ou

um milionário que aposta R$ 10 em um jogo de azar, é risk-taking'l A partir dessas

questões, define TRIMPOP (1994, p.9): "risk-taking é qualquer comportamento

controlado, consciente ou não, com a incerteza percebida sobre o resultado e/ou sobre

possíveis benefícios e custos para si ou para outros, no campo físico, econômico ou

psicossocial" [tradução própria]. Este autor inclusive apresenta extensa argumentação

defendendo a noção de que há um componente genético para a propensão a correr

riscos, o que contradiz o reduzido percentual de indivíduos risk-taking observado por

exemplo por MacCrimmon e Wehrung.

Como se observa, a reação a riscos é contraditória, pois inúmeros fatores a

afetam. Uma teoria promissora foi sugerida por SORRENTINO & RONEY (2000), ao

classificar as pessoas em orientados pela incerteza (UO, no original) e orientados pela

certeza (CO, no original). Os UO - orientados pela incerteza são direcionados pelo que

podem aprender de uma situação: enfrentando a incerteza com sua habilidade, opiniões

e compreensão, são motivados a esforçar-se no pensar e a agir vigorosamente. É uma

orientação positiva ao enfrentar a incerteza, pois ela cria oportunidades de aprendizado.
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Do ponto de vista emocional, DO podem ser orientados para o sucesso ou para a ameaça

de fracasso. No primeiro caso, o sucesso em situações incertas será motivador; no

segundo caso, o fracasso em situações incertas será um motivador negativo, gerando

medo e ansiedade para a pessoa.

Em contrapartida, os CO - orientado pela certeza consideram importantes a

certeza e a clareza, ignorando a confusão e a ambigüidade. Quando a situação fornece

certeza e familiaridade, essas pessoas são motivadas a um esforço no pensar e a agir

vigorosamente. Como são orientados para a manutenção do que sabem, podem tornar-se

intolerantes a diferentes crenças e idéias. Quando são orientados para o sucesso, será o

sucesso em situações de certeza o motivador delas. Se é a ameaça de fracasso que as

mobiliza, será o fracasso em situações de certeza o motivador negativo.

Os autores sugerem que como os DO enfatizam o valor positivo da nova

informação, enquanto os CO enfatizam o valor negativo dela. Julgam que quanto mais

relevante uma situação é para alguém, mais tentará processar sistematicamente a

informação. Desse modo, DO tendem a processar sistematicamente a informação em

situações de incerteza, de forma controlada, cuidadosa e evitando viés. Em situações de

certeza, tendem a preferir modos não-sistemáticos: hábitos, respostas condicionadas e

heurística. Em oposição, os CO tendem a preferir a heurística em situações de incerteza

e o processamento sistemático em situações de certeza. Os autores não fazem referência,

mas esta teoria poderia explicar a heurística em situações de risco apresentada no início

deste tópico, pois consideram a preponderância de CO sobre DO: se em geral as pessoas

são orientadas pela certeza, as situações de incerteza determinam o uso de heurística, e

as situações familiares tornam-se mais propícias ao cálculo de riscos e impactos.

Os autores acrescentam outra dimensão: a orientação para afiliação. DO

orientados para o sucesso e para a afiliação preferem situações de conquista

(achievement, no original) e afiliação incertas; se orientados para o sucesso mas

ameaçados pela rejeição, preferem situações de conquista incerta, mas receiam situações

de afiliação incerta; se orientados pela ameaça de fracasso e de rejeição, receiam

situações de conquista e afiliação incertas. Ao contrário, CO orientados pelo sucesso e

afiliação preferem situações de conquista e afiliação certas; receiam situações de

conquista e afiliação certas, se orientados pela ameaça de fracasso e de rejeição.
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FISCHHOFF (1992) interessou-se pela evolução da propensão a correr

riscos, pois o senso comum sugere que esta propensão diminui com a idade. Em uma

perspectiva desenvolvimentista, três fatores foram analisados: o desenvolvimento da

cognição, o desenvolvimento afetivo e o desenvolvimento social. O desenvolvimento

cognitivo inclui: capacidade (manter atenção, manter muitos fatos na mente, considerar

questões concretas e abstratas); conhecimento (refinar crenças através da confrontação

com a realidade); e habilidades (analisar, estabelecer relações, generalizar). O autor

considera que enfrentar riscos pode ser a fonte de conhecimento e habilidades: é um

exercício de avaliação de hipóteses, todavia extrair ensinamentos disso não é trivial.

A respeito do desenvolvimento afetivo, o autor sugere que o modo como

alguém sente muda como o modo com que pensa. Os sentimentos podem ser arranjados

em uma dimensão "quente-frio": no extremo quente encontra-se a excitação (medo,

paixão, raiva) que direciona a pessoa para a ação ou inação, ou gera foco ou difusão nos

processos mentais; no extremo frio encontra-se a representação cognitiva dos desejos. O

autor julga igualmente difícil relacionar a maturidade ao estado frio. Mas alerta que o

conteúdo da decisão também modifica o componente afetivo. Por exemplo, resulta de

sua pesquisa (ibid., p.152) que jovens frustram-se quando o esforço de pensamento não

produz respostas categóricas para importantes problemas; "uma dura lição da vida é

que decisões importantes são habitualmente apostas, independentemente da

preocupação a respeito delas. Até que os jovens aprendam esta lição, eles podem

muitas vezes ser tanto deliberativos como impulsivos em suas decisões de risco".

Quanto ao desenvolvimento social, ele compreende dois processos opostos:

o de socialização e o de individuação. O autor considera que a efetiva socialização

reduz os comportamentos de risco. Falha de socialização decorre de má compreensão ou

rejeição das convenções sociais devido a falta de credibilidade. A individuação depende

de autonomia, e também reduz os comportamentos de risco. Conclui o autor, levanto em

conta os três processos de desenvolvimento, que a capacidade de decisão sobre riscos

aumenta com a idade, permitindo eleger melhores cursos de ação e exercer suas

escolhas.
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Com relação a fatores situacionais, convém avaliar certas condições

especiais: estresse, riscos e saúde, riscos do dia-a-dia, acidentes e catástrofes, jogos de

azar, etc.

JANIS & MANN (1977) pesquisaram a psicologia do estresse e, em

particular, os conflitos decisionais que impõem limitações à racionalidade. Tratam

portanto de cognições "quentes", em contraste com as "frias" relativas a problemas

rotineiros. Para os autores, conflitos decisionais referem-se a "tendências opostas de um

indivíduo para aceitar ou rejeitar um determinado curso de ação. Sintomas de conflito:

hesitação, vacilação, sentimento de incerteza e sinais de estresse emocional agudo"

(ibid., p.46). Por sua vez, o estresse na decisão provoca: apreensão, desejo de escapar do

dilema da escolha, e sentimento de culpa por ter-se permitido chegar ao ponto de ser

forçado a escolher entre alternativas insatisfatórias.

Para eles, os conflitos decisionais podem ser enfrentados pelo já citado

padrão vigilante, que apresenta: abrangente busca de informação, assimilação sem viés

da nova informação e boa qualidade do processo decisório. Mas esta condição

satisfatória não é tão comum como se deseja, levando os autores a formular uma teoria

que considera quatro outros padrões, que costumam resultar em decisões deficientes. Os

demais padrões sugeridos (ibid., p.52) são: inércia complacente ou abstenção

relaxada28 (decide-se não agir por acreditar que a conseqüência disso não é grande);

mudança relaxada (inicia a ação pela alternativa de menor risco, ao perceber que a

inação é mais grave); abstenção defensiva (nega, protela ou tenta passar o fardo

adiante); hipervigilante (pressionado pela urgência, torna-se emocionalmente excitado e

mais vigilante do que nunca). O padrão vigilante só seria adotado no caso de quem

confronta-se com o desastre e mantém a esperança de escapar incólume e continua a

crer que terá tempo suficiente para encontrar uma boa saída.

Quanto aos níveis de estresse gerados, os padrões inércia complacente e

mudança relaxada apresentam nível baixo, "persistentemente calmo" segundo os

autores (ibid., p.78). O padrão abstenção defensiva apresenta níveis variados de

estresse, do pseudo-calmo ao altamente excitado quando a ameaça mostra-se saliente. O

28 Ver STONER & FREEMAN (1985, p.193), onde são modificados os termos propostos no original.
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padrão hipervigilante suscita forte e persistente ansiedade. Por fim, o padrão vigilante

apresenta moderado estresse e moderada vacilação, favorecendo portanto à maior

efetividade no processo racional de decisão.

Os autores adotam as seguintes premissas sobre o estresse e os riscos:

• O grau de estresse é função direta da severidade das metas que quem toma a decisão

não satisfará: quanto mais metas insatisfeitas e mais importantes as necessidades a

elas associadas, maior o estresse;

• Quando encontra ameaças e oportunidades que a motivam a mudar o curso de ação,

o estresse será maior quanto maior o compromisso com o presente curso de ação;

• Quando cada alternativa envolve ameaça de sérios riscos, a desesperança em

encontrar alternativa melhor leva a abstenção defensiva das ameaças;

• Quando as ameaças são salientes e há pouco tempo para escapar de perdas graves, o

nível de estresse permanece extremamente alto e aumenta a probabilidade de ocorrer

hipervigilância (quase pânico).

Como impedir que o estresse provoque doenças? KOBASA et ai. (1982)

estudaram o conceito de "hardiness", traduzido para robustez, firmeza e persistência.

Esta disposição de personalidade confere resistência ao indivíduo. Os atributos relativos

à firmeza face às contingências, na visão dos autores, são a disposição a

comprometimento (propósito e pró-atividade); controle (tendência de sentir e agir como

influenciador); desafio (crença de que a mudança é normal e que incentiva ao

crescimento ).

Além do estresse, há pesquisas tratando da biologia do risco, onde se

destacam as escalas de "sensation seeking" desenvolvidas por ZUCKERMAN (1980).

No campo da saúde, ADLER et ai. (1992) relatam, por exemplo, o comportamento de

risco diante da AIDS29; Há três fases, que postula-se que não serão vencidas a menos

que provoquem um certo grau de aflição e ansiedade. A primeira fase envolve a

compreensão de que seu comportamento é de risco: depende de conhecimento

suficiente, mas também da percepção de sua vulnerabilidade à doença; também as

29 AIDS - Síndrome de Imunodeficiência Adquirida.
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normas sociais contribuem, a menos dos contextos em que o grupo social considera que

certo comportamento não é arriscado. A fase seguinte destina-se ao comprometimento

com a decisão de mudar seu comportamento: aqui o processo depende de atitudes

relacionadas aos custoslbenefícios da mudança; depende também de considerar-se capaz

de adotar comportamentos de baixo risco. A fase final requer superar barreiras para

praticar a decisão: segundo a autora, requer habilidade de comunicação, por um lado, e

ajuda informal e apoio social de amigos e da família.

Com relação ao fumo, JENKS (1992) testa a teoria da dissonância

cognitiva, ao mesmo tempo em que afere comportamentos de risco e satisfação diante

da vida. O autor conclui que fumantes engajam-se em comportamentos de risco mais do

que os ex-fumantes e não-fumantes; além do que percebem-se como tal, sugerindo que

fumar é apenas parte de um padrão de vida. Ao contrário do esperado, fumantes mais do

que as outras categorias admitiram que fumar é um vício, tanto física como

psicologicamente. Por fim, apresentaram menor satisfação com a saúde e menor

controle sobre suas vidas.

Um exemplo singular de pesquisa foi conduzido por HOMANT et alo

(1994) visando relacionar medidas de "risk taking" e "sensation seeking" com a

tendência a participar de perseguições policiais em veículos com alta velocidade.

Dentre os abordados, 75% dos policiais relataram que iniciaram pelo menos uma

perseguição nos 12 meses anteriores à pesquisa (registros da polícia indicaram haver

danos em 0,32 perseguições na média, nos dois anos anteriores).' A ampla maioria

demonstrou afinidade a riscos: 90% indicaram que gostam do desafio de ser policial,

75% concordaram que não há modo de eliminar riscos, 84% concordaram que devem

estar aptos a enfrentar riscos ocasionalmente. Contudo, apresentaram resultado baixo na

busca de sensações, equivalente ao de homens norte-americanos na casa dos 30 anos de

idade. Como resultado, não foi encontrada elevada correlação entre os três

componentes.

Outra questão relevante a aferir é o efeito do esforço coletivo, seja para

identificar seja para quantificar riscos. O senso comum recomenda direcionar a decisão

a grupos mais do que a indivíduos devido a três fatores (DA VIS et al., 1992): mais

recursos ampliam a possibilidade de respostas corretas e reduzem erros; a interação

•



grupal cria valor social, desde o respeito a valores democráticos, passando pela maior

aceitabilidade da decisão e desembocando em maior comprometimento; o grupo

favorece uma difusão de riscos antes assumidos individualmente. Todavia, o autor

afirma que as decisões grupais sob risco ou incerteza podem ser extremas na média mais

que as decisões individuais, o que denomina "risky shifts", Ex-membros inclusive

ampliam sua inclinação a "correr riscos" a partir da interação coletiva. Quanto ao valor

social, o autor indica que na média membros confiam mais nas decisões grupais que o

fazem indivíduos em respostas similares; a confiança pós-grupo sobre a decisão

aumenta em relação à avaliação individual pré-grupo. Portanto, a decisão de grupos ad

hoc (como os formados para os projetos) são em geral "subátimas ou ineficientes"

(ibid., p.18I).

RUSSO & SCHOEMAKER (1990, p.148) indicam que grupos erram em

seus julgamentos devido: à coesão, que incentiva a conformidade; ao isolamento, que

impede a confrontação de viés; ao estresse, devido a importância ou complexidade que

o tema eventualmente desperta; e à liderança, quando diretiva e prescritiva. Para

exemplificar a conformidade, os autores relatam (ibid., p.150) um experimento clássico

conduzido em 1956 por Salomon Asch: eram mostradas 4 retas, uma de teste e as

demais nomeadas A, B e C, de tamanhos bem diferentes. Quando questionados

individualmente sobre qual delas tinha o mesmo tamanho da linha teste, 99%

respondiam acertadamente que era a linha B. Contudo, ao colocar um falso entrevistado

respondendo errado antes de cada entrevistado, 3% erravam a questão; havendo duas

respostas falsas precedentes, a proporção de erro subia para 13%; com 3 ou mais

respostas falsas precedentes, o erro chegava até 33%; se oferecida uma recompensa

monetária dependendo de quantos do grupo como um todo acertassem a resposta, então

47% deram a resposta errada'".

DOUGLAS (1985, p.66) questiona por que tantos se julgam seguros e

capazes de enfrentar os riscos do dia-a-dia quando na verdade não o conseguem. A

autora coloca o indivíduo em um contexto social de interdependente companheirismo

que lhe dá apoio - contudo, a reputação para imprudência, a mesquinhez, a loucura ou a

covardia podem destruir as chances de obter apoio da comunidade.

30 Para argumentos adicionais, ver DOUGLAS (1985, p.66).
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Muitos autores listados em TRIMPOP (1994, p.22-26) demonstram a

influência da cultura sobre a percepção de riscos. Por exemplo, japoneses percebem o

poder atômico como desastroso, mas não como um risco desconhecido, ao contrário de

norte-americanos: obviamente, esse resultado reflete a marca deixada pelas bombas

sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945. Pode-se inferir que o mesmo ocorre com

organizações, já que apresentam subculturas determinantes de sua atuação e podem

manifestar diferentes percepções dos riscos envolvidos.

MORIN (1997, p.99) argumenta: "somos uma mescla de liberdade, de

heteronomia e inclusive, eu diria, de possessão por forças ocultas que não são

simplesmente as do inconsciente descobertas pela psicanálise". Dentre as forças

ocultas, certamente a da cultura poderia ser incluída, dado o efeito causado sobre a

percepção.

Duas indagações surgem: especialistas em risco cometem menos erros que

os leigos acima relatados? As técnicas desenvolvidas para a gestão de riscos aumentam

razoavelmente a confiabilidade do julgamento de gerenciadores de projeto? CHOI

(1996, p.35) sugere que "cientistas são mais explícitos sobre o raciocínio, sua educação

é mais estruturada e lidam com uma faixa mais precisa e estreita de problemas,

testando cada hipótese com grande rigor. Gente comum é educada para a vida com

pouca estrutura, lidam com seus diversos problemas diários com pouca avaliação

crítica de seus paradigmas e testam não a verdade, mas a sua viabilidade prática"

[tradução própria]. Embora reconheça vantagens didáticas de fazer a separação, o autor

indica que as diferenças não são de tipo de conhecimento, mas apenas de grau.

Slovic também evita contrapor um ao outro: "talvez a mais importante

mensagem desta pesquisa é que há sabedoria bem como erro nas percepções e atitudes

do público. Às vezes faltam aos leigos certas informações sobre perigos. Entretanto, a

conceituação básica de risco deles é muito mais rica do que a dos especialistas e

refletem preocupações legitimas que são tipicamente omitidas das avaliações dos

especialistas. Como resultado, os esforços de comunicação e gestão de riscos está

destinado a falhar, a menos que eles sejam estruturados em um processo de mão dupla.
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Cada lado precisa respeitar os 'insights' e a inteligência do outro':". Portanto, o leigo

pode perceber maior variedade de aspectos e impactos dos riscos que os especialistas; e

os especialistas, embora dotados de mais informação e capacidade analítica, ainda assim

podem apresentar o viés de julgamento acima exemplificado.

Para concluir o levantamento das reações a riscos, vale a pena relacionar

como a atração a riscos provoca acidentes. WAGENAAR (1992) sugere que se a

definição de risco fosse "a probabilidade de um evento indesejável", envolveria

consciência (awareness, no original) do que se deseja e não haveria porque debater

acidentes. Acidentes decorrem de uma má avaliação de risco? Nem sempre.

Comportamentos de risco causam mais acidentes? É possível que sim, o que não

significa que os riscos associados foram percebidos e conscientemente avaliados.

o autor admite que muito do comportamento do dia-a-dia de indivíduos é

automatizado, decorre sem controle contínuo da atenção, e possivelmente é controlado

por uma hierarquia de esquemas mentais armazenados. Argumenta que nesse caso uma

mudança de atitudes frente aos riscos pode não resultar em mudança comportamental a

menos que as rotinas sejam rompidas e substituídas por outras. Conclui o autor que há

pessoas que correm riscos, embora não sejam atraídas por riscos.

Analisando acidentes, TRIMPOP (1994, p.178) conclui: "a aleatoriedade

do destino, a inevitabilidade da morte e os eventos e acidentes às vezes irracionais e

imcompreensiveis são muito ameaçadores para organismos cuja sobrevivência depende

em sua capacidade de perceber, predizer e explicar relações causais de modo a

otimizar a relação entre a necessidade de correr riscos e a incerteza perigosa"

[tradução própria]. Contrabalançando os dois fatores, as pessoas parecem envolver-se

em um constante processo de adaptação e regulação: circunstâncias tediosas produzem a

atração a desafios, enquanto situações perigosas favorecem o esforço de controle das

conseqüências negativas e indesejadas. É o que prega a teoria da homeostase de riscos:".

31 Citando em KEMP (1993, p.108), traduzido do original em inglês.

32 Analisada tanto por TRIMPOP (1994) como por WAGENAAR (1992).
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As pessoas não percebem suas próprias circunstâncias realisticamente, mas

têm uma ilusão positiva sobre si mesmas e suas habilidades de controlar o ambiente.

Quanto aos acidentes, TRIMPOP (1994, p.182) pondera que eles freqüentemente

resultam do impróprio estabelecimento de níveis aceitáveis de risco para uma dada

situação, ou de uma super/subestimação da habilidade pessoal, ou de errônea avaliação

de riscos - em outras palavras, de erros conscientes ou não. Afirma (ibid., p.286): "estes

resultados confirmam a importância de incorporar as percepções individuais de

controle pessoal, mesmo quando ilusórias, ao analisar comportamentos de risco.

Também demonstram que a percepção de controle ou a falta dela, conduz a

comportamento arriscado ou seguro. Criando a ilusão de controlar acidentes de

tráfego através de recursos técnicos como cintos de segurança, freios ABS, tração nas 4

rodas, capacetes, etc. poderá seduzir as pessoas a apresentar comportamentos mais

arriscados, impensados ou mesmo descuidados" [tradução própria].

Trimpop conclui que embora os fatores de personalidade desempenhem um papel

importante no comportamento diante do risco, fatores situacionais preponderam. Outra

conclusão do autor (compartilhada por FISCHHOFF, 1992) é a de que correr riscos está

associado ao prazer intrínseco, tanto quanto aos benefícios extrínsecos que se pode

obter. Por fim, conclui que uma compensação se verifica: cada mudança produz uma

nova percepção e o reestabelecimento de um novo nível aceitável de risco. Esta

evolução dinâmica do comportamento frente ao risco, associada à ilusão de controle,

pode explicar o fato de correr mais riscos quem já os corre, como verificaram

MacCrimmon e Wehrung.

o PERFIL DO GERENCIADOR E OS ESTILOS DE GESTÃO

O objetivo desta seção é refletir sobre a gestão, termo genérico que

compreende o gerenciar mas pode conter o administrar e sobre os sujeitos da pesquisa,

especialistas encontrados tanto entre os que gerenciam projetos como entre os que

dirigem organizações. De onde o dirigente/gerenciador extrai a sua competência? Do

conhecimento transformado em repertório de vivências, da destreza em técnicas

gerenciais ou de atitudes eficazes diante dos desafios que enfrentam? Cada um dos

fatores contribui significativamente, como veremos.
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MINTZBERG (1973, p.5I) buscando compreender a natureza do trabalho

gerencial em uma ampla pesquisa, identificou as seguintes características:

• Gerenciadores são compelidos a realizar incansavelmente grande quantidade de

trabalho, com pouco tempo livre, lidando com atividades breves', muito variadas e

fragmentadas. Interrupções são freqüentes;

• São condicionados pela sobrecarga de trabalho e preferem brevidade e interrupções

- a superficialidade é um perigo concreto;

• Gravitam em torno dos trabalhos correntes, específicos, bem definidos e não

rotineiros; manipulam informações de forma adaptativa e promovem a ação

concreta;

• Consomem a maioria do tempo em contatos verbais, que preferem aos escritos,

privilegiando telefonemas, reuniões programadas (que consomem a maior parte de

seu tempo) e reuniões não programadas; gastam pouco tempo em visitas (tours);

• Seu trabalho reflete uma mescla de encargos e obrigações - controlam a ambos;

extraem vantagens das obrigações coletando informação, liderando e de outros

modos.

Com estes resultados, MINTZBERG (1995b) derruba certos folclores acerca

dos gerenciadores (managers, no original): eles não são planejadores sistemáticos e

introspectivos que demandam sistemas de informação sofisticados e relatórios

minuciosos como subsídio às decisões. Também discorda de que gerenciadores não

desempenhem atividades regulares, já que identificou rituais e uma distribuição

homogênea do uso do tempo. Nega a idéia de que o gerenciamento torna-se uma

ciência, pois entende que a metodologia gerencial reside na mente deles e é de difícil

explicitação, fazendo com que os gerenciadores confiem mais no julgamento e na

intuição do que em análises concretas.

Adotando metodologia de pesquisa similar - observação etnográfica

estruturada - SOFFRON (1986) chega a resultados ilustrativos. Por três dias cada, seis

gerenciadores de projetos em empresas de defesa, aeroespacial e informática foram

observados. Na média, eles trabalharam quase 9,5 horas por dia, 20% acima de seus

técnicos e assessores. A Figura 3.1 abaixo demonstra à esquerda a proporção do tempo



consumida por atividade e à direita, o tempo consumido com cada tipo de

relacionamento. Diariamente, 46 atividades diferentes foram empreendidas, na média.

Três sessões foram dedicadas à "papelada" (paper work, no original) entremeadas entre

vinte reuniões não programadas, quatro programadas, doze telefonemas e sete

inspeções. Note-se que os gerenciadores observados quase não se dedicaram à

observação direta da execução (não são fiscais, portanto); em contrapartida, as reuniões

programadas ou não consomem 580/0 de seu tempo. Numa época pré-Internet os

telefonemas eram bastante curtos, com seis minutos em média. A papelada envolveu

documentação formal, análise de informação e alguma comunicação escrita. As

reuniões programadas tinham agenda previamente conhecida, eram revestidas de

formalidade e registro, durando em média 45 minutos.

A maior surpresa, todavia, refere-se às reuniões não-programadas: duravam

em média nove minutos, foram os principais meios de comunicação do gerenciador e

serviam tanto à prática da persuasão, quanto como mecanismo de controle. O autor

presume que essas reuniões continham "agendas ocultas" e eram difíceis de evitar -

surpreende ao autor a habilidade demonstrada pelos gerenciadores em criar

oportunidades para fazer "pipocar" estas reuniões. MINTZBERG (1973, p.105) chegou

a proporções equivalentes, à exceção das reuniões não-programadas, cuja média não

ultrapassou 100/0.

Tempo gasto por atividades Tempo gasto por tipo de contato
Observação

direta

7%

Clientes Pares
6% 2%

OutrosReuniões não

programadas

30% 8%
Superiores

da
9%

57%
16%

12%

p

Reuniões

programadas

28%

Figura 3.1. Tempo consumido em atividades e contatos (SOFFRON, 1986, p.191 e

216).
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Soffron indica que 93% das atividades diárias e 77% do tempo foram gastos

com relacionamento interpessoal. O que indica por si só que a habilidade de

relacionamento é tão crucial quanto as habilidades técnicas. Em média a cada dia foram

realizados 25 contatos em separado com membros da equipe, sete com gerentes

funcionais (da estrutura permanente da organização), cinco com contratados, quatro

com superiores e apenas um com o cliente. Com membros da equipe o contato era

rápido, de dez minutos em média, e destinava-se tanto a questões técnicas quanto ao

requerido para formar e desenvolver a equipe. As relações laterais com gerentes

funcionais eram mais curtas e destinavam-se a "marcar posição" de parte a parte. O

autor sugere que, embora dedicando-se pouco a contatos com superiores, os

gerenciadores ainda necessitavam de sua autoridade sobre a execução, recursos ou

estratégias (ibid., p.216). Com relação aos clientes, o contato durava 24 minutos em

média, sobretudo em reuniões de programação. Por fim, surpreende que os

gerenciadores praticamente não se relacionavam com seus colegas: perderiam com isso

a possibilidade de aprender com as vivências dos outros e perderiam apoiadores internos

juntos aos gerentes funcionais. O autor nada explica, mas esse reduzido contato pode

significar que há competição entre os projetos daquelas organizações.

Em sua pesquisa, MINTZBERG (1973, p.167) conclui que os gerenciadores

desempenham dez papéis, reunidos em três grupos, a seguir expostos (os termos usados

pelo autor no original figuram entre parênteses):

• Papéis interpessoais, que determinam sua autoridade e status:' como "figura de

proa" (jigurehead), o gerenciador consome 12% de seu tempo com cerimonial e

17% das correspondências com agradecimentos; como líder, determina como lida

com seus subordinados, motivando-os, testando-os e assumindo a responsabilidade

por recrutá-los e promovê-los; enquanto contato (liaison), consome muito de seu

tempo com pessoal externo à organização;

• Papéis informacionais, que lhes dão acesso a informação, tornando-o o sistema

nervoso central da organização: como monitor, verifica o ambiente, aciona contatos

e reúne informações; como disseminador, compartilha e dissemina informações

privilegiadas a subordinados; enquanto orador (spokesman), representa a

organização, faz relações públicas, lobbies, divulga, o desempenho e influencia

pessoas-chave;



108

• Papéis decisionais, que derivam da autoridade e informação e lhes dão poder

estratégico: como empreendedor, busca o aprimoramento da organização e sua

adaptação ao ambiente, instiga projetos de mudança e lhes dá sustentação,

supervisiona pletoras de projetos; como gestor de distúrbios (disturbance handler,

no original), só ele pode intervir quando há inovações sem repostas programadas,

crises ou transformações; enquanto alocador de recursos, estabelece prioridades,

concebe sistemas de trabalho e mantém controle sobre a execução; por fim, na

condição de negociador o gerenciador responde por negociações com outras

organizações.

o autor confronta estes papéis com os apresentados na literatura, sugerindo

(ibid., p.92) que os papéis de contato e negociador eram amplamente ignorados; o papel

de disseminado r não era reconhecido e o de empreendedor só era analisado por

economistas. Esta última constatação particularmente interessa a esta pesquisa, como

veremos.

Em outro texto, MINTZBERG & WATERS (1989, p.76) analisam o papel

do gerenciador em adhocracias, isto é, organizações que adotam o gerenciamento por

projetos. Os autores sugerem que nessas organizações descentralizadas, a estratégia é

adaptativa, ou em suas palavras: "como a adhocracia deve responder continuamente a

um ambiente complexo que não pode prever, é incapaz de confiar em estratégias

deliberadas. Em outras palavras, não pode predeterminar padrões no seu conjunto de

atividades. Mais precisamente, suas decisões ou ações são feitas uma por vez, calcadas

nas necessidades do momento" [tradução própria]. Como estas organizações são

focadas na inovação, os autores preferem dizer que as estratégias são "reações

oportunistas". Que papel a liderança desempenha nas adhocracias? Os autores sugerem

tibid., p.79) que os dirigentes dessas organizações consomem muito tempo gerenciando

as condições de contorno (boundary conditions, no original), assumindo grande

importância os papéis de: contato, monitor, orador e negociador. Se estes são os papéis

para os dirigentes, seria possível inferir que o mesmo seja reservado aos gerenciadores

dos projetos dessas organizações: os autores negam, contudo, a tese de "cada homem,

um estrategista", indicando que o dirigente representa a "mente organizacional".
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Alguns anos depois de concluir a pesquisa sobre papéis, Mintzberg co-

produz um texto em que prega o uso dessas configurações (MILLER & MINTZBERG,

1983, p.65) em pesquisa social. Afirmam: "a análise é usada para definir os

componentes ou atributos de um fenômeno e para medi-los; a síntese é usada para

combinar estes em imagens integradas, concepções ou configurações, e para identificar

padrões e construir generalizações". Mas alertam (ibid., p.64): "a abordagem de síntese

pode ser proveitosa somente se as configurações de fato reflitam a realidade, ou seja,

se agrupamentos de atributos aleatórios e intemamente homogêneos ocorrerem, um

pequeno número dos quais computando para uma grande fração da população das

organizaçõest'" .

o psicanalista Michael MACCOBY (1977) já havia criado há 30 anos,

quatro configurações para representar os estilos de gerenciadores: o artesão, o lutador

das selvas, o homem de empresa e o jogador (no original, respectivamente: craftsman,

jungle fighter, companyman e gamesman). Em estudo posterior, de 1988, o autor revê

os estilos propostos, sugerindo então cinco configurações (MACCOBY, 1995), onde

inclui como novidade, a dos que buscam o auto-desenvolvimento (self-developers):

• Inovador (innovator no original, gamesman na antiga nomenclatura): deseja mudar

o mundo. É entusiasta, inspira pessoas. Seus valores dominantes são maestria e jogo

(play): a inovação é uma ação disciplinada na forma de experimentação e aventura.

Informação é considerada estratégica. É solitário, mas pode ser motivado por

admiradores. Busca glória, mas nunca desiste para obter concordância. É criativo e

empreendedor, de certo modo anti-burocrático. Suas fraquezas: impaciência,

apaixona-se por suas criações, é egocêntrico ou narcisista;

• Especialista (expert, antes craftsman): busca excelência, recompensas e maestria

em desafios. Valoriza o profissionalismo. Encontra prazer na destreza e no

reconhecimento, valoriza a aferição de desempenhos. Necessita autonomia e

controle pessoal. Deseja assumir responsabilidade sobre tudo e detesta errar. Suas

fraquezas são a inflexibilidade, ênfase nas regras e arrogância do sabe-tudo. Resiste

ao trabalho em equipe, pois significa perda de controle, mas desenvolve-se, quando

crê que tem os instrumentos, conceitos e práticas adequadas;

33 Minha tradução do original em inglês.
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• Prestativo (helper, antes companyman): deseja cuidar das pessoas, seu principal

valor é relacionamento. Dignidade significa sentir-se necessário, respeitado e

ouvido. Seu prazer deriva do convívio. Tende a desenvolver confiança e criar

vínculos, atenuando conflitos. Gosta de oferecer apoio e ajuda, mostra-se

cooperativo e leal, busca criar um espírito familiar no trabalho. Foca mais em

pessoas que em resultados, gasta tempo em bate-papos. Concentra-se em relações

diádicas, um a um. Frustra-se em ambientes burocráticos ou dominados por

especialistas, muitas vezes expressa-se no trabalho voluntário. Suas fraquezas:

superestima sua habilidade em ajudar; necessita da gratidão; reluta em defender seu

ponto de vista quando desafiado;

• Defensor (defender, antes jungle fighter): busca oportunidade de promover justiça e

respeito, seu valor dominante é a dignidade. Maestria é poder pessoal sobre outros e

competência em métodos de controle, incluindo recompensas e punições. Trabalho é

visto como uma guerra, expondo fraudes. Admira qualidade heróicas: coragem,

bravura e integridade. Considera salário e promoção um direito, não um prêmio:

demanda o que acredita merecer. Recusa-se a cooperar com pessoas que considera

não éticas. Como confronta riscos e questões politicamente complicadas, pode

tornar-se um pária. Reclama abertura de seus subordinados. Como é difícil confiar

nos outros, pode sacrificar eficiência pela lealdade.

• Auto-desenvolvedor (self-developer): esta nova categoria inclui aquele que é

motivado a aprender, desenvolver sua competência e preservar sua empregabilidade.

"Eles surgiram para contar com a incerteza e fluxo do novo ambiente de trabalho.

Eles são menos medrosos para correr riscos, porque estão preparados para

encontrar um outro emprego se não forem bem tratados" (ibid., p.173). Cético

sobre a autoridade, privilegia os competentes. Valoriza o auto-desenvolvimento para

manter um senso de autoridade, auto-estima e segurança através de habilidades

atraentes, perícia tecnológica, ao facilitar equipes eficazes e ao compreender

necessidades dos clientes. É também hábil em formar redes. Tenta permanecer

competitivo em todos os sentidos, e motiva-se com novas experiências, pessoas ou

desafios, pois expande seu senso de competência. Valoriza o companheirismo, apoio

mútuo, mas não facilita a intimidade. Busca um equilíbrio em suas vidas, e não

considera o trabalho o mais importante. Não gosta de burocracias, prefere

organizações baseadas em responsabilidades compartilhadas, reciprocidade e
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aprendizado contínuo. Suas fraquezas são o oposto de suas qualidades: isolamento,

relutância em comprometer-se, marketing pessoal. Muitos o consideram

. personalista. Não se sente responsável por pessoas dependentes. Compromete-se

mais com projetos que fazem sentido do que com instituições.

Considerando-os adequados ao novo ambiente de trabalho, Maccoby aposta

que cada vez mais pessoas surgirão com o perfil do auto-desenvolvimento, e aponta o

seu crescimento comparando longitudinalmente as pesquisas que fez. Entre os então

pesquisados, o autor só encontrou diferenças entre jovens e maduros no que tange ao

percentual de auto-desenvolvedores (há muito mais entre os jovens do que entre os

maduros). Mas ainda era majoritário na pesquisa o perfil de especialista (ibid., p.266),

seguido do auto-desenvolvedor e do prestativo, sendo que os demais são pouco

freqüentes. Na presente pesquisa, interessa mais o perfil auto-desenvolvedor, que mais

se coaduna com a difusão da abordagem de projetos.

Outros autores apresentam clivagens diferentes dos gerenciadores, mas

similares à de Maccoby. ADIZES (1987), por exemplo, divide os gerenciadores em

quatro papéis: o produtor, capaz de gerar resultados; o administrador, responsável por

fazer o sistema funcionar; o empreendedor, apto a tomar decisões, o que demanda

criatividade e disposição para enfrentar riscos; e o integrador, que harmoniza o grupo e

forma equipes. Apesar dos quatro papéis serem considerados essenciais, o autor não

acredita que uma só pessoa os desempenhe em conjunto: chama a este perfil

jocosamente de "gerente de livro".

Aqui interessa refletir sobre o papel de empreendedor, que quando

prevalece em um gerenciador pode configurar um dos perfis de antigerência que Adizes

denomina "o incendiário" (arsonist, no original) : "num ambiente em mutação, um bom

gerente [sic] deve fazer mais que produzir resultados e conseguir que outros o

produzam. Deve ser também um empreendedor, um iniciador de ações, alguém capaz

de iniciar a mudança para que a organização possa adaptar-se às mutações

ambientais" (ibid., p.29). O autor sugere que se o empreendedor não for criativo, toma-

se um administrador; e se não correr riscos, acabará como assessor, consultor ou

professor/pesquisador! "O incendiário gosta de apreciar o furor resultante de suas

iniciativas. Gosta da atmosfera de urgência ... [...] tem pouca sensibilidade daquilo que
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as pessoas são capazes de realizar [...] o incendiário em geral é muito simpático, pois é

estimulante, audacioso e cheio de energia.", completa ADIZES (ibid., p.30-36).

Eqüivale ao perfil inovador, na configuração de Maccoby.

Esta visão mitológica e algo disfuncional do empreendedor é acolhida por

outros autores. WINSLOW & SOLOMON (1987), por exemplo, vêem o empreendedor

como mais do que um inconformado, um moderado sociopata, quase um "lobo

solitário": fantasiam sobre o futuro, são ansiosos sobre suas habilidades, buscam

reconhecimento, são impulsivos e lidam com a ansiedade fazendo suas próprias

escolhas.

SOLE & FIOL (1999), por sua vez, criticam a imposição hegemônica de um

mito norte-americano, o manager. Recordam que em 1756 Cantillon sugeriu que a

característica do empreendedor é "viver na incerteza" e que este papel não estava

reservado para ninguém em particular na sociedade. Admitem, portanto, a afinidade

entre o empreendedor e o gerenciador. Os autores levantam algumas hipóteses: o

gerenciador como um sonhador de conquista e domínio do mundo (acredita que pode e

deve reduzir sempre a incerteza); o gerenciador como um produtor de possíveis e

impossíveis (usa técnicas para produzir possíveis - ganhos e resultados - mas também

impossíveis - afastando tudo o que contraria seu projeto); como um avassalado r

avassalado; como um manipulador ou também como um negado r de contradições.

O senso comum indica que o gerenciador de projetos não deve apresentar o

perfil empreendedor, pois esta função requer administradores meticulosos e confiáveis.

Em oposição, PINCHOT (1989) acredita que organizações, particularmente grandes e

tradicionais, dependem para a sua renovação de empreendedores internos, os quais

denomina "intraempreendedores" (intrapreneurs, no original) - ao invés de realizar sua

vocação realizadora em novos negócios, luta por transformar a organização em que

atua. São os gerenciadores de projetos, já que toda transformação organizacional é

gerida através de projetos. KURATKO et ai. (1990) alertam para a influência cultural

que pode abalar o processo, em particular, relacionando a disposição para enfrentar

riscos como dependente de três fatores: apoio dos dirigentes, estrutura organizacional e

disponibilidade de recursos. Quais diferenças haveriam entre o empreendedor e o

gerenciador de projetos típico? É o que será explorado na próxima seção.
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EMPREENDEDORES, ADMINISTRADORES E BUROCRATAS

Em seu levantamento histórico sobre os negócios nos EUA, CHANDLER

(1977) distingue o empreendimento empreendedor do empreendimento gerencial: o

primeiro refere-se à atuação crucial de empreendedores e o segundo, à consolidação

igualmente crucial dos negócios nas grandes corporações efetuada pela gerência. Ao

profissionalizar o comando de negócios, surgia uma nova função gerencial, atenta aos

problemas e processos organizacionais.

"Bons empreendedores são sempre líderes - e às vezes bons gerenciadores"

afirma HELZEL (1995, p.5). A questão oportuna é: há diferenças significativas entre o

empreendedor e o gerenciador? Suas abordagens são realmente diferentes? Caso

positivo, qual desses perfis mais se coaduna com as exigências dos projetos?

Economistas foram os primeiros a dirigir sua atenção para empreendedores:

Richard Cantillion em 1756 e Jean-Baptiste Say em 1816, ambos reconhecendo a

capacidade deles de enfrentar as incertezas. Enquanto Cantillion sugeriu que todos os

autônomos ou auto-empregados são empreendedores (até mendigos e ladrões os seriam,

ironiza WINSLOW & SOLOMON, 1987, p.204), Say os percebe como aventureiros

talentosos que criam novos negócios. Em 1848, J. Stuart Mill considera a direção,

controle, superintendência e habilidade de lidar com riscos como funções típicas do

empreendedor - acredita, inclusive que por correr riscos, o empreendedor se diferencia

do dirigente profissional (gerenciadorr". Esta opinião é controversa, como veremos.

Foi Joseph SCHUMPETER (1985, p.54) o responsável pela visão moderna

do empreendedor: denomina 'empresários'í não os capitalistas e não apenas os homens

de negócios independentes, mas aqueles que "realizam combinações novas", o que

inclui financistas, promotores e acionistas, mas descarta a concepção daqueles que

"correm riscos". Para o autor, qualquer um pode ser empreendedor, mas só o é quando

efetivamente leva a cabo uma "nova combinação" e deixa de sê-lo caso dedique-se a

dirigi-lo, supostamente porque passaria a ser administrador. Empreender não é uma
I

34 Ver BROCKHAUS (1982, p.40).

35 Provavelmente Schumpeter referiu-se ao empreendedor, mas o tradutor ao português optou por
empresário.
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condição duradoura, considera o economista: "quando terminam as fronteiras da rotina,

muitas pessoas não podem ir além, e outros só podem fazê-lo de uma maneira

altamente variável. A suposição de que a conduta é rápida e racional é uma ficção em

todas as situações" Copocit., p.57).

Ressalte-se que o texto foi escrito em 1912, antes dele completar 30 anos de

idade. Para SCHUMPETER, a natureza da ati vidade empreendedora é explicada em três

argumentos Copocit., p.60-61):

"Primeiro, fora desses canais habituais o indivíduo está
desprovido dos dados para as suas decisões. É claro que ainda
deve prever e julgar com base na sua experiência. Mas muitas
coisas devem permanecer incertas, outras são apenas
determináveis dentro de limites amplos, outras talvez possam só
ser 'adivinhadas' [...] o segundo repousa na psique do próprio
homem de negócios. Não apenas é objetivamente mais difícil
fazer algo novo do que fazer o que é conhecido e testado pela
experiência, mas o indivíduo se sente relutante em fazê-lo e
assim seria mesmo que as dificuldades objetivas não existissem
[...] o terceiro ponto consiste na reação do meio ambiente social
contra aquele que deseja fazer algo novo. [...] Superar essa
oposição é sempre um gênero especial de trabalho que não
existe no curso costumeiro da vida, trabalho que também requer
um gênero especial de conduta".

Conclui Schumpeter que a liderança econômica é cumprida mais pela

vontade do que pelo intelecto. Contraria autores de seu tempo, que associavam a

invenção ao empreendimento: "as inovações, cuja realização é função dos empresários,

não precisam necessariamente ser invenções" Copocit., p.62). Mas o que motiva o

empreendedor? O autor especula que o empreendedor pode ser o mais racional e egoísta

de todos, "um egocêntrico pois busca destruir a tradição e criar uma nova"; racional

porque faz planos e atua com base neles. Por outro lado, considera que a motivação não

é do tipo hedonista, reconhecendo muitos exemplos de empreendedores que desdenham

o gozo consumista. Inclui: "a sensação de poder e independência nada perde pelo fato

de ambos serem, em grande parte, ilusões" e acrescenta outro fator: "há então o desejo

de conquistar: o impulso para lutar, para provar-se superior aos outros, de ter sucesso

[...] Finalmente, há a alegria de criar, de fazer as coisas ou simplesmente de exercitar a

energia e a engenhos idade" Copocit., p.64-65).
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Muito tempo depois, na década de 1950 a pesquisa de McCLELLAND

(1972) ganhou tal notoriedade que estabeleceu um novo campo, o empreendedorismo

(no inglês, entrepreneurship). O autor baseou-se no conceito de necessidade de

realização (nAch, derivado de need for achievement, cunhado por Atkinson),

caracterizando aqueles que a apresentam em elevado grau: são pessoalmente

responsáveis por decisões que envolvem incerteza; por estabelecer metas e esforçar-se

por alcançá-las; por preferir moderado grau de risco; pela aversão a trabalho rotineiro e

repetitivo. Comprovou que o forte desejo de realização caracterizou diversas

civilizações pouco antes de seu apogeu. Era também característico de empreendedores.

Note-se que para o autor, empreendedor não era apenas o iniciador de negócios, mas

compreendia até mesmo os gerentes que tinham em comum o elevado nAch (note-se

que pessoal de vendas demonstrou maior nAch que os de produção e ainda mais que os

de finanças, pesquisou o autor no final dos anos 50).

Em relato posterior, McCLELLAND (1987) resume as características dos

empreendedores, em estudo envolvendo Equador, Índia e Malásia, organizando-as em 3

blocos: pró-atividade - iniciativa (proatividade, nAch) e assertividade; orientação

para a realização - percepção e ação sobre oportunidades, orientação para eficiência,

preocupação com alta qualidade, planejamento sistemático e monitoramento;

comprometimento com outros - comprometimento ao contrato de trabalho e

reconhecimento da importância de relacionamentos de negócios. Surpresa maior

naquela pesquisa deriva das competências que não são exigidas de empreendedores de

sucesso: autoconfiança; persistência; persuasão; estratégias para influenciar pessoas;

perícia e procura de informação. Este estudo também indicou o benefício de oferecer

treinamento a pessoas com elevado nAch, algo que TIMMONS et al. (1985) também

pesquisaram com resultados semelhantes.

No Brasil, LOPES (1999) pesquisou participantes de um curso do SEBRAE

dedicado ao desenvolvimento de "competências do empreendedor de sucesso"

(Empretec), patrocinado pelo PNUD36 e que portanto não foi criado em nosso país. Com

80 horas de duração, o curso adotava princípios participativos derivados da Andragogia

de Malcom Knowles e apresentou, na avaliação dos participantes, elevada satisfação. A

36 PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
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pesquisadora os avaliou antes, imediatamente depois de concluir o curso e seis meses

após. Dentre os 64 indivíduos válidos, concluiu a autora (op.cit., p.258) que mais de 2/3

dentre os empreendedores introduziram mudanças na forma de operar o negócio,

introduziram ·novos produtos/serviços, alteraram marketing e fizeram novos contatos

importantes. Dentre os potenciais empreendedores, quatro abriram ou estavam por abrir

negócios, sendo que dentre os cinco ainda empregados, quatro apresentaram

comportamento intra-ernpreendedor. Apenas 3 pessoas negaram que o curso tivesse

promovido qualquer diferença. A hipótese a ser considerada aqui é que o programa

continha forte caráter sensibilizador. Ademais, os empreendedores abordados podiam

apresentar tal carência conceitual em assuntos de gestão e mercadologia que até mesmo

um curso de curta duração seria efetivo.

Como decorrência dos trabalhos de McClelland e Atkinson, Rotter

demonstrou a relação entre controle interno e elevado nAch, ou seja, empreendedores

com controle interno crêem que seu comportamento exerce influência sobre as

contingências, enquanto que os externos são fatalistas, consideram que o destino

governa os acontecimentos. GASSE (1982, p.59) sugere que a noção de locus de

controle pode ser mais promissora que a de nAch: internos tem maior controle sobre seu

comportamento, provavelmente atuam na política e trabalho voluntário, influenciam

outros e são menos influenciáveis; buscam informação e conhecimentos relevantes para

a situação e são mais eficientes em processá-las; apresentam menor ansiedade, maior

certeza subjetiva e confiança. O autor sugere que o "otimismo restringe a percepção da

incerteza. Além do mais, quando a incerteza é percebida, pode ser vista como um

estímulo excitante ao invés de uma severa ameaça".

Avançando um pouco, os já citados JULIAN et al. (1968) indicam que

pessoas com controle interno tendem a preferir circunstâncias onde possam exercer

grande controle sobre os resultados. Esta preferência poderia indicar maior afinidade

com riscos que com a incerteza. Mas em casos extremos, pode dificultar sua capacidade

de adaptação, incentivar a rigidez exagerada e pode também levar a pessoa a

superestimar a habilidade em controlar sua vida.

Foi provocativa a conclusão de McClelland de que os empreendedores

tendem a correr riscos moderados, contrariando o senso comum e o que teóricos diziam
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antes dele. Ainda assim, permanece ainda hoje uma visão distorcida do empreendedor

enquanto um herói audacioso. Diversas pesquisas na década seguinte chegaram à

conclusão semelhante à de McClelland, embora a questão permaneça controversa.

WINSLOW & SOLOMON (1987) comentam que KENT et al. (1982) afirmam que

empreendedores são risk-taking, enquanto que LIPPER (1985) atesta que são risk-

avoiders. É possível que a atitude seja situacional: correm-se riscos quando vistos como

controláveis. Nesse caso, seria mais correto indicar que o empreendedor evita riscos que

considera inadmissíveis ou como sugere McClelland, correm riscos calculados. Esta

hipótese parece ser corroborada pela pesquisa de MacCRIMMON & WEHRUNG

(1986) e sugere que o perfil do empreendedor é bastante diferente do jogador,

sensivelmente atraído por riscos.

BROCKHAUS (1980, 1982), em outra pesquisa importante no campo do

empreendedorismo, não encontrou diferenças significativas entre empreendedores e

gerenciadores, e indica que ambos demonstram igual propensão a correr riscos

moderados. Sua pesquisa baseou-se em questionário desenvolvido por KOGAN &

WALLACH (1964). Estes autores, em estudo pioneiro, haviam lançado a idéia de que

aqueles que se esforçam por reduzir a incerteza apresentam baixa confiança e são

levados a estimar probabilidades de riscos nos extremos (estratégia do tudo ou nada);

em contrapartida, aqueles que toleram a incerteza avaliam probabilidades em faixas

intermediárias.

GASSE (1982, p.58) resume o consenso acerca das atitudes e da motivação

que caracterizam um empreendedor: independência, desejo de prestígio e poder, crença

no controle interno, pró-atividade, elevado envolvimento, forte auto-realização e

moderado risk-taking. BEGLEY & BOYD37 (1987) resumem as características do

empreendedor: necessidade de realização, controle interno, tolerância a riscos,

tolerância à ambigüidade e comportamento do tipo A (tendência de fazer mais coisas

em menos tempo, e a despeito de objeções feitas por outros). Introduzem assim a

questão da ambigüidade, que relacionam à novidade, pois requer decisões tomadas a

partir de informações incompletas ou pouco claras. Para esta pesquisa, a ambigüidade

relaciona-se com a incerteza. Por sua vez, Elizabeth CHELL et al. (1991, p.154)

37 Ver STONER & FREEMAN (1985, p.119).
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preferem resumir os atributos do empreendedor como sendo: oportunista, inovador,

imaginativo, agente de mudanças, impaciente, audaz, pró-ativo e que adota uma ampla

estratégia financeira. Para estes autores (ibid., p.70), o empreendedor é um dentre quatro

configurações pesquisadas: empreendedor, quase-empreendedor, administrador e

zelador (caretaker, no original).

Dada a variação entre atributos do empreendedor, torna-se necessário

retornar à questão crucial: existiria diferenças significativas entre o perfil empreendedor

e o do gerenciador? Schumpeter confiava que sim, pois iniciar um novo negócio

envolve maior risco e desafio que gerenciar suas operações corriqueiras. Como vimos,

J. Stuart Mill apresentava igual opinião. GASSE (1982, p.61) confirma a tese ao

afirmar: "seu empreendedorismo, oportunismo, individualidade e intuição contrastam

com a organização, planejamento, profissionalismo, racionalidade e predição do

executivo e do gerenciador". Na direção oposta, Cantillion acreditava que qualquer um

pode tornar-se empreendedor.

McClelland sugere que no nível gerencial há funções que podem atrair mais

os empreendedores. Ainda assim, quando deseja comparar o empreendedor a alguma

figura mitológica, escolhe o deus grego Hermes e o descreve (McCLELLAND, 1987,

cap.8): no dia em que nasceu roubou o gado pertencente a seu irmão mais velho, Apolo,

depois ardilosamente jurou que não o havia feito; ainda no mesmo dia fez uma lira de

uma tartaruga e já a dedilhava; inventou uma sandália de vime para não deixar pegadas

pelos caminhos. McClelland o trata como um pequeno dínamo, com elevada

mobilidade, tanto espacial (por isso tornou-se o mensageiro dos deuses e protetor dos

viajantes) quanto social, mas também como um desonesto, embusteiro destituído de

ética, um arrivista incansável e astucioso. Se os empresários não correspondem

exatamente ao perfil de Hermes, ainda hoje este qualificativo lhes é atribuído.

KETS de VRIES (1977, p.36) considera o empreendedor/empresário um

enigma: "inconsistente e confuso sobre suas motivações, desejos e esperanças, uma

pessoa sob grande estresse e que o alivia através de atividades impulsivas, parecendo

'irracionais'", Considerando-o um marginal (social deviant, no original), acredita o

autor que os empreendedores de negócios estão em uma encruzilhada: por um lado são
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criativos e imaginativos, mas por outro lado são muito rígidos, incapazes de mudar e

incapazes de enfrentar a questão de sua sucessão.

Ao que tudo indica, há preconceitos de ambos os lados: nem o

empreendedor precisa ser encarado como um ganancioso e esperto lobo solitário, nem

os gerenciadores ou dirigentes representam inequivocamente um poço de virtudes

técnicas e racionais. Se algo relevante parece distingui-los, é o modo como enfrentam

riscos. Parece constituir-se duas vertentes teóricas: a primeira, derivada de economistas,

vê o empreendedor como um agente singular, pelo que fazem e como o fazem, correndo

mais riscos que as demais pessoas; a segunda vertente deriva da psicologia e da teoria

clássica da motivação, postulando que este atributo de personalidade pode ser possuído

indistintamente por todos, variando em grau de pessoa a pessoa.

Na tentativa de esclarecer este dilema, STEWART & ROTH (2000, p.16)

conduziram uma meta-análise sobre a literatura existente e concluem: "relativamente a

gerenciadores, empreendedores parecem predispostos a correr mais riscos. Se o

principal propósito do empreendedor é crescimento e rentabilidade, então sua

propensão individual para risk-taking é significativamente maior do que aqueles mais

orientados para a renda corrente, e fortemente maior do que gerenciadores".

Ao que tudo indica, torna-se necessário distinguir pessoas em diferentes

papéis e atitudes, para melhor compreender a questão da propensão a riscos. Há

empreendedores que fundaram novos negócios (empreendedor nascente),

empreendedores com grandes negócios consolidados (empresários, no coloquial),

empreendedores de pequenos negócios de subsistência (pequenos empresários, no

vulgo), gerenciadores profissionais (dirigentes de organizações ou de unidades de

negócios) e gerenciadores de projetos (espalhados em diversos níveis da organização).

O grupo todo provavelmente se diferencia do administrador (que inclui os gerentes de

diversos níveis hierãrquicos '"). Dentre os administradores, devemos diferenciar os

administradores tradicionais e conservadores (burocratas), estes sim ávidos por

eliminar ou mitigar riscos, avessos à inovação e à mudança, focados em controles de

cunho burocrático, dos administradores modernos treinados em escolas de

38 O glossário apresenta a distinção entre gerente e gerenciador, adotada neste trabalho.
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Administração, que prezam as decisões racionais, o planejamento e os controles

quantitativos.

Caso se admita que cada categoria dentre as explicitadas apresenta diferente

propensão e atitudes frente aos riscos, é de se supor que a questão seja mais situacional

do que psicológica. A razão para isso é que costuma haver mobilidade entre as

categorias: empregados demitidos podem tornar-se empreendedores (TIMMONS et al.,

1985), administradores passam a gerenciar projetos com efetividade, fundadores

tornam-se executivos profissionais e assim por diante. STEVENSON (1985, p.2) inicia

seu livro afirmando que "a busca de um único perfil psicológico do empreendedor -

abordagem convencional do tema - está fadada a falhar". Adotando como pressuposto

que o risco é situacional, o autor indica que a cultura e o clima organizacional podem

criar ou destruir o empreendedorismo. Outro pressuposto é o de que muitas das práticas

correntes em boas organizações tendem a inibir o comportamento empreendedor. O

autor opta por estabelecer faixas de comportamento individual ou organizacional, como

resumido na figura 3.2 abaixo, adotando uma superposição parcial entre a faixa do

empreendedor e a do administrador convencional. Nas colunas à esquerda e à direita

encontra-se o padrão de resposta às questões descritas na coluna central, que

corresponde a uma zona intermediária entre os comportamentos.

~
nnmínin rln AmnrAAnrlArlnr •

~
Domínio do administrador •

Dirigido pela percepção de Orientação estratégica Dirigido pelos recursos correntes
oportunidades controlados

Revolucionário no curto prazo Comprometimento com oportunidade Evolucionário por longo prazo

Multi-estágios com exposição mínima Comprometimento com recursos Estágio único com completo
em cada estágio comprometimento sobre a decisão
Uso episódico ou locação de Controle de recursos Propriedade ou emprego de recursos
recursos requeridos requeridos
Plana com múltiplas redes informais Estrutura organizacional Hierarquia formal

Figura 3.2 - Faixas de comportamento empreendedor e administrativo em cinco
dimensões chave das organizações (adaptado de STEVENSON, 1985).
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Se o perfil empreendedor não é característica exclusivamente inata, vale

refletir: como surge o comportamento empreendedor? LOPES (1999) relaciona os

determinantes sócio-culturais, psicológicos e do ambiente econômico encontrados na

literatura do empreendedorismo. São determinantes sócio-culturais: a experiência de

marginalidade (migração forçada ou deterioração de determinado papel social); maior

valorização de habilidades ligadas a negócios (ética protestante, valores atribuídos à

riqueza monetária); existência de modelos de referência (pais empreendedores, por

exemplo); rede apropriada de apoio pela comunidade. Como determinantes sócio-

psicológicos, a autora cita eventos desencadeadores: negativos (perda do emprego, crise

de meio de carreira, frustrações com o trabalho, rejeições a projetos propostos) e

positivos (surgimento de oportunidades, acesso a serviços e recursos, grupo de suporte,

encorajamento de um sócio/mentor/investidor/cliente). Por fim, os determinantes

econômicos incluem: recursos naturais e humanos subutilizados, disponibilidade de

capital de risco (venture capital), serviços de assistência e acompanhamento técnico,

acesso a crédito, facilidades e estrutura do mercado, políticas governamentais

favoráveis, existência de mercados e relativa estabilidade política.

A afinidade entre empreendedores e gerenciadores de projeto não é

encontrada na literatura, e se aqui parece tão evidente, prende-se a razões culturais: a

abordagem de projetos nasceu em um ambiente de engenheiros, enquanto que os

estudos sobre o empreendedor pertencem ao ambiente de economistas e

administradores.

Para completar a análise, note-se que um estudo envolvendo 21 países

realizado em 2000 pelo GEM - Global Entrepreneurship Monitor, instituição criada

pela London Business School e pelo Babson College de Boston, EUA, postula o Brasil

como campeão de iniciativas empreendedoras, colocando os EUA em segundo e o

Japão, por exemplo, na última colocação. Reportagem sugere que "o Brasil tem uma

forte cultura empreendedora, mas carece de mecanismos de sustentação que permitam

a permanência e o desenvolvimento das empresas" (KARAM, 2000). Possivelmente,

um dos mais importantes mecanismos de sustentação é a metodologia gerencial, para o

qual esta pesquisa pretende contribuir.
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3.3. DIMENSÃO METODOLÓGICA

HISTÓRICO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

A abordagem de projetos difundiu-se há cerca de 50 anos. É relativamente

nova para que tenha um corpo de conhecimento consolidado e consagrado. Todavia

seguiu um percurso interessante. De início, o gerenciamento de projetos era

considerado, na literatura e no ensino de administração, como um caso particular do

gerenciamento (general management, no inglês). Enquanto legítimo herdeiro do

taylorismo e da visão clássica, preconizava uma abordagem técnica fortemente pautada

pelo planejamento.

Porém, o Project Management Institute - PMI, principal associação

profissional do setor nos EUA (onde está sediado) e hegemônico no mundo, desde que

publicou a sua norma em 1987 colocava o universo do Gerenciamento de Projetos

como uma disciplina independente, com uma área de sobreposição em relação tanto ao

Gerenciamento Geral quanto em relação ao Conhecimento Técnico e Industrial. Nas

revisões seguintes desta norma (PMI, 2001 e 1996) há uma pequena alteração de

conteúdo: o Gerenciamento de Projetos permanece independente, mas guarda

sobreposição com o conhecimento e a prática do Gerenciamento Geral e também dos

campos de aplicação específicos. Esta mudança indica o reconhecimento de que em

cada campo de aplicação - Engenharia e Construção, Tecnologia de Informação,

Telecomunicações, Administração Pública, Terceiro Setor, indústria farmacêutica, etc. -

foram desenvolvidos conhecimento e práticas específicas.

STRETTON (1993) reconhece a possibilidade do Gerenciamento Geral

subordinar-se, ou até mesmo ser substituído pelo Gerenciamento de Projetos: para o

autor, a teoria e prática do gerenciamento foi desenvolvida em épocas de contexto

estável e definido, com tecnologias relativamente simples e que mudavam lentamente,

condições em que entender a organização como um sistema fechado em si era usual.

Todavia o contexto mudou e os termos incerto e turbulento hoje melhor descrevem o

presente e o futuro, indica o autor. "O ambiente de projeto sempre apresentou

características incertas e turbulentas, e os gerenciadores de projeto aprendem a obter

resultados nessas circunstâncias. Parece que há um amplo reconhecimento de que isso
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responde (ao menos em parte) pela acelerada adoção da abordagem de projetos em

uma amplitude crescente de setores, tecnologias e outros domínios" (ibid., p.35,

tradução própria). Se este ponto de vista é válido no que concerne a questões

operacionais ligadas a resultados, pode ser útil.

Por outro lado, considere-se que o Gerenciamento Geral é função

eminentemente estratégica e portanto, menos técnica. Nos dias atuais abre-se a

possibilidade do Gerenciamento de Projetos ocupar maior destaque, servindo inclusive

como um estágio de preparação de futuros dirigentes, mas para isso será preciso

valorizar os aspectos estratégicos do gerenciamento de projetos, e isso ainda não

transparece na leitura das normas do PMI.

É difícil precisar o nascedouro da abordagem por projetos. É possível que

desde o princípio da moderna Administração, a partir de Taylor e Fayol, tenham

existido técnicas ou métodos para lidar com atividades descontínuas e singulares. Mas

essa necessidade só veio a germinar no campo bélico, depois de algumas décadas.

CLELAND & KING (1975), em um livro seminal editado em 1968, sugerem que o

Projeto Manhattan para a criação da bomba atômica norte-americana marca o início do

uso efetivo dessa metodologia: havia um arranjo temporário de pessoas, diferente da

tradicional hierarquia, cujo sistema era teleológico, isto é, determinado pelos objetivos

do projeto. Mas não há registro público de que tenha sido forjada nessa experiência uma

metodologia de gestão singular, diferente da então praticada. SOFFRON (1986, p.50)

sugere que o início se deu em meados dos anos 50, no Projeto Atlas da aeronáutica

norte-americana para desenvolver sistemas balísticos intercontinentais, onde foi

observada a criação de Escritório de Projetos Especiais e execução em paralelo de

diversas atividades, a partir de decisões precoces e "congeladas".

Por sua vez, JOHNSON et al. (1963, p.130) dentre outros autores, reputa

como um marco nos EUA o Projeto Polaris: visava o aproveitamento de energia

nuclear como propulsão de um submarino e também como armamento (míssil de longa

distância com ogiva nuclear). Iniciado em 1957, revelou a adoção da organização por

grupo-tarefa para o comando da gestão (Escritório de Projetos Especiais da Marinha) e

desenvolveu ferramentas singulares para o gerenciamento. A coordenação entre

inúmeros stakeholders teve êxito, a ponto de reduzir seu prazo de lançamento de 1963



124

para 1960. Note-se em particular, que nesse projeto foi necessário desenvolver uma

nova técnica de planejamento: nascia aí a técnica PERT - Program Evaluation and

Review Technique.

Desde o início do século, Henry Gantt, assistente de Frederick Taylor, havia

desenvolvido uma técnica de planejamento e controle denominada diagrama de Gantt,

hoje popularmente conhecida como cronograma. Na escala de tempo, cada barra

representava uma atividade, permitindo a fácil visualização do andamento preconizado

para um plano. Ainda hoje, é a técnica mais usada. Por que a Marinha então precisou de

uma nova técnica de planejamento? A resposta pode ser encontrada na introdução do

relatório de apresentação do PERT: "primeiro, estamos tentando programar a atividade

intelectual tão bem como as atividades físicas facilmente mensuráveis. Em segundo

lugar, por definição, projetos de Pesquisa e Desenvolvimento tem uma natureza

pioneira. Portanto, experiência paralela prévia na qual basear a programação do

projeto é relativamente indisponível. Terceiro, a imprevisibilidade de resultados

especificos de pesquisa inevitavelmente requer freqüentes mudanças nos detalhes do

programa" (JOHNSON et al., 1963, p.246). Na mesma época, em 1959, a Du Pont

adotava para a programação de paradas para a manutenção de indústrias químicas a

ferramenta CPM - Critical Path Method, extremamente semelhante à PERT, exceto

pelo fato de não adotar estatística para definir a duração de cada atividade da rede de

precedências produzida.

Conclui-se que tanto o esforço bélico como as paradas de manutenção em

usinas de processamento contínuo representam exemplos de projetos complexos,

singulares e desafiadores. Durante décadas, desde então, o planejamento foi encarado

como o principal meio de enfrentar a incerteza, os imprevistos e os riscos desse tipo de

projeto. Assim, desde o início da década de 1960 tanto o setor de defesa - e em

conseqüência, o setor aeroespacial - como a indústria de ponta adotavam a abordagem

por projetos, que logo espraiou-se pelo setor de obras de infra-estrutura.

No campo dos empreendimentos públicos difundiu-se outro tópico singular

para a abordagem de projetos: os contratos em regime de turn-key ("chaves na mão" em
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português, com tradução equivalente no francês e italiano "), que significa repassar ao

empreiteiro todos os riscos e as responsabilidades com o projeto, suprimentos e

execução, entregando o produto em condições de uso imediato e com desempenho

assegurado. Note-se que o ambiente contratual, tão ávido por certezas, fomentou uma

estratégia de repasse de riscos, supostamente considerando que o executor teria melhor

competência em gerenciá-lo. Foi nesse campo e em contratos turn-key que foi

concebida uma forma singular de financiar projetos, o Project Finance, que será

explorado na seção seguinte deste texto.

Do campo da Engenharia e Construção, a abordagem por projetos passou na

década de 1980 ao setor de Tecnologia de Informação, como o denominamos hoje,

demonstrando um predomínio da visão do engenheiro para o tema, evidente até os dias

atuais. Ainda no campo dos serviços, desde a década de 1960 vinha sendo adotada esta

abordagem no segmento das grandes empresas de consultoria, semeando uma

abordagem menos técnica e mais amparada no relacionamento interpessoal e contratual,

mas eclodindo apenas nos anos 1990. Hoje quaisquer consultorias operam por projetos.

A evolução histórica da abordagem por projetos em todo o mundo indica a

existência de fases com características notavelmente distintas. A título de exemplo,

KERZNER (2000, p.152) a subdivide em três fases:

• Gerenciamento de projetos tradicional (1960 a 1985): dominado pelos setores de

defesa, aeroespacial e de construção, com equipes exclusivas (dedicação integral) e

privilegiando as metas de custo;

• Período de renascença (1985 a 1993): a metodologia passa a ser aplicada a

pequenos projetos, gerenciados por equipes multidisciplinares, enfatizando decisões

coletivas; passam a ser usados microcomputadores com softwares específicos para o

gerenciamento de projetos;

• Gerenciamento de Projetos moderno (1993 a 1999): organizações passam a

reconhecer que tantos os aspectos quantitativos quanto os comportamentais

mudaram tanto que se toma necessário diferenciar a nova da antiga metodologia de

gerenciamento.

39 Ver MElRELES (1991, p.265).
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Para KERZNER (ibid., p.161-176) há diferenças relevantes entre o

tradicional e o moderno: se antes eram enfatizados os objetivos técnicos, hoje o são os

do negócio; se antes o gerenciamento era reativo, passa a ser pró-ativo; antes as

habilidades técnicas eram enfatizadas, hoje passa a ser o conhecimento do negócio,

gestão de riscos e habilidades de integração; antes não havia grande qualificação

específica, atualmente a pós-graduação e a certificação profissional são valorizadas,

além de privilegiar aspectos comportamentais sobre os técnicos. Mas o autor alerta para

o fato de que passamos da maturidade para a imaturidade na aplicação da metodologia,

argumentando que está se aposentando a geração que forjou os sistemas naquele tipo de

organização e os novatos repetem os mesmos erros de seus predecessores.

A mais antiga associação profissional dedicada aos gerenciadores de projeto

do mundo é o PMI - Project Management Institute, criada por 5 voluntários em 1969,

tendo agregado outros 66 membros naquele ano. Em 1973 contratou seu primeiro

funcionário em tempo parcial, quando o orçamento anual era de US$ 43.000; seu

primeiro diretor executivo foi contratado em 1982; seu orçamento anual atingiu um

milhão de dólares em 1987. A partir de 1995, o PMI cresce a uma taxa espantosa de

30% ao ano (PMI, 1999, p.38-39). Inicia o ano 2000 com 50.000 membros e em

setembro de 2001 já apresenta mais de 80.000 membros, residentes em 125 países40
:

75% deles são norte-americanos, 11% são canadenses e 13% são do restante do planeta.

Desde 1998, o PMI apresenta a maior expansão mundial na América Latina,

tendo sido criados 6 capítulos desde então no Brasil, respectivamente nos estados de

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná e Rio Grande do Sul.

Ocupa no Brasil um vácuo deixado por associações extintas: em 1979 havia sido criado

em São Paulo uma filial brasileira do PMI, que chegou dois anos depois a receber

prêmio por ser a filial que mais crescia no mundo, mas em seguida sucumbiu. Ao

mesmo tempo, o GEGE - Grupo de Estudos de Gerência de Empreendimentos

disputava a consolidação de um modelo gerencial genuinamente brasileiro. Ambas as

entidades fracassaram nos anos 80, no auge da crise por que passava a engenharia

brasileira e da crise de investimentos governamentais. Esta confrontação e o número de

40 Ver http://www.pmi.org/about/. acesso em 02/0112002.

http://www.pmi.org/about/.
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membros somados das duas entidades, cerca de 600, indicam que a profissão já existia

desde o início de 1970.

Biezus41 sugere que a metodologia gerencial no Brasil foi desenvolvida para

a implantação, por Furnas, da Usina Hidrelétrica de Estreito, em 1962, na divisa de São

Paulo com Minas Gerais. Foi a primeira obra de construção pesada a apresentar projeto,

execução e gerenciamento de empresas brasileiras, permitindo que o país viesse a se

tornar um centro mundial de excelência em tecnologias de concreto e de construção

pesada. O que também sugere a excelência no gerenciamento desse tipo de projetos.

No final da década de 1980, havia pequenos agrupamentos de gerenciadores

de projetos no Instituto de Engenharia de São Paulo, na SUCESU, no que tange aos

profissionais de desenvolvimento de softwares e em algumas universidades, seja como

centros de estudo, seja na extensão. A EAESPIFGV destaca-se por ter criado o primeiro

curso em nível de pós-graduação sobre o tema em 1986, no atual GVpec - Educação

Continuada. A criação desse curso tornou-se possível depois que um grupo de 10

pesquisadores, patrocinados pela FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, ligada ao

Ministério da Ciência e Tecnologia, foi enviada aos EUA para obter títulos de pós-

graduação no assunto, com o compromisso de criar um curso quando retornassem.

A USP - Universidade de São Paulo também se dedica ao tema, tanto na

Escola Politécnica de Engenharia e suas fundações afiliadas FDTE - Fundação para o

Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia e FCA V - Fundação Vanzolini, quanto na

FEA - Faculdade de Economia e Administração e sua afiliada FIA - Fundação Instituto

de Administração. A FDTE criou no final dos anos 80 uma Especialização em

Gerenciamento de Empreendimentos, sendo seguida anos depois pela FCAV. Ambas as

faculdades oferecem desde 1990 cursos regulares sobre o tema, tanto na graduação

como na pós-graduação. Faculdades do Rio de Janeiro e do Espírito Santo oferecem

cursos e seminários. Desde 1998, o Instituto Tuiutí no Paraná vinculou-se a entidade

francesa (AFITEP) para oferecer exames de qualificação no tema, no momento em que

a filial São Paulo do PMI iniciava a aplicação de exames de certificação em língua

portuguesa.

4\ Ver SABBAG (1985).
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Foram esses agrupamentos de gerenciadores, motivados pela relevância que

organizações de diferentes campos (onde já se incluía o terceiro setor) atribuíam aos

projetos, que permitiram a reorganização de uma entidade profissional. O autor desta

pesquisa foi um dos fundadores do Movimento em Prol da Reorganização do

Gerenciamento de Projetos, que em 1996 chegou a reunir 180 profissionais em um

evento de lançamento que visava aglutinar as antigas correntes. Depois de dois anos

debatendo perspectivas de organização, este movimento concluiu por recriar uma filial

do PMI, a partir do entendimento de que esta entidade estava se tornando global, o que

daria força à organização de brasileiros. Caminho idêntico havia sido trilhado pela

Austrália, Canadá, África do Sul, Rússia e Índia, criando filiais que mais tarde se

tornaram associações nacionais, embora ainda hoje guardem vínculos com o PMI.

. O processo de globalização forçada do PMI foi uma resposta ao crescimento

do IPMA - International Project Management Association. Esta entidade européia foi

criada poucos anos antes do PMI. Curiosamente denominou-se Internet de 1967 até

1994, pois desde o início representava uma rede de entidades nacionais. Apresenta

atualmente filiais em 28 países europeus, africanos e asiáticos, reunindo hoje cerca de

20.000 mernbros'f.

Estima-se (PMI, 1999, p.4) que existam na atualidade 15 milhões de

profissionais que em seu trabalho lidam com projetos, sendo 4 milhões deles nos EUA.

A julgar por essa estimativa e pelo número de associados em entidades profissionais,

ainda estamos na infância desta profissão. E por que Kerzner lamenta a imaturidade

atual? Porque as novas gerações de gerenciadores apresentam novas demandas e muitas

vezes nem mesmo sabem que muitas delas eram atendidas pela "antiga" metodologia.

Mas novas demandas surgiram a partir da crescente incerteza, complexidade e riscos

contemporâneos. Dentre as novas demandas, destaca-se a esperança criada em torno da

gestão de riscos.

A exemplo disso, FRAME (1995), no prefácio de um livro dedicado a novas

ênfases no tema - mudança, complexidade, riscos e clientes - aponta que em "um

momento frívolo", havia chamado aquele livro de "Beyond PERT'. Nas décadas

42 Ver httpc//www.ipma.ch/, acesso em 02/01/2002.

http://httpc//www.ipma.ch/,
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anteriores, o conhecimento em projetos ligava-se principalmente ao planejamento. Nada

indica que os gerenciadores contemporâneos, com muitos projetos de pequena

envergadura'f e distantes do ambiente técnico de engenharia, reputem como prioritárias

as técnicas de planejamento. Mas se há novas técnicas para outros processos gerenciais,

ter competência em planejamento ainda, ou melhor, mais do que nunca, mostra-se

necessário.

o que explica o crescimento espantoso do interesse pela profissão e pela

associação a entidades profissionais? Um dos fatores relevantes é, sem dúvida, a

necessidade de certificação ou qualificação profissional por uma entidade de renome. O

PMI indica que 85% de seus membros planejam obter a certificação (PMI, 1999, p.14),

tendo criado uma política de preços para o exame de certificação que induz os

interessados a tornarem-se membros. O exame, efetuado através da Internet, é traduzido

para o francês, espanhol, alemão, coreano, japonês, italiano e português. Em setembro

de 2001, havia mais de 30.000 profissionais certificados pelo PMI residentes em 26

países. Pouco mais de uma centena deles eram brasileiros.

METODOLOGIA PARA O GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Há uma distinção nítida entre a literatura que se presta à criação de projetos

e a literatura dedicada ao gerenciamento da execução dos projetos, cada qual

desprezando o que a outra tem a oferecer e, portanto, restringindo a perspectiva e as

preocupações do gerenciador.

No que tange à criação de projetos há também uma subdivisão: para o setor

público, há inúmeros textos que tratam do preparo de propostas de projetos, motivados

por minuciosas exigências de agentes financiadores, nacionais e internacionais. Diga-se

de passagem que estes agentes no final da década de 1970 incentivaram a consolidação

do gerenciamento de projetos enquanto uma profissão e um setor empresarial de

consultoria. Foi quando passaram a exigir que para serem financiados, os projetos

deveriam obrigatoriamente ter gerenciamento profissional contratado externamente.

43 Em ] 996, 70% dos pesquisados pelo PMI indicaram que gerenciavam entre um e cinco projetos (PMI,
1999, p.5) simultaneamente.
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Com isso, diferenciaram o empreendedor (quase sempre o Estado) do gerenciador, de

modo a supostamente impedir a má aplicação dos recursos financiados.

A outra subdivisão da literatura refere-se a projetos no campo privado, e

nesse caso enfatiza-se: a análise de investimentos, explorando técnicas que assegurem a

viabilidade técnica e econômica dos projetos; a elaboração de business plan, que nada

mais são que projetos estratégicos de negócios; e a concepção de novos produtos,

priorizando aspectos técnicos e mercadológicos.

Em todos os casos, a literatura sobre criação de projetos em termos gerais

despreza as ocorrências freqüentes em sua execução posterior. A prática usual é efetuar

um estudo de viabilidade técnica e econômica dos projetos, desprezando a sua

viabilidade executiva e gerencial, isto é, desprezando os riscos e a incerteza que cercam

a execução. O resultado é que a maioria dos insucessos em projetos deve-se menos a

erros de concepção e mais a problemas de gestão (SABBAG, 1985). Em geral,

consideram apenas os riscos de variação nas premissas de cálculo, sejam demandas

esperadas, custos de oportunidade, condições macroeconômicas, etc. (ver, por exemplo,

a coletânea de artigos Managing Projects and Programs, 1990).

Há um alento: um caso particular da literatura de criação de projetos, tanto

públicos quanto privados, confere importância crucial aos riscos: é a literatura sobre

Project Financing, mais conhecida no Brasil como Engenharia de Investimento. Em um

levantamento pioneiro de 1976, WYNANT (1990, p.205, tradução própria) afirma, ao

apresentar essa nova modalidade: "as companhias e seus bancos de investimento

devotaram considerável ingenuidade ao desenhar estruturas de propriedade e pacotes

de financiamento que enfrentassem com sucesso as demandas de capital e as pressões

dos riscos". No mesmo texto, o autor define: "project financing é o financiamento de

um grande e independente investimento que a companhia patrocinadora segregou de

seus ativos e obrigações gerais. A perspectiva econômica do projeto, combinada ao

comprometimento do patrocinador e dos terceiros, fornece o suporte para longos

empréstimos que asseguram limitados recursos financeiros à organização afiliada" .

.Project Financing representa, na verdade, uma abordagem singular: VIsa

atrair investidores de todo o tipo (venture capitalists) com a promessa de rentabilidades
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maiores e por longos períodos. Rompe o paradigma de que projetos só são financiados

com recursos próprios ou com recursos provenientes de instituições financeiras (bancos

e agências de fomento: BNDES, Banco Mundial, Eximbank, etc.). Contudo, há um

aforismo em Finanças: para atrair um investidor, quanto maior o risco, maior deve ser a

rentabilidade esperada. Como conseqüência, na modalidade de Project Financing

grande atenção é dedicada aos riscos do projeto, como requisito para ampliar a

rentabilidade e portanto, a atratividade do projeto.

WYNANT (1990, p.209) recomenda os seguintes passos para a elaboração

de um Project Finance:

1. Avaliar riscos operacionais e de entrada em operação (start-up, no original), a faixa

e probabilidades de conseqüências negativas;

2. Identificar as principais fontes de empréstimo e as exigências para obter fundos;

3. Analisar as oportunidades para reduzir ou eliminar os riscos;

4. Atingir o alvo de balanceamento através de fontes especiais de financiamento e das

providências de apoio;

5. Estruturar a propriedade e as providências de crédito de modo a prover flexibilidade

a futuros financiamentos.

Nesta modalidade, o projeto deve constituir uma organização à parte, de

modo a evitar que a saúde financeira da organização patrocinadora prejudique a saúde

do projeto (e vice-versa). Com este intuito, "estruturar a propriedade" usualmente

significa criar sociedades de propósito especifico (FINNERTY, 1996), usuais emjoint-

ventures. Este último termo bem expressa a natureza desta aliança, pois reunir venturas

significa compartilhar riscos.

Como avaliar os riscos do projeto? Wynant sugere que cada envolvido verá

as perspectivas econômicas com diferentes objetivos e considerações, daí porque a

avaliação requer grande (e custoso) esforço de comunicação e negociação. Sintetizando

as sugestões de WYNANT (1990) e FINNERTY (1996), os riscos usualmente

considerados são:
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• Longo período de maturação: concessões públicas envolvem períodos de até 30

anos; projetos privados computam receitas futuras por no mínimo dez anos. Em

. períodos longos, são maiores as chances de ocorrerem imprevistos, acidentes, etc.,

ou seja, maior a incerteza;

• Riscos econômicos: são os riscos causados por inflação, variação cambial, política

tributária, ou seja, variação das condições macroeconômicas. Variações nas receitas

e no correspondente fluxo de caixa afetam diretamente a rentabilidade do projeto;

• Riscos financeiros: a engenharia financeira subdivide os recursos necessários em

recursos próprios dos acionistas, crédito de fornecedores, dívidas de curto e de

longo prazo. A flutuação das taxas de juros em quaisquer dessas parcelas aumenta a

exposição aos riscos e altera os custos de capital;

• Projeto inconcluso: emprestadores são particularmente sensíveis a tornar-se

credores de um "esqueleto" ou "elefante branco". Vários aspectos impedem um

projeto de ser concluído: problemas com suprimentos, atrasos na execução,

orçamentos imprecisos, desastres, problemas técnicos de engenharia, interdições;

• Riscos tecnológicos: em períodos longos, a tecnologia pode tornar-se obsoleta

prematuramente, até mesmo prejudicando o funcionamento inicial (start-up) da

operação;

• Custos exagerados de operação: diversos fatores causam variação nos custos

operacionais: má estimativa, baixa produtividade ou qualidade, demanda exagerada

por manutenção, conflitos com terceiros, problemas legais, etc.;

• Condições de mercado voláteis: ao longo do prazo do projeto muita coisa pode

mudar: se o projeto envolve a produção de bens de consumo, sua rentabilidade pode

ser decrescente; pode haver influência de concorrentes afetando o market-share, isto

é, a proporção de produtos vendidos. Se o projeto envolve infra-estrutura pública,

pode apresentar erros na projeção da demanda futura;

• Riscos ambientais: o rigor crescente nas questões ambientais deve ser considerado

nos project financing que quase sempre envolvem projetos de grande porte, e

portanto, impacto ambiental;

• Causas de inexecução de contratos: o Direito brasileiro acolhe a teoria da

imprevisão, em que "eventos novos, imprevistos e imprevisíveis" autorizam a

revisão de contratos (MEIRELES, 1991, p.238). Consagra como motivos de força

maior apenas aqueles atribuídos ao ser humano: guerras, distúrbios sociais, greves,
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sabotagem. Mas considera também os casos fortuitos, na verdade incertezas:

catástrofes e eventos da natureza, incêndios, enchentes etc. Aborda também os fatos

de príncipe, determinação geral imprevisível de governos, condição exemplificada

pelos "pacotes" econômicos. Semelhante a este são os fatos da administração, cuja

ação ou omissão prejudica a execução. Por fim, há também' as interferências

imprevistas, que são as ocorrências materiais na execução de obras. Todos esses

riscos podem gerar demandas judiciais com ritmo e conseqüências muitas vezes

imprevisíveis;

• Riscos políticos: esta modalidade de financiamento pressupõe "regras do jogo" pré-

definidas e estáveis. Mudanças de orientação governamental, congelamentos de

preços, manipulação de medidas econômicas e, vale notar, a corrupção, interferem

nas condições do projeto. É de se supor que estes riscos sejam o principal fator de

desincentivo do uso dessa modalidade de financiamento em países do terceiro

mundo.

Finnerty sugere que esta modalidade de financiamento não é nova: há 700

anos a coroa inglesa emprestou recursos dos Frescobaldi (casa bancária italiana) para

desenvolver as minas de prata de Devon: por contrato, o financiador operaria a mina por

um ano, extraindo o que lhe interessasse, mas deveria pagar os custos operacionais,

enquanto que a coroa não ofereceu qualquer garantia. As viagens de exploração

marítima do Mercantilismo não teriam sido viabilizadas por essa engenharia financeira?

Logo, a única diferença que existe entre emprestar recursos nos

financiamentos tradicionais e no modelo de Project Financing é que neste último caso,

o emprestador compartilha em larga escala os riscos tanto financeiros quanto

operacionais do projeto. Engenharia financeira não é alternativa para projetos difíceis de

financiar, ao contrário, é um produto da sofisticação das estratégias para reduzir e/ou

compartilhar riscos de um projeto.

Para MEREDITH & MANTEL (1985), a análise de riscos só é considerada

na fase de seleção de projetos e quando há incerteza relevante. Também relatam a usual

aversão a riscos que organizações apresentam ao empreender projetos. Depreende-se

que uma excessiva confiança é depositada na fase prévia à execução do projeto:

acredita-se que, feitos os estudos de viabilidade, resolvidos os problemas de
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financiamento, caso tenha sido decidido dar continuidade, o momento então é de

executar. Evidentemente esta é uma questão ilusória, mas característica de quem não

participou das fases anteriores e portanto não pode avaliar sua confiabilidade.

A seguir será sintetizada a literatura acerca da execução de projetos. Qual é

a metodologia preconizada? Em decorrência, quais são as habilidades requeridas dos

gerenciadores? "Freqüentemente nos referimos ao gerenciador de projetos como um

supermanager" sugere MEREDITH & MANTEL (1985, p.3). Como nosso objetivo não

é o de reforçar mitos, deriva daí a questão seguinte: há evidências de que a metodologia

é realmente aplicada de forma sistemática, em particular em projetos no país?

Depois de analisar uma vasta literatura, MORRIS & HOUGH (1987, p.259)

concluem que algumas hipóteses provaram-se relevantes no que concerne à habilidade

de influenciar o sucesso de "grandes" projetos: avaliação objetiva de projetos;

gerenciamento da incerteza técnica, papel da política e de questões comunitárias;

questões de contratação e de organização; e tudo o que se refere à liderança e ao

trabalho em equipes. Outra perspectiva é a de KERZNER (2000, p.189), quando indica

que as organizações contemporâneas de excelência integram cinco processos principais

de gestão: o gerenciamento de projetos, a gestão da qualidade total, a engenharia

simultânea, a gestão de riscos e a gestão de mudanças. Compõem um bom ponto de

partida para avaliar a metodologia de projeto.

Para melhor compreender a metodologia de gerenciamento de projetos, há

duas referências indispensáveis: a norma do PMI (PMI, 2001), que serve à qualificação

de gerenciadores e a norma ISO-1O.006 (ISO, 1998), similar à norma do PMI mas que

representa um guia para se obter qualidade total em projetos. No Brasil não há normas a

respeito, a menos da ISO-1O.006 aqui aceita, em razão do país ser um dos signatários

dessa entidade. Todavia, questões de natureza política parecem ter influenciado para

que o PMI dê pouca atenção a esta norma, o que pode também explicar a notável

indiferença ou desconhecimento de profissionais brasileiros à norma da ISO.

Somente em 1981, 12 anos depois de fundado, O PMI decidiu por elaborar

uma norma que reunisse as práticas geralmente aceitas no setor (PMI, 2001, p.167). Por

"geralmente aceitas" o PMI refere-se às aplicáveis na maioria dos projetos, na maioria
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do tempo e que apresentam um abrangente consenso sobre seu valor e utilidade. Admite

a necessidade de guias específicos para certos campos de aplicação, e que poderão a

partir de 2002 tornar-se extensões à norma. Para o PMI (2001), gerenciar projetos

envolve nove processos, a seguir apresentados:

• Gerenciamento da Integração do Projeto: aqui o objetivo é coordenar os vários

elementos: idéias, pessoas e processos gerenciais. Consiste em: elaboração de um

Plano Gerencial ("project plan", no original), que é o "plano dos planos"; execução

do Plano Gerencial; e Controle Integrado de Mudanças. Em um contexto pleno de

riscos e incerteza, mudanças são freqüentes e demandam controle, isto é, prévia

análise e aprovação, avaliação de tradeoffs, etc.;

• Gerenciamento de Escopos do Projeto: na medida em que os projetos são

progressivamente elaborados, os escopos, ou seja, o conjunto das atividades a

realizar, precisam ser controlados. Este processo inclui: a iniciação ou autorização

formal de início do projeto ou de uma fase; o planejamento de escopos; a definição

de escopos; a verificação de escopos e o controle de alterações de escopos;

• Gerenciamento de Tempos do Projeto: gerenciar tempos remete ao planejamento

físico da execução. O processo inclui: definição, seqüenciamento e estimação da

duração de atividades; desenvolvimento de programação (na forma de redes de

precedência e cronogramas); e controle da programação;

• Gerenciamento de Custos do Projeto: consiste no planejamento dos recursos que

serão utilizados na execução (tipos e quantidades); na elaboração de estimativas de

custos; na consolidação de um orçamento e no controle de custos. Como os escopos

são progressivamente elaborados, as correspondentes estimativas de custo tornam-se

progressivamente mais precisas. O problema é que em um dado momento, uma

delas será convertida em orçamento, isto é, servirá como referência para a meta de

custo do projeto. Como no mais das vezes, o orçamento baseia-se em uma

estimativa pouco precisa, aumenta a importância do controle de custos;

• Gerenciamento da Qualidade do Projeto: inclui o planejamento da qualidade,

quando as necessidades, os desejos e as expectativas dos stakeholders formam a

base sobre a qual a busca da qualidade será edificada. Inclui, na seqüência, a

garantia da qualidade, que representa avaliar periodicamente o desempenho da

execução do projeto para certificar-se de que satisfaz as normas relevantes da
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qualidade. Ainda inclui o controle da qualidade, visando eliminar as causas de

desempenho insatisfatório;

• Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto: como os projetos envolvem a

formação de organizações temporárias, este processo inicia-se com o planejamento

da organização (definindo papéis, funções e responsabilidades). Envolvem a seguir

o recrutamento (interno e/ou externo) de pessoas e o desenvolvimento de equipes,

considerado essencial para o bom desempenho do gerenciamento;

• Gerenciamento da Comunicação do Projeto: com tantos stakeholders

conflitantes, torna-se crucial a comunicação que envolve os processos de geração,

coleta, disseminação, armazenamento e disposição final da informação, de forma

apropriada e a tempo. Consiste no: planejamento da comunicação, criação do

sistema de distribuição, elaboração de relatórios de desempenho e documentação

administrativa de encerramento;

• Gerenciamento de Riscos do Projeto: este é o processo que mais interessa nesta

pesquisa, e será melhor explorado na seção seguinte. Envolve o processo sistemático

de identificar, analisar, fornecer e controlar respostas aos riscos do projeto. Esta

parte da norma foi a única reescrita na versão 2001, o que indica uma evolução do

consenso acerca do modo como os riscos devem ser gerenciados;

• Gerenciamento de Suprimentos'" do Projeto: compreende o planejamento das

compras e das requisições; a solicitação de propostas; a seleção de fornecedores; a

administração de contratos e o encerramento administrativo de contratos.

Dentre os especialistas em projetos, Davidson FRAME (1995) foi o pioneiro

ao sugerir que gerenciadores devem ser proficientes não só em habilidades duras (hard,

no original) tais como contratos, finanças, controle integrado de custos e prazos,

avaliação de desempenho, monitoração da qualidade. Também precisam ser aptos em

habilidades brandas (soft, no original): negociação, gestão de mudanças, astúcia política,

compreensão das necessidades e desejos das pessoas envolvidas.

Em resposta à complexidade crescente, o autor exemplifica com a estratégia

adotada pelo Departamento de Defesa norte-americano: maior disciplina, através de "-

elaborados procedimentos e métodos. Contudo, o preço pago para obter essa disciplina

44 No original, Procurement, cujo significado é mais restrito do que o próprio texto indica, indicando que
foi privilegiado o termo consagrado em relação ao que melhor definiria o processo.
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é a burocratização e elevada documentação (FRAME, ibid., p.29). SENGE (1994) havia

criticado esta estratégia, sugerindo privilegiar a complexidade dinâmica (não linear e

imprevisível) ao invés da complexidade de detalhes (predizível e linear). Para reduzir a

complexidade, FRAME (ibid., p.34) sugere a adoção de heurística, que fornece um guia

aproximado para a ação e para suas conseqüências.

Para enfrentar mudanças o autor sugere entre outros métodos a Gestão da

Configuração, que envolve uma cuidadosa triagem de solicitações de mudança, análise

do impacto global de cada mudança sobre a configuração do projeto, documentação

meticulosa e controle das especificações contendo as mudanças. Este método é também

sugerido na norma do PMI (2001), mas no âmbito da Gestão de Escopos do Projeto.

METODOLOGIA PARA A GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS

Também no que concerne ao processo de enfrentar riscos há uma subdivisão

na literatura: a maior produção editorial dedica-se à análise de riscos, enquanto que uma

parcela pequena é dedicada à gestão de riscos. A diferença entre elas é que a primeira

destina-se à avaliação, e portanto, enfatiza os métodos quantitativos, enquanto que a

última destina-se a oferecer respostas concretas aos riscos. Provavelmente a diferença

tão significativa de produção entre as duas vertentes prende-se ao fato de que responder

a riscos é tão ad hoc, específica para o contexto, que quase impossibilita a produção de

manuais. Na discussão que se segue, não haverá separação entre a análise e as respostas

aos riscos, posto que são complementares.

Há uma questão subjacente à gestão de riscos e que diz respeito à incerteza.

Enquanto o risco admite cálculo e, portanto, alguma forma de controle, a incerteza é

muito mais difícil de ser enfrentada, gera ansiedade, conflito interior e dúvida. Desse

modo, a tarefa primordial do gerenciador passa a ser transformar a incerteza em riscos,

seja obtendo mais informação, seja desenvolvendo maior controle (SCHON, 1967). No

caso do desenvolvimento de um novo medicamento, por exemplo, tal esforço permite

reduzir a incerteza a um mínimo, que é usualmente denominado "risco residual".
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Publicado em 1989, MACOMBER (1989) sugere os seguintes passos para

enfrentar os riscos no campo da construção: compreender os tipos e as fases de riscos;

avaliá-los em cada construção em particular; montar a equipe gerencial, ajustando os

riscos à capacidade de gerenciá-los; definir a estratégia de construção; escolher a

modalidade contratual adequada; escolher o executor; e monitorar a construção. Para

ele, é na escolha da modalidade contratual que se previnem os riscos. Como?

Transferindo-os ao executor, na crença de que ele terá a competência requerida para

minimizar os prejuízos. Esta estratégia embora útil é limitada, pois ainda carece de

respostas adicionais aos riscos.

Entre diversos outros autores, WIDEMAN (1992, p. IX-2) sugere que há

regimes de execução de contratos em que a totalidade dos riscos permanece com o

contratante, em um continuum de tal sorte que há outros em que todos os riscos foram

transferidos ao contratado. Respectivamente: contratos por administração (cost plus

percentage fee); custo e remuneração fixa (cost plus fixed fee); custo e remuneração

incentivada (cost plus incentive fee);'preço fixo incentivado (fixed price plus incentive);

preço fixo garantido (firm fixed price). Pode-se acrescentar a este extremo da lista

respectivamente os contratos com garantia de desempenho, mais conhecidos como lump

sum turn-key. BIEZUS (1978) sugere que a transferência de riscos ao contratado não se

dá sem um correspondente sobrepreço, contrapartida ao maior risco. CHAPMAN &

WARD (1997-, p.272) concordam e acrescentam que este prêmio pode ser excessivo a

menos que seja moderado pela competição.

BRINER et ai. (1995, p.62) apresentam um checklist de riscos em projetos,

classificando-os em: benefícios e impactos no negócio; porte do projeto; impacto na

organização; riscos técnicos e complexidade; riscos no gerenciamento do projeto. Por

sua vez, o PMI (2001, p.131) classifica: riscos técnicos, qualidade ou desempenho;

riscos do gerenciamento da execução; riscos organizacionais e fiscos externos.

WIDEMAN (1992) apresenta uma abrangente lista de riscos em projetos,

reproduzida no Quadro 3.3 abaixo. Note-se que o autor não se restringe a riscos, mas

inclui incerteza, ao indicar aquilo que é incontrolável ou imprevisível. Note-se que estão

presentes os riscos sociais e os de infra-estrutura, aqueles que a imprensa brasileira

denomina "custo Brasil", desvantagem do país em relação a outros países. Também
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pleitos, pois não podem ser transferidos aos executores do projeto. Evidentemente, em

cada campo de aplicação ou natureza singular de projeto a lista pode ser ampliada com

inúmeros outros riscos - só é aqui apresentada a título de exemplo.

Ressalte-se que a lista de rISCOSusualmente presente em um projeto é

bastante longa. THOMSETT (1989), ao enfocar projetos de desenvolvimento de

softwares, sugere agrupar os riscos em três categorias: ambiente do usuário, ambiente da

equipe gerencial e complexidade do sistema. O autor propõe um questionário contendo

126 riscos típicos para avaliação nesse tipo de projeto.

Regulatórios (intervenção governamental) em: Eventos negativos deliberados:
• Suprimentos, • Vandalismo,
• Questões ambientais, • Sabotagem
• Normas de produção,
• Localização,
• Vendas/exportação,
• Preços,
• Requisitos especiais

Efeitos indiretos causados pelo projeto:
• Ambiental
• Social

Ameaças da natureza:
• Localização,
• Tempestade,
• Enchente,
• Terremoto

Falha em completar o projeto devido a:
• Infra-estrutura de apoio sob responsabilidade de

terceiros,
• Concepção, execução ou fornecimentos devido a

falências ou recebimentos,
• Apoio financeiro ao final do projeto,
• Conceito ou configuração não apropriada,
• Inquietação política,
• Ausência de recebimento definitivo

revisíveis embora incontrbláveis :
Mercado:
• Disponibilidade de matéria-prima,
• Custo da matéria-prima,
• Demanda, inclusive rejeição do cliente/usuário,
• Economia,
• Competição,
• Perda de valor no mercado,
• Disposição do comprador em honrar compromissos

de com ra

Operacional (depois de concluído o projeto):
• Necessidade de manutenção,
• Coerência com a aplicação,
• Segurança
Impacto ambiental
Impactos sociais
Variação cambial
Inflação
Im ostos

Programação (atraso ou estouro):
• Atrasos devido a problemas gerenciais,
• Aprovação legal,
• Greves ou interrupções do trabalho,
• Baixa produtividade da mão de obra,
• Falta de materiais,
• Fornecimentos atrasados,
• Condições locais desconsideradas,
• Mudanças de escopo por patrocinadores ou

beneficiários,
• Acidente ou sabotagem,
• Dificuldades na entrada em operação (start-up),
• Falta de acesso

Gerenciamento:
• Falta de integridade ou sinceridade,
• Incapacidade,
• Inadequação,
• Perda de controle,
• Incompatibilidade de metas,
• Mudanças no comando,
• Estrutura organizacional inadequada,
• Falta de políticas ou procedimentos,
• Planejamento inadequado,
• Programação irrealista
• Falta de coordenação,
• Gerenciamento de projetos inadequado

139



Estouro de custos:
• Atrasos na execução,
• Estratégia de suprimentos inadequada,
• Negociações sobre pagamentos,
• Inexperiência gerencial ou da mão de obra,
• Falta de entendimento entre as partes,
• Pleitos contratuais, Perda de potencial em termos de:
• Subestimativa, • Benefícios,
• Quaisquer dos fatores externos listados • Lucros

Fluxo de caixa:
• Compressão,
• Interrupção,
• Falência

......? ttRiscostéênicos (qeralmente controláveis): .....
Mudança tecnológica: Concepção do projeto:
• Componentes do projeto tornam-se obsoletas, • Dados inadequados,
• Componentes saem de linha, • Inexperiência da engenharia de projeto,
• Mudanças introduzidas por concorrentes, tornando • Inadequação do desenho,

o projeto obsoleto, inaceitável ou não competitivo, • Detalhamento, adequação, precisão de
• Complexidade pela adoção de nova tecnologia especificações,

• Probabilidade de mudanças durante a execução,
• Métodos de concepção versus execução

Desempenho:
• Qualidade,
• Produtividade,
• Confiabilidade

Riscos específicos da tecnologia adotada:
• Ao criar a entidade ou produto,
• Operando ou comercializando o projeto

Quadro 3.3 - Riscos usuais (WIDEMAN, 1992, ap. A).

No mesmo campo, DOWN et ai. (1994, p.3) questionam por que completar

projetos é um problema, e respondem que se deve a uma pobre gestão de riscos. Sobre a

prevenção de riscos, exageram (ibid., p.47, tradução própria): "quando um risco se

manifesta, é tarde demais. Você não está mais lidando com risco, está lidando com uma

crise". Os autores evidenciam (ibid., p.91) riscos próprios ao desenvolvimento de

softwares: prazo insuficiente para elaborar os requisitos do sistema; indisponibilidade

de informação; má compreensão; omissões e/ou redundâncias; instrumentos

inadequados; habilidades e experiência insuficientes; defeitos não removidos; reduzido

envolvimento do usuário; alocação de recursos não apropriada; resolução do problema

errado; solução errada para o problema e controle de mudanças inadequado.

IBBS & KWAK (1997, p.37) efetuaram um levantamento de níveis de

maturidade no gerenciamento de projetos, nos moldes daquele adotado para

organizações que desenvolvem softwares. Seu estudo envolveu 38 organizações: 15 do

setor de Engenharia e Construção; 10 de Gestão de Informação e Logística; 10 do setor

de Sistemas de Informação e 3 do setor industrial high-tech. Dentre os nove processos

gerenciais, a gestão de riscos apresentou as mais baixas pontuações em todos os setores,

uniformemente abaixo de 3 em uma escala de 1 a 5. Também é notável que o setor que
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apresentou as melhores pontuações foi o de Engenharia e Construção, enquanto que as

piores couberam ao de Sistemas de Informação.

ROYER (2000, p.6) sugere que ao longo do tempo os gerenciadores

aprenderam a gerenciar riscos pela negação, desenvolvendo vários padrões de

comportamento para rechaçar seus impactos, tais como:

• Somando prazos, recursos ou verbas contingenciais injustificáveis no Plano

Gerencial, inflando as estimativas;

• Culpando outros;

• Desculpando-se e renegociando escopos quando o desconhecido ocorre;

• Adotando atalhos em atividades do sistema de qualidade na tentativa de evitar

impactos dos riscos ou o não cumprimento de datas-marco;

• Eliminando produtos de infra-estrutura (treinamento, documentação);

• Reagindo como se "esta fosse uma daquelas coisas", esperando que o cliente a

aceite.

Na versão atual de sua norma, o PMI (2001, p.127, tradução própria)

considera que gerir riscos de um projeto compreende "identificar, analisar e responder

aos riscos, o que inclui maximizar a probabilidade e conseqüências de eventos positivos

e minimizar a probabilidade e conseqüências de eventos adversos aos objetivos do

projeto". Esta definição de risco como algo positivo ou negativo contraria as definições

usuais em ambientes conservadores como é o caso dos seguros. Esta norma sugere que

os riscos derivam da incerteza sempre presente em projetos. Também alerta que, embora

os riscos sejam usualmente considerados ameaças, há riscos que representam

oportunidades.

Para o PMI (2001), o processo de gerir riscos compreende:

• Planejamento da gestão de riscos: esta etapa, de natureza coletiva, destina-se a

estabelecer a abordagem que será adotada naquele projeto: metodologia, papéis e

responsabilidades, orçamento, prazos, limites de tolerância, relatórios e informação

para monitoramento;
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• Identificação de riscos: esta etapa coletiva é realizada de maneira iterativa,

sugerindo as seguintes técnicas de coleta de informação: "toró de palpites"

(brainstorming); método Delphi; entrevistas; e análise de pontos fortes, fracos,

oportunidades e ameaças (SWOT Analysis). A coleta é complementada pelo uso de:

listas de verificação (checklists); análise de premissas e fluxogramas;

• Análise qualitativa dos riscos: envolve determinar a probabilidade e os impactos

dos riscos identificados. A norma recomenda criar uma matriz de impactos,

variando desde os muito reduzidos até os muito elevados. A hierarquia de riscos

resulta do produto das pontuações atribuídas à probabilidade pela pontuação obtida

na matriz de impactos;

• Análise quantitativa de riscos: os rISCOS classificados como moderados ou

elevados podem ser objeto de análise quantitativa. Além das entrevistas com

stakeholders, são recomendadas a análise de sensibilidade, as árvores de decisão e

as simulações por técnica de Monte Carlo (mais difundida, pois há inúmeros

softwares disponíveis);

• Planejamento de respostas aos riscos: o PMI sugere que as respostas devem ser

apropriadas à severidade do risco, devem ter custos compatíveis, devem ser

realistas, obtidas por consenso e alocadas a um responsável, que deve poder adotá-la

em tempo hábil. Dentre os tipos de respostas possíveis, a norma sugere:

• Evitar: alguns riscos podem ser eliminados na concepção do projeto;

• Transferir: terceiros podem assumir os riscos, mediante o pagamento de um

prêmio. A transferência se dá mediante a correta escolha de regimes de execução

de contratos. Também é o caso de seguros em geral, seguros-garantia (mais

conhecidos como performance bonds) e garantias;

• Mitigar: riscos adversos podem ser minimizados por respostas que reduzem ou

a probabilidade de ocorrência ou os impactos causados se o risco concretizar-se;

• Aceitar: as categorias anteriores de respostas referem-se a precauções, respostas

que são postas em prática antes que os riscos convertam-se em problemas reais.

Na categoria aceitar supõe-se que nenhuma prevenção é possível e assim só a

remediação pode servir de resposta. A norma sugere duas opções de resposta -

passiva e ativa:
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• A aceitação passiva, quando se crê que nada há a fazer senão esperar

pelos acontecimentos, confiando na capacidade de agir situacionalmente

caso a caso;

• A aceitação ativa sugere que nada há a fazer por enquanto, mas há um

plano de fuga (jallback plan, no original) que poderá ser posto em prática

se porventura o risco tornar-se um problema real. É o popular "plano B":

um plano contingencial que é aplicado para dar respostas aos riscos que

surgem durante a execução. Por reserva contingencial entende-se as

folgas ou margens em cronogramas e orçamentos, destinadas exatamente

a suprir essas demandas contingenciais.

• Controle e monitoramento de riscos: é a fase de acompanhar a execução,

monitorando os riscos residuais, identificando novos riscos e respondendo a eles,

como também controlando a efetividade da aplicação das respostas. Também

inclui a comunicação com stakeholders, de modo a aferir a aceitabilidade dos

riscos em cada momento da execução.

Há uma sugestão digna de menção na norma do PMI (ibid., p.l32, trad.

própria): riscos externos, de força maior, tais como: enchentes, terremotos e defesa civil

"geralmente requerem ações de recuperação de desastres mais do que gerenciamento

de riscos". Novamente aqui se percebe a progressão risco-incerteza-crise. Este fato

sugere que a metodologia, apesar de envolver aspectos quantitativos que dependem de

conhecimento do risco, pode também ser útil em situações próximas ao desconhecido e

à incerteza.

WIDEMAN (1992, p.I-2) sugere que a amplitude do escopo da gestão de

riscos cobre desde a certeza total até a incerteza total. Este autor sugere a existência de

diferentes respostas a um risco (op. cit., p.VI-l): ignorado, não reconhecido;

reconhecido mas sem ação (por questões de política); evitado; reduzido; compartilhado

com outros (ex.: joint-venturey; transferido a outros através de contrato ou seguro; retido

e absorvido (por margens prudentes); manejado por uma combinação dos anteriores.

Analisando esta metodologia à luz de tudo o que foi exposto neste capítulo,

percebe-se a importância da fase de identificação de riscos. Se a percepção de riscos é

seletiva, é possível que o gerenciador limite-se a identificar riscos conhecidos, para os
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quais determinadas respostas são usuais. Talvez por essa razão a metodologia do PMI

incentive o uso de técnicas mais ligadas à criatividade que aquelas analíticas: pretende

identificar não só os riscos corriqueiros, como também tudo aquilo que for plausível,

independente -da probabilidade de ocorrência e da magnitude de seus impactos. Como

observado na lista de riscos usuais, esta fase pode facilmente levantar uma centena de

riscos, somando-se as diversas técnicas sugeridas, de modo a fornecer maior

consistência ao processo.

Em comparação com a versão anterior da norma (PMI, 1996), a norma atual

distingue a análise qualitativa da quantitativa, sugerindo que só os riscos muito

relevantes devem passar pelas duas formas de análise (a versão anterior denominava

esta fase de "quantificação de riscos", e a postulava para todos os riscos). Esta mudança

traz alento, exatamente pelo fato de que muitos gerenciadores de projeto ainda buscam

softwares sofisticados para a análise estatística, na crença de que a precisão do cálculo

promove uma melhor gestão de riscos. O levantamento qualitativo de probabilidades e

impactos serve para hierarquizar os riscos identificados, permitindo selecionar os que

serão ignorados, já que a fase de identificação, para que seja criativa, evita julgamentos

de valor.

Quanto às respostas aos riscos, a norma do PMI reconhece que poucos

riscos podem ser eliminados, optando por transferi-los ou mitigá-los. Esquece a norma

que riscos apresentam resultados positivos, e nesse caso o raciocínio seria oposto: ao

invés de mitigar, o ideal é maximizar esses efeitos. Só a atitude negativa explica a

conveniência de transferir riscos a terceiros. A aceitação passiva deveria ser

desincentivada, o que a norma não faz explicitamente, contudo oferece opções para a

aceitação ativa.

O processo de avaliar sistemicamente o conjunto de riscos e respostas

adequadas permite determinar o grau de exposição remanescente aos riscos, o que

poderia definir garantias e margens para contingências como resposta adicional de

aceitação ativa. É o que ocorre quando um licitante delimita uma margem menor ou

maior de BDI - Bonificação e Despesas Indiretas ou overhead, requerida para que

participe do certame.
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Desse modo, a norma assim empregada mostra-se consistente, promovendo

uma gestão não só precavida, mas também competente na abordagem situacional

durante a execução dos projetos. A gestão de riscos, portanto, fornece resultados que

não são inteiramente atendidos pelos demais processos de gestão: nem só pelo

planejamento, nem só pela gestão de contratos, nem pelo esforço puramente técnico de

conceber os projetos. A gestão de riscos, portanto, representa um complemento a esses

processos, permitindo ampliar a possibilidade de sucesso na execução e no cumprir

objetivos do projeto.

SÍNTESE: GERENCIAR PROJETOS DIANTE DOS RISCOS E DA INCERTEZA

A melhor síntese para este capítulo é a afirmação de SENNETT (1999,

p.79): "operacionalmente tudo é muito claro; emocionalmente, muito ilegível". Ou seja,

há diversas prescrições, métodos, técnicas e exemplos que indicam como conduzir o

gerenciamento e como lidar com riscos. Todavia, fica evidente que o risco está

associado à complexidade e à incerteza. Diante delas, as respostas operacionais (e

organizacionais) mostram-se demasiado superficiais, e o aprofundamento torna-se

indispensável. Não há como deixar de remeter a questões psicossociais, a questões

epistemológicas e ontológicas, para não dizer filosóficas.

A Figura 3.3 abaixo apresenta os principais autores analisados e seus pontos

de vista. Adota a metáfora da antiga narrativa hindu dos cinco sábios cegos analisando

cada um deles uma diferente parte de um elefante. A narrativa termina com a seguinte

frase: "e assim esses homens do Hindustão discutiram por muito tempo, cada um com

sua opinião, excessivamente rígida e forte. Embora cada um estivesse, em parte, certo,

todos estavam errados!45" Na figura há dois elefantes, pois raramente a literatura

associou risco e incerteza. Em benefício da facilidade de leitura omitiu-se o "elefante"

da complexidade. Cada autor foi alocado à figura não por sua formação, mas pelo

campo em que sua contribuição encontrou maior acolhida. A organização pictórica é,

portanto, bastante imperfeita, mas destina-se a demonstrar a multiplicidade de

referenciais que envolve os dois temas. Na metáfora, é como se cada autor tateasse uma

45 Citado em MINTZBERG et al. (2000, p.12).
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parte distinta do paquiderme. Foram registrados somente os principais autores. Note-se

que há uma distribuição homogênea de autores e de posicionamento em cada esfera - o

que talvez se explique pelo fato da figura reunir riscos e incerteza.

Os autores foram alocados em três elipses, a menor delas adotada para o

foco em pessoas, a intermediária para o foco em organizações e a externa e maior para o

foco na sociedade. Supõe-se que há interdependência entre elas: a maneira como os

projetos são gerenciados recebe influências da cultura da organização, da cultura

daquele campo de aplicação (engenharia, por exemplo) e da região ou nação onde está

sendo implantado. A evolução da percepção dos riscos sociais poderia ampliar a

necessidade de gerenciar riscos em projetos. Da mesma forma, os desafios empresariais

geram demandas de gestão que em outras épocas poderiam não existir. Da mesma

forma, a difusão de uma abordagem profissional sobre o risco tem impactos nas

organizações e na sociedade: desafios antes impensáveis tornam-se oportunidades a

explorar.

A figura 3.3 também sugere que não há supremacia de nenhum campo da

ciência: embora a abordagem de projetos tenha sido forjada por engenheiros, evidencia-

se a relevância da psicologia, sociologia e da filosofia. Logo, é tema interdisciplinar.

o imbricamento entre tantos fatores limita a efetividade da análise

puramente quantitativa - raramente há tempo e informação suficiente para a escolha

racional. Da mesma forma, as atitudes diante de riscos incorporam um componente

situacional, ainda mais no ambiente profissional e organizacional. Mesmo no âmbito

cultural, torna-se difícil qualificar as respostas aos riscos - há tensão entre leigos e

especialistas, e ademais a lógica do interesse e do poder prevalece.

o que há em comum entre tantos referenciais teóricos, se é que é possível

sintetizar um tema tão complexo:

• Não há uma fronteira clara e relevante entre as noções de risco e de incerteza. Além

do mais, em situações conturbadas ou seja, fora do equilíbrio, não há distinção entre

estas noções e as de crise e de complexidade;
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• No que tange a riscos, não há distinção significativa entre dirigentes e gerenciadores

de projetos, mas há distinção entre eles e os gerentes, administradores ou burocratas;

• Não é possível analisar a abordagem individual diante do risco sob um único

enfoque privilegiado: nem sob o prisma técnico, muito limitado diante de questões

comportamentais e organizacionais. Nem sob o prisma psicológico, de

personalidade ou atitudes, pois há influência situacional. Nem sob o prisma cultural

ou social, embora leigos e especialistas demonstrem afinidades, mas há abordagens

pessoais. Nem sob o prisma puramente epistemológico, pois a percepção é

culturalmente determinada;

• Não há distinção significativa entre indivíduos e organização na abordagem diante

do risco, como apontado por diversos economistas. E igualmente entre pessoas e

sociedade. Nem mesmo a distinção entre leigos e especialistas mostrou-se

proveitosa. Mas a organização, os leigos e a sociedade em geral influenciam o

gerenciador;

• Há ambigüidade nas diferentes abordagens diante do fISCO, tornando pouco

previsível o comportamento e as decisões sob risco.

o que torna a questão ainda mais complexa é o próprio conceito de projeto:

por conter inovação ou singularidade amplia a exposição a riscos e incerteza; por ser

desafiador ou ambicioso, determina metas rigorosas e conflitantes entre si, o que gera

complexidade; há stakeholders com interesses conflitantes sobre o projeto, o que o torna

mais complexo; tecnicamente há diversos processos gerenciais interdependentes, o que

incorpora complexidade e aumenta a incerteza em relação ao sucesso da gestão. Ainda

mais: é relevante a influência do ambiente sobre os projetos, e este ambiente apresenta

riscos crescentes, de diversas naturezas possíveis.

É nesse âmbito que o gerenciador de projetos dimensiona e ajusta a sua

prática: reage de modo deliberado ou não; escolhe e pratica instrumentos gerenciais;

delibera sobre prioridades; busca auto-desenvolvimento ou apoio externo, etc. Como

resultado disso, cria ou adota um estilo próprio de gerenciar este tipo de projeto. Este

estilo conjuga a destreza no uso dos instrumentos que dispõe, as habilidades ou

competências que mobiliza, e a visão de mundo derivada das percepções e interações
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que mantém em seu ambiente profissional, empresarial, acadêmico, etc. Todas as

escolhas, é claro, são consistentes a priori com as questões da atualidade. A maneira

como o gerenciador procede provavelmente reflete um equilíbrio precário, uma

objetividade com ressalvas'", um conjunto de momentos tênues, quase casuais, mas que

confere efetividade, também com ressalvas, à gestão. Como captar estas nuanças de

modo a permitir que sejam feitas generalizações?

46 No dizer de MATURANA (1997).
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4. ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS

"A experiência nunca erra, é só o nosso juízo que erra ao prometer-se

resultados que não surgem de nossos experimentos"

- LEONARDO DA VINCI'

Depois de apresentar um quadro sintético das entrevistas, este capítulo discutirá o

produto da categorização efetuada que resultou em cinco abordagens distintas diante dos

riscos e da incerteza. Essas categorias e seus correspondentes fragmentos de entrevistas foram

subdivididos e depois analisados tanto vertical como horizontalmente. Os dois esportistas

entrevistados são analisados em separado, pois seus depoimentos vívidos tornam eloqüente o

modelo de gestão adotado e permitem testar as categorias encontradas. Por fim, o capítulo

arrola os riscos e a incerteza percebidos e apresenta uma síntese, na forma de um esquema que

resume os esquemas antes desenvolvidos para cada uma das categorias.

4.1. ENTREVISTAS

O Quadro 4.1 abaixo resume os atributos relevantes dos 15 entrevistados, de modo

a permitir a compreensão isolada de cada um, antes que sejam apresentados o conjunto dos

fragmentos organizados por categorias. A coluna dedicada à abordagem preponderante de

cada um provê não uma síntese, mas a impressão causada após a leitura ''flutuante''

(BARDIN, 1995) de cada entrevista. O quadro abaixo inclui os dois entrevistados externos ao

público-alvo: Amyr Klink e Klever Kolberg. O primeiro rejeita ser chamado de aventureiro,

despertando o interesse do autor, pois essa crença poderia denotar a valorização de uma

abordagem metódica. O outro prefere ser chamado de "aventureiro profissional", o que

poderia indicar estratégia oposta. Suas abordagens serão apresentadas em separado de modo a

favorecer a comparação com as referentes ao objeto da pesquisa. Surpreendentemente, pois

J Citado em GELB (1999, p.87).



151

ambos não tiveram acesso a educação ou literatura especializada no campo dos projetos, suas

abordagens em nada devem às dos melhores profissionais do ramo, como se verá.

B

Valoriza o conhecimento técnico somado à flexibilidade, à
criatividade e à capacidade de adaptação; pessoas são mais

e os instrumentos iais

Engenheiro português, então diretor
comercial de empreiteira e gerenciadora
de .
Engenheiro, sócio e diretor de uma
divisão especializada em gerenciamento
de associada a consultoria

o

c Engenheiro, sócio e então presidente de
projetista e gerenciadora de projetos, no

foi atleta olímoi iado

Valoriza o conhecimento técnico relativo à natureza do
projeto; enfatiza a necessidade de subdividir riscos para que

ser otimizar metas
Valoriza a qualidade e a prontidão para elaborar projetos de

. busca a harmonia das rol~,,...í'.,,c
Engenheiro sênior ligado a gerenciadora
de .... .. .. .. .

Valoriza a capacidade de controlar o projeto por mandato do
cliente; busca a padronização e a compatibilização de
projetos; principal risco percebido: responsabilidade,

com consultores

F Engenheiro e gerente para o setor de
supermercados de uma gerenciadora de
projetos

G Engenheiro, sócio e diretor de
gerenciadora de projetos

Valoriza a habilidade de relacionamento com o cliente e a
adaptação da metodologia gerencial ao cliente;

~nc""n,on·t('\ e outros sistemas são a base da

H Engenheiro e gerente de projetos sênior
de multinacional fornecedora por
encomenda

Valoriza o bom senso na gestão de contratos evitando
conflitos com clientes; seguros são respostas aos riscos,
contratualmente d

J Engenheiro e diretor de empresa
projetista e gerenciadora de projetos;
coordenou um agrupamento de

Valoriza a compreensão profunda da natureza e dos
condicionantes do projeto; preserva frieza e distanciamento
do problema; valoriza mais as atitudes do que as
ferramentas e não incentivam o

K

L Valoriza a conjunção entre a concepção do projeto e de sua
gestão; valoriza uma abordagem "artística", intuitiva e não
nrocNiti"" da rcebe crise e i a m

p Reconhece que os riscos devem ser transferidos àqueles
que tem maior competência em sua gestão; indaga sobre
desafios que equipes gerenciais enfrentam no novo contexto
brasileiro

R Valoriza a coordenação de interfaces e integração das
pessoas; valoriza a empatia, sensibilidade e a habilidade

. -se com de

s Engenheiro, sócio e fundador de empresa
dedicada ao gerenciamento de projetos

Preocupa-se em sistematizar e organizar métodos no
gerenciamento de projetos, servindo-se de sua experiência
industrial' entende é racionalizar recursos

Amyr
Klink

Navegador de grandes façanhas, com
formação em Economia, hoje também

de

Abordagem dual, com ênfase no estratégico e nos detalhes,
na prevenção e flexibilidade às contingências e no cálculo
de riscos

preparatório e na destreza para enfrentar

Quadro 4.1. Abordagem preponderante dos entrevistados.



152

4.2. ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS

A análise de conteúdos das entrevistas foi iniciada pelo método mais antigo e mais

usado (BARDIN, 1995, p.153): uma análise por categorias e transversal das entrevistas,

inventariando-se 169 fragmentos dentre as 15 entrevistas efetuadas, para depois evoluir para

uma análise temática. A primeira envolve o desmembramento do texto em categorias segundo

reagrupamentos analógicos, enquanto que a análise dos temas é eficaz quando aplicada a

discursos diretos e simples.

A categorização envolveu primeiramente a classificação semântica dos temas

seguida do reagrupamento por gênero que foi realizado progressivamente até obter-se um

sistema de categorias claro e coerente. O sistema de categorias que será apresentado a seguir

resultou, portanto, da classificação analógica dos elementos, não tendo sido proposto a priori.

Esse primeiro reagrupamento forneceu as seguintes categorias:

• Perfil conservador: daquele que só admite riscos que estiverem sob total controle;

• Conhecimento técnico profundo: busca dominar a tecnologia; o gerenciador é mais

engenheiro que administrador;

• Controle rigido; coordenar significa impor controles sobre os executores;

• Planejamento essencial: a coordenação deriva dos sistemas de planejamento;

• Projeto consistente: uma boa concepção de engenharia mitiga os problemas; a coordenação

dos projetos de engenharia é enfatizada;

• Procedimentos padronizados: mesmo projetos diferentes requerem uma abordagem

gerencial padronizada; a homogeneidade assegura a coordenação;

• Visão unificadora: a visão do todo promove a integração da execução;

• Compartilhamento com clientes: muitos problemas são evitados através do relacionamento

com os clientes;

• Transferência de riscos: os riscos devem ser transferidos a quem os gerencia com maio~

efetividade;

• Subdivisão de riscos: a fim de isolar o desconhecido e a incerteza, os riscos são

subdivididos, buscando-se uma revisão preventiva dos procedimentos de trabalho;
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• Margens para contingências: a incerteza é enfrentada somando margens na programação,

orçamentos e estimativas de recursos;

• Habilidade interpessoal: para lidar com equipes temporárias, para enfrentar interfaces, para

motivar e comprometer; a habilidade interpessoal é priorizada;

• Multiculturalidade: a abertura cultural e a mentalidade associada promovem a gestão;

• Abertura para apoio externo: uma rede de especialistas é mobilizada sempre que

conveniente;

• Incerteza admitida: demonstra abertura suficiente para aprender com os erros, muitos deles

motivados pela incerteza;

• Adaptabilidade: rapidez na adaptação a mudanças; extrema flexibilidade frente aos

inevitáveis imprevistos;

• Crises enfrentadas: esta capacidade permite ao gerenciador enfrentar os problemas e a

incerteza percebidos como inerentes ao projeto;

• Perfil empreendedor e improviso: busca soluções diferentes das tradicionais; inova através

do improviso;

• Conhecimento e criatividade: cada projeto apresenta um "padrão" a ser compreendido em

profundidade; usa intuição e sensibilidade.

Considerou-se excessiva esta lista com 19 categorias. Percebeu-se que havia

simililaridade entre elas não nos conteúdos, mas nas abordagens diante do risco, o que

propiciou uma nova e sintética classificação. Para o reagrupamento subsequente mais de um

sistema de categorias foi testado. Há uma clivagem muito evidente na leitura do material

coletado: a que distingue entre o mimético (repete velhas teses e práticas consagradas) e o

sagaz (tenta inovar, valorizando o talento do gerenciador). Esta classificação denota diferentes

graus, considerando-se sagaz aquele que adaptou o método para melhor enfrentar a realidade.

Na perspectiva desta pesquisa, o mimético precisaria ser caracterizado e isolado, já que não

representa uma racionalidade autêntica e deliberada sobre a gestão. No entanto, apenas através

de entrevistas torna-se difícil caracterizá-lo, podendo confundir-se com a simples reprodução

de uma mística, ou melhor, de uma subcultura há décadas forjada no setor. Embora

interessante, esta classificação foi abandonada.
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Outra clivagem testada envolveu ênfases de natureza puramente metodológica

refletindo diferentes estratégias. Envolve ênfases: na concepção (projetos de engenharia); no

relacionamento com stakeholders (clientes, executores e equipe gerencial).; nos instrumentos

de gestão (planejamento e controles informatizados) ou no conhecimento (cognição). A ênfase

na concepção poderia derivar da formação da maioria dos entrevistados: nas escolas de

engenharia ainda predomina a ênfase na elaboração de projetos e não na gestão (CASAROTO,

1999). A ênfase em relacionamento com stakeholders poderia resultar do cargo em que muitos

dos entrevistados se encontram, sendo responsáveis por formar equipes, gerar negócios e

prestar serviços de consultoria em gerenciamento a empreendedores (PINTO, 1996; PINTO &

KHARBANDA, 1995). Já a ênfase em alguns dos instrumentos de gestão (planejamento e

controle, principalmente) ressalta um fato significativo: nenhum dos entrevistados mencionou

a utilização de quaisquer instrumentos conhecidos para a gestão de riscos, mesmo quando

sugeriram que ela é praticada. É, portanto, uma ênfase particular e específica, não por acaso

naquilo que o setor sempre reputou como o cerne do gerenciamento de projetos (CLELAND,

1972; JOHNSON et al., 1963; BIEZUS et al., 1986). Todavia, a ênfase na cognição remeteria

a discussão a um plano muito diferente e provavelmente promissor. Esta ênfase indica que,

para além do domínio da técnica, a arte de gerenciar (FRAME, 1995) requer capacidades

ainda não plenamente desenvolvidas. Acreditar nessa tendência resultaria em considerar que a

própria formatação do gerenciamento de projetos encontra-se em transformação, e alguns de

seus paradigmas em metodologia mereceriam ser questionados.

Note-se que as 19 categorias foram arranjadas de forma a evidenciar dois

extremos, do início ao fim da lista, respectivamente: de uma atitude conservadora à

empreendedora; da rigidez à flexibilidade. Partiu-se .de abordagens mais tradicionais,

passando por um estágio de adaptação a crises e culminando com uma atitude quase

transformadora que representaria a superação da crise e um modo inovador de enfrentar a

incerteza. Surge, assim, outro reagrupamento de categorias, caracterizado por diferentes

abordagens de gestão (o que reúne crenças, atitudes e iniciativas). Optou-se por esta clivagem

que envolve cinco categorias que reúnem como subcategorias as obtidas na primeira

aproximação:
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A. 1LUSÃO de ordem - perfil conservador, evita incerteza e riscos;

B. REPETIÇÃO do tradicional- persistência em reforçar a certeza e os controles;

C. MODIFICAÇÃO - ajusta a metodologia visando torná-la mais consistente;

D. ADAPTAÇÃO - admite incerteza e crises, promove a adaptabilidade;

E. QUASE-TRANSFORMAÇÃO - busca enfrentar o desconhecido.

Note-se que esta classificação guarda similaridade com a comentada por MERRY

(1995: p.123) para lidar com a incerteza na sociedade: (i) Repetição; (ii) Variação suave e

previsível; (iii) Adaptação a novos comportamentos; (iv) Transição em crise; (v)

Transformação a um novo e mais complexo modo de funcionamento. Para esse autor, a

primeira categoria corresponde a sistemas em equilíbrio, a terceira envolve sistemas longe do

equilíbrio, enquanto que a última remete ao caos profundo (MERRY, 1995: p.38). Ou seja,

cada categoria expressa uma abordagem adequada a um certo padrão de funcionamento do

sistema projeto. A taxonomia aqui adotada subdivide a categoria inicial, Repetição sugerida

por Merry, em duas: Ilusão de ordem, dedicada à negação da incerteza, e Repetição do

tradicional. Funde duas delas, formando a categoria Adaptação. Também modifica a última

categoria, por julgar-se que uma Transformação somente ocorreria com evidências de

modificações profundas no modo de gerenciar projetos.

O Quadro 4.2 apresenta as cinco categorias e as correspondentes subcategorias,

indicando o número de fragmentos de entrevistas associado a cada uma delas e os autores de

cada fragmento (célula sombreada).

O quadro limita-se aos 13 entrevistados e exclui os esportistas. Como se pode

observar, cada entrevistado aparece em mais de uma categoria, o que sugere que a abordagem

deles não é fixa, portanto, apresenta um fator situacional.

Note-se que os entrevistados D e S pouco ou nada contribuíram, enquanto que as

maiores contribuições provém de A, J, K, C e B, independentemente da duração das

entrevistas. A distribuição dos 124 fragmentos aqui considerados sugere que o perfil

conservador ou mimético (linhas A e B do quadro) tem peso menor que as demais abordagens,
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o que indica que esse campo de aplicação se encontra em processo de transformação ou se

distancia da Administração tradicional.

A.1. Perfil conservador
A.2. Conhecimento técnico profundo
A.3. Controle

B. Repetição do tradicional: 21
B.1. Planejamento essencial 9
B.2. Projeto consistente 6
B.3. Padronização de procedimentos 2
B.4. Visão unificadora 4

C. Modificação: . 40
C.1. Compartilhamento com clientes 9
C.2. Transferência de riscos 6
C.3. Subdivisão de riscos 4
C.4. Margens para contingências 5
C.5. Habilidade interpessoal 11

C.6. Multiculturalidade 3
C.7. Abertura externo 2

D. Adaptação e resiliência: 19
0.1. Incerteza admitida 6
0.2. Adaptabilidade 7
0.3. Crises enfrentadas 6

E. Quase-transformação:
E.1. Perfil empreendedor/improviso
E.2. Conhecimento/criatividade

Quadro 4.2. Distribuição de categorias/sub-categorias e contribuições dos entrevistados.

Como cada sujeito manifesta mais de uma abordagem, havendo aqueles presentes

em todas as categorias, torna-se necessário aprofundar a análise, no sentido de dar visibilidade

às relações entre noções de uma mesma categoria. Para tanto, as falas foram repartidas em três

colunas, permitindo-se a leitura "escalar" delas, de cima abaixo, independentemente da

coluna. Esta técnica é similar à adotada por ZANELLI (1994).

Tendo por referência o problema da pesquisa, foram determinadas as seguintes

colunas para esta repartição: a) a condição ou situação percebidas que coloca em contexto

algo que será proposto; b) o tratamento ou abordagem sugerida pelo gerenciador que exprime
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o entendimento da situação e suas opções em termos de ações, papéis, atitudes ou habilidades

valorizadas; c) as implicações, sejam elas conseqüências ou resultados preconizados.

Este método permite tanto a análise vertical, reconhecendo o que há em comum

entre as falas em cada instância naquela categoria, quanto a análise horizontal, que permite

captar relações e inferir elementos para posterior discussão. De modo a facilitar a análise,

alguns termos significativos foram sombreados. Depois de apresentar as falas, alguns

esquemas foram desenvolvidos à maneira sugerida por SPINK (1999).

Serão apresentadas a seguir cada categoria e subcategoria aSSIm formatadas.

Tomou-se o cuidado de não extrair fragmentos minúsculos que poderiam tornar dúbias as

frases desprovidas de seu contexto específico e ocasionar uma perigosa liberdade de

interpretação. A transcrição dos fragmentos foi mantida na íntegra, eliminando-se apenas os

vícios da linguagem coloquial. Foram acrescentados comentários do pesquisador entre

colchetes quando estritamente necessário para a compreensão. Ao final de cada citação figura

a letra que identifica os entrevistados listados no Quadro 4.1.

A. ILUSÃO DE ORDEM:

Não, o gerente não pode correr
riscos mas ele não ser um medroso.

Não pode tudo burocratizar"- G

Eu volto naquela minha tecla: todo
empreendimento precisa estar dentro
de um ~lal:)1fijlj dentro deMY.4,.:=~!BJ

informações que todo um sistema possa acessá-lo (...)

A idéia de você tocar um
empreendimento com muito risco
não pode existir.

Agora, o gerente ainda precisa ter
habilidade de ver.

/lEusó posso assumir o risco quando
tiveri_l€ll~"JI que isto eu tenho sob .'.11; que eu

conheço a nl~!J!.lr~3.~"'~~i~~!stá
sendo feito; "'fill;'Iiii~ífiiili4ê'iltfJcomo"';.. .~M"~", .."""w",.~~w •.

vai ser toda a questão
envolve tanto a técnica
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como, sei lá, os problemas sociais e
problemas econômicos e assim por

"Eu acho que o gerenciador tem que
ser gerente.

Tipicamente o perfil de um gerente.
Agora, o perfil de um empreendedor
é um perfil ousado, das decisões em
longo-prazo, do sujeito que arrisca,

"Quem sistematicamente adota uma
postura precavida e previdente,

Tem que ter o perfil do .lifl~'tde:<.;.<<<<<'f!:';vJ.1?5f:::

dinheiro, o cara que está no dia-a-dia
medindo coisinha.

mas ele tem que saber se distanciar

experiência;
experiência na geração de projetos.
Ele tem que compreender projetos.
Ele tem que saber como construir,

Ele tem que serl' •• ' e aíl<M;,,,::.,-, ";,,.,' "'.;,.....:::~~~

sim é que o gerenciador deveria ter a
maior experiência possível e
diversificada. Um bom gerenciador
teria que ter visto uma coisa
acontecendo em diferentes cenários

'~ formação e a descrição do líder
dos nossos gerenciamentos?

Então, se eu vou gerenciar algo de
telecomunicações, eu tenho que
entender profundamente de
telecomunicações,

A primeira coisa, o sujeito tem que
serltlt'llllIl"11I
naquela área de atuação.

isto.

normalmente, às vezes, é visto como
conservador, não necessariamente
até, em custos. Conservador de
postura.

para não ser envolvido na execução.

para conseguir fazer sua analogia,
identificar sua l.odL'dl.o/'UdLltI.

senão eu~~~~.fllfW..~t~~:m U~~A'!:""~ __
illilà1. Eu vou ser um office-boy de
luxo entre diversos jogadores. Não
vou estar - C
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exige primeiro que o líder tenha um
,11Iit'lIf••• do que está

fazendo;

Tem que saber antes, então tem que
ter esse conhecimento anterior.
Segundo, ele tem que ser um

. estrategista.

É fundamental. Tem que ser
i profundamente ético no seu
I relacionamento com as pessoas, ou :

seja, ele tem que ser claro, objetivo e I
.fIlBl••J.'.lfJllli. i
(...) Tem que ter condição física '
coerente. (...) Mas começa por este
saber anterior, esta experiência, esta
vivência naquele tipo de coisa;

i segundo, nesta estratégia; terceiro,
bom comunicador

Ie aí você usa também diferentes
técnicas" - C

i que lhe permita então, através de
I vivências anteriores, 1"11, senão
i não consegue fazer a listinha. Ele
: acorda e tem um susto.

! comprometerem e a agarrarem
i aquela bandeira.

i para conseguir entusiasmar as
i platéias
I

II Já no outro tipo de gerenciamento, aI gen!e conseguia alguma sinergia,I entao,

I

':4 gente nota que o jargão do
mercado é que o gerente tenha
"cheiro" do produto que ele está
fazendo.

i porque você tem um dinheiro grande
i andando e você r•••• ft
i esse dinheiro com segurós; prêcisa
i proteger esse dinheiro contra a
i quebra das empresas; contra
i problemas de inundação em São

I ele tem que ter um _(~.I
muito bom e tem que ser uma
habilidade gerencial muito grande.
Ele precisa ter trabalhado em
~'P.i!iI":1dentro como fora do
",;:<,<{~~::::="M: ;';-;W:".";'

país; eleJ;recisa ter um
.1.fi.IIIIt•• ~ da área
tributária; ele precisa ter um
conhecimento muito grande da área
jurídica,
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Então não adianta querer se
especializar em dez frentes
diferentes e de cabeças totalmente
diferentes.

"Eu acho que se você não conhece o
detalhe,

i Paulo, de inundação de estradas.
Então, o gerente passa a ser alguém, t

:~~_i.l.ijill~:r:
conseauu isze: esse - G
I~ gerenciadora tem que se
identificar com o produto que ela
vende. Ela tem que achar que aquilo
é o melhor.

E a gerenciadora, na minha opinião,
ela tem que se ~1:?:'·&I'Hj"lI'Ii!.tJ
IIt!q, tem que p;;:ip~r 71'0'"
processo. Tem que ter amor por
aquele processo, ela tem que saber
do processo e defender aquele

"-F

conhecer" - C

Acaba não se identificando no
processo.

você não consegue r••
corretamente.

Você tem

com que a gerenciadora tenha mais
responsabilidades. (...) Então a única forma de

controlar ... não é que eu controle, eu
assumo o controle. [~.(t!11
•• , é o que a gente fala dentro
da -F

"Então ~rimeira coisa fkue tem que
ter élll.i.llr•••. O
produto que você vai fornecer para o
seu cliente, você tem que conhecer.
Segundo, o que você tem que ter é
um bom ambiente de trabalho dentro
de sua empresa.

O terceiro é você escolher os
profissionais certos, as pessoas
certas para aquele dado
empreendimento. As pessoas têm
que conhecer o produto também.
Pelo menos os cabeças, as funções-
chave. Elas têm que conhecer o
produto que está sendo aplicado e
tem ter maturidade lidar

Você tem que ter um ambiente
organizado, um ambiente
disciplinado e em que as pessoas se
entendam. Uma 111141&J muito
bem feita.
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Porque quem dá o rumo da obra é a
erenciadora" - F..._--.._ _ _ - _ +.."'.;:.: :.~..;.:.:.:.;..:.:.: ..:: : _ ,

Porque eu sou muito duro nas coisas
que digo no processo de
gerenciamento.

Você 1•• 1111\11.e fazer
com que esse rumo não se desvie" -
F

Isso não funciona.

Com esse conjunto de construtoras,
de empreiteiras, de subempreiteiras,
de instaladoras,

com esse emaranhado de
problemas.

(...) "eu preciso não me especializar
na área comercial, mas ter um pouco mais de tato

comercial.

Dentro da obra a gente não pode ser
político, querer agradar todo mundo.

E'o~que c0l7!() Q~renciador a gente.r••• flllll a gente não pode
ser comercial nem tampouco político.

Quadro 4.3. Análise de relações da categoria: Ilusão de ordem.

Nessa categoria, os sujeitos A, B, C, F, G, K, P postulam como condição

necessária ao gerenciamento: "não pode haver muito risco" e "não pode ter susto", remetendo

à "absoluta certeza". Mas essa condição elimina o risco, como vimos no capítulo 3, embora

admita um "controle" eficiente, o "perfil do contador medindo coisinha". A coluna do meio

no quadro sugere uma abordagem coerente: a certeza deriva de conhecimento técnico,

experiência, capacidade de identificar-se com o projeto, competência. Portanto, requer pessoas

de alto nível e maturidade: "como comandar se não conhece o detalhe ?". Outras implicações:

essa abordagem permite "prever" e "contornar problemas que já viu". Ressalte-se o termo

adotado: prever - mas pode-se prever algo, realmente, em projetos? Essa abordagem permite

"proteger" o projeto, e esse termo usado evoca o conservadorismo.

Como visto no capítulo 3, MacCRlMMON & WEHRUNG (1986) indicam que

são determinantes do risco: falta de controle, falta de informação e falta de tempo.

Transportando esses conceitos para a análise dessa categoria é possível reinterpretá-Ios. A

Figura 4.1 apresenta o esquema de relações elaborado a partir da análise horizontal.
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cr> Perfil recomendado:
• Experiência

~

• Conhecimento técnico
• Competência
• Alto nível de maturidade

Situação desejada: Abordagem preconizada:• Riscos conhecidos
Reduzida incerteza • Comandar e controlar• • Ditar o rumo

~

Implicações:

••• Prever e contornar riscos
• Reduzir incerteza

Figura 4.1. Esquema sintético da categoria Ilusão de ordem.

Note-se a circularidade dos elementos da figura: é a experiência e o conhecimento

técnico que permitem ao gerenciador reduzir a confusão e a incerteza que a priori cercam o

projeto. Comparando seu repertório vivencial o gerenciador torna quantificável e, portanto,

gerenciável os riscos, desde que eles não sejam grandes demais, pondera o sujeito G. É essa

competência que favorece o controle da execução do projeto e permite que ele dite o rumo da

execução. Nesse contexto, é como se o gerenciador pudesse "prever" e contornar obstáculos.

Portanto, maior informação resultaria em maior controle; maior controle resultaria em menor

incerteza - estabelecendo um círculo virtuoso.

Muitos dos sujeitos concordam que o gerenciador se parece com um gerente

tradicional. Intuitivamente compreenderam a essência dessa configuração, ainda hoje ensinada

nas escolas de Administração: a habilidade em comando-e-controle. Rejeitam o perfil

empreendedor, por julgá-lo ousado e por ampliar os riscos do projeto pondo tudo a perder,

como afirma K. Valorizam o "cóntador" (contabilista) minucioso, atento aos detalhes. O

sujeito C considera que o gerenciador deve ser um estrategista, mas é voz dissonante: K

afirma que as decisões estratégicas e políticas não fazem parte de seu escopo - exatamente as

atividades com maior incerteza, note-se.

o sujeito F opta por usar o controle de forma rígida e prescritiva: chega a

prescrever uma "intervenção branca", estratégia que parece exagerada. Se os demais

stakeholders do projeto não rejeitam este excesso, surge a hipótese de que esta abordagem
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esteja vinculada a um certo papel profissional. Este sujeito é especialista em projetos de

supermercados que se caracterizam por prazos e orçamentos rigorosamente apertados, mas

que não apresentam complexidade tecnológica equivalente à de projetos no campo nuclear,

farmacêutico ou de desenvolvimento de softwares. Se a escolha da gerenciadora muito

valorizou a experiência e a competência técnica (o que é comum no campo da Engenharia), o

contratante pode esperar que o gerenciador apresente exatamente um comportamento

centralizador e controlador, de modo a transmitir segurança. Ou seja, aos seus olhos o

gerenciador reduz a incerteza também ao manifestar assertividade, firmeza e confiança.

Porém, o processo não é tão linear como parece à primeira vista. Há

incongruências na fala de P quando afirma que "sempre sobra alguma coisa" para aqueles que

"sabem perfeitamente como vai ser toda a questão". O sujeito A afirma que sua empresa é

"ousada tecnologicamente, mas conservadora contratualmente". Outra hipótese pode ser

levantada: em projetos sempre há uma nesga de ignorância, sempre sobram imprevistos e

acidentes podem ocorrer.

Fiando-se nessa hipótese, há de fato uma ilusão, que deu título à categoria: ilusão

de ordem, aqui entendida como oposição ao caos e ao descontrole. Quanto menos desafiador,

complexo ou singular o projeto, mais organizada a gestão e maior seria o grau de controle e a

competência em enfrentar riscos. Não se discute aqui a eficácia das abordagens, sobretudo

porque foge ao escopo da pesquisa e é difícil de aferir, todavia é de se esperar que ao

exercitar-se o ciclo da Figura 4.1 o resultado provável seria uma redução da exposição a

riscos. Também deve ser considerada a menção no capítulo 3 de que a ilusão de controle é

funcional no âmbito psicológico.
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B. REPETIÇÃO DO TRADICIONAL:

Condição percebida: :Abordagem sugerida: Implicações:

1···~=~··:···~·I.~~~j!1..~~~.~.~..~.~l:;.~~.~.i.~.I.=._.~~ _.._~____.._._ ~ ~~..•..............................~.._..~ __ __ __ .
, (. ..) "você precisa ver quais 1111 !

você precisa atingir e isto,
cientificamente. ! Quer dizer, você não pode

I abandonar o planejamento e falar: 'a
I guerra começou, agora cada um por
i si'.

você pode dispensar o seu grupo ,
que planejou e fazer adequação para i
que atividades você precisa atrasar i
ou adiantar, outras frentes, ou mudar i
a dire ão ara fazer i mas ~!~%;!l~7.li.tI17;":aç p, ,~~!lJ1tmb~JLw.,,~.%,'Mª:,"g~1

i ! sua sistemática dentro do! I empreendimento,

I Em nenhum momento

I
~~~~~a hora em que =1_
~fi!fjl~ e passa por açoes
voluntariosas, o que acontece muito
neste caso, o cara: 'não, eu entendo
muito de tubulação, deixa que eu vou I
lá e resolvo'.

O que pode acontecer é que o !
planejamento capta lIãlft!
.~t'1iI!ít'# . "'= "
i{ti*J!~'

I E aí você BIê;'III11JI·

Tem casos aí como em um
empreendimento de petroquímica no
norte do país, lá na região de
Camaçari.

Agora, a gente tem que administrar
com esse sistema.

i Chegou ao limite de você trocar a
i ~~g!!aeira.l'l.r'.II.1I ~jt~me você passar a gerenciar
i todo o empreendimento com a
I equipe do cliente e da gerenciadora,
i deixando os equipamentos sem
i empreiteira.

Ofereceu o seu trabalho, o treino e
tudo isto" - G

Elas não acontecem naturalmente.
E

quando você conseguiu!
organizar para tal. Se você
conseguiu organizar para tal,
pla~:Jamento nada mais é do que aI'HI•• ~.Você projeta de
uma forma organizada o seu futuro e
você vai de encontro a ele. O
planejamento é simplesmente um
momento da gestão em que você



Não é que o planejamento é mais
importante.

"Sempre tem, com uma posição
muito destacada na estrutura
organizacional do projeto, um
gerente, que nós, em nossa
linnuagem inte~.na I.IP""~
'Wf:t>.'P.~_"."~.,:;=»rm~~<- ' :,;;;;:«««~MOOL.~, •• tIJttl. 'Project-Control' é,
digamos, um vértice onde convergem
as atividades detalhadas de
~rl*W%'lWil@;:~~di amos deil~4çU$Y!J,~~~,g ,
programação e planejamento da

mais típicas
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.. , aquela cena.

Então, tudo isto tem que ter um
'$I.lltI.11:1 dentro do grupo
de planejamento, que passa a ser
um fator-chave.

"Você precisa fazer um, ,.,•.""" e eu
estou convencido de que o sucesso
desse método é basicamente
montado em cima das três coisas
chaves do gerenciamento que são: o
.'111.1'1- entender o todo,
observar o todo de uma forma
inteligente; .f,.t as interfaces
de todas· as partes envolvidas, sejam
elas quais forem; e d~is
acompanhar, •• 1111,11111 as
responsabilidades de cada um. (...) A
outra coisa que eu acho é montar um
§li!1I onde cada um perceba que
a informação tem que fluir para que
ela seja um instrumento da gestão.

Esta é uma outra habilidade sem a
qual o gerenciamento não tem
sucesso"- R

E depois voc~pa~~a também o
tem o todo ~ãv1~t~p ~~'MJI.{«:.~I
evidentemente você

"O que a gente tem visto é: primeiro,
implantação de sistemas informativos
bastante fortes nas áreas de
plllflllll, .1.1 de custos,
controle de projetos, controle de
obras, de subcontratados seja de

, equipamentos, materiais ou serviços
, e controle de qualidade geral.

É 2ue oplanejamento '1111
~ti'frla~para todas a~i;;;s de't",.=W~...%U
engenharia, suprimentos e !
montagem para uma boa atividade" - •
G

E não a informação
precisa, no tempo errado.



acompanhamento e controle de
custos. E estas organizações têm o
seu vértice nesse gerente, que é,
realmente, o braço-direito do diretor
do projeto. (.. .)

Mesmo ele captando, daí nós caímos
nessa sua situa~ão. Quer dizer,."Il.•r~.tI.fIJ.J.·
(...)

A nossa filosofia gerencial dos
projetos concede prioridades à

de

E dessa forma, para nós,
essa função do gerente de
planejamento e controle, ela é vital

..
"Esta estratégia básica é
fundamental, porque se ela tiver
falha, não tem jeito.

Esta é mais importante que o saber
anterior e mai~ortante, na minha
visão, é o Ill1~liIJ.t'.1t.·
A visão do todo. Esta visão do todo,
estalllJlI ••• em
componentes que você conhece,
inclusive os componentes de risco,
as pessoas não gostam de fazer,
porque é um trabalho cansativo. É
um trabalho, vamos dizer, chato,
que, naquele instante não mostra
resultado, que o resultado você vai ver depois

de dois anos. Mas ele é

canhão do mundo se eu aponto ele
o lado errado" - C

Ele tem que captar agora.

, é que podem darfJJlJ(. em um
empreendimento à realização.

Esta é uma das ferramentas que a
tem muito forte" - G

166
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'~ gerenciadora tem algumas armas
para poder se prevenir contra abusos
das empreiteiras (. ..)

(.. .) Mas de qualquer forma, o nosso
planejamento tem de ser feito de
uma forma

IA gente se "1.1 de uma forma

I1antecipada. Antecipadamente a
. gente verifica os insumos e a mão-

I ~~;i~~:~t~~~~ ~:~~ ~;;:ill.llto
'1Iltil pela obra" _T==~=_w»=w

Então os 1~1l1fl,esses contratos
feitos pela gerenciadora são muito
fechados, são contratos que levam
multas muito altas e penalidades
muito grandes.

que a gente consiga rJflJit a
ação da empresa. (. ..)

18.2. Projeto consistente:
l"paramlmgeren~:mento é uma;

": .••.•...• ".•.•'.. . .•.. ' '•... E

I :~~::h~~:~~áme~tó;~m u
- tw;!pmlF'~' .Entao os ~mf~«~que exietem em

obra, são de duas naturezas
diferentes: primeiro é a questão de
IlII'flüflJllVJ1ll1ll
cruzament~ de {nfqrmaçõe~. A "

iiJl'I.'ª!'•••• I.

Se houver um projeto bem
compatibilizado,

"O segredo de um bom
gerenciamento é um bom projeto (. ..)

..•..- ~ _ .....•.•... _-~---_ _ ••.•.....•........ ---.._ .._ __ ..•....._._.... _ --- _ .._ ...•••..•....•....__ _ .._ .•...._._ _ _ .....•.... - _.:- -..__ .•_ .._ ~. . _._._ _._._~....•...-..•.-..~ _._ .._ __ .

! acredito que o gerenciamento vai ser i
: um sucesso" - F '

"Neste campo, nós somos, hoje, a
única empresa, talvez, até na
América Latina, que tenha esta

~'1f:,r'r'7'de;g.(!MÂ~§lIJJ,
situação dele. N,ó~«~e!lca'!!p~weara a
fase inicial uma ~J""1ilf~k:'ãll;:;:-'.<<'jIL.~.i.:.jtY.HillY<<.,.;.;0:.!.;.;:;
conceitual revisando os 'master
plans', seus projetos básicos em
uma visão de alguém que entende
da obra, mas não é construtor.
Alguém que entende de desenhos, !
de plantas, mas não é um projetista; i
alguém que tem consigo um grupo !
de especialistas, de consultores que :
entendem de promoção, de sistemas i e com isto, o empresário r@;~.@

___ __ _ _._ _ .._ _ __ __ _ _._ _.. i. •• 1!..~.~~.!:!.~.~~.~~!~?de':_:..?__ ._i
(...) "qualquer gerenciadora e
qualquer projetista sempre tem que
estar na ponta, na lª'IIlD'fl.
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e tratando com o que há de
no mercado em tecnologia.

então, você precisa gastar menos
energia na linha de fiscalizar
qualidade ou mais energia em saber
se você está comprando da empresa
que tem qualidade, que tem o
sistema de gestão da sua qualidade
do que se a está fazendo,

~.. _. .__ __ _._ _ _ _.•.~ d::.e:._:.=.:~~..c~ ._-_.~R:_..~.-.-.--- -- ..- -.- --.--- _ 1

o maior problema que nós temos é,
como havia dito, a questão de
projeto.ll.íltll'.'J, é
bem concebido, tenha as inovações

Eu pergunto, o que é o projeto?

Hoje as empresas têm sistemas de
qualidade. tll~••• r••11I1l É absolutamente competitivo.
Quem não tem qualidade está fora
do mercado,

Nunca vou esperar o barco passar.

muito importante começar um
empreendimento com um gjllô
w~x:!%-:t-w.«<'-:.: y,,,",,N-'W

~~.I.ll/sto é o que te permite ...

o ro'eto é 0~4"1;,~l'7fã\l.Com ump ~ l!li,Âruh~aL~
pouco de investimento.

Por isso você faz o projeto, discute o
projeto.

Segunda coisa, é você fazer um 111
!f..0:.f'~.':,;e•. t('~~~l1tna.Você ter ~=.IiSJfL{I,.=_Y;.Jl.m'gj,,=
clareza no que você vai fazer. A
terceira c~!'~~,9u~".e~",~!f,oé você
fazer um Bln.41.~11g,que está
casado com a qualidade do projeto,
que está sendo gerido e bem
administrado com o projeto. (...) E
depois, você fazer um bom uso de
fontes, quer dizer,

Comprar bem, é a
segunda atividade. Comprar de
forma adequada, onde as ,1,14..
sejam bem resolvidas na compra.

Quanto mais eu penso antes com
menos investimento, melhora a
solução final que eu tenho.

o que você está gastando? Energia,
engenharia, cabeça e papel. Não
está construindo nada, porque,
consertar é muito caro. (...)

você casar fontes para que tenha
(§TaIHI que aquele projeto vai
custar aquilo e vai ter aquele recurso
vindo de tal fonte, para que o objetivo
seja atingido. (...)

Quanto mais interfaces eu resolver
, comprando bem, menos dor de
i cabeça eu vou ter de
! r~lh.,.~u.k~.'lá na frente. (...)
l uctlé~~~RM



um meio. Hoje a gente pode dizer
isto sem muito medo e, às vezes, no
interesse do método do 'como fazer',
levando em conta o 'como fazer',
mas no interesse da finalidade em si
que é prestar o serviço que propõe.
Ambos podem mudar interagindo e
aquilo casava tão bem com os
escritos teóricos do Hegel,

Tanto o .íI'~"~r', como o<"<~;ff1;;,.·~jl~;.,.,,

muito,
Mas para que

possam interagir, eles têm que ser
11",11. Têm que ser explicitados.
Têm ser identificados" - L

Então você tem que 11.11.
IJIirl que dê a você exatamente
~~:'-h~

como a empresa trabalha.

que para mim foi muito fácil aceitar e
afirmar isto como sendo uma
bandeira.

lugar,
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'~ maior propaganda de um empresa
é a honestidade.

porque ela mexe com bens do cliente

Para cada matéria que a gente trata
aqui dentro,

Então primeiro ela tem que ser clara,
uma empresa limpa, uma empresa
que ...

(...) O cliente tem que ter.!"'.'11na emgresa. E para isso,
primeiro, é al.'.,o cara tem
que ser honesto. O gerenciador em
primeiro lugar tem que ser honesto,
não pode ser desonesto. Em
segundo lugar é se .)
E terceiro, criar uma
uma equipe de profissionais
honestos, capazes e competentes e
que tenham formação em
gerenciamento. Tem que ser uma
_,~_, que tenha os
procedimentos ...

ter um '."1
tem que ter uma

tem ter um 1:.,

Se não tiver padronização de
procedimento você não chega
também muito longe.

Ela trabalha dessa forma, e cada

engenheiro 11'.'1.".1à
nossa estrutura de trabalho" - F

E a desonestidade também é a maior
propaganda negativa de uma
empresa.
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I1ltl«1 implantado (...) O cara que i
está começando, ele tem que se I
especializar, dentro da honestidade e i .
ir com calma e aos pouquinhos" - F I IB .4·~···vfsã·õ···u·nif·i·c;do·rã·:·········--·-'·"···- _ _d_ ···· .. ····._···················,··· " h ••••••••~ •••••••••••••••••••••.•_ ••••••••••••••••••••__ •••••••••••••••••••••••••••••••••·····_-_··_·_·1

...........- - - -.............. ··········..···r········ ..········..·..····-··..········· - - ..-.- - - - - ,
'~ principal função do gerenciamento i :
é que ele passa a olhar 0111. . .
• 111111[(2" - K = ..

. "Mas está faltando sempre, isso
nunca vai acabar,

'~ lição básica que aprendi é de
nunca ver uma obra como obra.
Sempre ver o fim da obra, não como .

............I..Y.0...f!0.L.x~.:.!.~..q~.~C2.!!.r!!.lIí~::..=..? 1 j

alguém que tenha a 11.&111'.1 e i
que tenha a oportunidade de fazer a I
obra andar. De fazer a obra conviver !
com IlImllB ! para que ela possa ser resolvida no

I ato com a visão do emoteendedot
I ela,

dentro de um enfoque
I de um 'budget', não dentro de um
i custo de um item" - B

"E necessária uma (~r'l.l.E
necessária uma visão clara e aí é111J,i_,te uma I.Vli_ ! qu~...~/e saiba.lI e/~vai, fazer,

III~ele vai IdI ele quer
i que vai operar, que
: ele tenha e etc.,
!aí você põe uma equipe de.ri_ ~ue.'.lll ! seguramente você terá um

empreendimento de syc~ssq!< q~~
você terá formado as I1lllGII"
-K

Quadro 4.4. Análise de relações da categoria: Repetição do tradicional.

Enquanto a categoria Ilusão de ordem demonstrava uma tendência a minimizar

riscos e incerteza, a categoria Repetição do Tradicional reconhece e explicita a ocorrência de

alguma incerteza e complexidade. Todavia, ao invés de oferecer estratégias e métodos

especiais para enfrentá-los, apenas reforça o uso de instrumentos tradicionais, o senso comum.

A Figura 4.2 apresenta o esquema de análise dessa categoria que será a seguir comentado.

A análise vertical da coluna de situação percebida indica que há percepção da

incerteza: o mundo globalizado tomou-se muito competitivo, há inovação que requer que as

gerenciadoras tenham tecnologia de ponta, "situações caóticas" e "fora de padrão" estão
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presentes, há conflitos pois "cada gerenciador é uma cabeça", afirmam os sujeitos G, F e R.

Como conseqüência, seria possível perder o controle, perder a informação, ocasionando uma

gestão voluntariosa, que pode ser pautada pelo improviso. Muitas das falas gravitam em torno

da percepção de complexidade não identificada na categoria anterior. Como agir nesse

contexto?

Diante da complexidade, é sugerida uma abordagem pautada pela prévia

organização: "as coisas só acontecem naturalmente quando se pára para organizar". O

método para organizar o projeto é o planejamento, mesmo quando é necessário rever os

planos "porque tem projeções que não se adeqüam [sic]". Não se trata de planos prescritivos,

mas de sistemas de planejamento que produzem "simulações de tendências", previnem

problemas, promovem uma "visão antecipada da situação" e fornecem subsídios para as

decisões. O "project-control" torna-se "braço direito do diretor do projeto", pois permite

"equacionar o todo", ''fragmentando o todo em componentes". Espera-se que o planejamento

não só forneça garantias ao cumprimento de metas, como também deve permitir "monitorar a

ação", pois há imprevistos, acidentes, complicações, etc.

Na mesma linha, explicita-se o interesse por sistemas de informação que podem

fornecer "informação útil no tempo certo", afirma o sujeito R que assim resume o método:

planejar, coordenar, fiscalizar e controlar. É a reprodução fiel da abordagem clássica

(taylorista): para comandar, a supervisão requer planos; para evitar a diversidade, promove a

padronização de procedimentos, etc. Dessa constatação deriva o nome atribuído a esta

categoria: postulafazer mais do mesmo.
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Outra solução preconizada nesta categoria envolve os "projetos" de

engenharia. É aquilo que os norte-americanos denominam design e os brasileiros

preferem chamar de projetos, atribuindo o significado metafórico de lançar adiante,

realizar no futuro. É ensinado a engenheiros que um bom projeto de engenharia

(composto de desenhos e especificações) evita problemas na execução, maximiza

soluções, otimiza o uso de quaisquer recursos, além de permitir a compreensão do todo.

Nessa linha, os gerenciadores valorizam projetos de engenharia de boa qualidade e

recomendam esforços de compatibilização de desenhos e especificações.

Como complemento, o sujeito B propõe o concurso de Análise de Valor,

técnica que visa a otimização de projetos de engenharia baseado nos valores econômico,

estratégico e gerencial. Na mesma linha, são valorizados os sistemas de qualidade,

também presentes no repertório neotaylorista contemporâneo. Ainda assim, há que

desenvolver "armas para prevenir contra abusos" dos executores, e para isso a solução

preconizada é elaborar "contratos fechados", aprimorar a fiscalização, controlar a

execução. De certo modo, esta solução está muito próxima da categoria Ilusão de

ordem, tal é o esforço adotado para gerar ordem e controle.

A terceira abordagem dessa categoria envolve tornar compatível o "o que

fazer" (conteúdo técnico do projeto) com o "como fazer" (estratégias e gestão da

execução). Esta abordagem coloca o gerenciamento em grau de importância equivalente

à engenharia: o design do projeto precisa levar em consideração os requisitos para uma

execução otimizada e vice-versa. Apesar de óbvia, ainda hoje esta abordagem singular

surpreende engenheiros em projetos. Mas onde e quando harmonizar concepção e

gestão? A solução preconizada até mesmo na norma do PMI (2001) envolve elaborar,

no início da execução do projeto, um "Plano Gerencial" (project plan, no original). O

Plano Gerencial assemelha-se a um Plano de Negócio e tem igual ênfase em estratégias.

É o plano dos planos, pois reúne de forma sistêmica todos os planos (físico, de escopos,

de riscos, de comunicação, de custos, de qualidade, de suprimentos e de pessoal),

promovendo a integração de todas as técnicas. Evidentemente, a elaboração do Plano

Gerencial requer a "visão do todo". Na mesma linha, a "obra é um meio e não umfim",

sugere B, aconselhando gerenciadores a enfatizar não apenas a fase de execução do

projeto, mas o fim a que se destina, cujas implicações sobre os planos é evidente.
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Mas não basta a visão do todo, é necessário que a equipe gerencial seja

"sólida", "afinada com esse rumo", "comprometida". Estranha que em uma categoria

eminentemente técnica e focada em tarefas, seja atribuída importância às equipes. O

sujeito B indica que a visão do todo é necessária para "conviver com interferências",

visando a manutenção de prazos e custos. Ou seja, mesmo com tantos recursos técnicos

que visam reduzir e controlar o risco, complexidade e incerteza, ainda resta algo que

implicará em cautelas adicionais no gerenciamento da execução. Portanto, se a primeira

categoria pareceu limitada para enfrentar projetos complexos e singulares, esta parece

igualmente restrita. Daí que permanecem os conflitos para os quais o gerenciador

precisa desenvolver competência. De onde surgem os conflitos em um contexto tão

organizado e sistemático? As equipes precisam ser "sólidas" no sentido taylorista, isto

é, como máquinas azeitadas em que cada um cumpre bem as suas responsabilidades ou

no sentido da vitalidade exigida para enfrentar riscos e incerteza?

Ressalte-se que até aqui, as duas categorias pnmam por abordagens

racionais, métodos analíticos, baseados em relações de causa-efeito e que visam a

solução de problemas. Sobretudo, em ambas as categorias nota-se o uso excessivo de

termos como: "deve ser ...", "tem que ser ...", "precisa ...", "não pode ..." ou "só pode ...",

" . rfeit t" " bit "" ,E, d " " "sez pe ez amen e... , com a so u a certeza ... , proJun amente ... , sempre... - com

expressões tão categóricas, não poderia haver convivência com a ambigüidade, nem

tolerância a erros, nem a humildade tão apregoada.

Todavia, enquanto a categoria anterior preconizava o gerenciador do tipo

"contador" e controlador, nesta categoria o sujeito K não o vê como um "auditor" ou

"investigador" e sim como um "solucionador". Esta pró-atividade é evidenciada quando

enaltecem o "[arer acontecer", lema mais conhecido entre gerenciadores de projetos

brasileiros. A leitura flutuante das entrevistas revela o ímpeto com que todos eles

buscam êxito na execução de seus projetos. O que varia são os métodos usados.



C. MODIFICAÇÃO:
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Condição percebida: . Abordagem sugerida: : Implicações:
,

C.1. Compartilhamento com clientes:
':4 nossa experiência tem mostrado
que quando você consegue, em
termos de estabelecer um

seja através do gerente do
contrato, seja através dos vários
níveis de atuação e seja através de
um diretor que sempre faça algum
follow-up a alto nível,

u se
você não entende os valores do seu
cliente,

Esse compartilhamento de
entendimento de valores, não
necessariamente compartilhamento
de valores, mas compartilhamento do i
entendimento - quais são os valores
para um lado e para o outro -

i Mais que uma cultura da empresa
! . . *.:::tf~~m.OO::;*_l%;~i gerenciadora vai a ~rât,.l~!!!~

que contrata o gerenciamento,

i "Uma das lições importantes que eu
i tirei é o Seguinte: você precisa ter
1 um cuidado muito fl'ande para
i!••~••Y.(~JIII.la·

I Uma parte do sucesso está ligada à
i forma como você gerencia o cliente,
! no bom sentido. Gerenciar o cliente
i no bom sentido é você estabelecer

i para responder a isso. (...)

I
I um empreendimento consegue

resolver as situações dentro dele.

porque tem cliente que contrata o
gerenciamento para dar errado. Daí,
não tem sistema, habilidade e coisas

ue o fa am"- G

"Quando você não prepara muito
bem o terreno de entrada no cliente
da atividade gerenciamento ii Então, o nosso trabalho é mais no

I sentido de
i aí existe uma
i mas gerencial, de
, ••• , de atividade, de discutir
! muito o empreendimento, de fazer
i ambas as partes mostrarem qual é a

I você pode ter pistas erradas no
relacionamento com o cliente. (...)

só

é isto que te dá a condição de ter
uma certa II~.ente o seu time e
o time do cliente que faz interface
conti o"-A

é muito difícil que dê certo.
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! vantagem; mostrar que é esta equipe I
i que vai gerenciar não fica dentro da
: obra, depois ela vai embora, vai fazer
! outra coisa. I Mas nós temos metodologia e

. ferramentas que ele [o cliente] não
i tem e que garante que aquela fase "i . do investimento dele vai dar certo" -
, , G '
!"_."""""""""-,,,,,'""-,, •..••,,,,.._.__.__ ..,, __ ._-,,-,,_ ..,,-,,._ _-+_._ ..,---_.._---_._ _._ _----_ .._ _ _ _- ,- " _" ' , ,_ , , _ , !
! i "Então,. risco a correu: o i

, denã

i única e exclusivamente por alguém
i de fora,

I
i você não consegue tirar o cliente que

1

1 é o responsável pela implantação, do
seu envolvimento. O risco que eu I

, imagino mais complexo é sempre IIdestes de entender a tua identidade I
ou a identidade do cliente" - R !

i "Olha, uma coisa que eu acho muito

Ou do seu
! cliente ou do seu parceiro consorciai
! e tal,
j

J por que se você vai pedir alguma
j coisa a ele, ou seja, mandar uma
i carta solicitando alguma alteração de i
j prazo ou de características técnicas '
! e isto e aquilo, : você precisa se imaginar se você

i fosse ele, como é que você iria reagir
! àquele pleito que você está fazendo" !
i -H
i "Você precisa ter bastantergtlljll,
i porque aquilo que eu já comentei
: antes: saber se colocar no lugar do... I
! de quem está do outro lado da mesa. I
i Eu não chamaria de '

mas pode ser um parceiro
i ou do consórcio ou .., um cliente,
: vamos dizer assim, do seu
I interlocutor. Saber se colocar no
i lugar dele. Isto é muito importante,
i (...)Tentar ter essa ;r(i'•• da
i coisa

i EI~1I81l~i.com asi pessoas,

tomar ações hoje que evitem que
esse problemas ocorram.

porque se você não souber se
realizar com as pessoas, aí não
adianta, porque sua maior atividade
é o relacionamento com as pessoas
ou internamente ou externamente,
então, se você não faz isso, não
adianta"-H

i "A solução de conquista fenícia - os



fenícios chegavam e a primeira coisa
que eles faziam nos litorais era
entender como é que o pessoal
tratava e virava igual, misturava,
1111'111. (...)

por que a primeira coisa é entender a
cultura do
Ile
a ele"-R
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Então, eu imagino que o método da
XYZ tenha uma componente fenícia
fortíssima,

"Não basta você ter uma excelente
equipe dentro de si

o11IIrtl.~é o fator mais
importante para o sucesso do
empreendimento. Ele é mais
importante do que qualquer
ferramenta que você coloque à
disposição. Muito antes de existirem
ferramentas de computador,
softwares sofisticados etc.,

com os vários
atores que estão em volta. (...) I

II I

I existiram IlliJlJfII de formar I
I equipes e tocar empreen?imentos
11 com sucesso e pessoas Incapazes

de formar equipes e que criaram
I desastres na formulação de

empreendimentos" - K
'~ habilidade dr;Jerenciador:
primeiro eleE'Jf •• ' •• B
lãliYàlSfllll dentro da obra e de~,:J~;'!M~*

conflito entre as empresas.

Isso a gerenciadora tem que
promover, esse espírito de parceria"
-F

I
As pessoas tem que se relacionar
dentro de um empreendimento de
uma forma bem amiga, bem I
companheira, no espírito de parceria. I

I
C.2. Transferência de riscos:

"Mas nós coOrdenamos projetos,
terceirizamos todos os projetos de
engenharia e coordenamos um
grande pacote.

Ent~o essa é uma g.!~~;~eforma de
voce 1$l#JE I

E contratar I
consultores responsáveis,
responsáveis com R maiúsculo, bons
consultores que garantam para a

ente um excelente trabalho" - F
i "O exercício da gestão do projeto por II

! parte do 'developer' é

j i~Ji.;in:~~~r:~!11!
! outros. Nesse momento, quando você está
i com o risco alocado, você não tem

como dissociar.
I I~~~~~~~
l._ __ ._ __ _. _ Li!.!!porta!>...ql!..~!.f!!.~J~mq!:!~~~ ..l. _ _ _ _-_ .



Se você transferir para outros, tem
que transferir o risco também. Se
você não consegue transferir o risco,

detidamente acompanhado a cada
momento e, portanto, não dá para
você transferir para outros.

a título de •••• i'IID]I)11
••• pa;~7';í, ~í~~0;'~";~;um~
certeza pelo contratante e não fica
mais uma incerteza para ele como
dono de uma obra" - Br-------------------~--------------------_r

iiTil são até fl§ltl~lllI11

"A incerteza, ele [o cliente] não
conseguiria nunca identificar, se não
entrasse profundamente no
problema.

Então, a maior parte dos riscos
envolvidos no negócio são do

. empreendedor, que assume os
riscos do negócio, os riscos de um
desastre, os riscos de um processo
r-rvrnrvttr-artr» e tal" - .

"Você tenta'
porque tem uma .?éri~.,de riscos que
você pode fazer~ ••.

e aí você faz seguro. Você tem os
mais diversos de H
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em que você discute-as
antes com contratos bem
elaborados, com análise de valor
bem feita.

"A nossa forma de agir, então: a
gente gera uma mecânica de
1111_1

fica com os dois. Fica com a gestão e
o risco"- P

Análise de valor no sentido que o
americano diz 'constructibility review'.
Uma revisão da .f~fftJl!í1ll~de~}•.;:.»;.;.;.;.;.;.;.Jt~q.~.«*:.;,.;.;.;-:-:.:-:.;.):.;.:

uma dada"-B

Esta que não é uma auditoria no
sentido convencional, é uma
auditoria técnica. Uma revisão
preventiva dos procedimentos que
uma instaladora

; "Eu acho que o importante no sentido
; do risco é você realmente~rlªllr. tudo o que 111'•• ,
, daquilo que você acha que é risco .
• Você IIIIIIJ,I. Você imagina os
, seus subcomponentes

"Isto está dentro de um conceito que
a gente especificamente identifica
como uma necessidade de você
fazer uma ~;~0Y.leBlJ·ª",,MILtil1il!i,Hb 1Jlª

e aí você vai chegar à conclusão que
isto é isto" - C



e à medida que você caminha na sua . você vai pondo mais itens, porque
vida profissional i sempre tem um imprevisto que você

i não sabia ontem.

pretende implementar para dar a
uma obra um avanço, uma solução
satisfatória

"Você
tudo vai
a sua habilidade.

. . . . . .
"Você tem os imprevistos da

F~1WJP!íllin""mnatureza chamados i~1iit~.~f.',
então, fogo, incêndio e tal,

Você está sujeito aos 1(~I.RlI
Mas tem muitas coisas que são
chamadas de imprevistos que de
fato, são r•• tIJl

Isto para mim não é imprevisto, é
imprevisão.

..
evidente que o normal dentro de

um processo é que a gente sempre
faça uma previsão antecipada da
inauguração.

"0 problema é
estar com todo o
todas as pontas com imprevistos,

Mas se você está com a coisa sob

gerencial a uma ou tais questões
específicas,

• que avaliar os imprevistos. Você vai
ter que listar quais são os 111,11

: você não tem muito o que fazer, a
: menos assegurar um 111•
•:lii~'l1~IJIII[.

trabalhando em cima,
evitando que falte materiais, você
diligenciando uma compra e tal.

É um negócio novo. A listinha vai
aumentando e para cada um desses
itens, você vai ter que valorizar isto"
-C

Imprevistos realmente são fatores

por atos da natureza, atos
de Deus e estes realmente só podem
ser segurados, não podem
administrados" - K
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Então todo o mundo trabalha com

que aí você não vai conseguir
terminar dentro das suas metas
originais.

você chega lá.



Você não sabe o impacto dos
imprevistos no todo e quando ele

I aparece, você 1!§!jll!il'ô porque I
1··················-·········_·-···················-·· - ..- - +.··u··S····i·g·····n···i·'''··ic··a······u-··m·······p····,.,···o····c-·e·-s··s··-o·---d··e······u····s···a·····r·····o···s·········+.!!.ª.~..~.?~~..t.9.!!1.?r..:~~~~~i~?~~-:_ç _ _-,,1

'bits and pieces' da nossa I
experiência anterior, às vezes de I,

áreas diferentes, de áreas correlatas I
ou não correlatas para tentar.lflf:fí •• l•• 'º

sobre o problema e diminuir-se a
incerteza.

o problema é quando a gente não
tem o controle do todo.
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I!~~.tªl,estratégica para a exceção
e aí você trabalha na exceção e tudo
bem.

Isto, normalmente, obriga a usar,
ortanto :t:*'.::. ;:E0;.·~.ill.~II~j)lWAi~.•iI~.'p , ~U~~",=_W1UM{&L~,

quer na precificação, que no
planejamento executivo de
cronograma, compatíveis com o grau I
de incerteza que a nova tecnologia !
traz, I mas, novamente, isto é um desafio

ue, às vezes, traz riscos" - A

I "Uma coisa que eu aprendi bastante
i cedo, na época em que eu trabalhei
I com a General Electric,

"Esta atitude significa, portanto, um
comprometimento com ter uma
Irl'j:1J1fl~ique identifique tudo
dentro do projeto, de forma que no
plano financeiro, não se gaste

ll'l/il__iiiâié a de
não tomar riscos excessivos de
cronograma. (. ..) Portanto, todos os
nossos cronogramas, nós temos
colocado uma 11.ªI!t.~â., I porque a prática demonstra que

ocorrem •• '1'11 com uma
freqüência razoável e que são, pela
pró ria natureza, im revistos" - A

muito bem feito. As Ilr•••••• em liberar
margem que você não realizou
antecipadamente ou guardar um
volume excessivo em reservas,
estão, digamos, nos dois extremos
do espectro normalmente não são
atitudes prudentes gerencialmente.
Ou você está assumindo uma atitude

i muito otimista e você libera margens
que ainda não executou e mais tarde
não tem condições de executar e aí é
pior, lá na frente" - A

:C.5. Habilidade inter essoal:
I "Não é a formação que você tem,
I você nasce um pouco com algum
! sentido. : E este sentido, eu digo que é um
1... __ _ __ _._ _ _ J.~~'!.t.i.ci.9._g~.~.?lJ.~?!!flf!...c!.~.?~__ ....J. _ __.__ "._ .._.._._. .
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,____________ ! queisto:~~~:~~t~~ :~mprecisar I

T:J};~f!.~~=~=~e.-----::::o~:q~~:::.,
I disposição de RRiJllêllMJStD: m~.u.~«'~>:»H<

demais.

i e do que não é
i I importante. (...)
! Então, é ter esta percepção do que é I

i importante e do que não é
i importante, é uma das características
i mais fundamentais para você ser um
i gerente bem sucedido" - R

I ;~~~~!~~as básicas. Primeiro é o
i .~.t1JJfIl~,quer dizer a capacidade
i de entender uma série de coisas.

Entender um pouco de uma série de

j '~ escola [de engenharia] ensina
j conteúdo. A escola não tinha se
i apercebido de que ela tinha que
i ensinar método. (...)

i '~prendi o que é a
i ser especialista e entendi'
i qual é a diferença. E ~nt~ndi que i

i havia uma carreira acadêmica nos
! Estados Unidos, que é formar
i gerentes de contratos, gerentes de
i empreendimentos e gerentes de
j fornecimentos complexos. O que me
I atraiu foi esta percepção de que para
i você tomar de um contrato, i você tem algo muito diferente do que

i resolver os problemas técnicos do

i r'111;; ~~::~ng~2~: ~~;olve uma I
j interface; eu entendi que um contrato
i no complexo de um . não está
i sozinho - ele está em: •...•..."......••
11.$;;11".1 com a obra civil com o
! ~;;P;i;;;;to de energia e com ~ I
i próprio trem. Daí eu aprendi também
i que um contrato se realiza através
ide •• 1.

I O ensino do conteúdo é um pretexto
para fazer esta ascese intelectual,
que o período da escola é apenas
um período de ascese. Quer dizer, é
de desenvolvimento intelectual" - L

então você não pode gerenciar uma
implantação de um empreendimento
com esta lIIi1l8 sem levar
em conta as relações entre as
pessoas. E as relações entre as
pessoas são facilita dores ou
complica dores de uma ordem muito
maior do que eu sempre imaginei,
para que um contrato dessa
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"Garanto que o bom maestro, e eu
não sou maestro, mas eu imagino
que o bom maestro, quando o
primeiro piano começa a ter um
entusiasmo lá,

"Para fazer gerenciamento, você
precisa muito mais ser um •••
do que um empreendedor. Eu acho
que a segunda característica de um

w···,·,···:W:'w ......w..-,.:w"i1~y~
gerenciador é ser um rJll~m(~I,
mas a primeira é ser integrador e a

-R

ele usa o resto da orquestra para
elevar aquele produto diferenciado
que ele está tendo do primeiro piano.

. não Não achar que
, ele é o único que sabe tudo (...) E

terceiro, trabalho forte em
.ll~'~jtl(QII~· Línguas, idiomas do cliente,

conhecimentos específicos através
de cursos, informática e todo esse
trabalho de manter um grau muito
grande e um ambiente de trabalho" -
G

"Eu fui aprendendo. Eu fui fazendo o
meu 'as-built' com a vivência e
percebendo que eu tinha as
características, que até os livros
mostram, que são as características
para as pessoas serem, vamos dizer,
bons gerentes,

-R

Eu, várias vezes optei por técnicos
mais fracos e pessoas com
habilidades pessoais mais fortes ..w=""--.' ..=A ",en,te tem ue ter!~:"~li(gjji'lllS{",,',in8Q '" q JLEL~,J1Wt

;II1IInesta área nossa de
, projetos. Não significa que todo mundo vai se

adaptar a todo cliente.
A gente troca muitas pessoas, mas
não é porque o cara não se deu bem I
com um determinado cliente que ele
não sirva, É

porque em um IlIf'lflltll,ll,
ninguém tem toda a verdade do
projeto. Ninguém tem toda a

. instantânea do

"Um é ~~",~aeacid~ muito grande
de ~IWp"ar"l':tr' ortanto a~li!l!gQL,j1ã,iíMtLJL.~I;'!,p ,
capacidade de trabalhar em equipe,
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i todo, por melhor que seja. Portanto,
, . Fi%itWW!IF@ , .
: quanto maIs '§1!t11J11Ji11J. e o projeto,
: maior o número de atividades, maior
i as áreas físicas e as áreas técnicas
i envolvidas

pessoas. I ~~fl~~:,~oisa é a capacidade de
i _.-Jigj1Í de pessoas que formam
i a equipe, às vezes, até pessoas de
I nível executivo - superintendente de
: tarefa, chefe de time etc, o,gerário - e
i ter al•• l.I~lIItf, 11

i digamos, as mensagens que recebe.
i Ou seja umI.~suficientemente
i.1para ter condição de distinguir
i as observações legítimas daquelas
i que, muitas vezes, são agendas
I pessoais.

; P~.t[!! gyestão é a capacidade de
i~.11.

! Evidentemente, o trabalho em equipe
! vai aumentar a condição de ;
i situações em que você deve deixar a 1

! equipe decidir, mas a própáa .

I natureza dos projetos lI.a, i ::s~~~e~~~::r ~~~~!~~:~!~é

i obrigado a toma decisões de
. foro íntimo. Você sozinho

! mas, em um certo momento, tendo
1 que tomar a decisão.

I Particularmente quando possíveis
i decisões são controversas e têm ,
Ilftllllrll&'IIra em termos de I
i custos, em termos de cronogramas, '
i em termos até de lições de natureza
i pessoal"-A

ou seja, trabalhar em equipe não
significa que você abdica,
necessariamente, de decidir.
Portanto, digamos, o tipo de decisão
que você tem que tomar no
gerenciamento de um projeto, tem
desde onde você deixa a
equipe·' '. até
decisões que você tem que tomar
12rlt41.

I'~habilidade deilll'âDt é uma
:.! I característica fundamental para o

I gerente de implantação de

!1_.'1'" corretamente, Iempreendimento.

i concretamente tudo o que todo ,
: mundo tem que fazer, como e i
i quandol"".lfllllfl/ógicas i
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cobrar,
e

Você precisa ter uma habilidade de
fazer com que as pessoas, neste
processo, I.Jllf~l,sejam
entendidas como gente, sejam
!••• com suas
idiossincrasias, e que isto faz com
que o empreendimento saia mais
fácil, mais barato e com menos
sofrimento - R

Isto não é uma versão gerencial da
'democracia corintiana'. É uma
versão básica de bom senso. Todo

. mundo no empreendimento tem a
• ~ua, vis~9· ~/~pode ser uma IIII
;'1.I(tr~I~,pode ser mais
i abrangente, pode ser uma visão
: mais restrita, .mas, às vezes, as
! próprias l1-_ll trazem as
! soluções particulares.
!

Portanto, eu acho que uma das
.. da

uma potencial
contribuição. Pode até não ter
nenhuma prática, mas existe esse
potencial.

"Nos empreendimentos você deveIn.todo mundo.""",!R""",,,";

Você não vai, necessariamente, ouvir
um chefe de equipe para decidir as
grandes decisões do

, empreendimento,

Você precisa tomar as medidas
gerenciais não para mudar os
comportamentos necessariamente,
mas . existam

mas para os aspectos específicos de
um determinado item que pode estar
em atraso ou pode ter um problema
crítico, muitas vezes a decisão certa
é a dele e não do chefe dele.

Ent~9, é bom você terlll~
IltLiJ'!'1 para os vários escalões
hierárquicos e hoje, nas gestões de
empreendimentos, da mesma forma
que nas gestões das empresas, as
estruturas excessivamente piramidais
não são necessariamente o melhor

iii_i.i.tI~~anto, o

gerenciamento de obras e projetos é
também uma certa necessidade
empresarial e não é apenas por
questão de custo ou 'downsizing'. É
também de eficiência. I

-A

um pouco de capacidade de ter
••• 1111suficiente para
entender que nem todo mundo tem
os mesmos comportamentos.



'Talvez mais uma outra característica
que é o aspecto de
~ffítiiffi11t.'llJQJi~que aí também!~~..:.~,;;,,>:v..;,""'~'

não é inato. E adquirido pela
natureza, pelas vicissitudes da minha
vida. (.. .) Eu convivi com a
mentalidade latina mediterrânea com
um certo ... , digamos, com uma certa
ênfase no 1I11til; depois lidei
durante uns cinco anos com o mundo
empresarial francês muito .tl!.t,
quer dizer, uma mistura de latino
com cartesiano, coisas muito
formais"-A

"Tem uma outra característica
relativamente importante que é saber
se 111111 de uma forma correta

e

diferentes.
Num !IIIIIIIvocê tem
pessoas de ... em geral, de várias
nacionalidades, de várias escolas
de ... digamos, experiência
empresarial, várias religiões, de
níveis culturais muito diversos" - A

sabe.
Eu digo para o nosso povo: 'nós não
sabemos nada, nós somos um

somos alguém que só
mas nunca nós

estamos ,erocurando,lIltr'lll•• ""1técnica'. ,,,",o,,,,,",,,w.~

Então, esta flexibilidade e pró-
atividade é o que acho o importante
em um -B

, (...) "tem alguns hábitos que a gente

i tem que ter. Um é 1'.'.·
Esta parte canônica do projeto, se as
pessoas aprenderem, tocam bem.
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A gente sempre busca alguém que
dê esta solução técnica e,
normalmente, não é uma que nós
estamos solicitando, são três, quatro
e submetendo isto ao nosso cliente
para escolher o que ele acha melhor.

e etc., que eu procuro
não quando eu estou precisando,
mas que eu estou procurando
1111111"·(...)

A rede tem estar viva. A sua
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rede de contato, de conhecimento,
de comunicação para cima, para

, baixo e para os lados, que é a formaI de você estar entendendo as coisas
I que estão acontecendo" - J

Quadro 4.5. Análise de relações da categoria: Modificação.

Enquanto a categoria Ilusão de ordem quase não evidenciava nscos,

admitindo-os como conhecidos e controláveis, a categoria Repetição esboçava a

complexidade decorrente do novo e de situações caóticas. A presente categoria,

Modificação, por sua vez delineia com precisão diversos aspectos da complexidade e da

incerteza, esta última no que conceme à ocorrência de falhas e à interdependência entre

stakeholders do projeto. Talvez por melhor delinear a exposição a riscos, complexidade

e incerteza, esta categoria apresente a maior variedade de abordagens propostas. É o que

demonstra a Figura 4.3 abaixo.

Note-se que os esquemas desta e das outras categorias são representações

simbólicas e, como tal, evocam significados distintos: o esquema da Ilusão de ordem

assemelha-se a um circuito fechado, melhor dizendo, um sistema fechado, que se deseja

controlável. O esquema da Repetição, por sua vez, assemelha-se a um fluxograma

detalhado e com diversas relações de causa-efeito, representado pela metáfora de um

esquema técnico. Já o esquema da categoria Modificação, na Figura 4.3, forma pétalas

variadas irradiando a partir de um núcleo comum.

Enquanto na primeira categoria o perfil do gerenciador valorizava

experiência e competência técnica e na segunda categoria era sugerida honestidade e

confiança, nesta categoria o que prevalece claramente são habilidades interpessoais:

sensibilidade, saber ouvir, empatia, espírito aberto, flexibilidade, abertura cultural. A

supremacia das habilidades interpessoais é tal que sugere ao gerenciador um perfil

generalista, oposto de um especialista. Sobretudo, contraria a categoria anterior quando

o sujeito R afirma que o gerenciador não pode ser detalhista, nem centralizador. Ainda

assim, a exigência parece ser desafiadora, pois o sujeito K afirma ser necessária

paciência no relacionamento com clientes.
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Abordagem sugerida: Abordagem sugerida:
o Análise prévia, transferindo incerteza em certeza o Folga gerencial, reserva gerencial
o Desmistifica o que não é risco, decompondo em o Prazo fictício de modo a gerar folga

subcomponentes o Maiores reservas para contingências
o Auditoria preventiva o Adequado controle de liberação das margens
o Força maior: seguro; imprevisões podem ser

gerenciadas; atos de Deus: nada a fazer ~~

Abordagem sugerida:
o Integrador e não

i empreendedor
o Sensibilidade, sabe

Conseqüências:
Condições percebidas:

ouvir e interpretar
o Fogem do controle ""

o Espírito aberto,
o Perplexidade o Falhas ("nem tudo é perfeito') discernimento

o Habilidade pessoal,
o Imprevistos ('1orça maior; atos de flexibilidade

Deus; imprevisões') o Percepção do que é
importante

o Complexidade (porte do projeto, o Liderança sobre

Abordagem sugerida: tamanho da equipe, alternativas equipes

o Flexibilidade para l....t complexas, diferentes visões, .. o Generalista

buscar apoio
..••.

diferentes níveis culturais e
externo experiências de vida)

~o Rede de
conhecimentos e o Interfaces
informação o Interdependência com o cliente o Abertura cultural

o Multiculturalidade• t
~Ir

Abordagem sugerida:
o Paciência

Abordagem sugerida: o Entender cultura e valores do cliente
o Os riscos são do empreendedor que pode o Empatia, confiança

reparti-los o Canais de comunicação adequados
o Divide riscos e responsabilidades o Entende o cliente para rapidamente adequar-se a ele
o Transfere riscos, eliminando incerteza [sic] o Harmonia, evita criar clima de disputa
o Seguros . o Preparar terreno de entrada

Figura 4.3. Esquema sintético da categoria Modificação.

Aqui a análise vertical fornece informações relevantes. A primeira delas é o

surgimento inequívoco da figura do cliente para quem a maioria das abordagens

sugeridas é direcionada. Enquanto na categoria anterior F afirmava que "cada cabeça é

uma cabeça", aqui R relata a descoberta de que o "o gerenciamento é feito a dois",

"gerenciamento é feito por pessoas", relacionamento que causa sofrimento e que pode

gerar conflito, desrespeito, etc.

A abordagem eminentemente dura e técnica das categorias anteriores cede

espaço para uma abordagem branda e vicária, onde o gerenciador recebe delegação do

contratante para conduzir o esforço de execução do projeto. Para constituir esse sistema
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de comando, passa a ser crucial entender a cultura e os valores do cliente, para

desenvolver "uma certa unidade". É preciso "saber se colocar no lugar do outro",

empatia que pode chegar à recomendação duvidosa de "entender o jeito do cliente e

rapidamente adequar-se", ocasião em que R valoriza a figura metafórica do camaleão.

Este sistema requer inclusive adequação do método de gerenciamento aos

sistemas de trabalho do cliente, na perspectiva de estabelecer "canais de comunicação

adequados". O sujeito A elucida: "por mais que você tenha os procedimentos no lugar,

uma boa equipe e um contrato razoável" pode haver problemas no relacionamento com

o cliente. "Não se pode criar um clima de disputa", é preciso atuar com harmonia, e isto

requer uma equipe coesa: é o cliente que justifica a necessidade de coesão do pessoal

envolvido no gerenciamento requerendo a formação de times ou equipes.

O que estranha nesta abordagem é o fato de ninguém adotar o termo

stakeholder para designar os múltiplos atores envolvidos ou afetados pela execução do

projeto. Este neologismo, hoje termo normalizado pela ISO (1998), é adotado pelo PMI

desde 1996 (PMI, 1996). Sua adoção tornaria ainda mais difícil o relacionamento

interpessoal, já que se admite haver stakeholders tanto positivos como negativos.

Há duas abordagens correlatas dentre as sugeridas: trata-se do estímulo à

transferência e à subdivisão de riscos. Na medida em que existe a alteridade

representada por stakeholders, torna-se relevante decidir a quem imputar os riscos. O

sujeito K admite que em princípio os riscos são do empreendedor ou proprietário do

projeto, mas sabe-se que ele pode transferir parte deles a outros stakeholders. Contudo,

o sujeito P indica que há um "risco da transferência para os outros": a transferência só

seria recomendável se quem receber os riscos tiver competência em gerenciá-los. Por

essa razão, o sujeito F menciona "dividir riscos, dividir responsabilidades". O sujeito B

menciona a noção de "construtibilidade", indicando ser necessária uma "análise prévia

que localiza as incertezas, transformando-as em certezas". Quer dizer, por tornar

possível aferir probabilidades e impactos, transformaria incertezas em riscos, o que os

tornaria controláveis. Mas o entendimento de B poderia ser outro: em outro trecho de

sua entrevista, sugere ser possível "eliminar incertezas, transferindo-as para o



189

executor". Transferindo incertezas elas se tornam certezas? Parece operar um viés de

percepção, cujos efeitos deletérios são óbvios.

Já foi dito no capítulo 3 que a tarefa primordial do gerenciador é transformar

incertezas em riscos, cuidando para minimizar a incerteza residual. Nessa linha, o

sujeito C sugere "desmistificar o que não é risco, dividindo-os em subcomponentes": é a

estratégia da análise de riscos, preconizada pelo PMI (2001). Com esta "auditoria

preventiva" no dizer de B, torna-se possível "avaliar riscos já decompostos, listando os

imprevistos", "listinha" essa que cresce com a experiência, afirma C.

A transferência e compartilhamento de riscos não se dá impunemente:

costuma haver um sobrepreço cobrado por quem os recebe, de modo que o benefício

aumente quanto maior o grau de riscos. Mas esses riscos tornam-se oportunidades, se

quem os recebe tiver competência para enfrentá-los.

No capítulo 3, foi mencionado que é usual em grandes projetos transformar

o regime de execução de contratos em uma estratégia de repartição de riscos: se o

contratante contrata a execução em regime de turn-key, a maior parte dos riscos será

transferida ao contratado; em regime de preços globais, uma menor parcela; menor

ainda no regime de preços unitários, enquanto que no regime de contratos por

administração quase todo o risco permanece com o contratante.

Para completar a estratégia de transferência de riscos, vale rememorar que

esta é uma das respostas aos riscos previstas na norma do PMI (2001). Foi também

mencionado no capítulo 3 que alguns riscos podem ser transferidos a uma seguradora,

como sugerido pelo sujeito K. Como o custo de uma apólice de seguro (o prêmio pago)

é proporcional à probabilidade de ocorrência do risco, esta opção se torna vantajosa em

situações de baixa probabilidade e alto impacto, daí porque K sugere que motivos de

"força maior" possam ser segurados. Ele os relaciona a "imprevistos da natureza", mas

na visão de MEIRELES (1991) seriam melhor definidos como casos fortuitos, embora

seja senso comum reuni-los. Explicando: o sujeito K faz distinção entre diferentes

aspectos da incerteza: para "atos de Deus", nada haveria a fazer; motivos de ''força

maior" permitiriam o seguro, enquanto que a falsa incerteza, as "imprevisões" poderiam
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ser antecipadas, eliminadas ou gerenciadas. Portanto, este sujeito admite que a

metodologia de gestão de riscos não se refere só a riscos, mas inclui porções de

incerteza. Esta conclusão é iluminadora e poderá propiciar importantes inferências.

A outra abordagem citada na Figura 4.3 trata exatamente da fração de

incerteza que não pode ser gerenciada, isto é, para a qual não é possível gerar respostas

que a eliminem ou mitiguem. Significa que há incertezas ou "imprevistos que fogem

completamente do controle", afirma K. A resposta oferecida pela metodologia

consagrada (PMI, 2001) é a de aceitar o risco, algo que pode ser feito ativa ou

passivamente. Eqüivale ao que diversos sujeitos aqui recomendam: criar ''folga'' ou

"reserva gerencial" nos cronogramas, orçamentos e especificações de execução; por

exemplo criando "data fictícia para se ter folgas", como sugere F.

No campo da engenharia, tradicionalmente os orçamentos incluem uma

verba denominada "margem para contingências", exatamente para ser gasta com esse

tipo de imprevistos. O sujeito A é ainda mais perspicaz: reputa como essencial o

"controle da liberação de margens bem feito", ocasião em que essas margens se

tornariam mais um instrumento de gestão. A sabedoria com que o gerenciador lança

mão delas definiria uma maior ou menor exposição ao risco. Nessa linha, C indica que

não se pode estar com "todo o sistema crítico e todas as pontas com imprevistos", pois

nesse caso o gerenciador poderia "ficar perdido".

As demais abordagens sugeridas nessa categoria envolvem o relacionamento

interpessoal como resposta à complexidade inerente aos projetos. Quanto "maior" o

projeto, mais intervenientes na execução, resultando em "times grandes" e "alternativas

complexas", menciona A, requerendo equipes. Ao invés de valorizar o empreendedor, o

sujeito R opta pelo integrador, ambas as configurações exploradas no capítulo 3. O

importante é atuar nas "interfaces", sugere, o que requer grande habilidade interpessoal.

Fala-se em abertura cultural e na flexibilidade para buscar apoio com especialistas

externos à organização.

Com tantas abordagens sugeridas, é de se questionar quais delas seriam mais

eficazes, embora não seja essa uma questão pertinente a esta pesquisa. Uma hipótese a
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levantar é que a variedade de abordagens supõe que individualmente nenhuma delas seja

eficaz.

D. ADAPTAÇÃO:

Condição percebida: Abordagem sugerida: :Implicações:
,

i 0.1. Incerteza admitida:

Esse é o risco que angustia: aquele
ue você não avalia" - R

Tem que ser administrado e tem que
ser entendido com clareza o risco
que você tem envolvido.

Não são as mesmas
para o empreendimento todo. avaliou todos os riscos de

de não terlltl!
ter as pessoas e

Todos
estes riscos nós avaliamos, mas o
risco da_111m de você
gerenciar um contrato de gestão de
serviço público, a XYZ não avaliou.

"Eu acho que em ~[!2e~ojeto que
envolve muita til_I,

'~ outras= da incerteza é a
'.JI:ltl

sua oper~ão. Ou seja, saber

~.âl€I"~I'i1·

(...) Para aquelas pessoas que têm,
digamos, uma atitude menos pró-
ativa, eu acho que uma das coisas que

Você aprende mais com os erros que
com o sucesso, se você tem uma
~':ti1ffl.dã•• tI ara saber ueil1ILmt ~= ...A~SI",,_,,~.,~»P q
errou ou que alguém ali à sua volta I
contribuiu para errar. _J



Tem muitos erros aí no meio do
caminho que a gente cometeu e
continua cometendo e
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importante.

eu acho que isto, apesar de toda a
crítica, também é muito
Saber

mas
usá-lo com inovação etc.
Aprender das coisas que deram certo
e deram errado no passado e
trabalhar em cima disso, que é uma
coisa diferenciada. Tem que ter
criatividade? Tem que ter
criatividade. Tem que ser prático?
1111[(11.111. Tem que ter a
visão de rentabilidade para o
investidor? Tem que ter a

Tem que ter.

e principalmente em
em qualquer lugar do

mundo, eu acho que esta é outra
característica importante.

"Eu acho que a cultura brasileira tem
esta característica: a_1111 e
como eu mencionei, toda a obra,

,~ condição de se . . · '....•
11111111111, isto é um outro
elemento importante no nosso
sucesso,

! Então, esta capacidade, flexibilidade
~que se resume em capacidade de
! adaptação, é você não transformar a
i sua cultura na cultura do
i empreendimento. Você se adapta ao
I empreendimento. (...) Este Ill.~eu
• acho extremamente interessante
. para um empreendimento.
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com tudo dando certo, acontecendo,
chegando etc. Eu acho que não
convive com, pelo menos, com a
minha idéia de canteiro de obras" - K

porque por muito tempo nós
operamos com poucas ferramentas,
com ferramentas precárias,

. é onde você tem este grau de
-K

Então há uma mudança de
conceitos dentro do processo muito
grande (...)

é que

;~~;~;e;~:s:1i.11~~orque
senão ele se dá muito mal. Ele tem
~~,;j~aptar, ele tem qu~ ser~mªlªª"~e se adaptar rapidamente
a essas mudanças. Ele tem que ser

f-= ..;...:..:..m:;::u:.:.::..ito> - F

"Eu acho que o brasileiro é
organizado, mas ele tem que

iiil1.'l~!~~I!!~I!~
mais agreste. O ambiente em que
você opera no Brasil, em termos
tributários, de atuação de governo,
legislação trabalhista e tal,

Elas são simples de serem mudadas.
Elas não são obras 'caixas fechadas',
elas são Então a

Obriga você a ser primeiro,
Ilrl.III._~.1e
segundo, ter um extremo grau de
fltlllt:11

Que ela conseguiu vender,
empresarialmente, uma estrutura de
guerrilha. O que é isto?

"0 que é uma estrutura de
em que eu acho que a XYZ tem
sucesso?

Você para fazer uma ação eficaz em
uma guerrilha, você precisa juntar.'I.a~.I5j1"'~.,as
mínimas para que a ação tenha um
sucesso.



o que é uma ação de guerrilheiro?
Por exemplo, eu vou dinamitar uma
ponte. O que eu preciso ter? Um
•• 111em dinamitar a ponte,
que entenda o que é a dinâmica; o
especialista nos explosivos, que vai
comprar e arrumar, saber onde tem
explosivos; o especialista em
organizar para que a turma chegue lá
com segurança, entendeu - são
habilidades.

onde osIJ•• ~ll:.lf ••
1'18J e absolutamente diferentes"
-R

! Então, você foi lá e teve muito
sucesso e dinamitou a ponte.
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'~Ifl.lflrl~iperante o
problema define, s'ubstancialmente,
se ele é um gestor em condições de
1'$~1f?'lír~nl~ou não é. Se ele é um:m~>.0::>'J.h~~~'.:.~

~es,,tor qom c~Qdix~o de gerenciar
~IL.I•• llq§ou não é.

é uma coisa
extremamente comum. Faz parte da
natureza humana acho eu e,
portanto, a maioria das pessoas têm
uma tendência muito natural perante
uma possível notificação de que um
plano existente é uma atitude de
recusar de que o problema existe. É

Enquanto a guerrilha está
se estruturando, o líder é um;
enquanto ela está se mobilizando
para o objetivo, o líder pode e deve
ser outro; quando eles chegam no
objetivo, o líder é oque monta o
explosivo, o que estava lá. (..) Eu
acho que o gerenciamento é muito
isto, é uma guerra de guerrilhas

Agora, se você tem uma equipe
esperando

você seguramente ..'.'.
do em reendimento" - K

reconhecê-los e procurar~.I.~que osencaminhe:;""q~;~
'!1J!1ªuem osproblemas é a•• ~~!,•. A IllIflll••1BII, a

ausência do reconhecimento de que
existe um problema é o ponto pior na
característica do gestor de projetos
complexos.
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uma primeira atitude. Só depois
começa a enfrentá-lo. Portanto, um dos pontos básicos que

caracterizam as pessoas como
sendo bons gestores é
exatamente que um
1r.1i e a função principal do
gestor, em particular, o gestor de
nível exatamente a

"Para mim tem menos valor

Procura iillllJfllll1 para
poder endereçar com antecedência
suficiente as medidas corretivas que

"O nosso método de gerenciamento
não procura 'bode expiatório'.

isto vai se refletir em •• e vai se
!- +- -+-rc;..et~/e..:;.tir:.....e:.....m:.....:.....-~A ---i

Às vezes pode ser mitigado, mas li
.'!>Jlllfll,jllll e

Exatamente aquela pessoa que.
1.~.ll'lIl.11ou tentando
encontrar uma solução em privado e
nem sempre a encontra, nem sempre
sozinho tem condições de encontrar
e, portanto, quando a traz para o
time ou para o diretor, às vezes, já é
tarde para minimizar totalmente o
problema.

"Isto está exatamente ligado a estas
características de saber também

para executar de uma forma correta"
-A

seja estudá-Ias mesmo; ou seja, não
apenas acreditar que o 'oti the job
training' resolve tudo. Precisa
conhecer os [instrumentos]
fundamentais: conhecer tecnologias
illUEb'W$iiill. hlRW&!1mMltE, con ecer as
sistemáticas de . .
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ser gerenciador de projetos é um
negócio ~~~lte. É um caminho:<~tm"A~~tt.g·.;«·x~

de carreira que pode trazer, digamos,
perspectivas extremamente
importantes, mas é uma área de

.I'JII·

importante. (...) Toma uma Illfllb1'S em
relação ao mundo que o cerca.

"nnno"oro

básico de Não precisa ser
advogado, mas conhecer o básico de
contratos. Conhecer a terminologia
legal; entender o que são os~t.W~:i:>'W1k?":"~ ;::~<i<iô>AA.iW».Il~_;procurar dominar alguma
área específica com um pouco mais
de profundidade.

Você não pode se aprofundar em
tudo. Portanto, sendo um •• 1IlJ nas

decisões de contratos. (...) Estar
1!IISJlllilll:

(...) É uma posição tipicamente de ...
você tem um

Você normalmente que sai, quando
você está começando a profissão, sai
de ambientes relativamente
1.111. e você lida com pessoas
do seu nível cultural, lida com
ambientes de natureza universitária
ou de natureza, sei lá, projetos ou
engenharia ou coisa desse tipo. Você
vai passar a lidar com o mundo com

uito maior até em
do
e

Este é o meu terceiro conselho:

para entender o
que os seus olhos trazem eo que os
seus ouvidos portam e"'.,
não ter medo de subir nas alturas" -
A

Quadro 4.6. Análise de relações da categoria: Adaptação.

Nesta categoria, as digressões dos entrevistados são bastante homogêneas e

coerentes. A condição percebida por eles é clara: sempre há riscos em projetos.

Distingue-se das categorias anteriores, onde os riscos e a incerteza eram passíveis de

surgir, embora ocorressem em escala variável. Aqui o sujeito R afirma que "0 risco é
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parte do negócio". K invoca a singularidade inerente: "todo empreendimento tem uma

característica distinta", "há diferenças" e "eu não vejo possibilidade de você tocar uma

obra germanicamente, com tudo dando certo, acontecendo, chegando, etc.". Por sua

vez, J considera que existe "muita incerteza" e "ignorância" nos projetos, enquanto o

sujeito A remete a "imprevistos". Os sujeitos F e R tratam da plasticidade de projetos:

"a obra começa com um projeto e termina com outro projeto", "são caixas abertas",

lidam com "alvos cada vez mais distintos" e "dispersão".

o sujeito A trata de crises e as relaciona a "projetos complexos", "de grande

porte", "megaprojetos". A hipótese aqui levantada é a de que enquanto as categorias

anteriores eram aplicáveis a todo tipo de projeto, as abordagens sugeridas na categoria

Adaptação referem-se especificamente a uma classe restrita de projetos. Sobre o

contexto brasileiro, o português A refere-se a "um ambiente muito desorganizado",

"agreste", requerendo pessoas preparadas para enfrentar "crises". Nenhuma das

categorias anteriores admite a ocorrência de crises, e se há apenas uma fraca menção a

elas nesta categoria, poderia decorrer uma vez mais do papel profissional desempenhado

pelos entrevistados.

A Figura 4.4 apresenta um esquema linear e simples para esta categoria,

devido à homogeneidade das noções e recomendações dos entrevistados. Note-se que há

maior ênfase em situar o contexto e compreender suas implicações do que indicar

resultados esperados para a aplicação das recomendações.

Quais seriam as conseqüências de um contexto onde o risco é ubíquo e há

incerteza, singularidade e. complexidade, pois concerne a megaprojetos? Os

entrevistados sugerem que a execução não ocorre de forma organizada, cada atividade

no seu tempo, cumprindo a programação. O sujeito A indica que "tem uma rota, mas

nem todos os dias os ventos estão a seu favor". R sugere que "nem sempre enfrentamos

com sabedoria" os riscos; o sujeito A indica que um risco "às vezes pode ser mitigado,

mas não completamente resolvido". Para tornar o contexto ainda mais difícil, este

sujeito constata a "tendência humana de procurar não ver os problemas", mencionando

viés discutido no capítulo 3, o que desloca a análise dos riscos e problemas reais
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existentes para a percepção desses problemas, "construindo-se" essa abstração

denominada risco.

Condição percebida: Conseqüências: Abordagem sugerida:

· Risco é ubíquo e · Nem tudo dá certo · Assumir e reconhecer
inerente a projetos • Nem sempre os problemas, riscos, incerteza

· Incerteza, ignorância, enfrentamos com · Antecipar-se, identificar
imprevistos sabedoria ---. antes que prejudiquem

· Singularidade, ~ • Há tendência de não • Aprender rápido, usar
diferenças perceber os riscos experiência criativamente

· Projeto é mutável • Às vezes podem ser · Adaptar-se

· Ambiente desorganizado mitigados, mas não • Aprofundar-se nas

· Crises resolvidos metodologias de gestão
• Geram angústia,

estresse e sofrimento

"
Atitudes requeridas:

· Pró-atividade

I Resiliência
~ · Percepção desenvolvida

I'"" • Mentalidade aberta
• Sensibilidade cultural

· Flexibilidade

Figura 4.4. Esquema sintético da categoria Adaptação.

Enquanto as categorias anteriores eram dominadas pela ação, pelo fazer,

nesta categoria surge a interioridade (LAPIERRE, 1993), quando por exemplo R

explícita um risco que "angustia" ou quando o sujeito A admite que lidar com projetos é

"estressante" e J aconselha que os gerenciadores "devem estar preparados para sofrer".

Diante de tais conseqüências, a abordagem sugerida nesta categoria é óbvia. Para iniciar,

J sugere colocar-se na "posição não de ficar aterrado pelas incertezas, mas consciente

da quantidade das incertezas que tem"; A sugere "assumir exatamente que todo projeto

é feito de problemas", depois recomenda "não fugir dos riscos" e desaconselha a "não

ficar escondendo os problemas". Significa evitar o medo que paralisa, ou substituir o

pavor por um receio controlável ao assumir e admitir que esta é uma condição natural.

Esta categoria determina uma postura pró-ativa, de prontidão para enfrentar

a situação: "não ter receio de ser pró-ativo", afirma A. Ou "se antecipando, fazendo

jogadinhas de ganhar um pouco defolgas onde não tinha", aconselha J, ou conforme A,

para "identificar problemas e mitigar impactos negativos", "identificar de forma correta
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os riscos, sem fugir deles", "reconhecer cedo os problemas, encontrar solução". O que

seria o oposto de "procurar bode expiatório". Ou da maneira com que B trata a

ignorância: "identificá-las antes que elas prejudiquem o nosso cliente".

A noção de antecipar-se aos problemas é freqüente na literatura de projetos.

Aliás, é sabedoria antiga: LAO-TSE (1976) sugeriu que "todo problema poderia ter sido

resolvido quando ainda era um pequeno problema", ou seja, quando era apenas um

risco. Mas como antecipar-se? O sujeito A sugere "adaptar com rapidez". Por sua vez,

F assimila a mudança: "a gente tem condição de mudar as coisas com uma rapidez

impressionante", recomenda ser ágil como um "camaleão". Ambos propõem usar o

"jeitinho", mencionando a riqueza da cultura brasileira para esta adaptação fácil.

Nesta categoria a experiência é valorizada, mas de forma diferente da que

foi na categoria Ilusão de ordem: C sugere "usar o saber do passado com criatividade",

enquanto A valoriza "saber virar a seu favor os lados negativos de sua operação".

Sobre a criatividade, J admite que "não dá para ficar repetindo a receitinha do jeito que

ela foi aplicada a vida inteira". A criatividade requer, como afirmam os entrevistados:

percepção desenvolvida, mentalidade aberta, sensibilidade cultural e flexibilidade.

Aliás, é da flexibilidade que deriva o atributo da resiliência (CONNER, 1995):

assimilando a plasticidade do projeto, o gerenciador adquire competência para

compreender as exigências de cada momento e para alterá-las a seu favor. E o faz

prontamente.

Por fim, há uma recomendação relevante quanto aos instrumentos

gerenciais: a noção de usá-los com maior rigor e em maior profundidade. O sujeito A

recomenda o perfil generalista, mas que precisa "se aprofundar substancialmente nas

metodologias, seja estudá-las mesmo; ou seja, não apenas acreditar que o 'on the job

training' resolve tudo. Precisa conhecer os fundamentais: conhecer tecnologias

PERT/CPM; conhecer as sistemáticas de administração financeiro-contábil; conhecer

o básico de contratos. [...] Conhecer a terminologia legal; entender o que são os riscos

contratuais; procurar dominar alguma área especifica com um pouco mais de

profundidade". Ao que parece, nesta categoria o generalista toma-se mais um

multiespecialista.



E. QUASE-TRANSFORMAÇÃO:

Condição percebida: ' Abordagem sugerida: : Implicações:
1

F.1. Perfil
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seé
que já não acomodou. Pode parar
naquele passo e não conseguir
progredir mais. Ficar limitado àquilo"
-O

_l'âlr~Jb:1fIt,*potoue estáIrt=.""""="",._~§M~M!B,,,!;mL".,M,,'i!,
à espera de uma bendição, porque
você não corre riscos. Você B
1'''Jrf~lllal.Você faz tudo
o 'by the book' e realmente, isto
vai dar uma •., .' . • ...•..'.. - A

~---"-"'-""""''''''''''''''''''''''''''''''''-'''-'''''70~'''''''+''.-.-- ••••••••••••• - •••••- ••••••-- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -•••+.., ..~ •...=.~: :~:.: ". · · •·.. ·1

soluções para eles,

!;,~~~,~!;::...,;,c:ocê a rlP'JllIiI(~
•• lI~jp,Je, portanto, espera a
aprovação para qualquer coisa. Não
pode o tempo todo.

E você tem que estar disposto a
seguir estes custos,

(...) Se você não tem uma
mentalidade empreendedora vai se
ressentir a qualidade da sua gestão,

senão você definha na sua carreira.
Ao você dizer que não pode assumir
responsabilidade, você se coloca em
uma posição extremamente lateral
dentro da companhia e você acaba
perdendo a utilidade, porque
qualquer empresa precisa de
pessoas que estejam dispostas.

(...) Os •• Esão completamente
diferentes. Eu diria

Eu acho que a gente tem que estar
muito atento se nós estamos com as
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A pessoa que não tem a experiência
:':?:.~;:::;:·~""'»'>'''~lli

vai te !t!titr.'ãlltar pomue você estáp'!~,~",~;';"',,,y>;-:«

fazendo isto assim e ela pode ter
uma solução melhor, que apenas
não foi adotada antes porque
ninguém perguntou porque que está
fazendo assim.

ferramentas adequadas para esse
está

"Eu acho que o ideal das equipes é a.,JB.Im••• I.·

Eu gosto muito de times de
experiência com inteligência. Eu
acho que você pode ter gente
experiente e inteligente e você pode
ter gente inexperiente com
inteligência.

que precisa ser feito. E mesmo
~I.I.~se aquilo que você dizBLiEt .;.~...:-,.~~
que precisa ser feito, precisa mesmo.

"Eu sempre fui, desde criança - é
uma característica de caráter minha -
de ser muito pouco, de aceitar muito
pouco as normas estabelecidas
como verdade absoluta. E, portanto,
tender a olhar os procedimentos com
respeito e admiração, porque são,
vamos dizer, o somatório de
experiências anteriores,

que implicam nolReJllfall
de uma obra" - B



(...)o improviso puro como total
desrespeito pelos procedimentos,
pelas normas e etc, eu não
compartilho, de que ele seja uma
ferramenta gerencial.

a situações que já
não tem soluções tradicionais, é uma
ferramenta valiosa" - A
"O pessoal
falo muito de
curiosidade. Eu diria que tem uma
coisa que a pessoa tem que se
rdll'.1I118IJ •• ·

. . ..
"Eu tenho uma teoria que quando
você concebe um projeto intencional
em arte, você vai fazer uma
academia,

de um plano pré-concebido.
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Não do ponto de vista do manipular
negativo, mas de perceber que tem o
11".§I'•• M'l 'eu

brincar com ele" - J

e
E ele [Jung] diz: é1II1f porque a
consciência cobre uma parte
pequena. A parte que se precisa
fazer é a chamada tl1llllF_; é
deslocar a condução das coisas
deste projeto pessoal, do ego para o
self.



(...)o que eu quero dizer é que não
é eliminar este lado, vamos chamar
agorall!;1'_J, porque novamente
como dizia Hegel, você só pode
filosofar direito, se primeiro tiver
vivido.

que são
os caminhos para a realização da
plenitude da sua identidade. (...) Eu
colocaria isto no campo da
racionalidade e este aqui no plano da
llq(lg, no momento por falta de
uma maneira melhor de dizer, mas
serve para traduzir para você o que
eu quero te dizer: a importância que
eu dou ao lado intuitivo na condução
de uma empresa.
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"Eu digo sempre assim, do ponto de
vista individual, o que é que o self
personifica aí: ele é a presença de
Deus dentro de cada um de nós. No
mito judaico-cristão Deus é li'}, a
característica mais importante. E o
único mito em que Deus é criador.
Em nenhuma outra religião da
humanidade, Deus é criador. . 1··"'·'W'Wq,.Por ISSO esse lado da aJ!lltl(q! .....•~.

entre nós é tão venerado. E a
semelhança bíblica do homem a
Deus é a criatividade. Eu acho que
este é o do self" - L

"Eu acho que lá no escuro, no
silêncio do seu quarto, então, depois
de um certo tempo,

coisa.

senão você fica 1 •• Y8'Qaqui
dentro em um território que tende ... o
mínimo que você pode dizer, é que
não se - L



pilotada.
quase, mais parecido com Deus,
agora, porque você assume o vetor
da evolução.

Este!J2Jtócio ... então eu vejo na
•• 11, que é uma forma,
digamos assim, tosca da civilização,
de . -L

i '''Eu náome sinto conforÚivel
i 1.ltl.I;~I:º"illl.Não me
; sinto ... Posso até compreender mal.

Então éJ!!gisR, dar um
· grande verti.Jã e now;;xS: .."""...:,,-:.x-;.,..;.

: envolve risco" - L

; Mas enquanto eu não estou

ITem pessoas que acham que
••• lfIlAI1.fJlI'., ou
seja, é uma loucura.

1)\ gente usa a todas [as
· ferramentas] e etc, mas evita se

tornar escravo delas.

'" •..•....está dado

pela ferramenta, pelo que ela
consegue fazer.

necessários, mas o que faz a
diferença é aquele r.,aquela

·111,'111 que o sujeito adquire no
• decorrer do processo.
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A pessoa que tem aptidão para isto,
necessariamente é uma



sentido de você ser uma ferramenta
para o rt41 em cima dos diversos
jogadores. Não é isto.

liA'

um risco de não conseguir
•• ~I'é.lll?

necessários ou
em áreas substancialmente 1!~1

. em relação à experiência anterior,
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Você é muito mais que uma
!::~~!J!.~nta.I.I •••• 1

•~!d'(!ilentre o investidor e todos os
"-C

i (...) Eu acho que aqui também você

i iJi'~i'tí~~:~!t'!11fil
problema. Você tem
alguma

uma das nossa técnicas gerenciais é
usar na fase da elaboração de uma
proposta comercial para uma

- . @ipt~dr:'i~W~~~;'::;:::W.~
execuçao desse tfP0tAq~ji1111§,f{(le~:
um time é responsável pelo projeto e

ft~*®1t~~::'\;"'IDr:::;:::::'
um t!l"I.§!~g{qJ,que normalmente
é constituído por pessoas que não
estão envolvidas diretamente nesse
desenvolvimento aqui dentro do
projeto, mas que são pessoas do
!2Lv.;,f,,~DjgI%~~,~!!!c,=ll.l'~
Ilêl~i1Y;II1•• I,gI. do ponto de
vista de engenharia, projeto básico,
execução ou gerenciamento e que
têm ~J1a."IlIf••• 'J.l~~~w~~~f}!;~1~;,.E:~~9
projeto, ,M,~Jl.i~~r~.tl'J§,
trazer a sua experiência e comparar
tanto o plano executivo desenvolvido
por quem está a cargo de achar uma
nova solução tecnológica, uma nova
solução construtiva e alguém que vai
ter umal•• ~II.\.I •• ,
que vai poder dar uma contribuição
de natureza crítica ou de natureza de
1~IIII.ll!IIJque têm
base não teve" - A
"E é importante se fazer: ..• ' antes
de ter a informação. Você, de vez em
quando parar, ficar olhando um
pouco para a parede e depois
começa a sistematizar isto.



~". : . .:..:::.::":.... :: :. . ..' . :.' . ... .:

IJJ1II, masq~~, na ho~a,· ~ocê te~
consciência que eles são
extremamente importantes e você
tem que praticá-los,

(...) Eu acho que o entendimento de
quem toca o
Existe o

porque aí o teu conteúdo fica rico" -
J

daquele empreendimento e daquele
Eli"l, seja lá o que for,

constituem e, mais

ãi.ll~!~!~
segurança do trabalhador que está lá
dentro daquilo lá, durante a

iãfiii~l.~oeos 11111
tlm,nrtl,'nrl,imtlntn" - C

"Então, há duas coisas que, para
mim, são importantes em gerenciar:
primeiro é ar«{~j•• 1que
está por trás daquele
empreendimento. Eu acho que é muito importante

entender o padrão, porque aí, de
uma certa forma, você se torna meio

porque
ferramenta passa a ser ferramenta e
não um modo de conduzir. Você não
é conduzido pelas ferramentas, você.1.",•••••• 0
empreendimento.

acho gue isto é o básico, mas as
Ri, •• tlltâ".rIJJlJrâ$
e percebendo que existe este padrão

e que, de uma certa forma, está
••• ~•• ~E'jui•••
de trabalho e em tudo o que você
está usando, vai ver que não é uma
massa inerte que vai te conduzir para
o desastre" - J
"Eu acho que na
entender um
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uma chance grande de ter um
insucesso.

Você fica
porque aí, você
~1.1I.Você passa a se comportar
mal. Não quer dizer que você entendendo I

o padrão, também você não vá se
Eorr:e~rt~r mal, você pode .,llj:l
;@I!uIlA"-J~L"w ~,}~~."..J? _

"Mas esta capacidade de i
permanentemente estar entendendo
o padrão no ~ual você está imerso, ,

ií.~e:~'~!I!!~!""Iª.'I

extremamente importante. Ela significa a capacidade que você
estar IlI"fI para importar
informações permanentemente,
tratá-Ias e reemiti-Ias fora

dado com uma quantidade de
ferramentas.

;riiil",;.iifi.it~
de uma pessoa que, simplesmente,
foi treinada ara tocar um ro 'eto" - J

"Quando e para você conseguir
navegar, no fundo, é ter um_[~.ª.! .- I

I
e o planejamento I

é uma conseqüência dele, Todo o I
resto é um canse üência dele" - J

(...) "Outra coisa importante também
é o entendimento que esse padrão é
um padrão mutável, que você define um, mas todo dia

você está tendo

Quadro 4.7. Análise de relações da categoria: Quase-transformação.

Nesta categoria ocorre uma ampliação de foco: ao invés de referir-se

exclusivamente ao âmbito dos projetos, os entrevistados remetem à dimensão histórica:

globalização e mudança. O sujeito J constata que "as coisas mudam tanto e com

tamanha velocidade [...] os desafios são completamente diferentes [...] é outra

velocidade, um grau de incerteza muito grande". A incerteza aparece em sua faceta

mais ameaçadora: o sujeito A admite que "nem todas as respostas existem". O sujeito B

refere-se à falta de sinergia, interferências executivas, projetos fracos, falhas ou

omissões. Constata-se a limitação do poder do gerenciador.
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o que é notável nesta categoria é a crítica evidente ao conteúdo das

categorias Ilusão de ordem, Repetição e Modificação. O sujeito J opina: "tem pessoas

que acham que gerenciar é fazer planejamento, ou seja, é uma loucura. Você vê

engenheiro bom antigo e ele abstrai de toda uma capacidade dele de pensar em cima do

problema, inclusive para inovar". O sujeito L analisa "você pode conduzir a sua vida

planificadamente, egoicamente pelo eixo. Então, você traça coisas e você pilota esta

vida assim com toda energia em função de um projeto e de um plano pré-concebido. E

ele [Carl Jung] diz: é precário porque a consciência cobre uma parte pequena".

O sujeito J indica que "0 raciocínio cartesiano é dado pela ferramenta", que

deve ser entendida apenas como um meio "para a gente chegar lá de maneira

ordenada". Em outro momento da entrevista, especifica: "tem que estar muito atento se

nós estamos com as ferramentas adequadas [...] ou não vamos dizer ferramentas, mas

algumas abordagens adequadas". Desloca-se o interesse das ferramentas e das

competências, pode-se dizer, para as "abordagens", conceito mais amplo e integrado,

pois reúne tanto atitudes quanto novos processos. O contexto contemporâneo é tão

mutável que J questiona: "será que a gente também não vai ser levado de roldão nisto?

Será que ao estruturar, nós não estruturamos o passado?" Pela primeira vez nas cinco

categorias, alguém expressa a obsolescência de certas construções metodológicas em

ambiente marcado pela transformação.

A Figura 4.5 a seguir apresenta o esquema relativo a esta categoria.



Perfil Empreendedor:
• "E preciso dar um salto com urgência e no

rumo certo"
• '7udo tem que ter um norte para prosperar"
• "Quando passar o cavalo arriado tem que

montar"

Situação percebida:
• Mudança rápida e significativa
• Incerteza para o qual nem

sempre há respostas
• Globalização
• Falta de sinergia,

interferências, projeto fraco,
falhas ou omissões

Abordagem sugerida:
• Reunir experiência e inexperiência de modo

a incentivar a criatividade
• Buscar formas simples, baratas e eficientes:

menor ênfase em ferramentas
• Espírito investigativo e questionador
• Improviso enquanto abertura ao criativo e ao

intuitivo
• Curiosidade ao lidar com processos mentais
• "Entregar-se ao inconsciente" complementa

a lógica e a razão
• "Estar no sangue" - novo entendimento

Críticas ao tradicional:
• Raciocínio cartesiano
• Ao usar ferramentas, abstrai-se de

pensar
• Ferramentas são adequadas? São

um meio ou um fim?
• Conduzir a vida planificadamente

pode limitar
• Vetor deslocou-se do somático para

o psíquico

•..

Conseqüências:
• Soluções diferentes das tradicionais
• Enfrenta problemas que os meios usuais

não podem solucionar
• Agrega territórios maiores ao pensar
• Gera conhecimentos tácitos

Figura 4.5. Esquema sintético da categoria Quase-transformação.

A categoria anterior, Adaptação, já indicava buscar soluções novas, mas na

presente categoria, a noção se completa quando A recomenda "adotar soluções novas

para problemas antigos ou para problemas novos" ou quando requer "abertura mental

para seguir procedimentos que façam sentido; questionar aqueles que podem não estar

fazendo mais sentido". Inclusive, A sugere que aqueles que não buscam soluções novas

podem apresentar uma "gestão medíocre". O sujeito K, por sua vez, advoga uma

"solução completamente diferente de uma clássica, desde que a pessoa tenha espírito

investigativo e questionador''.

Mas o espírito questionador depende de um certo distanciamento do

problema para evitar o viés e a lógica deformadora. Nesta condição, o sujeito A

apresenta: "uma de nossas técnicas gerenciais é [...] usar dois times: um time é

responsável pelo projeto e um 'time sombra', que normalmente é constituído por
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pessoas [...] de nível sênior da empresa, passaram por situações complexas [...] e que

tem uma função crítica de analisar os planos, [...] questionar as hipóteses [...] e que vai

ter uma posição crítica".

Enquanto a categoria anterior já apresentava um enriquecimento decorrente

da fusão de experiência com criatividade, nesta categoria K recomenda "experiência

com inexperiência", pois "gente inexperiente com inteligência agrega inovação". O

sujeito J, por sua vez, defende a "pessoa com experiência e percepção". Tanto em um

caso como no outro, o que há em comum é a ênfase nas capacidades mentais.

"Se nós ficarmos como estamos, nós desapareceremos; se nós dermos o

salto para o lado errado desapareceremos também, então é preciso dar um salto com

grande urgência e no rumo certo. Isto envolve risco", pondera L. O enorme desafio

parece revalorizar a noção de empreendedorismo: D indica que "tudo tem que ter um

norte para a gente prosperar" e "a pessoa que não corre riscos, ela pode se acomodar

muito", quando no restante da entrevista pouco valorizou a gestão, demonstrando

abordagem típica de engenheiro de campo. K arremata: "quando passar o cavalo

arriado tem que montar, tem que topar o desafio". O sujeito A alerta que "a ausência de

um espírito empreendedor tende a levar você a repousar muito nas instruções e,

portanto, espera a aprovação para qualquer coisa. Não pode o tempo todo".

Nesta categoria opera-se uma quase-transformação, pois, em que pesem as

críticas à abordagem tradicional de gestão, a nova abordagem sugerida é incompleta,

apenas aponta para uma certa direção. Já foi mencionada a necessidade de espírito

investigativo e questionador, enquanto o sujeito A recomenda uma "suficiente liberdade

de espírito [...] 'independent thinking'' para depois valorizar o improviso, não aquele

representado pelo "desrespeito pelos procedimentos e pelas normas", porém "0

improviso é saber usar os lados menos dedutivos, mais intuitivos, para buscar soluções

para problemas que os comportamentos pré-estabelecidos já não conseguem

encontrar". Também J menciona "0 improviso como uma aplicação criativa". Aqui não

se trata de defender um papel profissional, pois seria complicado convencer os

stakeholders de que o exercício da gestão inclui o improviso. Todavia, se a noção é

plausível, remete a um novo e sofisticado processo mental.
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o sujeito L, engenheiro como quase todos, traça um paralelo da gestão com

a arte raro em seu campo: "quando você se entrega de corpo e alma ao inconsciente,

você vai criar algo novo [...] se não houver criatividade, é virtuosismo, nem

interpretação é". Se nas demais categorias a destreza parecia muito valorizada, esta

afirmação amplia bastante o espectro: "há bastante tempo que o vetor da evolução se

deslocou do somático para o psíquico e esta é a parte mais bonita, porque no somático

a evolução era determinística e no psíquico, agora a evolução é pilotada". A vida

planificada é precária pois cobre uma parte pequena da consciência, afirma L: "precisa

fazer a individuação [...] deslocar a condução das coisas deste projeto pessoal, do ego

para o self". Completa: "significa se entregar a este centro maior que tem dentro de si

mesmo e ele te conduz por caminhos nunca vistos [...] serve para traduzir o que eu

quero te dizer: a importância que eu dou ao lado intuitivo [...] irracional. [...] Você

agrega a este lado racionalizado e conscientizado territórios maiores, senão fica

encapsulado". E conclui: "todo mundo reconhece que este grão de insanidade, de

sabedoria, de criatividade aqui, ele é indispensável para tirar do medíocre qualquer

coisa". Estranha que o entrevistado reuna insanidade e sabedoria, inconsciência à

consciência - o que cria novas possibilidades de reflexão nesta pesquisa.

Esta ampliação da consciência no âmbito do projeto gera dúvidas quando L

analisa o contexto de atuação atual das gerenciadoras: "será que uma coisa assim quase

informal, tão pouco profissional cabe em um mundo como este que se abre para nós e

se descortina até aqui?" Como o improviso, esta idéia rompe paradigmas (KUHN,

1996) no gerenciamento de projetos.

Note-se que J, ao tratar do improviso, sugere: "0 pessoal fala muito de

criatividade e eu falo muito de curiosidade. [...] Tem que se divertir ao manipular um

processo". É possível que ao atenuar a ênfase técnica, a contraposição mais imediata

seria associar o gerenciamento de projetos ao lúdico, à diversão e ao não-trabalho. Mas J

explica: "eu não me sinto confortável enquanto eu não dou conta [...] enquanto não está

no meu sangue que eu não tenha que pensar muito".
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Depreende-se que brincar ao manipular idéias é a forma por ele encontrada

para reelaborar o sentido de seu projeto. É a maneira de criar um tal conhecimento que

não se tenha que pensar muito para entender o projeto e sua circunstância. Por isso

precisa "estar no sangue", é um conhecimento incorporado - in corpore - pois envolve

não só a destreza, o saber fazer (know-how), como também a compreensão (know-why).

Um tal saber não pode ser apenas consciente, mas requer intuição e ''faro'', como afirma

K: "muito mais do que tecnológico, do que cronogramas, do que mecanismos de

softwares de computador sofisticados, são todos necessários, mas o que faz a diferença

é aquele faro, aquela experiência que o sujeito adquire no decorrer do processo ".

o sujeito J sugere um método usado para gerar esses conhecimentos:

"entender o padrão que está por trás daquele empreendimento" ou como também

afirma: "eu acho que o entendimento de quem toca o projeto é esse padrão ... Existe o

padrão concreto e existe o padrão mais abstrato, que está por trás e que permite a

outra dimensão do gerenciamento".

Para explicar o processo, J sugere: "é importante se fazer 'link' antes de ter

a informação. Você, de vez em quando parar, ficar olhando um pouco para a parede e

depois começar a sistematizar isto [...] mas aí eu diria que você está sistematizando

com uma certa dose de inteligência e até com aquela dose de intuição que está

embutida nas coisas, [...] são coisas que você não explicita, mas que, na hora, você tem

consciência que eles são extremamente importantes e você tem que praticá-los".

Não se trata, na visão de J, de traçar relações lineares, de causa-efeito: "você

não pode ficar prisioneiro de um caminho único para resolver o problema. Você tem

que criar algumas 'irrigações paralelas', porque se entupir um daqueles vasos, você

tem solução". Ele reconhece que o padrão é dinâmico, inferindo que a construção do

saber endereça à ampliação do que já se sabe: "significa a capacidade de você estar

aberto para importar informações permanentemente, tratá-las e reemiti-las para fora

adequadamente e não ficar escravo de um raciocínio meio simplista que é dado com

uma quantidade de ferramentas". Ou de outra forma, J sugere: "outra coisa importante

também é o entendimento que esse padrão é um padrão mutável, que você define um,
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mas todo dia você está tendo que rever para entender a complexidade ou não

complexidade dele".

o padrão reconhecido pode ser explicitado através de um conceito, na

terminologia adotada por NONAKA & TAKEUCHI (1995), incentivadores da vertente

popularizada nos anos noventa, da "learning organization'' e mais recentemente, da

"gestão do conhecimento". Reconhecer o padrão significa gerar uma configuração do

projeto bem mais complexa que as técnicas de análise permitem, quiçá servindo-se do

poder de síntese, da visão holística defendida por CAPRA (1992) ou do método para

lidar com a complexidade defendido por MORIN (1997) .

. Enquanto as categorias anteriores recomendavam sensibilidade e habilidade

interpessoal, além de atitudes empreendedoras, esta categoria remete ao aprofundamento

das capacidade mentais, ao desenvolvimento da cognição a um estágio tal que as

ferramentas tradicionais tornam-se pobres, quase primitivas. O sujeito C afirma: "você é

muito mais que uma ferramenta. Você tem que ser um cérebro entre o investidor e todos

os jogadores". Se abordagens como esta produzem resultados, é de se supor uma

transformação significativa da metodologia de gerenciamento de projetos.

4.3. ABORDAGENS DIVERSAS E AS CA TEGORIAS

KLEVER KOLBERG

Klever Kolberg é esportista desde muito cedo. Competiu em mais de um

esporte profissional, como o judô e o vôlei, antes de pilotar motocicletas, esporte que

iniciou logo após formar-se em engenharia. Apenas dois anos depois de sua formatura

estreava no Rally Paris-Dakar. Completou em 2002 dezesseis participações nesta prova,

tendo vencido mais de uma vez pilotando motocicletas, automóveis ou caminhões. O

piloto acalenta projetos e aprendeu a gerenciá-los como se pode observar nos seguintes

fragmentos extraídos da entrevista apresentados no Quadro 4.8:



Condição percebida: Abordagem sugerida: ;Implicações:

"Então, eu acho que a engenharia
me ensinou a pensar, me ... fez,
implantou na minha vida a rotina de
planejar, de fazer projetos, de pôr as

! coisas no papel ou seja, então, de
sonhar, que dá .... de sonhar, mas
sonhar acordado, digamos, e
acreditar.

Você tem que sempre sonhar, daí
transformar isto em um objetivo e aí
pôr no papel o negócio e começar a
trabalhar".

i "Só que ... eu acho que muita gente,
i às vezes, tem grandes sonhos e
! morre na praia ou não faz o negócio
! por medo, ! Mas porque não sabe sonhar grande

i ou sonha muito pequeno ou sonha
i grande e fala: 'isto aí é impossível'. É

, i lógico. Talvez seja impossível fazer amanhã
i i ou daqui a um ano. Em dez, não".[" _................... _ _._ __ ..•............................_ __ ·T:T+iÓs·somõs·ãssfm;··sempre·qüe···ã···

gente atinge uma etapa, a gente ...
quando a gente atinge, a gente já
estava pensando em outra antes,
mas só que quando a gente atinge
ela, daí nós paramos para fazer uma
avaliação".

! "Aprendi com o esporte como se
! trabalha em equipe e isto acho que ... nada ensina como o esporte, nem

vinte anos de carreira em uma
empresa, vai te ensinar a trabalhar
em equipe como se você fizesse
esporte coletivo durante alguns
anos".

i "Eu não sei quantos por cento no ,
! mundo não usa camisinha, ainda !
! hoje. Está correndo dois riscos muito!
I grandes: um de engravidar e outro '
! de pegar uma AIDS. Eu acho que
! não existe risco maior do que esse,
i talvez hoje, na face da Terra e todo
; mundo está correndo e depois vem
I dizer que eu é que sou maluco. (.. .)
1

! Nós não somos loucos. Nós somos
corajosos. Nós enfrentamos o medo., ! Absorvemos o medo e aprendemos, I . .

i

I

com ele. IAs vezes, o medo é bom. As vezes

I eu estou lá no deserto, tem uma
tempestade de areia. Estou com

i medo. Vou 'tirar um pouco o pé' e
salvo a minha vida, porque, ali na

~ frente, tinha um buraco que eu não

l I estava vendo".
(...) "risco é uma coisa um pouco
difícil de se mensurar. Às vezes tem
algumas maneiras, mas não é tão
fácil assim. (...) Primeiro você tem que ter a idéia

214
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exata de quais são os riscos, isto é,
de que maneira. Você tem que
buscar informação,

que quando nós falamos que
iríamos para o Paris-Dakar, teve
gente que pensou, sei lá, que iam
aparecer monstros, cobras, l

escorpiões e iam comer a gente vivo. Então, isso é desinformação. Você
l

não sabe a informação. Você não
sabe o que você vai enfrentar direito.
Você pode ir ou pouco preparado e
se ferrar ou você pode abortar o
negócio e falar: 'nossa, é muito

! arriscado', mas você nem sabia o
tamanho do buraco, você não sabia
se tinha um metro ou dez de
profundidade.

Então, o negócio é ir atrás de
informação e ter isso. Através da
informação, você começa a se
planejar e a se preparar para diminuir
essa margem de risco".

"Eu não diria que isto é um projeto
arriscado, porque é como eu estou te
dizendo, Quando você vai se planejando,

treinando e etc., então, o risco
diminui. O risco diminui bastante,
ainda mais quando você começa a
criar uma experiência e pode lidar

Icom o melhor equipamento, novo, o
risco ...

eu não chamaria de arriscar. Eu
chamaria de um projeto dificílimo".

'~ surpresa é o seguinte: é a nossa
, capacidade de realizar coisas, de se

adaptar à situação e de evoluir. Eu
fico besta com isso. É incrível e as

, coisas estão meio claras à nossa
frente e a gente não vê.

, (...) Então, a gente menospreza I
! nosso potencial. A gente tem uma
i tendência a menosprezar. Não sei

Às vezes eu mesmo tenho que falar' porque isso.
, assim: 'acorda, você é capaz, não

1
fica achando que não. Dá para tudo.
Você é capaz de tudo'. Os caras
vivem na guerra, vivem na Antártica,
vivem no Pólo Norte, pô, você é I
caeaz de tudo". I
"Então, eu aprendi que a gente tem
que trabalhar para um lado positivo.
A gente tem que sempre se pôr
olhando sempre para cima. Sempre procure se posicionar

! olhando para cima, nunca para

! ! baixo, entende".
i '~conclusão que eu cheguei é que a Ii rotina acaba com os valores para a
Lgente. A rotina, a correria do dia-a- I
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dia. (.. .) Então, o que eu quero dizer com
isto é que você deixa de valorizar as
coisas e vai caindo em um certo
desânimo e o desânimo é muito
perigoso".

! "Por que hoje temos moto, carro e ' I
i caminhão? Em primeiro lugar, é que ' í

i são três mercados totalmente ! I
diferentes, i Então, a gente tem chance, uma 1I

i i chance muito maior de vender nosso I
i projeto, então, o projeto tem risco ,

: i menor. I Se a moto quebrar, o carro pifar ou
capotar, ainda tem o caminhão e é a

~ li"';;En'iãõ:' quando ..ã..siiLiã·çãõ··estámLiiio···j""··· ·· ·..··_..····· ..··..· ·······..····· ·..· _ r~gy.!p.~..gl!.~···!l.~Q~9.·::~ .

i difícil, o ambiente, lembra que está .
i para todo mundo. i Não desanima, heim. Você pode ser
i i o primeiro".
i "Aí é uma outra coisa que a gente
i fala quando a situação complica,
i vamos dizer assim. , Primeira coisa é ter serenidade. (...)

i Então, total serenidade para analisar
i as possibilidades e procurar sempre,
i nessa hora, assim, é abrir outras
! portas na mente para conseguir,
i rapidamente, raciocinar muito aberto.
, Analisar, às vezes, coisas que são
i completamente absurdas. (.. .) Tem

que ter serenidade. Tem que ter pelo
menos o plano B ou C já preparado. Pode ser até que eles não sirvam,

mas você já tem que ter uns planos
preparados".
"Isto é o que chamam de 'memória
muscular'. Você não vê um buraco,
fala e pensa 'tenho que frear e

1 _ _ _ _ _~ J..*;~~.~~~..;~~;;;~~~~o:n~:~~~: .

Quadro 4.8. Análise de relações do entrevistado Klever Kolberg.

As frases acima denotam a vontade empreendedora do esportista e a

capacidade que tem de isolar sonhos, enquanto devaneios, daqueles que são viáveis e

serão convertidos em projetos. A sucessão de projetos que acalenta e o desafio crescente

reforçam a necessidade de desenvolver uma abordagem pró-ativa para obter o sucesso.

Ele poderia ser considerado um aventureiro? Ele demonstra não desprezar o

medo nem os riscos. O medo suscita cautela, mas a sua prontidão para agir permite que

enfrente os riscos. Sua abordagem para enfrentar riscos enfatiza a necessidade de obter

informação. A experiência e o acúmulo de informação permitem ampliar o repertório de

respostas aos riscos conhecidos. Como afirma: "absorvemos o medo e aprendemos com
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ele". Note-se que, à medida que ele oferece respostas a riscos, um viés opera, fazendo

com que acredite que os riscos diminuíram, o que nem sempre pode ser verdadeiro.

Seria uma ilusão de controle?

Como classificar a abordagem deste esportista nas 'categorias acima

expostas? Ele pouco evidencia Ilusão de ordem, nem seria cabível classificá-lo nas

categorias Repetição e Modificação. Outras frases remetem à categoria relativa à

Adaptação, quando enfatiza o locus de controle interno, a necessidade de realização -

atributos de empreendedores - e a monotonia da rotina.

Dentre as estratégias para enfrentar riscos, o esportista sugere a elaboração

de planos contingenciais Ç'plano B ou C'), classificada no capítulo 3 como uma

resposta de aceitação ativa. Mas pode ser que os planos nem sirvam, ressalva o

entrevistado, pois admite que há riscos que não podem ser eliminados, pois há

imprevistos, acidentes, etc.

As frases acima explicam o conhecimento tácito que desenvolveu para fazer

frente à agilidade de resposta exigida frente às contingências. A destreza que demonstra

quando fala em "memória muscular" é um conhecimento incorporado e assimilado à

custa de treinamento contínuo. Ele desenvolveu aptidão para enfrentar prontamente a

incerteza, exemplo daquilo que alguns gerenciadores manifestam na categoria Quase-

transformação.

A participação anual neste severo rali fora-de-estrada eqüivale a um projeto,

pois é temporário, singular e marcado por objetivos. Apresenta riscos e incerteza

equivalentes aos projetos complexos e singulares mencionados pelo público-alvo das

entrevistas. Também a sua abordagem pode ser classificada em mais de uma categoria:

há riscos conhecidos que a informação e experiência permitem enfrentar com

efetividade; há crises e imprevistos onde contam a serenidade e o perfil empreendedor;

há parcelas de incerteza que são enfrentadas com a destreza do conhecimento

incorporado ou tácito. Corrobora a hipótese de que a abordagem é situacional.
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AMYRKUNK

Amyr Klink é um economista que em seu tempo de estudante universitário

praticava remo em competições. Pouco atuou como economista, mas depois de trabalhar

por oito anos nos negócios do pai na cidade de Parati, RJ, iniciou sua carreira de

sucessos em 1984, cruzando a remos o Oceano Atlântico Sul sozinho em um barco por

ele projetado e construído. Em 1990 realizou nova proeza singular: velejando sozinho

no Paratii, embarcação também por ele projetada e construída, passou todo o período de

inverno "cravado" no gelo junto ao continente Antártico; depois seguiu viagem ao sul

da África, onde descansou por um mês, partindo em seguida para o Círculo Polar

Ártico, onde não conseguiu fundear, sendo forçado a retornar a Parati. Esta viagem

consumiu dois anos e 27.000 milhas náuticas.

Em 1999, meses após a entrevista concedida para esta pesquisa, realizou

nova façanha solitária: a circunavegação do globo junto ao paralelo 60, próximo ao

Círculo Polar Antártico - uma região inóspita e gelada. Esta recente proeza serviu-se do

mesmo veleiro, Paratii, modificado. Foi substituído o mastro existente por outro cujo

conceito revolucionário e pioneiro exigia um teste em condições severas, razão maior

deste projeto: "há quatro anos conheci o Aerorig, uma vela que revolucionou tudo o

que havia. É um mastro sem cabos. Com ele, tenho visão de 360
0

no barco. Mesmo

assim, a vela ainda é polêmica. Na Europa, as pessoas ainda não tem certeza de que

ela é totalmente segura", afirmava Amyr na véspera de sua partida (GALENO, 1998).

Além de registro em livro (KLlNK, 2000), Amyr comentava na entrevista:

"Nunca mencionei com ninguém, nunca me julguei
suficientemente preparado para isso. Esse ano eu estou ... Eu
considero uma viagem de alto risco a circunavegação polar
contínua, e vai ser sozinho, com o Paratii que reformamos, que
eu conheço bem a plataforma, que eu sei que não vai me dar
problema, mas no fundo vai ser uma viagem de teste".

"Quanto mais próximo do continente antártico se aproximar,
menor vai ser o tempo, mas a tendência é partir da latitude 60.
[...] Muitos barcos fizeram esse trecho e não voltaram. Na
história toda, eu sempre quis fazer essa viagem, não é mais
uma, é que é uma etapa do um projeto grande que eu quero
cumprir. [...] É uma região difícil, tem ondas de mais do que 10
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e 15 metros de altura, tem visibilidade ruim, temperatura baixa,
você passa a trabalhar num ciclo de sono muito difícil no
começo, você dorme 25 minutos a cada 45. [ ...] É apenas uma
região assim quase um tabu, lá ninguém navega, está fora de
todas as rotas, está fora de qualquer possibilidade de auxílio".

o Quadro 4.9 apresenta abaixo as demais frases extraídas do navegador, de

modo a permitir analisá-los à luz das categorias sugeridas:

Condição percebida: Abordagem sugerida: i Implicações:

"Vim porque quis. Porque era
precisamente o meu desejo matar a
saudade das pedras de Dorian. Talvez tenha tido alguma sorte para

chegar inteiro até aqui: seria muito

Ifácil não chegar, depois de tantos
gelos desviados, depressões e
apuros" (KLlNK, 2000, p.153).

i "Eu sou um especialista em
I identificar os problemas, eu gosto de
! descobrir aonde estão os problemas
! nessas viagens".
! "Não gosto de coisas prontas; gosto

e
i das que precisam ser feitas"
i (CRAVEIRO, 1998).

! "Se eu tiver certeza que esse projeto !
i que a gente está fazendo aqui ao ~
i lado fosse dar absolutamente certo,

i! exatamente do jeito que estamos
i prevendo agora, não tinha graça i

nenhuma, i Quer dizer a gente tem esse
i I privilégio de poder desenhar o

! projeto e depois colocar ele em, ! execução e comparar onde ele
i acertou, Então hoje a gente tem já uma dúzia

,
de projetos feitos que deram certo,

I é gostoso você ficar olhando: puxa

I
i vida antes de fazer a gente
i imaginava que o problema seria
! esse, esse, esse, depois que a gente

I
i faz a gente percebe que esses
i problemas eram infinitamente
i menores do que a gente imaginava,
i e ao mesmo tempo era muito mais !i importante, pelo fato de ser até
I pequenos passar desapercebido e i A gente de repente reconhece a

I importância de alguns cuidados que
! ! a gente tomou as vezes de não abrir

I
' mão de idéias, fornecedores, as

, i vezes ficou errado pela décima
, i quinta vez, você começa a fazer
i ! concessões pequenas". ....__ ....... _...~_._-_._~.-....._._.__.--_...__ ._.}..._...._._._.~--_.............._-_.__......~...__._...__.._ .._ ....+----~.................._._....._......................_---.-.-....._._--

"Construir barcos é uma aventura

I
infinitamente maior e mais arriscada
que se lançar com eles aos extremos



l o principal problema técnico que a
: gente tem nesse projeto não é ai viagem, não é executar a viagem, i mas é fazer a formulação logística
i i correta do projeto".

do planeta" (KLlNK, 1992: p.21).
I '~gente sempre trabalha com o fator
i indisponibilidade, Se você monta um projeto você não

sabe se é um projeto de 2, 3 anos e

I "Então a gente define um projeto que
. a gente tem. i O primeiro problema é a viabilidade:

i é viável, tem experiências
i semelhantes, quais foram as
. experiências que deram certo,
: porque que não deu certo. Depois
i uma outra etapa - estou falando
i desordenadamente - é uma etapa de
i definir custos,

I felizmente cada vez mais a gente
I está dependendo menos, digamos,
i de subsídios, de dinheiro do
I patrocínio e : Cada vez mais estamos tentando

i fazer com recursos próprios,
I desenvolvidos com nossas
I habilidades. Essa é uma postura
: pessoal minha, eu gosto de ter
i liberdade de poder tomar certas
I decisões, de às vezes não ter que
i insistir numa direção perigosa, por
I que a gente assumiu um

" _._._.__..__._ J_~'!'E!!..o..'!'i.~?q.pq!!L9..E!.?..t!.qgi.,!~dor".._._ _ _ " ".._ _._.._ _.
"Quando a gente é responsável pelo

i projeto, i Você quer definir as metas e os
I meios para a realização, e é um
I exercício diário de tomar decisões.

:-~ •.- _ _--. __ .._._-?- ........•- .._._ ~ _................................•......................._..-_. __ ._-- •••.....••.•_ ....•._.._~_ _••_ _._._._----_. __ ._..__ .

Às vezes uma indefinição no projeto
custa bem mais caro do que uma
decisão errada".

i "O risco me fascina. Para mim pelo
I menos é um grande estimula dor. [...] A gente gosta dessa inquietação

e essa curiosidade de trabalhar com
estas coisas onde não se sabe como
vai terminar".

"Eu não sou fatalista, I Mas a gente está acostumado a
i considerar as hipóteses de
i fatalidade".

I "Mas eu penso que a inquietação
I está presente e por outro lado esse
i receio de que um projeto não vai dar

certo, Produz uma reação física da gente
que eu acho saudável, você passa a
se incomodar, que você vê que não
está muito bem, você trata tudo com
zelo, com certo apreço,

,

1

I você começa a ter uma relação mais :
i afetiva com o projeto que você está l

: fazendo". I
i "No começo tem insegurança, tem
I um certo receio de entrar num
j projeto e não ter certeza se a gente

220
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vai concluir, mas no meu caso, eu
gosto.

! [...] Quando você está preparando
! um projeto, a tendência é essa, você
! se preocupa com o óbvio e esquece

! i esses componentes, acessórios que
! i são tão importantes".
!"._ ••••••••• ~ ••• ~ ••..••••.••••.•.•••.•••••••••••••••••••••••• _.~ •••••••••••• __ ••••••••••• ~ •• _~_._~ •••••••••.•.•••• __ "_'0 •••••..•••• _ ••..•...•••••.•.••.••••.••.••• _ ..•. _ •.• __ •••••••••.. _ri •• _ •••••••• _· ••• ~._ •• _· ··~·····_··········_·· •••••••••••••••••• ----.-~ •• }

: "No mar não há grandes ou i I
! pequenos, todos os problemas são ;
i iguais e,

Em casa eu penso que às vezes
comparando os problemas você
aumenta sua visão sobre o que é o
problema. De repente um problema que para

você, no seu ambiente, parece um
desafio monumental, na medida que
você pode comparar alguém, uma
posição relativa, sei lá, em
Singapura, na África do Sul, de
repente, puxa, aqui é muito mais
fácil".

"Eu digo que o cuidado, o zelo pelo !
resultado do projeto é importante,
mas a flexibilidade no caminho para
alcançar esse resultado as vezes é
tão importante ... "
"Eu reparei que o fato de você ter um
problema muito evidente é perigoso

! para o projeto e acaba concentrando
I toda essa preocupação numa
I direção.
!

[...] [Na invernagem antártica] 40%
dos problemas que a gente
imaginava não aconteceram ou não
eram relevantes.

Se uns são mais perigosos, são os
mais banais, aqueles que não
chamam a atenção" (KLlNK, 1992:
p.48).

i "Sem tentar teorizar ao máximo, mas
I a gente percebe que em projetos
I desse tipo, os que dão certo são os
i projetos que prevaleceu o bom senso'
j e onde tinha um planejamento muito
I cuidadoso e ao mesmo tempo muito
i flexível".

i "Na verdade tem que se antecipar
! para identificar esses problemas,
I sem dúvida, para ter mais êxitos nos
i seus projetos".

"Gomo é importante essa flexibilidade!
que poderia se chamar de bom
senso no otoietc".

i "Você vai ganhando confiança na
I execução do projeto, na preparação, !
I na medida que você vai vendo que
i as soluções são viáveis, na medida
i que o erojeto começa e avança".

1! você se preocupa com o óbvio e
i esquece esses componentes,

! "Quando você está preparando um
i projeto, a tendência é essa,
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,
,

! A gente tem muitos recursos hoje,
i então eu penso que acontece um
[ fenômeno que é muito curioso.
i Talvez pela decorrência dessa
i complexidade,

I acessórios que são importantes,
! também. Hoje eu acredito a gente vive num
i mundo bastante complexo e talvez
! Ipor isso essa necessidade de
i . explicar soluções é mais difícil de se
! E nessa complexidade de consequu.
i informações, você tem que conseguir I
! colocar em prática o que você faz. I

I
i a quantidade de informações, a
I disponibilidade de informações, tem
i muita coisa aparentemente pouco
i importante que pode se tornar
i decisiva".

I "Vejo a simplicidade como o máximo,
~.._. _ _ _.__ _ _ _._J ~..~y.g~q~~g!!.~~q9..ç~~~~:_ ___ _- - - - -.-..-------.~ ~..~_._.-__.-..~.__.

"Gozado que o Brasil é um país que
tem um elevado risco também de
atividade,

[ "Eu acho que está dentro da
! característica cultural recente do
. brasileiro essa capacidade de
i começar de novo, o que é raro isso
I no mundo, digamos no primeiro
I mundo hoje isso, bastante raro. [...]
I O brasileiro é totalmente
I despreparado, nós não estamos
I habituados a organizar nossas
i atividades quaisquer que sejam e
I nós temos um nível de preparação
i muito ruim, mas o brasileiro é de
I certa forma conformista, a gente
i prefere dizer que dá para fazer
, quando não dá. Eu penso que o brasileiro, só nesse
I ~~~~~~~~

i .__ _ _ _._ _ _.._..1 _ _ _. . _ .. __ _._ .. _ !}1u!t..oJ-'!!.e.~~?~~§..~!J1.J1.'!!p.._.._. _..

i "Talvez eu faça isso com maior
I intensidade do que as outras I
! pessoas, não sei, mas eu não quero ,
! me comparar, mas eu durmo com
I esses problemas". [...] Qualquer
! opinião relevante a gente
i considerava, mesmo que fosse de
i um cara completamente alheio ao
[ problema".
1"0 que a gente fala é que tem um
! compromisso muito grande entre os

componentes dos projetos. [...] Então
você tem que conciliar, I Eu penso que ai que está o talento, e

aí é que está a minha vantagem em
não ser um especialista na área, em
não ser um engenheiro - se eu fosse
um engenheiro aí eu ia fazer dentro
da norma".

mas que exatamente por isso traz
um arsenal de oportunidades muito
grande".

i

Ii
!

!
~

!
j
!
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curiosidade muito grande. (.. .) O
brasileiro com todos os seus
problemas de formação, com sua

I escola deficiente, tem uma vontade
. de aprender muito grande, e a

vontade de fazer é muito im ortante".
"Eu acho interessante essa
preocupação hoje de desenvolver
espírito empreendedor, isso não tem
nada a ver com as empresas,
voltando a aquilo que eu já falei
antes é uma questão de
sobrevivência do indivíduo.

"Em todos os lugares você percebe
essa característica do brasileiro de
organizar rapidamente esse
problema,

[...] Ele tem essa flexibilidade de
aceitar, de buscar, de certa maneira,
administrar o que ele não sabia e
buscar informações.

I
I II [...] A gente tem essa facilidade iI talvez pelo espírito talvez meio assim "

zombeteiro, assim de repreender a
ró ria vida".

Talvez não haja método, haja uma
facilidade natural de lidar com

I
incertezas, com dúvidas, existe uma
habilidade comunicativa nossa que a
gente não valoriza tanto mas que
produzem seus resultados.

, [...] O fato é que a gente tem um!potencial empreendedor muito
grande, não é suficiente ter esse
potencial, informação, mas ter um
potencial é bom porque temos
corpo".

"Eu reparei uma outra coisa nos
projetos que a gente faz: são eminentemente feitos da vontade

adicional das pessoas, não apenas
de sua obrigação de cada um
cumprir sua parte e voltar para casa.

"Tem uma etapa que eu te falei que
eu penso que é a mais importante de
todas, que é formar um grupo de
pessoas totalmente orientadas para
isso".

Todas as coisas que a gente fez,
equipamentos que a gente
desenvolveu, barcos e sistemas, na
verdade foram frutos desse
pouquinho a mais que cada um dá".

"Você tem sob sua responsabilidade
um monte de gente, e uma

! competência sua também: extrair o
I máximo que você pode dessas
i pessoas. Gosto muitíssimo".

Quadro 4.9. Análise de relações do entrevistado Amyr Klink.
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Note-se o longo período entre projetos: de 1984 a 1990 e depois até 1998. É

tempo de maturação e preparação minuciosa, o que denota cautela. Note-se também que

para uma viagem de teste de um novo equipamento, a frase analisada referindo-se ao

final da viagem - "seria muito fácil não chegar" - denota a força de sua ambição. De

onde surgem seus projetos? A frase a seguir evidencia o perfil do empreendedor: "é

difícil explicar como surgem as idéias; às vezes por reação a uma simples palavra -

impossível" (KLINK, 1992, p.125).

Seu próximo projeto envolverá a circunavegação no Ártico, buscando

descobrir a rota navegável que tantas lendas do passado mencionaram. Será uma viagem

em veleiro maior ("Paratii Vento,,2) que estava sendo construído quando da entrevista e

dessa vez haverá tripulação. O navegador prevê iniciar este projeto ainda em 2002.

"Nada demorou tanto para ser descoberto ao longo da história como essas passagens

para o Oceano Pacifico contornando a calota polar norte. E nada continua tão

intransponível quanto elas. Até hoje, só quebra-gelos russos e um barco francês fizeram

o caminho Nordeste e cerca de 50 embarcações atravessaram a passagem Noroeste"

(CRAVEIRO, 1998).

Seria ele um aventureiro? A jornalista Angela MIRANDA (1998) opina:

"uma das coisas que deixa o navegador Amyr Klink irritado é chamá-lo de aventureiro.

Uma pessoa que sai de casa preparada para tudo que vai precisar durante três anos

não é um aventureiro. Como o risco é muito grande, tudo tem de ser bem planejado e

requer competência e bom senso". Amyr Klink prefere ser visto como um solucionador

de problemas e um gerenciador de projetos, o que torna evidente a abordagem prudente

diante dos problemas. O navegador envolve-se minuciosamente em tudo, custe o tempo

que custar. Manifesta pró-atividade diante de problemas que constituem, na verdade,

riscos. Sua abordagem frente aos projetos apresenta semelhanças com a de outros

entrevistados. O ciclo de vida de seus projetos envolve desde a criação do barco e de

seus equipamentos até a viagem propriamente dita, o que dificilmente ocorreria com

aventureiros.

2 Ver SCARANCE (1998). Ver também reportagem na revista Galileu, outubro de 1998, disponível no
site http://www.amyrklink.com.br. acesso em 18/0111999. Ver reportagem na revista Veja, 07 março de
2001, sobre os detalhes técnicos do barco.

http://www.amyrklink.com.br.
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Note-se a sua capacidade de decidir e a sofisticação de seu cálculo.

Provavelmente é a maneira de reduzir a incerteza através de informação e de oferecer

respostas aos riscos identificados durante a preparação. A liberdade para decidir serve

para evitar "direções perigosas". Ao que parece, os riscos deflagram nele um processo

psicológico de cautela e, ao mesmo tempo, de buscar solução para o desafio que

representam. Qual reação este processo poderia demandar? Uma hipótese é a

necessidade de realização, explorada no capítulo 3. Para ele, a inquietação é saudável,

pois determina o cuidado na gestão dos riscos e da incerteza. Ao que parece, é uma

forma de adquirir controle, paciente e cuidadosamente fomentada.

Há outra faceta de sua abordagem: a tentativa de evitar viés, ou de focar

tanto certos problemas que poderia negligenciar outros. Ou seja, a necessidade de evitar

o efeito paradigma (KUHN, 1996) quando afirma: "o verdadeiro perigo de um plano

está nos detalhes" (KLINK, 1992, p.40). Do mesmo modo que a metodologia

preconizada pelo PMI (2001) para a gestão de riscos sugere que os riscos são

interdependentes, o que obriga a tratá-los em conjunto e não apenas aqueles

considerados mais graves, Amyr Klink trata a todos com igual preocupação. Se há algo

que particularmente o preocupa, é a falta de percepção sobre os riscos mais banais. Este

pode ser o perigo dos detalhes encobertos nos planos. Novamente aqui ele ressalta a

importância da percepção de riscos.

Planejamento cuidadoso, mas flexível: esta é a estratégia para conviver com

imprevistos ou com problemas complexos. Tenta antecipar-se aos problemas e esta

antecipação fornece maior segurança e confiabilidade. Não seria a atitude heróica

daqueles que correm riscos '- muito pelo contrário - o que não retira dele a pulsão

empreendedora nem o bloqueia diante do desafio.

Há outra faceta de sua abordagem, como meio de enfrentar a complexidade:

a cognição. Quem dorme com os problemas ou considera quaisquer opiniões relevantes f
ou admite a complexidade dos componentes do projeto, revela um pensar mais

sofisticado, um talento que não é o do especialista. É a forma dele designar o

conhecimento tácito discutido na categoria Quase-transformação. A simplicidade da
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solução lhe parece o auge da sofisticação, pois é fruto de um sistema cognitivo bastante

sofisticado. Ao que parece, a simplicidade refere-se ao poder de síntese, o que pode

indicar o valor atribuído por Amyr Klink à clareza conceitual e à abstração.

Quando trata do brasileiro, o navegador sugere nossa afinidade com o perfil

empreendedor. Vê o risco como oportunidade, facetas diferentes de uma mesma noção.

Valoriza a curiosidade e habilidade de comunicação. Embora um viajante solitário, ele

também demonstra valorizar a habilidade de liderar equipes. Ao extrair o máximo das

pessoas, busca compartilhar o elevado nível de exigência para consigo, o

perfeccionismo.
.,

Amyr Klink desenvolveu essas habilidades convivendo com o pai, imigrante

libanês que morou em muitos países e cidades e teve muitos negócios, o que prova ser

empreendedor. Sua mãe é sueca, o que estabelece uma ligação curiosa: com ancestrais

tanto vikings quanto fenícios, ambos excelentes navegadores em seu tempo, Amyr

vinculou-se exatamente aos desafios do mar.

Em ensaio anterior (SABBAG, 1999b) foi levantada a hipótese de uma

abordagem ambivalente, como a principal responsável pelo sucesso de Amyr Klink. Em

primeiro lugar, ele concilia uma notável reflexão estratégica com a preocupação com

detalhes: enquanto os gerenciadores são treinados para as questões operacionais, levam

anos para desenvolver pensamento estratégico e quando o fazem perdem a habilidade

operativa, Amyr reúne a artesania com a afinidade por desafios. Outra ambivalência

concerne à preocupação técnica, mas acompanhada de um otimismo ou fé quase

místicos: empreendedores nunca tem a certeza de que suas opções serão bem sucedidas,

mas crêem e agarram-se ao sucesso. Amyr ressalta uma abordagem precavida com seus

planos, mas durante a execução demonstra a flexibilidade de uma competente

abordagem situacional: sobretudo, demonstra pró-atividade. Por fim, ele teme os riscos

e a incerteza enquanto sente-se ameaçado, mas comprova habilidade em determinar os

riscos que considera admissíveis.

Se um empreendedor, como visto no capítulo 3, prefere riscos moderados

aos riscos elevados, mas lança-se com ímpeto a realizar projetos singulares, tudo indica
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que sua verdadeira habilidade repousa no cálculo de riscos. Convencido de que o grau

de risco é aceitável, parte com determinação para a realização dos projetos. Amyr

afirmou: "porque um dia é preciso parar de sonhar, tirar os planos das gavetas e, de

algum modo, começar. [...] E eu parti como sonhara partir: preparado até os dentes"

(KLINK, 1992, p.26 e 40) e "mil vezes a perspectiva de enfrentar a pior tempestade do

que as mornas calmarias sem rumo, sem ir a lugar nenhum" (KLINK, 1992, p.123).

Serão projetos ou aventuras? O que busca: heroísmo? Em seus escritos,

Amyr sugere: "existe uma diferença entre viagens e aventuras. [...] Um rumo e um

destino fazem a diferença em qualquer situação. Sobretudo no mar. [...] E sei que as

viagens - não as aventuras - começam muito antes da data da partida, em lugares

muitas vezes estranhos" (KLINK, 1992, p.87).

Ao referir-se a outros aventureiros e suas proezas, cujos relatos em livros

coleciona e carrega consigo em suas viagens, esclarece: "histórias de heroísmo inútil e

falsa aventura, casos de bravura oca de quem não soube praticar o respeito cobrado

pelas regiões polares. Eu carregava um bom número desses relatos nas prateleiras do

Paratii. Mas carregava também outros tantos escritos de coragem e ousadia

verdadeiras, praticadas por homens que souberam negociar as dificuldades e o medo,

que tiveram competência para abrir caminhos pioneiros, descobrir lugares inéditos e

depois voltar para casa" (KLINK, 2000, p.16).

A abordagem de Amyr Klink o coloca preferencialmente nas categorias

Transição ou de Quase-transformação. Não nega a existência de incerteza, mas não se

apoia exclusivamente na concepção, planejamento ou habilidade técnica. A flexibilidade

durante a viagem, melhor dizendo, a abordagem situacional o coloca mais além da

categoria dedicada à adaptabilidade. Sua atenção exagerada a tudo quanto possa afetar o

projeto, inclusive levando em conta opiniões não balizadas representa um talento: a

cognição, a capacidade de concentração e o foco em objetivos.

Suas idéias tão bem articuladas causam sensação no ambiente empresarial,

sendo muito procurado para proferir palestras em empresas, o que demonstra aderência

ao contexto empresarial contemporâneo. Isto não se deve ao proselitismo de sua ação
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empreendedora, mas sobretudo à maneira com que enfrenta os riscos e a incerteza. Pode

constituir-se em um baluarte para a gestão, especialmente no ambiente de projetos

complexos e singulares. Singularidade que vê em tudo: "foi único esse dia como são

únicos todos os dias de um ano antártico, todas as oportunidades e todas as coisas que

acontecem nesse mundo" (KLINK, 1992, p.69).

4.4. A PERCEPÇÃO DOS RISCOS E DA INCERTEZA

o sistema de categorias proposto na seção 4.2 pressupõe diferentes

abordagens ou estratégias frente à incerteza dos projetos. Todavia, essas abordagens

podem simplesmente decorrer da forma como o projeto é percebido pelo gerenciador.

É de se supor que as respostas mais sofisticadas possam ser aplicadas

também a projetos simples, enquanto que as respostas mais singelas desafortunadamente

ainda sejam adotadas em projetos complexos, porém com resultados duvidosos a

comprometer a confiabilidade e efetividade da gestão. A incoerência estratégica pode

ser conseqüência de uma falha na percepção do gerenciador: se a ele não parecem existir

tantos riscos e incertezas, não haveria porque complicar a gestão. "Se não está

quebrado, não conserte!" ou "em time que está ganhando não se mexe" são máximas

que induzem à ilusão ou repetição de práticas legitimadas pelo uso.

Por essa razão, torna-se necessário verificar se os entrevistados demonstram

perceber a existência de riscos potencialmente prejudiciais (ou oportunidades atraentes)

em grande variedade. Evidentemente, os riscos percebidos diferem entre os

entrevistados pelo simples fato de que cada qual pode estar se referindo, em sua

peroração, a projetos muito diferentes e em diferentes campos de aplicação. Dessa

forma, é preferível qualificar o conjunto de riscos e incertezas, mais do que confrontar

quantitativamente as percepções de cada um. Alguns fragmentos adicionais das

entrevistas, bem como a repetição de fragmentos já apresentados, serão arrolados

abaixo, de modo a evidenciar a percepção:
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"Às vezes ocorrem [problemas] por questões de natureza
técnica, de equipamento que infelizmente não desempenha como
deveria desempenhar, apesar de ter havido as medidas
necessárias na expedição, mas nem todos os equipamentos
podem ser testados em fábrica, têm que ser testados dentro do
sistema. Problemas, às vezes, de ocorrência de fatos imprevistos
ligados, sei lá, às questões atmosféricas, questões de
transportes, ainda que, por mais que a gestão seja previdente e
precavida, normalmente não existem condições de custos para
poder cercar tudo de forma duplicada para poder impedir
ocorrências desse tipo. Fazem parte da vida de uma projeto
grande. Um contratista, por mais que você tenha selecionado
adequadamente na época em que você o contratou, por
questões, às vezes, alheias até ao próprio contrato e ao próprio
projeto, por outros problemas, entra em uma situação
financeira difícil. É uma coisa relativamente comum. Isso
implica decisões e estas decisões, nem sempre, são simples. São
decisões que têm impactos em custos aumentados, perdas de
folgas nos cronogramas - às vezes recuperáveis, às vezes só
parcialmente recuperáveis - que implicam, por vezes, em
recontratação de um subcontratista emergencial, implicam em
problemas contratuais com o próprio cliente que nos contratou.
E, portanto, são estas as decisões que diferenciam o gestor
médio do gestor com capacidade de gerenciar projetos
grandes" - A

"É através de ações de natureza comunitária que você pode
perfeitamente ter, desenvolver e liderar as pessoas que formam
o projeto, não até necessariamente a empresa, para ter atitudes
pró-comunitárias que ajudam a resolver até problemas de
natureza política, se você tem uma inserção boa na comunidade.
Se você não tem uma inserção boa, você pode não encontrar
apoio e, pelo contrário, encontrar rejeição" - A

"Num empreendimento desse tipo, os problemas são vartos.
Primeiro existem questões de interesse, interesse das pessoas
[...] Existem problemas de ordem financeira [...] Existe um
terceiro problema que é a questão do planejamento de
interfaces, ou seja, onde cada uma interfere no trabalho da
outra [...] Então você tem que administrar além de conflitos, a
logística de cada empresa, para evitar que uma não entre no
domínio da outra. O conflito maior que a gente tem, que talvez
seja uma desvantagem do sistema de gerenciamento, é você
apurar responsabilidades dentro de um empreendimento [...] Eu
acho que o risco maior que nós temos é o risco
responsabilidade. Responsabilidade técnica do processo e a
responsabilidade de fazer cumprir o contrato e os prazos" - F
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"Olhe, os fatores que a gente não consegue controlar em
primeiro lugar são os fatores de clima, de tempo. Nós não
conseguimos controlar a incompetência do construtor, do
empreendedor, do subcontratado, porque dentro de um
empreendimento desses, a gente não consegue formar uma
pessoa, uma empresa. A gente tem que tirar uma empresa e
colocar outra. A gente não consegue controlar um problema
financeiro que a empresa tem, porque ela não está tendo aquele
problema financeiro naquele dado empreendimento, ela tem na
organização, na instituição como um todo" - F

"Então os conflitos que existem em obra, são de duas naturezas
diferentes: primeiro é a questão de compatibilização de
projetos, cruzamento de informações. A segunda, de relação e
planejamento da obra" - F

"A habilidade do gerenciador: primeiro ele não pode criar um
clima de disputa dentro da obra e de conflito entre as
empresas" - F

"Quando você não prepara muito bem o terreno de entrada no
cliente da atividade gerenciamento é muito difícil que dê certo"
-G
"Precisa proteger esse dinheiro contra a quebra das empresas;
contra problemas de inundação em São Paulo, de inundação de
estradas" - G

"Eu diria que é outra velocidade, um grau de incerteza muito
grande. Eu acho que a gente tem que estar muito atento se nós
estamos com as ferramentas adequadas para esse novo universo
que está chegando" - J

"A incerteza é um risco tecnológico? É um risco de
desenvolvimento? É um risco de não conseguir captar recursos
no prazo?" - J

"Você tem os imprevistos da natureza chamados 'força maior',
então, fogo, incêndio e tal, você não tem muito o que fazer, a
menos assegurar um seguro adequado. Você está sujeito aos
atos de Deus e não tem nada afazer" - K

"O ambiente em que você opera no Brasil, em termos
tributários, de atuação de governo, legislação trabalhista e tal"
-K

"Então, eu acho que é muito saudável quando você fala em
processo de gestão, buscar essencialmente a diminuição de
risco, porque todo o resto está em volta disso. Todas as outras
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variáveis, elas têm, quando você fala em tempo, prazo e
desempenho operacional e econômico e etc., você está, no
fundo, falando as diferentes facetas de riscos associados, que,
no fundo, você tem" - P

"Então, o risco que me angustia não é o risc~ do negócio, mas
este risco que às vezes você não percebe, das coisas que não são
lineares - são especificas. Não são as mesmas para o
empreendimento todo. A gente avaliou todos os riscos de errar o
orçamento; de não ter o time adequado; de não ter as pessoas e
do sistema não dar certo. Todos estes riscos nós avaliamos, mas
o risco da exposição política de você gerenciar um contrato de
gestão de serviço público, a XYZ não avaliou" - R

Note-se que dos 13 entrevistados (exceto os esportistas), 7 explicitam riscos.

Todavia, os demais, mesmo quando não os explicitam, levam-nos em consideração

quando propõem certo tipo de respostas a eles. Optou-se por formar e apresentar uma

lista genérica de riscos e incertezas em projetos - Quadro 4.10 abaixo - que servirá para

o confronto com os riscos implícita ou explicitamente mencionados. Este quadro guarda

consistência com o Quadro 3.3, acrescido das sugestões de KLIEM & LUDIN (1997).

Observe-se que a própria falta de percepção foi encarada pelo sujeito R

como risco: para ser um gerente bem sucedido, "é ter esta percepção do que é

importante e do que não é". Alguns riscos e incerteza são específicos de certos campos

de aplicação, mas a maioria é comum a projetos desafiadores, complexos e singulares.

Infelizmente não é possível aferir se há percepção seletiva dos entrevistados, como

pesquisado por DEARBORN & SIMON (1958), pois a seletividade determinaria

preferências, que por sua vez afetariam as abordagens gerenciais. Mesmo sem analisar

minuciosamente o Quadro 4.10, percebe-se que os entrevistados demonstraram

percepção suficiente da incerteza, dos riscos gerenciais, da relação com stakeholders e

dos riscos operacionais. Somente os riscos empresariais foram pouco mencionados,

provavelmente porque descabidos para aqueles que atuam em gerenciadoras contratadas

para a execução do projeto.

Fontes de Incerteza e Riscos em projetos: Referências implícitas ou
explícitas:

i Incertezas do contexto: i
:. Força maior, calamidades, clima ! A, F, G, K
1. Ações governamentais, legislação, fundamentos econômicos ! A, G, K, P
i. Influência política I F, R
l..~_.)3.!~2.g.~..q~_.~.~.r.~.~q.<?..i.i.~.~~!.!~~~..~.~.!!:.~!.LJ~~L9.9_Ea.i~1._..__._..__._ __.__ ..l.~__._..__-- --.-..--.-------.-----..
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• Globalização
• Acidentes, sabotagem ou vandalismo
• Desconhecido, inesperado, imprevistos ou imponderáveis
• Falha na percepção de riscos
• Impactos social e ambiental

!~~~r~:~1~~~~~~~~:~~~i;~_~~~~~~!'_~2C~!l"-e.Ci!"~tcJL_~__ ~____
: Riscos empresariais ou organizacionais:
I. Risco do negócio
:. Reputação, confiabilidade, credibilidade
:. Falência; fusão/cisão; substituição de dirigentes
• Enfrentamento por concorrentes ou fornecedores

'. Fracasso de parcerias
i. Licenças, patentes, quebra de sigilo
i. Competição, na organização, entre projetos

IL
I A, B, C, K, J, R
iR
j

:B,K,R
: F, G:G

i Riscos da relação com stakeholders:
i. Conflito na relação com clientes ou empreendedores : A, C, F, G, H, J, K, P, R
• Conflito cultural ou de poder entre stakeholders . A, F, G, H, K, R

:. Severidade e antagonismo dos objetivos e das metas : A, B, C, F, G, P
i • Cliente pouco cooperativo, rígido, exigente, com expectativas I A

exageradas, com autoridade vacilante
• Conflito com financiadores ou patrocinadores j B, F, J
• Riscos derivados de compromissos contratuais ! A, H, RP : A, B, F, G, H
• roblemas com parceiros e subfornecedores : F, K, R

i. Compartilhamento de responsabilidades; ética : A, C
i. Relação com comunidade, impacto social e ecológl..:,.;ic~o~ j- ---i

! Riscos técnicos ou gerenciais:
!. Gerenciamento inepto, problemas na comunicação
:. Disfunções na equipe gerencial
! • Singularidade do projeto
:. Domínio e acessibilidade da tecnologia e metodologia
:. Fragilidade de uso das técnicas e sistemas gerenciais
• Perda de controle gerencial
• Mudanças de escopo ou mudanças extemporâneas

:. Perce ão; mentalidade; não a render com erros

! A, F, J, K, P, R
: A, C, F, G, J, K, R
IR
!A,B,C, F,G,H,J,K,L,R
) A, F, G, J, K, P, R
!A,B,C,G,P,R
! F, J
! A, C, G, J, K, L

! Riscos operacionais:
I. Erros na execução, concepção, suprimentos ou start-up
:. Complexidade do projeto e da execução
! • Defeitos precoces, problemas operacionais, confiabilidade,

baixa
:. Problemas de campo, interferências
:. Disponibilidade de espaço, infra-estrutura de apoio
• Conturbação em interfaces, compatibilidade projetos

engenharia .
i. Segurança
• Logística

:. Inadequação do pessoal, baixa produtividade :
l!..._.~.~9...g.L.J.r:n.P'!.i!!l~E~.!.~.9_ª.?_~eta.~._..9.~.:.g2:!.~.!g~2-e[.é:l3..c:??Jg.~.9Jid9j_~ _.._L._ .._ ___ __ ._.._ __ _.

,
IB,C,F,H,K,R
J

I B, F, K, R
Ic
!A,F

Quadro 4.10 - Relação ampliada de incertezas e riscos, e a percepção dos entrevistados.

Se os riscos arrolados são comuns a todos os projetos, pode-se conjeturar se

não seria o caso de incorporar as soluções eficazes a esses problemas ao repertório

tradicional da gestão. A resposta é negativa, principalmente pela presença de incerteza
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ou mesmo em razão da baixa probabilidade de ocorrência que certos riscos podem

apresentar, o que desaconselharia a adoção de medida prévia. Isto explica a razão pela

qual a gestão de riscos é praticada em uma base ad hoc.

4.5. SíNTESE: AS DIFERENTES ABORDAGENS

A Figura 4.6 abaixo sintetiza os esquemas adotados nas cinco categorias

resultantes. Como se observa na figura, admite-se a hipótese de que os projetos e as

abordagens sugeridas formam um contínuo desde os projetos mais simples e repetitivos,

com a correspondente abordagem similar à administração tradicional, até os projetos

complexos e singulares que requerem um gerenciamento bastante singular. Esta

hipótese pode ser acolhida na medida em que dentre as cinco categorias pesquisadas há

termos significativos que se repetem nas categorias adjacentes.

Note-se que o contínuo não significa necessariamente uma evolução, mas

serve para estabelecer diferenças entre as abordagens. Desse modo, quando muitos dos

entrevistados contribuem com mais de uma categoria, atuando, portanto, sobre uma

extensa faixa do contínuo, isto denota apenas repertório e diversidade de abordagens.

Com relação aos tipos de projetos, à esquerda da figura encontram-se os

projetos ditos pequenos e especializados. Há indícios de que sejam projetos isolados, já

que o contexto externo não é mencionado pelos entrevistados. Como envolvem

situações conhecidas, pois a experiência anterior é exigida, envolvem projetos típicos ou

repetitivos. Na seqüência do contínuo estão os projetos ainda com forte conteúdo

técnico, contudo aplicando tecnologia de ponta, o que introduz inovação. Há menção a

"situações fora do padrão", referindo-se ao desconhecimento relativo e à singularidade.

o segmento seguinte do contínuo envolve projetos complexos ou muito

grandes, cuja influência externa é significativa, apresentando "sistemas quase críticos",

ou seja, onde há menos certeza de chegar-se aos resultados esperados. Depois estão os

projetos não lineares e não específicos - os megaprojetos - e as situações de mudança e

crise. Por fim, o extremo do contínuo refere-se aos projetos desafiadores em que há
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mudanças rápidas e significativas. A dificuldade em gerenciá-los é tal que surgem

interferências, falta de sinergia, etc.

Já o contínuo de graus de risco é iniciado à esquerda com os riscos

conhecidos, e portanto, problemas usuais ou típicos de projetos pequenos e isolados.

Passa por estágios crescentes de complexidade e incerteza, até chegar a um estágio onde

os riscos são vistos como ubíquos e inerentes a projetos complexos. À direita encontra-

se o caso dos desafios de grande incerteza.

o contínuo de abordagem sugerida inicia-se pelo comando-e-controle e por

uma atitude burocrática que postula que todos devem cumprir procedimentos

estabelecidos. Passa depois pelo estilo do administrador taylorista que organiza, planeja,

compatibiliza projetos, audita, reparte riscos e estabelece margens de contingência. O

segmento seguinte do contínuo refere-se ao perfil do inovador, segundo Maccoby, e do

resiliente, segundo Conner: reage melhor à incerteza, busca adaptar-se, apresenta pró-

atividade, flexibilidade e sensibilidade. O contínuo e a figura são completados com o

perfil empreendedor cuja abordagem envolve o improviso criativo, o espírito

questionador e o conhecimento tácito.

A coerência do contínuo apresentado na Figura 4.6 pressupõe que nem todo

projeto tem a mesma natureza, hipótese sequer mencionada pelo PMI em sua norma que

pleiteia que todo tipo de projeto requer idêntico e universal gerenciamento. Surge a

hipótese de que mais do que o tamanho do projeto, é a ocorrência de riscos e incerteza

um importante determinante da abordagem ou estilo gerencial. Como afirma o sujeito P:

"Então, eu acho que é muito saudável quando você fala em processo de gestão, buscar

essencialmente a diminuição de risco, porque todo o resto está em volta disso. Todas as

outras variáveis, elas têm, quando você fala em tempo, prazo e desempenho

operacional e econômico e etc., você está, no fundo, falando das diferentes facetas de

riscos associados, que, no fundo, você têm".

Como há diferentes abordagens e estilos gerenciais, é de se supor que a

escolha e aplicação delas nos projetos relaciona-se, entre outros fatores, ao grau de

exposição aos riscos e à incerteza. É o que será explorado na discussão a seguir.
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5. DISCUSSÃO

"É preciso romper a casca para conhecer a semente"
-ANZIEUI

Karl POPPER (1967) sugere, em benefício do método científico, que os

problemas representam na verdade, conjeturas. De modo a evitar que o pesquisador crie

"salvaguardas" que permitam a generalização das conjeturas, este autor recomenda que

sejam escolhidas conjeturas mais "ousadas" ou de maior conteúdo, pois elas são menos

imunes à refutação. As refutações, em essência, tornam-se mais conclusivas e oferecem

espaço para novas conjeturas. No dizer de POPPER (1967: p. 47):

a) "É fácil obter confirmação ou verificação para qualquer
teoria, se é o que buscamos;

b) Só contam as confirmações que são predições arriscadas;
c) Toda 'boa' teoria científica implica uma proibição de que

certas coisas aconteçam;
d) Uma teoria que não seja refutável não é científica. A

irrefutabilidade não é uma virtude (como se acredita
amiúde) mas um vício;

e) Todo teste genuíno de uma teoria é um intento por
desmenti-la, por refuta-la. A testabilidade eqüivale à
refutabilidade. Mas há graus de testabilidade: algumas
teorias são mais testáveis, estão expostas a maior
refutação. Correm mais riscos, por assim dizer;

f) O juízo confirmatório não deve ser levado em conta,
exceto quando é resultado de um genuíno teste da teoria,
quer dizer, quando oferece um intento sério, mas
infrutífero, de refutar a teoria."

o problema da pesquisa é refutável em princípio embora não seja

suficientemente "atrevido". A discussão do material coletado demandará um "esforço

sincero", no dizer daquele autor, de refutação, que será empreendido neste capítulo.

A discussão começa indagando sobre a existência significativa de incerteza

em projetos. Em seguida, discute a importância de desenvolver uma taxonomia para

I Ver ANZIEU (1993).



237

projetos que leve em consideração a presença de incerteza, complexidade e riscos.

Depois questiona sobre a aceitação da incerteza pelo gerenciador de projetos. Nesse

ponto, interessa discutir se a abordagem do gerenciador frente aos riscos e à incerteza é

ativa ou reativa, intencional ou provocada. Alguns aspectos da metodologia gerencial

serão explorados: papel do planejamento; poder do relacionamento; valor da gestão de

contratos - trata-se de refletir sobre o sistema de gestão. Na seqüência, toma-se útil

comparar os gerenciadores aos esportistas entrevistados de modo a discutir a

importância real da técnica e, por conseguinte, da arte de gerenciar. Esta discussão

remete à relação entre a metodologia gerencial como um todo e a específica para a

gestão de riscos, para enfim, comparar o gerenciamento com a administração.

Concluindo, algumas digressões sobre o desenvolvimento da habilidade gerencial

servirão para caracterizar a sabedoria em enfrentar a incerteza.

5.1. HÁ INCERTEZA SIGNIFICATIVA EM PROJETOS?

o problema da pesquisa só é problema enquanto admitir a ocorrência de

incerteza e riscos em projetos em magnitude suficiente, por hipótese, para provocar

mudanças no método de gestão. Se a incerteza e os riscos fossem usuais ou corriqueiros,

por certo as formas tradicionais de gestão já os enfrentariam e não haveria porque

invocar problemas de percepção dos mesmos. Desde Taylor e Fayol, a boa prática da

administração visa exatamente prevenir e enfrentar os problemas usuais.

Mas esta antítese é falsa, pOIS embora um engenheiro possa encontrar

problemas semelhantes em quaisquer de suas obras (atrasos, erros na execução,

interferência das condições climáticas); os entrevistados, por sua vez, evidenciaram

riscos singulares como: uma inundação; o conflito cultural com o cliente, cuja

interferência passava a ser negativa; a incerteza que envolve o país diante do fenômeno

da globalização; problemas políticos, de reputação e credibilidade; fracasso de

parcerias; conturbação nas interfaces entre executores. Muitos manifestaram surpresa

diante de contingências ou novos problemas demonstrando que não vivem em um

mundo plácido e sim cambiante.
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Note-se que a incerteza e os riscos citados são interdependentes: cada um

deles pode afetar outros. Isto indica que não devemos tratar o Quadro 4.10 como apenas

uma lista, um apanhado de problemas: o efeito combinado desses riscos gera impactos

inesperados e imprevistos, potencializando a incerteza. O sujeito F trata dessa hipótese

ao mencionar um "emaranhado de problemas" e na seção 3.2,' refere-se a esta,

utilizando o termo complicação.

Por essa razão admite-se que sempre que houver muitos riscos aumentará o

grau de incerteza, a menos que o gerenciador detenha tal controle sobre cada um deles

que evite seu efeito combinado. Mas para isso seria preciso que o gerenciador

percebesse o conjunto de riscos e incerteza, sentindo-se ameaçado por eles a tal ponto

que decidisse fazer algo específico a respeito. O sujeito C trata do problema de

percepção ao mencionar: "você acorda e tem um susto", sugerindo em oposição, que o

gerenciador alimente uma permanente "listinha" de riscos.

Conclui-se que toda e qualquer atitude prudente, toda iniciativa específica

em resposta a problemas percebidos confirma a existência de riscos relevantes em

proporção significativa. E se há riscos, não haveria certeza do sucesso na gestão. E se os

riscos combinados ampliam a incerteza, confirma-se a necessidade de haver adequada

percepção sobre ambos, riscos e incerteza.

Como visto no tópico 3.1, Giddens sugere que no contexto atual as

avaliações de riscos tornam-se provisórias pois são dependentes da situação. Isto explica

a razão pela qual na Figura 4.6 a incerteza já está presente desde a categoria Repetição,

segunda à esquerda. A complexidade também estabelece maior interdependência entre

os riscos, como visto. Além do mais, se o ambiente contemporâneo apresenta riscos e

incerteza crescentes e se as organizações tornam-se cada vez mais complexas, é de se

esperar relevância cada vez maior para a gestão de riscos e incerteza.

Mas como é constituída a incerteza? É preciso compreendê-la para que seja

enfrentada com efetividade. O Quadro 4.10 apresenta uma simplificação: denominou

incerteza somente às conjunturas externas ao projeto, aos eventos que parecem

aleatórios sobre os quais o gerenciador não pode interferir ou controlar. Não deixa de

ser verdade, porém a discussão aqui sugere que por detrás dos riscos controláveis há
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também incerteza, seja sobre o efeito combinado, seja também pelo desconhecimento

preciso sobre a probabilidade do risco vir a se tomar realidade ou sobre a magnitude de

seus impactos.

Dentre todas as entrevistas, poucos fazem distinção entre risco e incerteza:

apenas o sujeito C separa riscos de imprevistos e o sujeito K afirma que muitas vezes o

imprevisto é, na verdade, uma imprevisão. Para B e P, a incerteza do empreendedor

pode tomar-se "certeza" se repassada contratualmente a um dos executores, porém

ignora que este repasse sempre terá como contrapartida uma elevação dos custos, já que

o executor só aceita a responsabilidade pela incerteza em troca de um sobrepreço.

Ignora também que, se nada for feito para assegurar a competência e a disponibilidade

necessárias do executor para enfrentar a incerteza, repassá-la a ele poderá simplesmente

agravar a situação gerando novos riscos. Contudo, no restante das entrevistas, a

incerteza e os riscos são tratados como um único fenômeno.

Conclui-se que não há forte distinção entre a noção de risco e de incerteza,

pois ambas estão igualmente presentes em projetos. Ou como RAFTERY (1994) sugere,

exposto na seção 3.2, a diferença é apenas de grau ou magnitude. A noção de incerteza

é, portanto, mais abrangente que a de risco e será adotada no restante da discussão.

A incerteza soma ao desconhecido o acidental, o inesperado, o imprevisto, o

imponderável, o conturbado e, enfim, o risco sistêmico, fruto de todos os riscos.

Embora deva ser compreendida como uma totalidade, é importante identificar alguns

estruturantes (drivers) da incerteza. O Quadro 5.1 compara os dois extremos do·

contínuo apresentado na Figura 4.6, no trecho que representa riscos e incerteza. Este

quadro serve-se dos seguintes elementos: conhecimento, detecção, interdependência,

controle e impactos. Entre os dois extremos, considera-se que existem condições

intermediárias, mas optou-se por não teorizá-las.

Note-se que as condições à esquerda do quadro compõem um círculo

virtuoso, contribuindo positivamente para a gestão: coisas isoladas, mensuráveis e

fáceis de detectar, com impactos imediatos e sob a responsabilidade direta do

gerenciador - vê-se que podem ser facilmente solucionados. Por outro lado, a coluna da

direita denota um círculo vicioso, aguçando a instabilidade, as crises difíceis de
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solucionar, etc. De um extremo a outro do contínuo ocorre uma inversão, em algum

ponto intermediário. Ou seja, mesmo não havendo diferenciação entre os conceitos de

risco e incerteza, modelos de gestão de maior efetividade devem ser substancialmente

diferentes nas condições à esquerda e à direita do Quadro.

Mensurável
Controlável (experiência, repertório)

Soluções simples, fáceis e eficazes
Soluções de prevenção
Por ser controlável, gera estabilidade
Responsabilidade direta do
gerenciador

Respostas situacionais e
contingenciais
Crises demandam planos de fuga ou
de recuperação
Anulam esforço de prevenção e boa
prática de gestão
Tornam obsoletas soluções usuais
Provocam descontinuidades e
rupturas

nsabilidade indireta

Fácil: torna-se previsível e controlável

Riscos isolados, puramente técnicos Riscos sistêmicos
Conturbação e complexidade
reduzem a certeza do sucesso

Usualmente é temporário
Usualmente imediato
Impacto estável
Prazo suficiente

Quadro 5.1. Elementos estruturantes para o contínuo entre risco e incerteza.

Esta conjetura levanta novas questões: se há incerteza e não apenas riscos, o

peso atribuído a questões atitudinais permanece o mesmo ou deveria ser ampliado? A

metodologia de gestão de riscos contempla também a incerteza? Com perspectiva de

igual efetividade? Como os demais processos gerenciais reagem à ocorrência da

incerteza? É o que será discutido nos tópicos seguintes.

5.2. PROJETOS DEMANDAM UMA TAXONOMIA?

Tradicionalmente as organizações classificam seus projetos por campo de

aplicação ou pelo seu porte. Projetos de infra-estrutura de um lado, projetos de sistemas

de outro e de desenvolvimento de novos produtos em outra categoria. Ou então:
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projetos de valor superior a R$ 100 milhões, projetos entre R$ 10 e R$ 100 milhões, etc.

Há quem reparte seus projetos pela duração: longo, médio, curto e curtíssimo prazos.

Ao que parece, a finalidade dessas classificações seria a de enfatizar a

rentabilidade potencial ou a sustentabilidade ao longo do tempo da carteira de projetos.

Não estão relacionadas aos atributos da gestão, pois é forçoso reconhecer as

contradições dessa classificação. Há projetos simples embora de longo prazo, como por

exemplo o sistema de saneamento de uma cidade como São Paulo. Há projetos breves

embora complexos, como os projetos relativos ao "bug do milênio". Há projetos de

médio valor, como a implantação de um sistema do tipo ERP - Enterprise Resource

Planning para a gestão integrada do negócio, mas que são bastante complexos e

interdisciplinares. E assim por diante.

Por essa razão, torna-se necessário desenvolver uma taxonomia para

projetos que leve em consideração os principais requisitos de gestão, de modo a servir

ao próprio aprimoramento do gerenciamento. Entidades como o PMI pouco interesse

dedicaram ao tema (PMI, 2001), provavelmente como uma forma simplista e pouco

madura de defender a aplicação integral da metodologia de gerenciamento em quaisquer

casos. Somente no ano 2000, o PMI formou uma comissão de trabalho para estudar o

tema, não tendo sido gerada até o momento qualquer recomendação a respeito'.

Dentre os poucos pesquisadores que se dedicaram ao tema, destacam-se

SHENHAR & LAUFER (1995) e SHENHAR et al. (1997), cujo modelo de

classificação é triaxial, baseado em três dimensões: cadência de execução (pace no

original), incerteza e complexidade. Não é fácil perceber a razão adotada pelos autores

para a escolha desses três fatores em lugar de outros igualmente importantes.

o que a presente pesquisa sugere é que a complexidade, os riscos e a

incerteza são fatores determinantes para a classificação de projetos, como demonstra a

faixa contínua relativa a projetos na Figura 4.6. Mas não arranjados da forma como

Shenhar e colegas o fizeram, até porque a incerteza não é variável independente: a

maior complexidade e ritmo requerido para a execução contribuem para ela. Assim,

2 Ver http://www.pmi.org.

http://www.pmi.org.


242

conclui-se que o principal fator para a classificação de projetos é o grau de incerteza

existente. Por sua vez, a incerteza em projetos deriva de três fatores significativos:

singularidade, complexidade e desafio, este último representado pela severidade das

metas e objetivos.

A complexidade aqui é encarada como o oposto da simplicidade: quanto

maior o número de atividades, de interdependência entre elas ou de executores, maiores

serão os problemas de comunicação, de tomada de decisão, de coordenação, de controle,

de planejamento, etc. - resultando em maior dificuldade para a gestão. Quanto mais

complexo o sistema e a estrutura organizacional, menor a chance de sucesso da gestão e

assim por diante. É possível redefinir e reorganizar os riscos apresentados no Quadro

4.10, agrupando os fatores que promovem a complexidade no projeto. São eles:

• Especialização: projetos multi ou interdisciplinares;

• Tecnologia ou metodologia complicadas;

• Incompatibilidade entre documentos de concepção de projeto;

• Escopo complexo, ou seja, atividades múltiplas ou complexas em si mesmas;

• Forte interdependência entre atividades ou processos';

• Número de executores, com elevada especialização entre eles;

• Execução conturbada; interferências externas; conflitos;

• Múltiplos stakeholders com interesses ambíguos ou antagônicos entre si;

• Estratégia de via rápida (jast track) de execução: atividades sobrepostas ou

executadas em paralelo;

• Organização complexa e não focada em projetos (grandes hierarquias, matricial,

grupos-tarefa, redes); interfaces complicadas entre setores da organização;

• Diversidade de fontes de financiamento (project finance, por exemplo);

• Trabalho em equipe, equipes autogerenciadas ou células, cujo processo grupal

demanda mais que a subordinação hierárquica;

• Legislação ou regulamentação complexa, ambígua ou incongruente;

• Execução geograficamente dispersa;

• Logística complicada;

• Diversidade cultural, ou ambigüidades da cultura local.

3 Ver BIEZUS et al., 1986.
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Por outro lado, a singularidade promove a incerteza quando o projeto

envolve algum tipo de novidade ou condição extraordinária, ou o gerenciamento

apresenta uma conjuntura única de execução. Estabelecem singularidade:

• Fragilidade no domínio da tecnologia ou da metodologia adotadas;

• Desconhecimento;

• Falta de competência gerencial em projetos, em relação a mudanças, etc.;

• Grau de inovação, mudança ou transformação que desafia os objetivos";

• Atos de governo, influência políticas, condições econômicas ou trabalhistas;

• Condições climáticas não corriqueiras e motivos de força maior;

• Condições acidentais ou extraordinárias durante a execução;

• Ação dos concorrentes influenciando as estratégias adotadas;

• Mercado competitivo desenvolve pressão de clientes, fornecedores, etc.;

• Competição por recursos entre projetos da mesma organização.

o terceiro estruturante corresponde ao grau de desafio, representado pela

severidade de objetivos e metas. O fator aqui considerado leva em conta a maior

dificuldade, e portanto chance de insucesso - a incerteza - quando o prazo de execução

é sobremaneira curto; não há folgas ou margens nos orçamentos ou nos recursos

alocados. Há situações em que o sucesso é obrigatório, do tipo "vencer ou vencer",

quando a incerteza é ainda maior. Portanto, são determinantes da severidade:

• Excesso de ambição ou pretensão; desafio;

• Imposição de sucesso na execução do projeto ("vencer ou vencer");

• Inflexibilidade de stakeholders em suas necessidades e exigências;

• Duração longa demais ou seu oposto, urgência";

• Cronogramas, orçamentos ou especificações técnicas quase inviáveis ou impossíveis

de realizar;

• Ritmo de execução sobremaneira acelerado, mais rápido que os controles;

4 Ver MORRIS & HOUGH, 1987, p.216.

5 Ver MORRIS & HOUGH, 1987, p.220.

6 Ver MORRIS & HOUGH, 1987, p.229.
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• Restrições financeiras, legais e contratuais significativas;

• Escassez de recursos: pessoal, suprimentos, equipamentos ou recursos financeiros;

• Severa condição geofísica, ambiental ou sócio-política;

• Instabilidade política, econômica ou social condicionando respostas;

• Situações de desastre iminente, crise aguda, tragédias, catástrofes, etc.

Definidos os promotores da incerteza, é possível criar uma representação

visual desta em projetos, como uma figura volumétrica disposta em um gráfico tri-axial,

denominada "cubo da incerteza", como demonstra a Figura 5.1 abaixo. Por que

representar a incerteza na forma de um cubo? Porque o que importa é o efeito

combinado dos três fatores, melhor representado pelo volume da figura do que por um

vetor, como Shenhar havia proposto.

Em trabalho anterior (SABBAG, 1999a) foram classificados dois tipos de

projetos, exemplificados na figura. Um projeto típico de Pesquisa e Desenvolvimento,

ou mesmo o desenvolvimento de um sistema informatizado, pode apresentar elevadas

singularidade e complexidade, embora com folga nas metas, como mostra o exemplo

(A). Se há recursos, prazos e orçamentos suficientes, a incerteza relaciona-se mais à

inovação, à falta de tecnologia, ao desconhecido e aos imprevistos, bem como à

multidisciplinaridade das atividades.

COMPLEXIDADE
COMPLEXIDADE

SEVERIDADE DAS
METAS

Figura 5.1. (A) Cubo da incerteza de projeto de Pesquisa e Desenvolvimento; (B) Cubo
da incerteza de fusão de empresas ou implantação de ERP.

o exemplo (B) da figura envolve a execução de projetos do tipo: "bug" do

milênio, fusão de empresas ou mesmo a implantação de software integrado do tipo ERP,
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que apresentam usualmente as maiores dimensões do cubo. A singularidade é óbvia:

nunca foram feitos antes, são afetados pelo contexto, representam um enorme desafio

tecnológico e gerencial. A complexidade deriva dos inúmeros executores, diversidade

cultural, estratégia de implementação rápida (jast track) e arquitetura organizacional

complexa para o sistema gerencial. A severidade dos objetivos, no 'caso do software,

pode resultar da adoção da estratégia "big bang" (implantar todas as mudanças de

chofre); no caso do "bug" do milênio, pode ser conseqüência do início tardio de sua

implementação.

Esquematicamente, a diferença volumétrica entre os cubos do exemplo (A)

e (B) denota o menor e o maior grau de incerteza associado. Não há maneira de calcular

com precisão a incerteza, portanto a figura visa apenas demonstrar graficamente o efeito

de um aumento em quaisquer das dimensões sobre a incerteza como um todo.

o cubo da incerteza pode tornar-se um bom instrumento de classificação de

projetos. Pode também, como foi antes usado (SABBAG, 1999a) servir para a reflexão

estratégica, visando desenvolver estratégias executivas para mitigar o cubo e portanto, a

incerteza. Por exemplo: subdividir o projeto em módulos ou fases permite reduzir a

dimensão da severidade dos prazos; contratar consultores experientes permite reduzir a

singularidade; adotar processos padronizados e simplificados reduz a complexidade.

o cubo da incerteza pode determinar o grau admissível de incerteza em

projetos de tal modo que a organização decida pela continuidade ou não da execução

deles. Outra maneira de utilizar esta ou outra forma de classificar projetos em relação a

atributos de gestão é a possibilidade de aferir a escolha de gerenciadores de projetos.

Um gerenciador com atributos que resultem em maior aceitação de projetos complexos

e singulares, por exemplo, tenderia a apresentar melhor desempenho nesse tipo de

projetos, e poderia ter desempenho fraco ou insuficiente em projetos simples, isolados e

repetitivos - e vice-versa. Mas isso implicaria em reconhecer que a aceitação da

incerteza influencia a qualidade e efetividade do gerenciamento.

De que modo o cubo da incerteza poderia ser aplicado aos projetos

considerados pelos entrevistados? O sujeito F refere-se à implantação de

supermercados, cujo cubo eqüivale a um paralelepípedo: alta severidade de objetivos,
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mas baixas singularidade e complexidade. O sujeito D refere-se a projetos de

manutenção industrial, cujo paralelepípedo apresenta elevada singularidade, mas baixas

complexidade e severidade de objetivos. Em ambos os casos, a incerteza resultante é

menor do que nos projetos exemplificados pelos demais entrevistados que tratam de

projetos bastante singulares, complexos e desafiadores. Para demonstrar o fato, basta

rever as organizações a que pertencem apresentadas no final do capítulo 2: ABB fornece

equipamentos elétricos de grande porte para geração de energia; Promon fornece

sistemas de telecomunicações; Bechtel e Camargo Corrêa atuam em megaprojetos de

construção pesada; Jaako Põyry com projetos complexos de indústrias; Ernst & Young

refere-se a consultorias singulares. Quanto às demais, são gerenciadoras de projetos de

infra-estrutura, habitualmente no setor público.

Se os projetos mencionados são típicos para cada um desses entrevistados,

esta condição de incerteza poderia induzir determinando proporcionalmente a classe de

respostas. No quadro 4.2 o sujeito F é um dos poucos entrevistados restrito ao extremo

de menor risco no contínuo de categorias, enquanto o sujeito D é exceção, figura no

extremo oposto, mas por conta de uma única contribuição relativa à ambição de sua

carreira profissional.

5.3. HÁ ACEITAÇÃO DA INCERTEZA? EM QUE CONDIÇÃO?

WIDEMAN (1992: p.VIII-3) comenta estudos de Slovic e Covello que

sugerem que as pessoas correm riscos diariamente, consciente ou inconscientemente e

algumas vezes deliberadamente em busca de prazer ou prestígio, por exemplo, ao

praticar esportes ditos "radicais". Ou seja, gerenciam riscos. O problema é que os

julgamentos delas sobre os riscos diferem dos obtidos por métodos quantitativos. Pior, o

capítulo 3 também afirma que fatores emocionais e não lógicos afetam a percepção de

riscos: quanto menos familiar e de impacto mais dramático tenderá a ser julgado como

risco elevado ou considerado inaceitável. Este autor sugere que o fator primário a afetar

a percepção é o senso de controle pessoal sobre o risco. •.
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Como exemplo, Klever Kolberg, quando perguntado sobre os riscos do

Rally Paris-Dakar respondeu que não havia nenhum risco. Diante da surpresa do

pesquisador, ele completou: "quando você vai planejando, treinando, etc., então, o

risco diminui". Ou seja, se o gerenciador oferece respostas adequadas aos riscos e faz

disso uma prática consistente, ele passa a não mais enxergar riscos. Não é que os riscos

não mais existam, pois raramente se consegue eliminá-los, porém ele já os teria sob

controle e crê que sua exposição aos riscos diminuiu.

A literatura sobre gerenciamento (management) é pródiga em sugerir a

necessidade de "assumir" riscos, e muitas vezes sem explicar o que isso significa: seria

atrair para si a responsabilidade por gerenciá-lo? Se for essa a interpretação, é pouco,

não há como evitar expor-se a riscos, portanto todos os gerenciam. Pior mistificação

ocorre quando se busca classificar o gerenciador, como sugerem, entre muitos outros,

KLIEM & LUDIN (1997: p.23), entre os que aceitam o risco (também conhecidos como

"risk-takers" e no caso extremo, "risk-lovers") e os que rejeitam o risco ("risk-avoiders"

e no caso extremo "risk-averse"). Como explicado a seguir, esta classificação serve

mais para estigmatizar do que para promover o conhecimento sobre o tema.

Na verdade, a aceitação de risco é situacional: não é incomum que um

praticante de esporte "radical" aplique suas economias em investimentos com baixo

risco, o que pareceria contraditório. Ou o oposto: capitalistas de risco com receio de

voar em aviões. Outro exemplo: MacCRIMMON & WEHRUNG (1986), ao pesquisar

executivos financeiros, concluíram que eles arriscam mais nas decisões empresariais

que nas decisões de suas finanças pessoais, indicando que a aceitação do risco poderia

decorrer da perda potencial em cada caso.

A figura 5.2 abaixo sugere, para situações em que o risco aumenta

gradualmente, quais seriam as curvas de aceitação de risco dos dois estereótipos citados

acima. Note-se que aquele que aceita riscos demonstra aceitação elevada até chegar a

um risco mediano, a partir do qual sua aceitação cai primeiro lentamente e depois

abruptamente na região dos riscos elevados. O que rejeita riscos, em oposição, aceita

plenamente o risco nulo; até mesmo na região dos baixos riscos, sua aceitação cai

7 Ver anexo.
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abruptamente e à medida que o risco torna-se mediano a aceitação cai ainda mais,

chegando a zero num grau de risco inferior ao equivalente daquele que aceita riscos.

Ambas as curvas são freqüentes na literatura (BROMILEY & CURLEY,

1992, p.102; RAFTERY, 1994), que chega a cunhar um perfil das pessoas neutras,

traçando uma reta na região intermediária entre as duas curvas. Este perfil é uma ficção,

pois não evidencia se uma pessoa neutra a riscos e incerteza (o que deve ser raro) reduza

linearmente sua aceitação à medida que os riscos tornem-se maiores.

r: ATRAI DOS PELO RISCO ("RISK-TAKER')

.........
......

~ -.
PERFIL SUGERIDO

. .

AVESSOS A RISCO ("RISK-AVOIDEFt) ............. . :

RISC

Figura 5.2. Aceitação em relação aos graus de riscos (SABBAG, 1998).

o que aqui se propõe como novidade é a curva dos gerenciadores comuns

(perfil sugerido na figura), e não de estereótipos, pois se admite que ninguém é

permanentemente risk-taker ou risk-avoider. Para graus de risco baixos, a atitude

habitual tende a eqüivaler à de quem aceita riscos; para riscoslincerteza elevados, a

atitude se assemelha à do avesso a riscos. Haveria, portanto, um ponto de inflexão na

curva na região intermediária do gráfico. Cada gerenciador deve ter um ponto a partir

do qual não é mais admissível correr riscos.

Esta proposição enfrenta a controvérsia entre inúmeras pesquisas sobre o

empreendedor, algumas delas postulando que este manifesta aceitar riscos, enquanto

outras pesquisas, de McClelland inclusive, sugerem a preferência por riscos moderados.

Há outra forma de compreender esta controvérsia: ao que tudo indica, a aceitação de
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riscos e incerteza está relacionada à qualidade do cálculo de riscos. Portanto, o que

distingue um empreendedor seria sua competência no cálculo de riscos, rejeitando

aqueles que estão totalmente fora de seu controle ou cujo cálculo, mesmo que implícito,

indique uma 'maior exposição a conseqüências adversas. Nesse caso, calcular riscos

significa determinar o nível de exposição a situações consideradas exageradamente

adversas ou perigosas.

Contudo, não basta calcular o grau de exposição, a aceitação dos riscos e da

incerteza requer também que se desenvolvam respostas a estas situações. A qualidade

presumida das respostas obtidas poderá determinar a eliminação de riscos, o seu

controle e mitigação ou mesmo a aceitação deles, seja ela ativa ou passiva, como visto

no tópico 3.5. O que se pode inferir a partir da figura é que empreendedores notáveis

como Amyr Klink, manifestam um ponto de inflexão em seus gráficos presumidos mais

à direita que uma pessoa comum, ainda que pessoalmente ele se considere avesso a

riscos (como muitos empreendedores igualmente se consideram).

A curva sugerida simboliza o desafio do gerenciador: deslocar o ponto de

inflexão mais à direita, isto é, ampliar a região em termos de grau de riscos em que se

sente confortável para enfrentá-los. E a solução para isso envolve aumentar o controle

pessoal sobre situações de risco. Mas como controlar a incerteza?

No capítulo 3 foram mencionados autores que defendem a importância da

autoconfiança e da ilusão de controle. Também foi dito que a experiência desenvolve

familiaridade e portanto, algum grau de controle sobre riscos. Mas KOGAN &

W ALLACH (1964, p.197) indicam que aqueles que não aceitam a incerteza tendem a

fazer julgamentos extremos (mecanismo do "tudo ou nada") quando forçados a ela. Por

exemplo, burocratas quando premidos a assumir riscos em demasia podem comportar-se

como jogadores inconseqüentes, já que não presumem poder controlá-los. Dotados de

métodos para lidar com a incerteza e portanto tolerá-la, poderiam preservar sua atitude

cautelosa ao mesmo tempo em que poderiam oferecer, sem estresse, respostas efetivas.

Controlar ou não controlar riscos e incerteza parece ser a questão crucial,

desde que aceitemos a noção de controle discutida no capítulo 3: "acreditar que se tem

à disposição uma resposta que pode influenciar o resultado de um evento" (TRIMPOP,
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1994, p.162). Contudo, não se aceita aqui o controle ilusório ou a autoconfiança como

soluções funcionais para ampliar a tolerância à incerteza.

o que realmente aqui se propõe é a assimilação de, uma sólida metodologia

para a gestão de riscos/incerteza, como melhor maneira de deslocar o ponto de inflexão

do gráfico mais à direita. É a criação de um repertório de respostas testadas em

experiências similares e a ampliação do conhecimento sobre riscos a real solução para a

questão. Da mesma forma, KERTZ & THOMAS (1983, p.xii) sugerem que o progresso

científico pode ser definido como a habilidade de correr maiores riscos, e este é a

principal meta da ciência gerencial: prover conhecimento e compreensão de riscos

alternativos e expectativas alternativas, evitando ou corrigindo precocemente decisões

erradas ou inadequadas.

Portanto, classificar os gerenciadores entre "risk-takers" e "risk-avoiders"

pode representar um desserviço ao desenvolvimento da metodologia gerencial.

Compreender as condições em que há aceitação e tolerância a riscos e incerteza parece

um caminho mais fértil e promissor. Diversos autores em psicologia, dentre eles

ROKEACH (1972), buscaram relacionar as atitudes a questões de inteligência e

personalidade. Ao invés de referir-se a quem, o caminho aqui delineado opta por referir-

se a quando, isto é, em quais situações ou condições evidencia-se uma atitude de

aceitação.

5.4. A ABORDAGEM É INTENCIONAL OU É REATIVA?

É importante refletir sobre as reações dos entrevistados à ocorrência de

riscos e incerteza: serão ativas ou reativas? Serão intencionais, ocasião em que o

gerenciador deliberadamente busca enfrentar riscos e seus impactos, ou será corretiva,

agindo só quando necessário, quando problemas concretos assim o exigirem? Estas

questões remetem a outra questão: quando preferem agir? No momento em que o risco

converte-se em problema real ou desde antes, quando era uma possibilidade abstrata?

Novamente as questões referem-se a atitudes, mais do que a conhecimento

ou habilidade de uso das técnicas de gestão. Se a abordagem fosse intencional, denotaria
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uma atitude precavida, prudente ou cautelosa, o que não significaria covarde ou avessa a

riscos, note-se. O sujeito J aconselha "não ficar aterrado pelas incertezas, mas

consciente da quantidade das incertezas que tem". Por outro lado, a abordagem reativa

se evidencia no popular: "deixa estar para ver como é que fica" e denota um otimismo

e autoconfiança que seriam adequados não fossem tão incertos os resultados desse

comportamento aventureiro. Quem age assim resigna-se à inconstância de resultados -

o que, na prática, corresponde à aceitação passiva das contingências. Muitas vezes essa

passividade deriva de fatalismo ou locus externo de controle.

Se o efeito dos riscos e da incerteza pode ser tanto positivo quanto danoso, a

pró-atividade - prontidão para agir desde o momento em que se percebe a existência

deles - deveria ser a atitude mais favorável. O sujeito A recomenda "identificar de

forma correta os riscos, sem fugir deles", "não ter receio de ser pró-ativo" e "você

precisa saber virar a seu favor os lados negativos de sua operação", porque "nem

todos os dias os ventos estão a favor". K deseja "ter uma equipe esperando que as

coisas possam dar errado". J indica: "eu não me sinto confortável enquanto eu não dou

conta". R incomoda-se: "esse é o risco que me angustia, aquele que você não avalia".

P alerta que "não se pode pretender que as coisas acontecem naturalmente. Elas

passam a acontecer naturalmente quando você conseguiu organizar para tal".

Essa prontidão favorece a prudência: C advoga um Planejamento &

Controle que permita que "o diretor do projeto tenha uma visão antecipada da situação

e não uma visão estática". R afirma: "o que é o projeto? O projeto é pensar antes".

Nas duas categorias iniciais, Ilusão de ordem e Repetição do tradicional, há

inúmeras ocorrências da expressão "tem que ... ", como explorado no capítulo 4. Elas

poderiam indicar uma resposta passiva a ameaças externas e não a pró-atividade

expressa nas frases acima. C indica que "tem que ser carismático, conseguir motivar as

pessoas" ou "você vai ter que avaliar todo esse risco". L sugere que '''o que fazer' e

'como [azer" podem interagir, mas para isso "têm que ser visíveis, têm que ser

explicitados, têm que ser identificados". Nessas categorias, percebe-se que as falas

expressam necessidade e obrigação, não são respostas situacionais. Tudo leva a crer que

experiências negativas no passado possam ter levado os gerenciadores a prescrever

certos atributos de projetos que julgam aceitáveis e prescrever competências requeridas
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de gerenciadores. Nesse caso, confirma a hipótese de que são categorias conservadoras.

Outra hipótese que mereceria reflexão: nessas categorias a incerteza não seria uma

espécie de tabu?

Já a categoria Modificação apresenta ambivalência: ora se afirma o "tem

que ... ", "você precisa ... ", "é... "; ora as certezas cedem espaço à dúvida quando as falas

" n fi" fi d"" h . " "11 /\ dexpressam se..., e uma orma e..., eu ac o que o importante e..., voce J2!2lJ&

fazer ... ", "outra questão é... " e "talvez ... ". Esta ambivalência confirma a essência dessa

categoria que é oscilar entre soluções testadas e consagradas - conservadoras por assim

dizer - e soluções adaptadas ou aperfeiçoadas, então sugeridas.

A categoria Adaptação apresenta menor ambigüidade: poucos expressam o

"tem que ... " e o "você precisa ... ". Na maioria das falas aparecem: "eu acho que ... ", "nem

sempre ... ", "a condição de ... ", "a visão que eu tenho é... ", "obriga você a... ", "se você

tive r... ". Quando tratam de crises, é de se supor que existam necessidades prementes e

atitudes firmes e categóricas como reação a situações agudas, críticas ou perigosas. A

hipótese aqui levantada é que não se tratam de respostas conservadoras, de evitar certas

situações ou comportamentos; são respostas firmes porque pró-ativas, com o sentido de:

"algo precisa ser feito a respeito!". Nota-se também a redução das certezas e das

convicções, como se os entrevistados reconhecessem haver outras possibilidades.

Manifestam nuanças, distante do dogmatismo da primeira categoria.

Por fim, a categoria Quase-transformação abusa do condicional: "eu

arriscaria ... ", "quando ... você é obrigado a... ", "você pode ... desde que ... ", "tende a... ",

"será que ... ", "eu diria que ... ", "eu acho que ... senão ... ", "eu gosto de... ", "eu tenho uma

teoria que ... ", "eu colocaria ... ", "então eu vejo ... ", "se nós ficarmos.: então é

preciso ... ", "eu não me sinto ... mas enquanto ... ", "a gente usa ... mas evita ... ", "0 que a

gente consegue contribuir é... ", "uma de nossas técnicas ... ". Em alguns casos há dúvida

ou reticência manifesta. Na maioria dos casos, as falas demonstram uma afinidade com

o comportamento situacional e com a relatividade da verdade. Há evidências de que a

escolha se dá a partir de um elenco de alternativas cogitadas e não de respostas

categóricas, como nas categorias iniciais. Nota-se, também, a constatação do papel da

percepção dirigindo as escolhas. Embora denote resultados duvidosos, não se pode

afirmar que no conjunto esse léxico representa receios ou medos. Pelo contrário, a
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hipótese que surge é a de que demonstram um certo tipo de pró-atividade, enquanto

prontidão para compreender em maior profundidade o contexto que passa a ser

enfrentado contingentemente, ou por aproximações sucessivas (ajuste de respostas), ou

por experimentação. Reforça a idéia que deu nome a esta categoria: Quase-

transformação, pois delineia um novo caminho, enquanto critica os tradicionais.

Portanto, a dicotomia não parece ser entre abordagens ativas e deliberadas

versus abordagens reativas ou provocadas. Todas as categorias demonstram ambas as

abordagens. A diferença entre as duas primeiras e as duas últimas categorias parece ser

uma orientação positiva ou para oportunidades, no caso das categorias Quase-

transformação e Adaptação, enquanto que as categorias Ilusão e Repetição denotam

uma orientação oposta, de evitar adversidades.

Servindo-se dos conceitos de SORRENTINO & RONEY (2000) expostos

no capítulo 3, foi possível estruturar o Quadro 5.2 abaixo, que compara as respostas

ativas e reativas evidenciadas nesta pesquisa frente a cada orientação.

Orientadas para a INCERTEZA: SITUACIONAL PRÓ-ATIVA e CONTINGENCIAL

(avessa à incerteza)

(prontidão para agir)(otimismo, autoconfiança)

Orientadas para a CERTEZA: CONSERVADORA PRUDENTE

(precavida e cautelosa)

Quadro 5.2. Respostas ativas e reativas conforme a orientação para a certeza ou
incerteza.

Significa que os entrevistados UO - orientados para a incerteza

demonstraram maior prontidão para agir face à incerteza. Suas abordagens demonstram

um processamento sistemático de informação ou ao menos, um esforço cognitivo.

Frente aos imprevistos e ao acidental, demonstram otimismo, ou seja, confiam em que

as respostas situacionais possam mostrar-se efetivas. Não mencionam, ou desdenham,

os riscos conhecidos e controláveis, supondo-os corriqueiros e, portanto, merecedores

de respostas corriqueiras. Não são só reativos, sua pró-atividade é demonstrada quando

elaboram respostas que visam modificar a situação (mas que não são consideradas
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respostas preventivas) e os planos contingenciais. Nesse caso, pode-se afirmar que

também busquem oportunidades, quando elegem certos riscos sobre os quais sugerem

competências.

Já os orientados para a certeza - CO, demonstram preocupação em

compreender riscos conhecidos, desejosos de aprimorar suas respostas a eles. Evitam a

exposição a imprevistos, riscos e incerteza em geral. Adotam uma atitude de precaução,

cogitando prévia e minuciosamente as respostas requeridas. Mas se surgem imprevistos,

ou mesmo se as respostas aos riscos não forem eficazes e os riscos vierem a ser

convertidos em problemas reais, sua atitude diante deles é conservadora, avessa aos

problemas emergenciais ou em que há possibilidade de perda de controle. O sujeito G

afirma que o "planejamento capta situações caóticas", mas nada indica sobre o que

fazer nesse caso. São prescritivos até mesmo ao delimitar o contexto: "empreendimento

com muito risco não pode existir", sugere G. Nesse caso, a resposta ativa pode ser

desistir do projeto. Sujeitos CO não aceitam ambigüidades ou situações confusas, o que

explica o papel organizador e disciplinador que conferem ao gerenciador.

Uma das questões complementares da pesquisa indaga: "a abordagem

situacional no gerenciamento de projetos complexos e singulares decorre de fragilidade

analítica e projetiva ou seria uma resposta intencional à incerteza?" Conclui-se que as

respostas situacionais (não planejadas) são tão relevantes quanto as preventivas e as

contingenciais (planejadas). Ambas provam ser intencionais, mas associam-se a

diferentes orientações diante da incerteza.

Havendo fragilidade analítica ou projetiva, a conseqüência mais plausível é

que afetará a efetividade das respostas fornecidas. Respostas pouco efetivas significam

uma sobrecarga em termos de gestão: mais problemas, soluções custosas, mais conflitos

a gerenciar e a imposição de perdas relativas aos objetivos preconizados. Ou seja,

quanto menor a prudência, maior a sobrecarga a respostas situacionais. Esta condição

toma a gestão precária, porque pouco interfere sobre a realidade. Conclui-se que a pró-

atividade em tese é um antídoto à mediocridade da gestão.
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5.5. HÁ PREFERÊNCIA POR LIDAR COM RISCOS OU COM INCERTEZA?

As três primeiras categorias evidenciam certas preferências de método por

parte dos gerenciadores entrevistados. Predominam referências ao planejamento e à

concatenação dos desenhos de engenharia. Ambas são soluções que visam evitar o

improviso e a perda de controle sobre o que será executado no futuro. Predomina

também a preocupação com stakeholders, em particular com o relacionamento

interpessoal, na suposição de que irmanados vencerão os obstáculos presentes.

Nota-se também a preocupação com a gestão de contratos, segmento de

atividade que nasceu no interior do gerenciamento de projetos e que conquistou

autonomia ao difundir-se entre fornecedores de bens para o setor público

principalmente. Os contratos estabelecem um "pacto consensual" que reparte os riscos

em diferentes proporções entre contratante e contratado. Como já foi dito no capítulo 3,

isto não se dá sem uma contrapartida em termos de sobrepreços. O critério para a

repartição deveria ser de mérito: assumiria mais riscos a parte que tivesse maior

competência em gerenciá-los. Seria um incentivo à prática da gestão de riscos, mas o

que se observa nas frases compiladas é o oposto. O sujeito P exemplifica:

"Quando você está com o risco alocado a você, cada um dos
players que tem este risco, evidentemente o risco tem que ser
alocado àquele onde melhor ele 'veste '. Evidente que todos os
players fiquem tentando transferir de si para outro, deveras que
são especialistas em chegar se despindo dos riscos que eles
assumiram, porque são, afinal, os grandes risk players. São
aqueles que estão colocando, vamos dizer, uma grande projeção
do futuro em cima do programa, em cima do projeto" - P

A repartição de riscos, em uma análise superficial, relega o problema a uma

mera divisão de responsabilidades. O problema parece mais a quem endereçar as

responsabilidades pelo dano causado por um risco que se concretize. Esta tendência

contraria a discutida no tópico anterior em que se percebia maior pró-atividade que

reatividade nos gerenciadores. No caso acima, a resposta é de prudência, provavelmente

ligada à orientação para a certeza.

CHAPMAN & WARD (1997, p.274) sugerem que um contratado só está

apto a assumir riscos quando: tiver uma adequada percepção deles; puder avaliar
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razoavelmente a situação; puder demonstrar a capacidade de suportar as conseqüências

dos riscos; e tiver real habilidade de gerenciar a incerteza, portanto reduzindo riscos. O

que apresenta-se estranho aos autores é a tendência de cada parte em esconder suas

análises de risco da outra parte, desincentivando a correta alocação dos riscos entre elas

no contrato. Mas o mais notável é que as preocupações referem-se a riscos e não a

incerteza. São riscos previsíveis os que podem ser captados previamente no esforço de

planejamento. São riscos conhecidos os que são repartidos nos contratos que, diga-se de

passagem, assemelham-se ao "reino das certezas", tamanha é a sanha em evitar o

incerto e o acidental. Só a ênfase em stakeholders permitiria enfrentar também a

incerteza, em uma abordagem situacional, onde o essencial é a flexibilidade e a

prontidão para resolver os problemas que pipocam a cada momento. Porém parece

prevalecer a abordagem conservadora.

Voltando ao problema da pesquisa, conclui-se que a incerteza confronta

mais o modelo gerencial do que os riscos. É plausível que um gerenciador

consciencioso e hábil nos instrumentos de planejamento, contratos e relacionamento

interpessoal possa apresentar bom desempenho no gerenciamento de um projeto pouco

submetido a incerteza. Mas nada garante igual desempenho quando há significativa

incerteza.

Os pesquisadores de riscos no plano social enfatizam uma certa classe de

"riscos" que na verdade poderia ser endereçada ao extremo da incerteza no contínuo: os

riscos catastróficos (dread risks, no inglês). Correspondem a eventos muito pouco

prováveis de ocorrer, mas quando ocorrem apresentam impactos elevadíssimos. Esta

diferenciação tão grande entre probabilidade e impacto faz com que os gerenciadores ou

os desprezem simplesmente ou subestimem seus impactos. Uma vez mais, a

metodologia de gestão de riscos pode ser inócua nessas situações como demonstram os

acidentes nucleares explorados na seção 3.3.

Conclui-se que os tipos de respostas mais citados demonstram uma ênfase

em riscos conhecidos ou, pelo menos, controláveis. A incerteza quando não é rejeitada,

é apenas citada, sem que sejam enaltecidas as qualidades de determinado processo

gerencial. Portanto, é a incerteza o elemento principal de questionamento.
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Surgem algumas questões: a metodologia de gerenciamento de riscos do

projeto restringe-se a riscos ou inclui com igual efetividade a incerteza? Como os

demais processos gerenciais e administrativos comportam-se em relação à incerteza? Há

articulação ou dependência entre os processos gerenciais?

5.6. Os PROCESSOS GERENCIAIS FORMAM UM SISTEMA?

Revendo os esquemas elaborados em cada categoria do capítulo 4 e

sintetizados na Figura 4.6, percebem-se referências consistentes a diversos processos

gerenciais em resposta a riscos, incerteza ou problemas de execução nos projetos.

A categoria Ilusão privilegia o comando-e-controle e a categoria Repetição

recomenda, entre outras abordagens: organização, coordenação, sistemas de informação.

Também recomenda a visão sistêmica que propicia o alinhamento dos objetivos do

projeto. Ambas as abordagens podem ser consideradas como boa prática administrativa.

Outra abordagem sugerida em Repetição refere-se à consistência da concepção dos

projetos de engenharia, o que se enquadra no processo de Gerenciamento de Escopos do

Projeto, à luz da norma do PMI (20b!). Também é recomendada a elaboração de um

Plano Gerencial, este enquadrado no Gerenciamento da Integração do Projeto. E do

planejamento- vinculado ao Gerenciamento de Tempos do Projeto.

A categoria Modificação apresenta o maior número de abordagens, cada

qual ligada a um diferente processo de gestão. A análise prévia do projeto ou auditoria

preventiva refere-se à prevenção e, portanto, à boa prática administrativa. Nessa linha,

por exemplo, há organizações contratadas para gerenciar projetos que tem por norma

efetuar a Análise Crítica de Contratos com igual finalidade. O PMI (2001) inclusive

recomenda para a fase de identificação de riscos, em primeiro lugar, a análise de

documentação do projeto. Outra abordagem sugerida é a tradicional prática de criar e

controlar certas margens ou reservas para contingências, também contemplada

implicitamente na metodologia de Gerenciamento de Riscos do Projeto. Na mesma

linha encontra-se a recomendação de repartir ou transferir riscos entre os intervenientes

da execução - esta sugestão pertence ao Gerenciamento de Suprimentos do Projeto.

Esta categoria também recomenda o relacionamento com stakeholders baseado em
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confiança, empatia, compreensão, harmonia e paciência, o que pode ser enquadrado no

processo de Gerenciamento da Comunicação do Projeto. Por fim, recomenda-se a

capacidade de integração, através da sensibilidade, discernimento e liderança. São

aspectos também considerados no Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto.

Já a categoria Adaptação recomenda antecipar-se aos problemas, de modo a

ampliar a capacidade de adaptação às circunstâncias. Trata de aprender com a

experiência e aprofundar-se nas práticas de gestão. Não indica a que processos se refere,

mas infere-se que pertençam à boa prática administrativa e ao Gerenciamento de Riscos

do Projeto.

Para completar, a categoria Quase-transformação recomenda: criatividade,

curiosidade e novas formas de compreensão do projeto. Todas elas estão relacionadas à

capacidade intelectual, que não se enquadra em nenhum dos processos preconizados

pelo PMI (2001), mas que facilmente poderiam ser enquadradas no conceito de "quinta

disciplina" de SENGE (1994).

Note-se que nenhum dos entrevistados menciona explicitamente quaisquer

aplicações das técnicas de gerenciamento de riscos. Dentre todos os entrevistados,

apenas o sujeito A fornece indícios de conhecer a metodologia quando menciona

"mitigar os possíveis efeitos adversos". O termo mitigar, jargão próprio da gestão de

riscos, é pouco usado atualmente no Brasil, mas relativamente comum em Portugal.

Como o sujeito A é português, não se pode afirmar que ele estivesse se referindo à

aplicação das técnicas de gestão de riscos.

Ou seja, menciona-se menos a Gestão de Riscos do Projeto que os demais

processos gerenciais. Por quê? Uma hipótese a considerar é que os entrevistados não

conhecem em detalhes a metodologia de gerenciamento de riscos, e por isso pouco a

mencionaram dentre as suas abordagens. Outra hipótese é a de que eles não praticam o

gerenciamento de riscos por adotarem outros processos gerenciais com igual finalidade.

É também forçoso considerar que a metodologia de gerenciamento de riscos possa ser

insuficiente para as demandas gerenciais dos projetos considerados induzindo à adoção

de abordagens complementares.
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Caso não pratiquem o gerenciamento de riscos, seja por desconhecimento

ou deliberadamente por julgá-lo ineficaz, é valioso aferir se os demais processos

gerenciais mencionados podem ser tidos como eficazes quando se quer oferecer

respostas principalmente à incerteza.

Inicia-se esta discussão com a abordagem de comando-e-controle. Nessa

abordagem, não há comando sem controle: é o princípio da autoridade - "manda quem

pode e obedece quem tem juízo", diz a máxima. Controla-se para assegurar obediência

ao comando. Esta abordagem requer organização e sistemas de informação. Organizar

compreende fixar papéis e responsabilidades de modo a alocar atividades a cada

interveniente. Os sistemas de informação complementam a abordagem à medida que

coletam, processam e distribuem informação útil para o controle. Seria proveitosa esta

abordagem diante de incerteza? No caso de projetos com elevada incerteza e riscos, a

abordagem de comando-e-controle só seria vantajosa se o comando não fosse

prescritivo e impositivo. Imprevistos e acidentes acontecem impedindo certas ordens de

serem seguidas. Comandar perderia a utilidade, se não fosse possível avaliar a sua

efetividade de modo a tomar decisões corretivas.

Portanto, em projetos desafiadores, complexos e singulares o comando-e-

controle somente seria proveitoso se o controle visar o equilíbrio dinâmico da execução

do projeto. Nesse caso, o controle serviria sobretudo à coordenação da execução. O

controle associado ao comando torna-se, então, situacional. Com esta configuração,

poderia ser considerado uma resposta adequada de "aceitação" a riscos. Portanto,

quando há incerteza, comandar significa assegurar comunicação adequada aos

stakeholders, certificando-se da possibilidade de uma ação coordenada. Controlar é

mais importante, desde que praticado todo o tempo, servindo à adaptação.

A abordagem de planejamento configura caso análogo ao anterior. A atitude

de planejamento, como vimos, representa uma forma de pró-atividade diante de riscos e

incerteza. Planejar é aqui entendido como "pensar antes de agir", na perspectiva da

prevenção de problemas e otimização dos recursos. Ou como sugere MA TUS (1991,

p.29): "um plano é o compromisso que anuncia resultados", mas também "o plano é

uma mediação entre o conhecimento e a ação". Não existe planejamento sem controle,

exatamente porque os imprevistos podem tornar obsoleto o plano no curto prazo.
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CHAPMAN & WARD (1997, p.235) citam um general que afirmava: "eu nunca vi um

plano de batalha sobreviver ao primeiro contato com o inimigo". Enquanto que

Napoleão Bonaparte indicava que "planos não são nada, planejamento é tud08
".

Na guerra como na política, planejar é difícil: "o plano, na vida real, está

rodeado de incertezas, imprecisões, surpresas, rejeições e apoio de outros atores"

constata MATUS (ibid., p.28), que vê o planejamento como "apostas com algum

fundamento de cálculo" e aconselha: "se deseja alcançar bons resultados, o governante

deve aprender a jogar no jogo social. [...] Jogar bem não implica o domínio intelectual

da complexidade do jogo semi-controlado, como principalmente, a arte de jogar bem

na prática, medir-se com os outros jogadores e dominar a tensão que o jogo produz

numa situação concreta "(ibid., p.32).

Como no caso anterior, o planejamento não deveria ser prescritivo, pois

nesse caso se tornaria inócuo: "o plano fecha um espaço de possibilidades que a

realidade mantém abertas. [...] Este é um argumento claro e definitivo para

compreender o plano como uma obra aberta para a permanente e incessante

necessidade de ajuste às surpresas e alterações" (ibid., p.36). Mais importante do que

haver um plano, então, é haver um sistema de planejamento e controle para refazer os

planos sempre que a realidade assim o impuser. O gerenciador, diante de imprevistos,

serve-se do planejamento principalmente como meio de detectar antecipadamente

problemas e como meio de assegurar o controle dinâmico da execução do projeto.

A ênfase na consistência dos projetos de engenharia deriva de raciocínio

análogo. Produzir desenhos em escala e especificações minuciosas sobre o que será

realizado no futuro é uma prática adotada há poucos séculos. Originou-se da

necessidade de evitar surpresas na execução, enaltecendo as possibilidades de

racionalização que um desenho em escala oferece. A boa prática da engenharia

consagrou há algumas décadas diferentes estágios de concepção: anteprojeto, projeto

básico e projeto executivo. Como é raro iniciar-se um empreendimento com seus

escopos minuciosamente definidos, o anteprojeto torna-se uma macrovisão aproximada

daquilo que será executado. O projeto básico, por sua vez, permite aferir as grandezas

8 Epígrafe citada em CHAPMAN & W ARD (1997, p.2] 8).
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daquilo que será executado, além de apresentar os partidos e soluções adotadas, mas

ainda não é suficientemente detalhado. O projeto executivo envolve a produção

minuciosa de desenhos e especificações em nível de detalhamento suficiente para as

exigências de execução. Os entrevistados recomendam a análise criteriosa (auditoria) e

a compatibilização entre os diversos documentos de projeto; subentende-se que se trata

do projeto em nível básico e/ou executivo. Em ambos os casos, esta análise não só leva

à criação de valor (otimização) como previne problemas. Portanto, em alguma medida,

oferece respostas a riscos.

A elaboração de um Plano Gerencial visa oferecer ao gerenciador do projeto

um "mapa de navegação" que favorece a integração dos diferentes planos: cronogramas,

orçamentos, plano de comunicação, plano da qualidade, plano de alocação de pessoal,

plano de suprimentos e, como não poderia deixar de ser, o plano de gestão de riscos. Se

cada um dos planos segue uma lógica de otimização de seu próprio processo gerencial,

a integração deles visa certamente a otimização conjunta. Desse modo, é beneficiada a

gestão de riscos, pois a qualidade das respostas oferecidas é reforçada pelas

recomendações dos demais planos. Além do mais, como se recomenda elaborar o Plano

Gerencial logo no início do ciclo de vida do projeto, isso reforça a atitude de precaução.

Outra abordagem sugerida refere-se a criação e administração de margens

para contingências. Esta prática para enfrentar riscos é talvez a mais antiga dentre todas

as sugeridas, embora atualmente não seja mais possível praticar margens com a

amplitude que outrora tiveram. Esta abordagem é explicitada comourna das respostas

possíveis a riscos na metodologia do PMI (2001) e permite reduzir o impacto de certos

riscos: uma folga no cronograma evita sanções pelo atraso da execução; margens nos

orçamentos evitam prejuízos inesperados; folgas nas especificações técnicas ampliam a

chance de sucesso, e assim por diante.

Repartir e transferir riscos entre os diversos intervenientes é, igualmente,

uma prática mencionada dentre as respostas aos riscos do projeto. Todavia, não se

menciona como fazê-lo. Todos os riscos e a incerteza são responsabilidade do dono ou

do responsável pelo projeto, mas podem ser compartilhados com os executores, desde

que pactuado em contrato. Esta transferência requer, uma avaliação precisa da

competência deste executor em responder com eficácia ao risco transferido, do contrário
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pode-se perder o controle ou onerar a execução em razão do sobrepreço cobrado. Nesse

caso, a competência em gerenciar riscos do projeto torna-se um diferencial competitivo,

fato este que deveria ter promovido a abordagem metódica de gestão de riscos em

projetos. Infelizmente, não é o que vem ocorrendo na maioria dos campos de aplicação.

Uma hipótese cogitada é que a própria Gestão de Contratos, como é mais conhecido no

Brasil o Gerenciamento de Suprimentos, não é adequadamente praticada, nem há

respaldo jurídico adequado para julgar pleitos de natureza contratual. Nesse caso, esta

abordagem perderia efetividade em relação às demais recomendadas por entrevistados.

Conclui-se que o gerenciamento de projetos requer que os contratos tornem-

se, sobretudo, instrumentos de gestão: fornecendo pactos que reduzam a incerteza;

atribuindo responsabilidades; fomentando regras de convivência entre as partes;

servindo ao compartilhamento de riscos e ainda oferecendo respostas a riscos

conhecidos com elevada chance de ocorrência o que, em resumo, favorece o controle da

execução do projeto.

o estímulo ao relacionamento com stakeholders merece análise cuidadosa:

poderia representar uma abordagem precavida de evitar crises, agastamentos ou

conflitos, condições naturais em projetos desafiadores, singulares e ameaçados por

riscos e incerteza. Recomendar paciência, como muitos entrevistados fizeram, reforça a

necessidade deste tipo de abordagem. Promover a harmonia entre esses agentes é outra
•

resposta com igual objetivo. Compreender o stakeholder, reconhecendo diferenças

culturais, também. Desenvolver a confiança entre as partes, além de desenvolver a ética

da relação, configura igualmente uma resposta preventiva. Sustentar um relacionamento

pacífico e harmonioso também configura uma resposta situacional: imprevistos e

acidentes acontecem, e serão melhor enfrentados se houver um bom entendimento e

uma real parceria entre stakeholders.

o mesmo pode-se dizer da integração entre pessoas, seja da eqUipe

gerencial seja entre stakeholders: a importância da habilidade interpessoal não pode ser

negligenciada no ambiente de projetos tendo sido demonstrada por SOFFRON (1986).

É medida preventiva e situacional de resposta a riscos. Mas é também uma medida

contingencial das mais poderosas: não é incomum a união de todos em situações de
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crise. Até mesmo as catástrofes fazem surgir recursos normalmente não mobilizados na

execução de projetos.

No âmbito do relacionamento intragrupal envolvendo stakeholders a noção

de parceria ganha mais sentido. SABBAG (1995) adota o conceito de serviço

compartilhado para indicar que nos projetos o cliente direto - principal stakeholder -

não fica passivo diante do serviço a ele prestado por gerenciadoras de projetos. Ele

interfere, participa da execução e sua contribuição é decisiva. O sucesso decorre não só

do esforço metódico de gerenciar o projeto, mas também da qualidade da atuação desse

stakeholder. Portanto, a parceria torna-se de fato a melhor condição para obter-se

efetividade da gestão - compartilhar desenvolve sinergias e estas decorrem da

complementaridade de papéis, habilidades e esforços. São armadilhas nos serviços

compartilhados:

• Supremacia do auto-interesse particular em detrimento dos objetivos globais;

• Desgaste nas relações interpessoais;

• Quebra de ritmo na execução dos serviços;

• Disfunções nas tomadas de decisão;

• Insatisfação e ressentimentos do cliente em relação ao serviço prestado, mesmo

quando os resultados tangíveis foram atingidos;

• Rigidez na execução do serviço, eliminando a criatividade e a prontidão para mudar;

• Não acumula conhecimento, depois que o serviço termina.

O quadro 5.3 abaixo compara o relacionamento tradicional à parceria:

Relacionamento tradicional: Parceria:
i @ Antagonismo e tensão permanentes © Reciprocidade de direitos marca a relação
I @ Atitude reativa © Atitude pró-ativa e construtiva
i @ Desconfiança no adversário © Confiança é sempre cultivada
i @ Visão imediatista dos ganhos © Relacionamento de longo prazo
! @ Medo de assumir riscos © Coopera e compartilha riscos
I@ Tendência a levar vantagem em tudo © Política do "ganha-ganha", consentimento
i @ Corrupção é parte do repertório gerencial © Criatividade e ética na relação
l..~_.~~reci~n~9~.!<?!.!').~!!.l--=-~~.g..íy~.g~~..~ __.._. ~_º~~t::l!.r..?:P..~.r:!~~.tid<?_~<?,!!.<?_.umsóc~<?_.._.____ ..

Quadro 5.3. Comparação entre parceria e o relacionamento tradicional.
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Ao incentivar parcenas, é necessário considerar que esta abordagem é

desprezada no campo público. A Lei 8.666/1993 que regula os negócios públicos é

muito criticada pelo grau de formalidade exigido que "emperra" a ação governamental.

Mas seu principal defeito é impedir a formação de parcerias. O Quadro 5.4 compara as

ênfases dessa legislação vigente com a preconizada por parcerias:

,. COMPETiÇÃO • COOPERAÇÃO

• Incentiva globalsourcing, terceirização • Desenvolvimento de fornecedores

• Julgamento pelo menor preço • Julgamento por qualidade, técnica e preço
!. Transparência nos processos • Responsabilidade compartilhada

!. Foco no passado: experiência • Foco no presente e no futuro, amparado
em garantias

:. Negociação maximiza vantagens • Parceria amparada em confiança

!. Horizonte de curto prazo • Expectativa de relação duradoura

• Apoia-se na eficiência da licitação e • Eficácia em atingir objetivos

contratação
;. Multas e sanções evitam falhas • Prêmios incentivam aos acertos

• Relação baseada em planos minuciosos, • Relação baseada em promessa ou
ras e controles - anteci blemas - admite a incerteza

, ,

Quadro 5.4. Conflito de enfoques entre legislação vigente e o preconizado em parcerias.

Antecipar-se aos problemas é medida sem dúvida afeita ao Gerenciamento

de Riscos. Enquadra-se na atitude de prevenção de problemas, mas serve também para

criar respostas contingenciais. Mesmo em riscos ditos "incontroláveis", e que portanto

só admitem respostas situacionais, a tentativa de antecipar-se pode ser providencial:

quanto antes detectado o problema, mais tempo haverá para analisá-lo ou para preparar-

se para seus impactos. Antecipar-se é uma medida que tende a prover respostas mais

simples, menos custosas e mais efetivas - são as "jogadinhas" mencionadas pelo

sujeito J. Mas como antecipar-se aos problemas? Os entrevistados valorizam a

experiência, o aprender com erros anteriores. Foi também recomendada a rapidez de

resposta, remetendo à questão da resiliência: quanto antes se fizer algo, melhor. Muito

embora a experiência permita desenvolver o tirocínio ou sagacidade do gerenciador, em

geral ela só serve para ampliar a chance de sucesso de respostas a riscos conhecidos. O

inusitado requer abordagem diferente. Mas como antever os efeitos da incerteza?
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Surpreende que nenhum dos entrevistados tenha mencionado o papel de um

sistema de informações gerenciais. Inclusive porque na visão sistêmica, a informação

(os laços de feedback) é necessária para permitir o equilíbrio dinâmico. Na literatura e

no ensino de Administração, os sistemas de informação servem sobretudo ao

monitoramento das operações, pois só sistemas muito sofisticados realmente serviriam

como apoio às decisões. Sistemas como esses comporiam uma resposta preventiva, e se

não se mostraram cruciais, sugere uma preferência por respostas situacionais às crises.

A capacidade intelectual enaltecida na categoria Quase-transformação,

como a abordagem anterior, não se enquadra em nenhum dos processos gerenciais

recomendados pelo PMI (2001). Esta abordagem vai além do que é prática corrente no

gerenciamento de projetos. Representa uma transição, quiçá, a novas maneiras de

enfrentar a incerteza. Contudo, sua efetividade ainda não foi comprovada: acredita-se

que a criatividade seja obrigatória para enfrentar problemas novos. Compreender o

padrão de um projeto permitiria criar um estado mental mais adequado que o simples

escrutínio de soluções já testadas. Portanto, em tese essas proposições merecem

acolhida e poderiam ampliar a chance de sucesso no gerenciamento de projetos.

Por fim, outra abordagem repetidamente considerada envolve o incentivo à

visão sistêmica. Ora, essa abordagem só reforça a tese de que os processos de execução

não são independentes e que o projeto não pode ser entendido como independente do

contexto ou ambiente onde está inserido.

É necessário observar que todas as recomendações compiladas no capítulo 4

são, em tese e em alguma medida, proveitosas para o gerenciamento de riscos e

incerteza. Como THOMSETT (1989) afirma: "o gerenciamento de projetos é um

processo criativo de solução de problemas". Mesmo quando pertencentes a outros

processos gerenciais, ao que tudo indica essas recomendações complementam as

técnicas recomendadas para a gestão de risco. Ou será que as substituem? Se fossem

universalmente aplicadas, em quaisquer tipos de projetos, como o PMI aventa,

poderiam elas substituir o gerenciamento de riscos? Seria possível eleger aquelas que

mais contribuem para o enfrentamento dos riscos e da incerteza?



266

Provavelmente não será possível avaliar a eficácia isolada de cada

recomendação ou abordagem, mas avaliar o conjunto delas parece plausível. A hipótese

ora formulada é que elas compõem um sistema. Cada parte (abordagem) não é

independente podendo ser afetada para melhor ou pior pelas demais abordagens. A

variedade de abordagens demonstra a diferenciação e a eqüifinalidade sugeridas por von

BERT ALANFFY (1976): mesmo que concebidas para outras finalidades, atingem

idênticos objetivos. Criam as condições para um equilíbrio dinâmico: cada imprevisto

ou desvio em relação ao esperado/planejado demanda uma ação pró-ativa do

gerenciador, de tal sorte que, a depender de sua eficácia, provoca uma adaptação às

novas condições, até que outro desvio force o processo a reiniciar-se.

Além do mais, é forçoso reconhecer que a influência externa é

inquestionável, concluindo-se que projetos desafiadores, complexos e singulares

formam um sistema aberto. Ou seja, por melhor e mais metódico que seja o gerenciador

de projetos, o sucesso não é conseqüência apenas de sua atitude e de seus esforços, mas

depende de circunstâncias favoráveis.

o sistema é, portanto, auto-regulado: circunstâncias afetam o composto de

processos gerenciais abordado. Mas não só: se a escolha e uso do método é comandado

pela percepção da situação de risco, pela experiência e competência do gerenciador e

pela destreza com que pratica o gerenciamento, pode-se afirmar que o sistema é auto-

organizativo, como CAPRA (1999) advoga.

Nesse caso, o hábito e a experiência anterior do gerenciador frente a riscos e

situações conhecidas condicionam a escolha de certos instrumentos gerenciais que são

então enfatizados. A prática dessas escolhas gera um repertório. A sagacidade deles

permite inferir qual resposta oferecida parece adequada ou se é necessário investimento

adicional em soluções mais complexas. Pode então, determinar a busca de outros

instrumentos e processos de gestão. Esta conclusão corrobora a tese de que o

gerenciamento é contingente ao ambiente constituído pelo projeto, como prega a teoria

contingencial.

Se o gerenciamento de projetos é auto-organizativo, significa que as

estruturas mudam, sem alterar a essência da organização. Novos problemas, imprevistos
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e acidentes tornam-se adaptações corriqueiras para o gerenciador. Mais do que isso, ao

assimilar esta mutabilidade, o gerenciador conquista o privilégio que pessoal de

organizações mecanicistas não dispõem: a pró-atividade. Gerenciadores conquistam a

possibilidade de efetivamente reduzir a chance de crises, "incêndios" e outras patologias

comuns em projetos desafiadores, complexos e singulares. Ou seja, intervêm sobre o

contexto e não apenas reagem a ele. Mas como procedem? Descortina-se aqui uma

abordagem algo inédita na literatura sobre projetos e gerenciamento que será explorada

nos demais tópicos.

Mas é possível ir além. Conclui-se que a variedade de projetos e situações

determina a fertilidade da metodologia de gerenciamento. Quanto maior a incerteza,

mais premente é a busca de novas formas de enfrentá-la. Justifica-se, portanto, o

proveito atribuído às crises, ou como indica o popular: "a necessidade é a mãe da

invenção". As crises são entendidas como um "mal necessário" que deflagram a

mudança e a transformação para melhor como sugere o ideograma chinês. Portanto,

quanto mais singulares e desafiadores os projetos, maior o impulso para a criação de

novos métodos de gestão.

Um sistema auto-organizativo é mais apto a enfrentar o desconhecido

porque permanece "em processo", concebendo e testando soluções até que se mostrem

satisfatórias. Forma uma orgânica, no dizer de BURNS & STALKER (1961). É da

fragilidade da situação que brota o vigor do gerenciamento de projetos. Se o contexto

contemporâneo vem apresentando desafios, riscos e complexidade cada vez maiores,

infere-se que a gestão não tende a consolidar-se, mas em contrapartida, tende a evoluir

para um estágio, para uma nova "ordem" de estabilidade mais sofisticada que a atual.

5.7. Uso SISTEMÁTICO OU ADAPTAÇÃO DA METODOLOGIA GERENCIAL?

A tese adotada nesta pesquisa supõe que, existindo incerteza e riscos e dado

que pode haver falha de percepção, isto condicionaria as atitudes diante do projeto e da

escolha da metodologia gerencial. Significa que o sistema auto-organizativo esboçado

acima só opera em condições de percepção adequada dos riscos e da incerteza.
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Examine-se em primeiro lugar a antítese: independentemente de riscos e

incerteza, todo gerenciador atuaria de maneira homogênea, aplicando métodos e

técnicas de uso consagrado. Esta antítese é válida nos casos em que o gerenciador é

premido a gerenciar segundo um determinado modelo obrigatório. Pode ser fruto de

exigência contratual, de determinação manifesta ou não por stakeholders importantes.

Pode ser um hábito adquirido pela repetição de projetos em setor altamente consolidado

e regrado ou fruto do papel regulatório do governo ou de entidades profissionais. São as

coações a que se refere THOMPSON (1976), à luz da teoria contingencial.

Não se acredita que a metodologia de gerenciamento seja tão difundida e

consagrada pelo uso de tal sorte que as hipóteses acima ocorram em larga escala. Mas

aceita-se que organizações muito burocratizadas possam formalizar minuciosamente os

processos gerenciais exigindo em seus projetos um gerenciamento padronizado. O

enrijecimento pode resultar da adoção de ISO-9000 que padroniza processos.

Organizações dedicadas ao desenvolvimento de softwares podem adotar o modelo

CMM - Capability Maturity Model, classificação adotada pelo governo norte-americano

neste tipo de contratação, e que em seus primeiros estágios tende a valorizar a

padronização de processos. Também há o efeito da certificação promovida pelo PMI:

mais e mais gerenciadores em todo o mundo adotam os princípios e métodos difundidos

por esta entidade, o que poderá levar a uma maior padronização e maior número de

gerenciadores metódicos e sistemáticos.

Em quaisquer dos casos, resta uma questão: ocorrendo' o inesperado, um

acidente ou um conjunto de contingências cujo efeito combinado seja desastroso, como

agiria o gerenciador? Se o método adotado fosse suficientemente abrangente para

permitir o controle de condições como essas, seria possível ao gerenciador não se

desviar dos instrumentos que tem à mão. Não haveria improviso em termos de método,

e os resultados seriam admissíveis.

Resumindo: a antítese seria válida se considerado perfeito o método, seja

por adequar-se à realidade dos projetos, seja como resultado do lento aprimoramento

proveniente do uso consagrado. Refuta-se esta idéia: desconfia-se de métodos e técnicas

"perfeitamente" ajustados para enfrentar crises, simplesmente pelo fato de usualmente

terem sido criados e testados em condições muito menos severas. Tanto é que nessas
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condições os sujeitos A, J e L advogam precisamente o improviso criativo e o desapego

a soluções tradicionais.

Sobre o improviso, alguns comentários são importantes. FERREIRA (1983)

adota o pressuposto de que "planejar é o oposto de improvisar". Como compreender o

paradoxo presente na pesquisa: o planejamento é tão valorizado quanto o improviso?

Planejar e improvisar são conceitos opostos, ao menos na medida em que o primeiro

envolve prevenção e o último envolve reação. Mas isso não significa que planejar

envolve a razão consciente, objetiva e deliberada, enquanto que improvisar remete à

impulsividade e ao ato impensado. MATUS (1991, p.40) sugere que "como a

improvisação é um cálculo situacional oportuno, supera facilmente a planificação

tradicional, que é tecnocrática e lenta". Desse modo, entende-se o improviso como o

resultado de um cálculo rápido e perspicaz, e que não precisa ser nem sistemático nem

consciente, mas depende sobretudo de repertórios e conhecimentos sofisticados sobre a

prática. Nesse caso, acolhe-se a concepção de MATUS (1991, p.39) de que "na

improvisação tática da ação do momento, completa-se o conteúdo prático do plano". O

autor completa: (ibid., p.40):

"Na prática diária da ação, nada vai ocorrer exatamente como
planejado e, às vezes, não acontecerá nada daquilo a que nos
propusemos. Haverá falhas de análise dos problemas,
deficiências nos fundamentos das apostas, incapacidade de
prever possibilidades, aparição de surpresas agradáveis e
desagradáveis, equívocos no cálculo estratégico e atrasos não
considerados na gestão rotineira da burocracia que executa as
operações do plano. Nenhuma técnica de planificação é segura
diante da incerteza do mundo real e, enfim, devemos nos apoiar
em nossa capacidade para acompanhar a realidade e corrigir a
tempo nossos planos".

Retorne-se à tese. O problema da pesquisa indaga "como a percepção de

gerenciadores brasileiros acerca da incerteza e dos riscos afeta o gerenciamento de

projetos desafiadores, complexos e singulares". Parece óbvio que o gerenciador não se

omita frente ao inesperado, imprevisto, acidental, etc. O mesmo valeria para um risco de

menor impacto, se fosse convertido em problema, quando tivesse por conseqüência

tornar obsoleto o plano de execução, afetasse o orçamento ou a qualidade do projeto.

Mas não é tão simples: a incerteza nos "distrai" da planificação, reduz a
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"governabilidade" dos planos (como sugere Matus), e faz com que as decisões tornem-

se erráticas, desprovidas da racionalidade do plano e de quem sabe executar. Conforme

o impacto do risco, ele poderia causar a perda de controle do gerenciador, criando

situações em -que o gerenciador, como afirma J, "fica comandado pelos fatos". Seu

poder de intervenção seria reduzido ao mínimo, suas ações não seriam mais que

lenitivos, sua efetividade se perderia. Do mesmo modo, há situações em que o problema

é tão dramático, que o gerenciador mostra-se aterrorizado e inerte, sem ação. Ou seja,

não se trata de omissão ou negligência, e sim de resposta emocional ao estresse.

Note-se que a tese da pesquisa pressupõe o reconhecimento precoce dos

problemas, quando ainda eram apenas um risco com alguma chance de ocorrer. Se o

gerenciador fosse experiente e tivesse passado por situações análogas, poderia estar

melhor preparado para enfrentar o risco ou a incerteza manifestos. Adotando uma

metodologia sistemática e universal para o gerenciamento de projetos isso poderia

resultar em algum conforto psicológico. Se em alguma medida este reconhecimento se

mostrasse útil para responder a riscos e incerteza, tanto melhor. Naquilo que fosse

ineficaz, paciência, ele poderia ser creditado à Fortuna, simples sorte, ou melhor, azar.

Conclui-se que ambas, tese e antítese, são muito superficiais para serem

aceitas do modo como foram concebidas. Isto remete a uma nova síntese, dialética

talvez, relativa à metodologia gerencial. Não se trata de acolher uma metodologia

efetiva na maior parte dos casos, admitindo-se como exceções os casos em que é

claudicante e libertando o gerenciador para fazer o que julgue oportuno e conveniente.

Flexibilizar o método é uma solução enquanto as exceções forem pouco expressivas.

Mas um mundo que promete transformar as exceções em casos corriqueiros requer o

repensar da metodologia gerencial.

A síntese que será explorada nos próximos tópicos admite que há um modo

artístico de gerenciar projetos, em que o que é sistemático não é a mera aplicação

dos métodos e das técnicas, mas sim uma conjunção entre prevenção, respostas

situacionais e planejamento contingencial. A nova prática do gerenciamento

compreende uma compensação entre processos e técnicas, em base ad hoc, isto é,

caso a caso conforme a natureza do projeto e sua conjuntura de execução. Esta

compensação apoia-se na orientação à incerteza e em competências específicas do
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gerenciador. Além da aplicação de métodos e técnicas conhecidos, esta arte de

gerenciar requer sofisticados processos mentais. É o que será debatido a seguir.

5.8. HÁ UMA COMPENSAÇÃO ENTRE INSTRUMENTOS GERENCIAIS?

Observando a variedade de abordagens diante de riscos e incerteza em

projetos, vem à mente uma questão: o que comanda a escolha delas? Cada entrevistado,

em geral, sugere mais de uma abordagem. As abordagens não são excludentes e não são

exclusivas, pois não resolvem por completo nem as exigências de gestão nem em

particular o requerido pelos riscos e pela incerteza do projeto.

Uma escolha satisfatória, no dizer de MARCH & SIMON (1967) poderia

ser endereçada para abordagens consagradas e tradicionais, considerando-se a

ocorrência de racionalidade limitada. Ou, em termos burocráticos, poderia ser

endereçada às normas e aos padrões fixados pela organização que acolhe o projeto.

Poderia ser fruto de decisão política, privilegiando as necessidades de certos

stakeholders relevantes. Poderia ser afetada pela cultura: por exemplo, há regiões do

globo onde a atitude de prevenção é arraigada, induzindo à escolha de processos de

planejamento. A escolha poderia ser forçada: coações existentes no ambiente

institucional . ou legal tornam obrigatório certos processos administrativos: a

contabilidade, as exigências contratuais, as leis trabalhistas, as normas técnicas, por

exemplo.

Mas deve-se admitir que as escolhas também poderiam ser dirigidas às

técnicas em que o gerenciador desenvolveu maior competência em sua aplicação. Um

mesmo risco pode ser enfrentado tecnicamente, mas se o gerenciador é mais hábil no

relacionamento interpessoal, poderia haver preferência por uma solução negociada com

stakeholders, ou preferência pela via institucional, através da gestão de contratos. Note-

se o termo usado - preferências - significa que as escolhas não são exclusivamente

racionais e onde o desejo inclui a emoção.

Se as escolhas ou preferências não são excludentes, conclui-se que se forma

um sistema de escolhas. Portanto, o desempenho da abordagem resultante passa a ser o
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desempenho desse sistema. Por esse motivo é tão difícil medir a eficácia relativa de

determinada resposta a um risco; podem ocorrer diversos outros conjuntos de respostas

igualmente plausíveis. E isso explica a importância atribuída à fase de controle de

respostas aos riscos tão citada na seção 3.4, mas aqui reconfigurada para o equilíbrio

dinâmico.

Outro aspecto importante é que os instrumentos gerenciais não são

aplicados de maneira homogênea, nem servem exatamente a iguais propósitos. Um

gerenciador pode elaborar um cronograma por exigência contratual, e não visando

ampliar a efetividade da gestão. Pode produzi-lo apenas para facilitar a comunicação

entre stakeholders, pois este tipo de diagrama ainda é o meio mais claro e consistente

para indicar prazos e seqüência de execução. Ou pode elaborar um cronograma visando

racionalizar o uso de recursos, que é um uso gerencial, mas ainda despreza a

contribuição dessa ferramenta para enfrentar riscos.

Diante da incerteza e dos riscos, cada processo gerencial pode sofrer

adaptações. Como planejar quando há um relativo desconhecimento, por exemplo?

CYERT & MARCH (1963, p.119) indicam que "as organizações evitam planejar onde

os planos dependem de eventos incertos no futuro e enfatizam o planejamento onde os

planos são auto-confirmatórios através dos controles". O desconhecimento altera a

escolha de fornecedores: ao invés da seleção concorrencial, pode-se optar pelo

desenvolvimento de parceiros, escolha mais segura e "controlável". Contratar

consultores é solução costumeira para reduzir a incerteza (ignorância) e também com o

objetivo de ampliar a segurança das decisões. Há nessa condição maior cuidado com os

sistemas de informação e com os processos decisórios. Em particular, os sistemas de

controle sofisticam-se, pois se a questão crucial para lidar com a incerteza é preservar o

controle sobre a situação, supõe-se que em cada processo gerencial seus mecanismos de

controle venham a ser enfatizados.

Se cada processo gerencial sofre ajustes diante da incerteza, e se eles

resultam de preferências do gerenciador, torna-se possível pleitear a existência de um

mecanismo compensatório. Os processos melhor adaptados ao contexto de um projeto

seriam enfatizados em detrimento de outros menos adaptáveis ou potencialmente

efetivos.
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Uma questão complementar da pesquisa indaga se "a inexistência ou

fragilidade da gestão sistemática de riscos desenvolve práticas alternativas de modo a

permitir ao gerenciador conviver com a situação". Como explorado nos tópicos

anteriores, todos os processos gerenciais servem, mesmo que iridiretamente, para

oferecer respostas a riscos e incerteza. Portanto, por gestão sistemática de riscos

subentende-se a aplicação contínua e metódica dos processos ligados à Gestão de Riscos

do Projeto. A inexistência ou fragilidade desse processo deve ser encarada como mais

um aspecto de um grande sistema gerencial.

Considerando-se o fato de que há uma compensação entre os processos e

instrumentos gerenciais, é a qualidade deste mecanismo compensatório que irá

determinar a necessidade ou não de novas práticas que permitam ao gerenciador

enfrentar com efetividade os riscos e a incerteza.

No extremo à esquerda do contínuo da Figura 4.6, nos casos em que

predominam riscos conhecidos, os entrevistados enfatizam a necessidade de cumprir os

"cânones" do gerenciamento. O sujeito A indica que sua organização é "conservadora

contratualmente"; F menciona "contratos muito fechados", que "levam multas muito

altas e penalidades muito grandes"; G recomenda um "conhecimento muito grande" da

área jurídica e tributária; F recomenda "padronização de procedimentos" para que o

gerenciamento seja desempenhado "by the book", no jargão dos norte-americanos.

Tudo indica que nesse caso a compensação entre instrumentos gerenciais tradicionais

parece ser suficiente.

No extremo oposto do contínuo, os sujeitos A e J falam em "aprender com

os erros", enquanto C trata de "usar o saber do passado, mas usar com criatividade".

K acha interessante este "jeitinho" característico da cultura brasileira, estabelecendo

uma "cultura extremamente rica na gestão, porque há incertezas". Mesmo o sujeito F

nessa condição sugere que os projetos não são "caixas fechadas", referindo-se talvez ao

conceito cibernético de black box, mas sim "caixas abertas". O sujeito R distancia-se

tanto dos cânones, que advoga a estrutura de "guerrilha" onde os alvos são "cada vez

mais distintos e absolutamente diferentes". O sujeito A critica aqueles que "repousam

muito nas instruções", enquanto J recomenda "estar muito atento se nós estamos (...)
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com as abordagens adequadas"; também afirma que usa todas as ferramentas, mas

"evita tornar-se escravo delas".

Conclui-se que quando prevalece a incerteza, o mecanismo compensatório

mostra-se insuficiente, forçando o gerenciador à busca de práticas alternativas. Se antes

a compensação ocorria espontaneamente, quando há incerteza o processo toma-se

consciente e deliberado. Uma vez mais, confirma-se a noção de que o sistema gerencial

é contingente às exigências do projeto e do ambiente. É, na verdade, o sistema gerencial

contingente que forma a orgânica das organizações de projeto: sua capacidade de

adaptação e sobretudo inovação. Ao invés de uma máquina em movimento contínuo, os

projetos complexos e singulares podem ser comparados metaforicamente a cérebros,

onde a capacidade intelectual determina o sucesso da gestão, para além dos padrões

habituais e dos controles conservadores. Mas note-se que a capacidade intelectual não

se limita à razão, ao raciocínio, pois inclui a emoção e o desejo na formulação de certas

preferências. Nessa condição, a adaptação deixa de ser reativa, para tomar-se pró-ativa,

buscando construir a melhor condição de realização dos projetos.

5.9. GERENCIADORES E ESPORTISTAS - UMA ARTE SUTIL?

A pesquisa revela inúmeras afinidades entre o que foi mencionado pelos

gerenciadores e pelo navegador Amyr Klink ou pelo esportista Klever Kolberg, seja

pela importância atribuída ao planejamento, à flexibilidade situacional, à atenção aos

detalhes, etc. Pelo que foi exposto, estes sujeitos não podem ser considerados leigos (ou

então os leigos é que não apresentam a ingenuidade que o senso comum indica). Suas

abordagens são bastante maduras, o que pode explicar o sucesso de seus projetos.

Mas esta afinidade de abordagens admite duas possibilidades: ou os

esportistas apresentariam abordagens bastante técnicas, fruto de educação em gestão ou

então, o que seria pior, os gerenciadores profissionais, aqueles que fornecem "serviço

técnico especializado" (no jargão da Lei 8.666/93 de licitações públicas), não

demonstrariam uso tão metódico e técnico do gerenciamento, e em particular, da gestão

de riscos.
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Amyr Klink constantemente critica: "a Faculdade de Economia foi um

choque, eu fiz e não gostei da faculdade, achei um curso limitado. Terminei o curso e

fui trabalhar em um banco, e aí alguns colegas [...] com quem eu trabalhava tinham

vinte anos de carreira na mesma função, aquilo foi uma coisa que me chocou de tal

maneira que talvez foi o primeiro empurrão [para iniciar seus projetos]". Reflete: "é

que na época a gente ia para a Faculdade com essa expectativa de que você vai sair de

lá sabendo fazer, e não de que eu vou sair de lá sabendo aprender". Mas completa: "é

gozado porque hoje eu encontro colegas ou do banco ou da faculdade que estão

trabalhando com estas questões [de projetos], em tese, nos empregos deles. A gente tem

esse privilégio de poder colocar em prática em um ambiente bem mais agradável, mais

barulhento tudo isso, eu gosto".

Klever levanta hipóteses: "eu fiz vestibular para Engenharia Mecânica. No

meio do caminho eu vi que eu não era tão exato assim, que eu gostava de pensar.

Gostava um pouco de planejar e eu passei, então, para Engenharia de Produção.

Então, eu acho que a engenharia me ensinou a pensar, me ... fez, implantou na minha

vida a rotina de planejar, de fazer projetos, de pôr as coisas no papel, ou seja, então,

de sonhar, mas sonhar acordado, digamos, e acreditar".

Como se vê, ambos mencionam algum aprendizado que lhes serviu para o

gerenciamento de seus projetos. Como em nenhuma das escolas havia ou há no

currículo regular cursos sobre o tema, suspeita-se que no máximo, tiveram formação

sólida em técnicas de planejamento e controles de gestão. Possivelmente, idêntica

formação e aprendizado dos gerenciadores entrevistados, em que pesem as diferenças de

idade. Ora, então ambos adotariam apenas o senso comum? Como obter efetividade no

gerenciamento de seus projetos extraordinários?

A segunda hipótese, por mais vexatória que seja, não pode ser

desconsiderada. Há pessoas cujas autoconfiança e assertividade podem ser endereçadas

a gerenciar projetos desafiadores, complexos e singulares, mesmo que não demonstrem

competência excepcional para tanto. Há até quem seja designado a esses projetos por

simples senioridade ou tempo de casa. Ou então por portar títulos que o credenciam a

gerenciar. Ou por pertencer a certas coalizões políticas, no. dizer de CYERT & MARCH
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(1963). Nesses casos, a conduta precária torna-se plausível, porém ao custo de gerar

resultados igualmente precários.

Há, em verdade, uma terceira possibilidade a questionar: o gerenciamento

seria mais arte que ciência ou técnica, e a efetividade da gestão dependeria mais de

talento que da mera aplicação de técnicas específicas.

Esta é uma questão que há muito incomoda as escolas de Administração.

MINTZBERG (1995b, p.35 e 1973, p.161), por exemplo, afirma que o gerenciamento

não é uma ciência nem profissão, pois os principais processos (programação,

informação, decisões) residem na mente do gerenciador e não são sistemáticos,

universais nem facilmente reprodutíveis.

CHA UI (2001) ensma que originalmente arte e técnica eram termos

correspondentes: arte deriva do latim ars e técnica, do grego techné, significam toda

atividade humana submetida a regras. Contudo, a partir do século XVIII ocorre a

distinção entre as artes da utilidade - engenharia, medicina, agricultura, culinária,

artesanato - das artes da beleza - pintura, escultura, música, teatro, dança, arquitetura e

poesia. Afirma a autora (ibid., p.318): "enquanto o técnico é visto como aplicador de

regras e receitas vindas da tradição e da ciência, o artista é visto como dotado de

inspiração, entendida como uma espécie de iluminação interior e espiritual misteriosa,

que leva o gênio a criar a obra". Ora, se para a autora a arte eqüivale a técnica, a

ciência associa-se, na verdade, à tecnologia. A técnica é um conhecimento empírico,

forjado pela prática e pela observação; a tecnologia, por outro lado, é um saber teórico

que se aplica praticamente, afirma a autora.

Se o gerenciamento de projetos não é uma ciência, advém a hipótese de que

não é tecnologia e sim técnica. Conteria um forte elemento de arte e não de lógica. E a

inspiração ou iluminação interior, no presente caso, nada teria de misteriosa

espiritualidade, mas resultaria do conhecimento tácito desenvolvido pelo gerenciador,

tão evidente na categoria Quase-transformação.

o sujeito L pondera: "para mim, em arte, se não houver o componente da

criatividade, ela se resume a virtuosismo. Não é nem interpretação". Parece indicar que
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um bom intérprete da metodologia gerencial demonstra destreza na aplicação dos

instrumentos, mas fazer arte vai além disso. O sujeito J sugere que "tem que se divertir

[...] tem que brincar com o processo". ACKOFF (1994, p.50) sugere que beleza e

diversão são 'aspectos inseparáveis da estética; o autor defende o valor intrínseco da

estética, que constitui nossa individualidade, singularidade e estilo.

CHAPMAN & W ARD (1997, p.40) endereça a questão cultural como a

responsável por entender-se os riscos como algo ruim. O autor sugere uma agenda de

mudança cultural quando for introduzida a gestão formal de riscos para permitir

percebê-lo como algo bom. Quando isso ocorre, a inovação e a busca de oportunidade

transformariam o processo de gestão de riscos em algo "divertido". Reações a crises

não são eliminadas, mas reduzidas a um nível tolerável, dizem os autores. Também

pregam a "insubordinação construtiva ", visando encontrar a "questão certa", para

além dos vínculos hierárquicos e da burocracia.

Aceitar a supremacia da arte, deixando de lado o cientificismo apresenta

algumas vantagens:

• Não seria possível desenvolver maestria ou perícia sem lidar com problemas

concretos de projetos (POLANYI, 1962, p.125);

• Não haveria padrões de respostas universais à incerteza, o que levaria a aceitar

diferentes estilos para o gerenciador de projetos. Também a insubordinação tenderia

a ser mais aceita;

• Do mesmo modo que um artista subordina as técnicas ao conteúdo e objetivos que

deseja expressar, o gerenciador lançaria mão de diferentes técnicas para enfrentar

incerteza e riscos em seus projetos. Manifestaria preferências por algumas delas,

requerendo que sejam avaliadas em conjunto: técnicas e conteúdos;

• Os resultados alcançados não precisam ser analisados friamente, pelo contrário,

evidenciariam um "toque pessoal" com maior ou menor efetividade caso a caso;

• O modo artístico incorpora ao saber explícito em normas e procedimentos um saber

tácito, relativo à maneira como as normas são aplicadas. Esta sagacidade poderia

explicar porque certos gerenciadores sentem-se desconfortáveis ou "sabem" quando

enfrentam situações perigosas demais;
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• Se no campo da tecnologia a destreza na aplicação de técnicas é requerida, no

campo da arte a maturidade é crucial: este grau de cognição determina o modo como

os riscos e a incerteza serão enfrentados. Note-se que maturidade também inclui

tolerância, isto é, aceitação maior e menos estressante dessas condições.

Na perspectiva artística, a abordagem situacional e os planos contingenciais

não seriam fruto de uma lógica ou de um raciocínio objetivo, preciso e articulado,

porém incorporariam a emoção processada tanto consciente quanto inconscientemente.

Acrescenta subjetividade ao processo. Esta hipótese parece bastante promissora, e

semeia campo para estudos muito mais ambiciosos.

Conclui-se que se existe uma "arte de gerenciar projetos", não há

diferenciação significativa. entre os esportistas e os gerenciadores, no que concerne à

abordagem diante dos riscos e da incerteza.

Evidentemente, a burocracia nega a existência da arte de gerenciar, pelo

simples fato de que substitui o engenho e a criatividade característicos do ser humano

pela primazia da regra impessoal. A regra privilegia o conhecimento explícito, portanto

tende a enfatizar os aspectos técnicos em detrimento da emoção e da subjetividade. Em

contrapartida, o perfil empreendedor inclui dentre seus atributos, a autenticidade que

deriva exatamente da criatividade (McCLELLAND, 1972; CHELL, 1991). Também

conta com as emoções, expressa na necessidade de conquista mencionadas no capítulo

3. Portanto, entre os dois perfis extremos, o gerenciamento enquanto arte está mais

afeito ao perfil empreendedor.

5.10. HÁ UM ESTILO PREFERENCIAL PARA O GERENCIADOR DE PROJETOS?

Os paradigmas mecanicista e taylorista buscam sempre o "the best way to

do". O contínuo da Figura 4.6 visa exatamente evitar este tipo de encaminhamento. Não

há uma prescrição ou uma escolha do que é melhor, à maneira funcionalista. Há

diferentes categorias de projetos, formando um contínuo desde os quase repetitivos até

os complexos e singulares. Há um contínuo para o risco, variando desde os riscos

conhecidos e isolados até as crises, onde prevalece a incerteza.



279

Há diversas configurações para os gerenciadores, exploradas na seção 3.3. e

resumidas na Figura 5.3 abaixo, que relaciona configurações propostas por diferentes

autores. Não há aqui a pretensão de uma comparação exaustiva e consistente, o que se

deseja é delimitar as três configurações mais afeitas ao gerenciador de projetos: o

burocrata, o administrador e o empreendedor. Evidentemente, exclui-se a configuração

do jogador cujo perfil pouco técnico e comprometido com o sucesso destoam das

demais configurações.

Por burocrata entende-se o gerenciador ávido por regras e procedimentos

que servem para homogeneizar a prática e isolar a engenhosidade e arbitrariedade das

pessoas. Torna assim o gerenciamento independente das pessoas envolvidas. Considera

que se todos estivessem comprometidos com a qualidade e aplicação dos

procedimentos, haveria menor necessidade de coordenação e conflitos seriam evitados.

Burocratas buscam eliminar ou controlar riscos e rejeitam a incerteza. Nessa condição,

servem-se do planejamento para organizar a execução; os planos gerados tornam-se

regras. Burocratas dedicam-se só ao possível, desdenhando os desafios.

JOGADOR Inovador (Maccoby) Marginal (Kets de Vries)
Sociopata (Winslow & Solomon)
Incendiário (Adizes)

EMPREENDEDOR Auto-desenvolvedor Intra-empreendedor (Pinchot)
(Maccoby) Empreendedor (Adizes,

Schumpeter, McClel!and)
Sonhador de conquista (Sole & Fiol)

Gerenciador (Mintzberg)
Integrador (Adizes)

ADMINISTRADOR Prestativo (Maccoby) Dirigente profissional uart Mil!)
Administrador (Adizes)

Defensor (Maccoby)

Especialista (Maccoby)

BUROCRATA Burocrata (Weber) Produtor (Adizes)

Figura 5.3. Comparação entre diversas configurações propostas para o gerenciador.
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Quanto ao administrador trata-se do estilo atualmente ensinado nas escolas

de Administração. Tem por referência a escola clássica, em particular valorizando as

funções indicadas por Fayol: prever (planejar), organizar, comandar, coordenar e

controlar. Eles reconhecem que administrar é lidar com recursos escassos, e portanto,

servem-se do planejamento para otimizar a alocação de recursos e racionalizar a

execução. Nos planos, a ênfase torna-se atingir metas quantificáveis e objetivos.

Valorizam as decisões racionais, portanto, especializadas ou baseadas em análise, quase

sempre quantitativa. Reconhecem que regras são insuficientes, atribuindo importância à

motivação das pessoas e liderança.

ncias. . . . .
diretriz e processo

Baseada na
comparação entre

o e realizado. . ..

no produto e
no processo

Baseada em controle
de custos,
contabilidade
I-n't<:lco no produto do
projeto

e equipes, gerencia
rede sem fronteiras

Matricial ou grupo-
tarefa; Motivação da

Hierarquia, descrição
de funções e cargos;
Treinamento

" '

Foco em
desempenho;
Formula cenários

Timing é essencial;
Enfoca processos de
decisões

Sistema minucioso;
Focado em
conteúdos, relatórios

Tende a tolerar e
calcular riscos

Tende a minimizar e
controlar impactos

Tende a evitar; adota
seguro e garantias

Contratos flexíveis;
Serve ao
planejamento

Contratos rígidos e
minuciosos;
Controles e sanções

Quadro 5.3. Abordagens distintas para o gerenciamento conforme perfil do gerenciador.

o empreendedor aqui considerado é o delineado na seção 3.3: apresenta

necessidade de conquista, acredita na capacidade de interferir em sua vida, busca

criatividade e autenticidade, mostra-se pró-ativo e otimista, comprometido não com as
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organizações mas com os resultados esperados para seus projetos. Empreendedores nem

sempre consideram os riscos negativos, pois também percebem oportunidades. São

hábeis no cálculo de riscos, tornando-se ávidos por desafios. O contínuo entre

empreendedores, administradores e burocratas permite exemplificar como cada um

deles tende a apropriar-se dos processos gerenciais sugeridos na seção 3.4. É o que

mostra o Quadro 5.3 acima.

O que se deseja demonstrar com a Figura 5.4 é que um burocrata pode ser

tão eficaz como gerenciador de projetos do que um administrador ou empreendedor,

dependendo do tipo de projeto a ser gerenciado. Projetos simples, costumeiros ou

especializados formam uma conjuntura de execução que pode beneficiar-se da

padronização e dos métodos quantitativos. Daí decorrem as habilidades requeridas para

o gerenciador: capacidade analítica, experiência anterior e conhecimento técnico

relativo ao conteúdo do projeto, o que lhe confere destreza na aplicação das técnicas.

Com informação suficiente, a prática do comando-e-controle confere efetividade ao

gerenciamento.

Experiência
Destreza
Comando, controle

Organização
Decisão racional
Planejamento
Visão sistêmica

Sensibilidade
Abertura
Capac. Adaptação
Pró-atividade

Saber tácito
Criatividade, inovação
Cálculo de riscos

Figura 5.4. Perfil do gerenciador e habilidades requeridas conforme o tipo do projeto.

O segmento seguinte da figura refere-se a projetos grandes, de algum modo

singulares e não simples. Tanto o burocrata como o administrador podem apresentar

afinidade com este tipo de projetos. As habilidades requeridas incluem: a capacidade de
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organização (pessoas, funções, rotinas gerenciais), a habilidade em planejamento (que

organiza o processo de execução) e a visão sistêmica. Como ainda há informação

suficiente, a habilidade de decidir promove a objetividade e racionalidade.

o próximo segmento da figura refere-se a projetos complexos e ambientes

tão conturbados que desincentivam o desempenho de burocratas. Administradores e

empreendedores lançam mão das seguintes habilidades: abertura e sensibilidade para

lidar com stakeholders e contingências que afetam a execução; pró-atividade, isto é,

prontidão para agir; e flexibilidade, rapidez e capacidade de adaptação.

o segmento mais à direita na figura refere-se aos megaprojetos, ou aos

projetos desafiadores, complexos e singulares, implantados em ambientes turbulentos,

com mudanças rápidas, onde as crises encontram campo para prosperar. O grau de

ignorância ou desconhecimento existente gera insegurança, pois os controles tornam-se

frágeis. Nem o burocrata nem o administrador como aqui configurados sentem-se à

vontade ou com desenvoltura suficiente para aplicar os métodos que nos casos

anteriores mostravam-se providenciais. O empreendedor, por sua vez, pode mobilizar

habilidades mais apropriadas a esta configuração: o cálculo de riscos lhe dá uma

sensibilidade para definir limites mais ambiciosos; sua resiliência permite recuperar-se

mais rapidamente das situações de crise e confrontação, reduzindo o estresse. Novos

métodos, técnicas e soluções precisam ser criados, face à limitação dos tradicionais,

requerendo criatividade e capacidade de inovação. A informação é insuficiente, com

reduzido tempo para coleta e processamento. Sobretudo, há ambigüidade. Esta condição

requer maior sofisticação cognitiva: o gerenciador lança mão de sagacidade,

perspicácia, tirocínio, intuição ou, para sintetizar, lança mão de conhecimentos tácitos

apropriados.

Evidentemente, a classificação da Figura 5.4 é arbitrária, servindo apenas

para esta discussão. Também é provável que em certas épocas cada uma das

configurações mostrou-se mais estreita ou mais abrangente. Em particular, nas últimas

décadas, com a crítica da burocracia e estudos sobre o empreendedorismo, reduziu-se a

hegemonia do perfil burocrático. A força do treinamento gerencial também pode ter

servido ou servirá à dilatação dos perfis administrador e empreendedor.
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Porém, considera-se que somente com um enorme desprendimento e

rompimento de paradigmas poderia um gerenciador saltar de uma configuração à outra

mais de uma vez no período de sua vida profissional. Assim, organizações com grande

número de projetos e de gerenciadores podem beneficiar-se de uma análise do tipo

suscitado pela Figura 5.4, podendo selecionar gerenciadores com maior chance de êxito.

Conclui-se a partir das proposições acima, que mais importante do que

definir o perfilou estilo do gerenciador e mais importante do que estruturar e avaliar os

métodos e técnicas gerenciais, está a necessidade de otimizar o ajuste entre pessoas,

projetos, situações e contexto onde tudo se insere.

5.11. COMO AMPLIAR A EFETIVIDADE DA GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS
DESAFIADORES, COMPLEXOS E SINGULARES?

Como vimos, os projetos desafiadores, complexos e singulares apresentam

elevada incerteza, apresentada sob diferentes formas, e que se soma aos riscos que são

tradicionalmente objeto da Gestão de Riscos do Projeto. Este tópico destina-se a discutir

o quão apropriado e efetivo pode ser este processo gerencial, à luz dessa condição.

A metodologia de Gestão de Riscos em Projetos, como apresentada na seção

3.4 contempla as seguintes etapas: planejamento da gestão de riscos; identificação de

riscos; análise qualitativa dos riscos; análise quantitativa de riscos (eventual);

planejamento de respostas aos riscos; controle e monitoramento de riscos.

A etapa de planejamento da gestão de riscos envolve atividades

preparatórias que destinam-se a "assegurar que o nível, tipo e a visibilidade do

gerenciamento de riscos são comensurados com ambos os riscos e a importância do

projeto para a organização" (PMI, 2001, p.129). Esta norma sugere como instrumento

para esta etapa as reuniões de planejamento, donde se infere a preferência por processos

coletivos, que acolhem a diversidade de pontos de vista de diferentes stakeholders. O

resultado do processo é um plano que retrata as escolhas em termos de métodos,

técnicas, abrangência, prazos, custos, papéis e responsabilidades, formas de

interpretação, tolerâncias, relatórios e acompanhamento. Fornecer visibilidade sobre a
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natureza do projeto é crucial, pois permite ampliar a percepção sobre as reais condições

de execução do projeto. Recomenda-se incluir nessa fase alguma classificação para o

projeto, por exemplo, o cubo da incerteza, que permite aferir a dificuldade de conduzir

o processo de gerenciamento de riscos. Também a criação de um padrão ou conceito

sobre o projeto, como recomendado pelo sujeito J, é relevante, na medida em que

descortina um caminho para processos menos técnicos e mais cognitivos.

Esta etapa de planejamento é novidade na norma: a versão anterior (PMI,

1996) não a mencionava. Se foi acrescentada, deve-se à expectativa de que o

planejamento traz benefícios. ROYER (2000, p.7) constata as razões mais freqüentes

para não examinar cuidadosamente os riscos: "quantificar os riscos pode tornar inviável

o projeto; clientes não querem perder tempo e energia com isso; clientes não acreditam

que os riscos são reais, diga-se de passagem; clientes querem um plano simples". São

argumentos suficientes para privilegiar a fase de planejamento da gestão de riscos.

A etapa de identificação de riscos enfatiza a quantidade de nscos

levantados, como exposto na seção 3.4. O objetivo parece ser desvelar, explorar além

do óbvio, identificar o pouco usual, o menos provável. Para o PMI (2001) esta fase

inclui riscos conhecidos (que podem ser identificados e planejados, afirma) e riscos

desconhecidos, que esta norma sugere que não são gerenciáveis, embora

"gerenciadores possam endereçá-los aplicando uma contingência geral baseada na

experiência com projetos similares" (ibid., p.129). WIDEMAN (1992: ill-4) detalha

melhor as fontes de riscos, citando dentre outras:

• Externos e imprevisíveis: regulatórios, catástrofes naturais, efeitos colaterais;

• Externos e previsíveis: riscos de mercado, impactos ambientais e sociais, variações

cambiais, inflação e impostos;

• Internos não-técnicos: fiscos gerenciais, programação, custos, fluxo de caixa, perda

de potencial;

• Técnicos: mudanças tecnológicas, desempenho, riscos específicos da tecnologia

adotada, concepção, porte ou complexidade do projeto;

• Legais: licenças, patentes, riscos contratuais, força maior, demandas judiciais.
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Há, portanto, uma clara distinção entre aquilo que é desconhecido e

puramente acidental, daquilo que é incerto, mas por experiência anterior sabemos que é

plausível e também daquilo que é quantificável em termos de seus impactos e da

probabilidade de vir a ocorrer. Do contrário, a aceitação de riscos e incerteza seria

reduzida, e não haveria estímulo para fazer uso da metodologia de gestão de riscos em

benefício do sucesso do projeto. Sem essa distinção o gerenciador tenderia a referir-se a

uma "incerteza indeterminada", termo cunhado para referir-se a uma mescla de riscos

conhecidos e prováveis, pouco prováveis mas de alto impacto e também as incertezas de

todos os matizes. É o que demonstram as entrevistas, quando fazem referência tanto a

riscos que podem ser enfrentados facilmente quanto a incertezas difíceis de prevenir, ou

mesmo, remediar.

A metodologia consagrada para a gestão de riscos, comentada por diversos

autores (PMI, 2001; RAFTERY, 1994; WILLIAMS, 1995; WIDEMAN, 1992; DOWN

et al., 1994; KLIEM & LUDIN, 1997; CHAPMAN & WARD, 1997) é analítica embora

qualitativa e portanto presta-se melhor a riscos conhecidos e quantificáveis. Frente às

incertezas, técnicas quantitativas poderiam não apresentar igual eficácia. Na hipótese

dos gerenciadores perceberem apenas a "incerteza indeterminada", o seu foco poderia

deslocar-se daquilo que é facilmente gerenciável para o que é mais difuso, caótico ou

fora de controle, concluindo pela impossibilidade de responder à incerteza.

Note-se que se os riscos são interdependentes, mesmo a ocorrência de um

imprevisto poderia desencadear a ocorrência de outros riscos. Se estes últimos fossem

conhecidos e gerenciáveis, poderiam ser submetidos tanto a respostas preventivas como

a contingenciais. Por exemplo: modificações súbitas nos requisitos ambientais podem

elevar os custos de execução de uma obra; embora considere-se incontrolável a

incerteza regulatória, o risco de estouro de orçamento, então desencadeado, é

gerenciável. Respostas efetivas a este risco reduzem os impactos daquele outro risco.

Portanto, desde que a lista de riscos identificados seja suficientemente

completa, parcelas significativas da incerteza viriam a ser contempladas. Desse modo, a

metodologia de Gestão de Riscos do Projeto somente será proveitosa nas ocasiões em

que considerar uma lista abrangente de riscos identificados. Falha cometida com

freqüência por organizações de projetos reside na determinação de só listar os riscos



286

graves e prováveis, portanto desprezando exatamente aqueles que poderiam contribuir

para reduzir as incertezas não gerenciadas.

Por esse motivo, é providencial a recomendação do PMI (2001) de que o

processo de identificação de riscos deve ser coletivo e interativo, servindo-se de

técnicas de criatividade. Aqui o que importa não é a qualidade, mas a quantidade e

variedade de riscoslincerteza arrolados. A diversidade de pontos de vista de

stakeholders, conclui-se, toma-se questão crucial para a efetividade da gestão de riscos.

Dentre as diversas opções de instrumentos para a identificação de riscos

recomendados pelo PMI (2001), não deve ser escolhido um único. Ao conduzir esta

atividade como uma seqüência interativa de levantamentos, como sugere a norma, será

possível identificar maior quantidade de riscoslincerteza. Portanto, recomenda-se iniciar

o levantamento a partir de análise da documentação existente, seguido de

brainstorming, depois entrevistas e técnica Delphi com o grupo de stakeholders

relevantes, seguido da confrontação com um checklist, elaboração de fluxogramas do

tipo espinha-de-peixe (Diagrama de Ishikawa) para as relações causa-efeito e

eventualmente complementado pela análise de pontos fortes, fracos, oportunidades e

ameaças (SWOT Analysis).

A versão anterior da norma (PMI, 1996, p.1I3) oferecia interessante

sugestão eliminada na versão atual: é necessário listar causas-e-efeitos, bem como

efeitos-e-causas de riscos. Significa que cada risco pode ser considerado tanto causa

como efeito de algum outro risco. Se for causa, permite completar a lista de riscos

identificados com outros efeitos ainda não listados; se for efeito, permite igual

procedimento buscando as causas possíveis. Note-se que todas as técnicas usadas

permitem estabelecer vínculos entre os riscos, sejam relações de causa-efeito, como

também livre associação (vínculos cognitivos). Estes vínculos não só conferem

consistência para a lista de riscos identificados como oferecem a possibilidade de

conectar incertezas aos riscos conhecidos.

A etapa seguinte é a de análise de riscos, que o PMI (2001) pleiteia que seja

qualitativa e eventualmente completada por análise quantitativa. Como o objetivo desta

etapa é hierarquizar riscos, decidindo-se por ignorar alguns deles, a definição qualitativa
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de probabilidades e impactos mostra-se suficiente para desenvolver respostas aos riscos

relevantes, de tal modo que a ausência de análise quantitativa deixa de ser prejudicial.

Infelizmente, há organizações ávidas por iniciar a prática de gestão de riscos e que

decidem pela aquisição e uso de softwares para análises quantitativas baseados em

simulações de Monte Carlo. Não só é a etapa menos importante do processo, como pode

criar ilusões numéricas de precisão, em um momento onde a precisão não é crucial.

Note-se que só é possível efetuar análise quantitativa para riscos e não para a incerteza,

e esta pode prevalecer em projetos desafiadores, complexos e singulares.

A análise qualitativa classifica as probabilidades de ocorrência e impactos

em uma escala variando de muito alto a muito baixo. KANABAR (1996) sugere incluir

na análise a descrição do evento deflagrador. Por exemplo: quando se pode afirmar que

ocorreu um estouro de orçamento? Quando se caracteriza que um risco de atraso na

execução tornou-se um problema real? Em que medida se pode afirmar que há

problemas de desempenho ou qualidade? Estabelecer métricas e descrever eventos

deflagradores é essencial na análise de riscos.

Por esse motivo, muitas organizações incluem na análise de riscos não só a

classificação de probabilidades e impactos, como também a classificação da facilidade

ou dificuldade de detecção de riscos. Há riscos que com facilidade e suficiente

antecedência é possível perceber se serão convertidos em problemas reais. Quanto a

atrasos na execução: por exemplo, se for monitorada mês a mês o percentual executado

de cada atividade será possível projetar tendências, ainda a tempo de efetuar revisões

nas programações de execução. é um exemplo de detecção fácil. Para outros riscos a

detecção é difícil, o que quase sempre ocorre em situações difíceis de monitorar ou de

avaliar probabilidades. Há, ainda, aqueles de detecção impossível, isto é, os riscos que

só podem ser percebidos depois de conflagrados: são as incertezas, strictu sensu.

Avali ar a dificuldade de detecção é deveras importante mas requer atitude favorável,

pois como afirmou Heráclito: "quem não espera o inesperado não o achará, pois para

ele será indetectâvel e inacessível" (POPPER, 1967, p.173).

Como então hierarquizar riscos/incerteza? Uma técnica difundida na onda

da Qualidade Total é o FMEA - Análise do Modo de Falha, Modo de Detecção.

Probabilidades, Impactos e Dificuldade de Detecção são avaliados numericamente, por
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exemplo, em uma escala de zero a dez. Multiplicando-se os três fatores, obtém-se um

número que representa a avaliação global de cada risco identificado. Outro recurso mais

sofisticado é o de desenvolver escalas não lineares, por exemplo, atribuindo maior peso

a impactos, a probabilidades ou a detecções. Esta técnica para hierarquizar riscos

eqüivale à técnica do Valor Monetário Esperado, usado por financistas para avaliar a

esperança matemática de ganhos em aplicações financeiras, multiplicando-se o valor da

probabilidade pelo ganho esperado de cada alternativa. A avaliação de riscos pode ser

complementada por análises de sensibilidade, formando cenários otimistas, prováveis

ou pessimistas (RAFTERY, 1994; HERTZ & THOMAS, 1983).

Conclui-se que a etapa de análise de riscos deveria privilegiar o estudo de

impactos de cada risco/incerteza, de modo a levantar informação suficiente para a etapa

posterior, de planejamento de respostas. O PMI (2001, p.136) sugere, como resultado

para esta etapa analítica, os seguintes produtos: classificação de riscos, que seria útil

para a escolha de gerenciadores, para efetuar análise de custo/benefícios ou para decidir

pelo cancelamento do projeto. Contudo, acredita-se que o melhor momento para estas

decisões é depois de planejar respostas e avaliar os riscos remanescentes. Outro produto

sugerido pela norma é uma lista de riscos priorizados, que auxiliaria a preservar o foco

do gerenciador naquilo que é mais grave ou mais importante.

Cada risco/incerteza precisa ser analisado isoladamente ou como um

conjunto de riscos imediatamente associados. Por exemplo, o impacto de um atraso de

um mês na execução, isoladamente pode ser pequeno, mas quando é analisado o

conjunto de riscos associados, percebe-se que um mês de atraso resulta em gastos

adicionais, provoca problemas de fluxo de caixa, gera conflitos entre stakeholders, etc.

Oferecer respostas para este pequeno conjunto de riscos diretamente associados propicia

maior efetividade à gestão de riscos.

A fase seguinte, de planejamento de respostas aos riscos é sem dúvida a

mais importante do processo: é aquela que definirá o grau de exposição final a riscos e

incerteza. Portanto permitirá, por exemplo, a um potencial contratado avaliar o

sobrepreço que deverá incorporar à sua proposta como contrapartida a esta exposição ou

decidir se desistirá do projeto.
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Como vimos, o PMI (2001) recomenda um elenco de respostas a fiSCOS:

evitar, transferir, mitigar, aceitar passiva ou ativamente. Todavia, esta norma não

indica preferências por uma ou outra resposta. Obviamente, uma resposta de evitar seria

suficiente para eliminar determinado risco, mas esta é uma rara possibilidade - poucos

riscos podem ter suas fontes ou causas eliminadas por completo. Se um risco não pode

ser evitado, os demais tipos de respostas serão sempre parcialmente eficazes, em maior

ou menor grau. Conclui-se que a boa prática deve levantar mais de uma resposta nessas

categorias, formando-se um "pacote" de respostas que cerca o problema em seus

diferentes aspectos.

Para isso, o detalhamento de diferentes impactos de cada risco (operacional,

técnico, de desempenho, relativo às metas, políticos, de relacionamento com

stakeholders, e assim por diante) fornece um valioso auxílio. Para o autor, mais do que

hierarquizar riscos, o essencial na fase de análise de riscos é registrar esses elementos

para posterior utilização na fase de respostas aos riscos.

Hierarquizar riscos permite determinar classes de respostas para cada

categoria. Cada risco pode ser marcado em um gráfico que correlaciona probabilidades

e impactos. Há quatro regiões distintas no gráfico, cada qual endereçada a uma classe de

respostas típicas, como mostra a Figura 5.5 abaixo.

PROBABILIDADE

IMPACTO

Figura 5.5. Respostas típicas a riscos conforme graus de probabilidade e Impactos.
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Embora o pacote de respostas a um risco possa incluir somente respostas de

mitigação, provavelmente a diversidade de respostas seria mais efetiva. Por que não

somar respostas de transferir, com as de mitigar e as de aceitação ativa? Há

gerenciadores maduros e sagazes que nunca tomam nenhuma decisão ou ação sem

cercar-se de um "Plano B". Por exemplo: ao decidir freqüentar determinado evento

cultural, pode precaver-se efetuando reserva ou compra antecipada de ingresso, mas

guarda consigo um plano contingencial que identifica alternativas caso sua precaução

perca efetividade.

o pacote de respostas a um risco pode incluir respostas de aceitação

passiva, mas pensar antecipadamente sobre elas pouco valor agrega ao processo. A

aceitação passiva é resposta extrema, quando não é possível lançar mão das anteriores.

Na verdade, a melhor forma de aceitação passiva é adotá-la permanentemente:

desenvolver a habilidade situacional, a pró-atividade e a resiliência, de modo a fornecer

prontas respostas para os riscos que se concretizam ao longo de todo o prazo de

execução do projeto.

Reservar a um risco uma resposta de aceitação passiva significa "deixa

estar para ver como é que fica", confiando-se na capacidade de enfrentar a situação, seja

ela qual for. Se adotada isoladamente, pode ser uma estratégia temerária, mas como

complemento ao pacote de respostas acima recomendado torna-se bastante útil: afinal,

sempre haverá uma chance das respostas planejadas não funcionarem a contento.

Depois de planejar as respostas aos riscos, seria desejável aferir a magnitude

do "risco residual", do remanescente para o qual não foi possível obter respostas com

efetividade satisfatória. O PMI (2001, p.143) também inclui neste afã a existência de

"riscos secundários", isto é, riscos que derivam das respostas ora planejadas - estes

riscos também precisam ser objeto do planejamento de respostas, de modo a se evitar

tradeoffs (uma boa resposta para um certo risco pode aumentar a probabilidade ou

impactos de outro risco vinculado). A dificuldade em avaliar este resíduo faz com que

diversas organizações simplesmente desprezem este risco residual, descuidando da

etapa final da gestão de riscos do projeto: a etapa de controle e monitoramento de riscos.
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Outro fenômeno notável ocorre quando são reunidas todas as respostas

oferecidas aos riscoslincerteza de um projeto. Certas respostas são potencialmente

eficazes para um grande número de riscos - estas deveriam ser enfatizadas com maior

empenho do gerenciador para colocá-las em prática. Há um conjunto de respostas que

facilmente poderiam ser identificadas com a rubrica de "boa prática gerencial", são

portanto generalizáveis e serviriam para alimentar o processo de aprimoramento das

normas e procedimentos gerenciais. Mas o verdadeiro vigor da gestão de riscos somente

poderá ser constatado se ao menos uma resposta nova e específica foi criada, resposta

que os demais processos gerenciais tradicionalmente jamais contemplariam. Conclui-se

que o que de fato interessa é a busca de respostas singulares a riscos específicos do

projeto.

De nada serve o planejamento de respostas se durante a execução a

aplicação das respostas não vier a ser monitorada. Muitas respostas podem funcionar a

contento, outras nem tanto; algumas respostas podem mostrar-se inexeqüíveis.

Respostas adicionais precisam ser desenvolvidas, e este é um dos objetivos desta etapa.

Recorde-se que a etapa anterior recomendou a elaboração de Planos Contingenciais ou

"Planos B": são respostas planejadas para lançar mão só no caso das demais respostas

não apresentarem efetividade. CHAPMAN & WARD (1997, p.219) acrescentam uma

recomendação: ao estabelecer planos para contingências, deve-se registrar quais são os

eventos deflagradores (trigger points, no original), permitindo saber em que momento e

condições o Plano B deve ser executado.

Riscos que não haviam sido identificados podem tomar-se plausíveis,

requerendo uma revisão do Plano de Gestão de Riscos - este é outro objetivo dessa

etapa, identificar novos riscos. Esta norma também menciona como produto da etapa de

controle os workaround plans (ibid., p.146) que correspondem a "respostas não

planejadas a riscos emergentes que foram previamente aceitos ou não foram

identificados" - é precisamente um plano situacional.

Para concluir, uma interessante questão refere-se a quem deve conduzir a

elaboração do plano de gestão de riscos de um projeto? DOWN et al. (1994) sugerem

que há vantagens na contribuição externa e independente do gerenciador do projeto:

maior perícia pode ser mobilizada; a equipe externa não tem compromissos com certas
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respostas e enfrenta riscos que o gerenciador quer evitar. Mas os autores listam

desvantagens também: o gerenciador pode fechar-se a prestar informação; pode haver

um problema de credibilidade com a equipe externa; a equipe externa não participará da

ação, pode somente persuadir o gerenciador pela força de seus argumentos.

Conclui-se que quanto maior a incerteza do projeto, mais crucial será a

prática de formar pacotes de respostas, de sempre ter à mão um plano contingencial e de

intempestivamente desenvolver a capacidade para oferecer respostas situacionais. A

execução do projeto somente será contingente ao ambiente ou será um sistema auto-

organizativo na medida em que houver tal investimento na gestão de riscos. Com este

propósito, os demais processos gerenciais pouco podem contribuir. Conclui-se que a

essência do gerenciamento à luz da teoria contingencial e da teoria da complexidade

repousa na gestão qualitativa de riscos.

Como se vê, muito pode ser obtido com a aplicação aprimorada dos

métodos e técnicas de gestão de riscos, conforme discutido até aqui. Resta aferir se

esses métodos e técnicas são suficientes para lidar com projetos desafiadores,

complexos e singulares.

Elaborando um plano de gestão de riscos no início do projeto e durante a

execução efetuando monitoração e controle, revendo respostas a riscos, desenvolvendo

e aplicando respostas adicionais, etc.; cria-se um sistema aberto que visa o equilíbrio

dinâmico. Contudo, certos projetos ou certas conjunturas estabelecem sistemas fora do

equilíbrio, formando estruturas dissipativas. Nessas condições de crise ou de caos, o

sistema normativo torna-se insuficiente para fazer a execução retornar à condição de

equilíbrio. Para manter o sistema operando, um. complemento à gestão deve ser

empregado.

A possibilidade de sobrevirem cnses sempre está presente em projetos,

ainda mais em projetos desafiadores, complexos e singulares. Crises significam tal

conturbação na execução, que é provável que o conjunto de pacotes de respostas a

riscos isolados ou associados percam efetividade. Crises podem criar um viés de

percepção, modificando as avaliações de risco consideradas. Sua dinâmica costuma ser

tão rápida, que não sobra tempo para a coleta e processamento de informação. Em
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particular, crises podem gerar certo desconforto psicológico que determina o abandono

de todos os planos: a atitude de prevenção cede terreno à perda de controle, ou então a

decisões erráticas e desprovidas de análise abrangente. Enfrentar crises é algo que até

mesmo gerenciadores hábeis em respostas situacionais e workaround plans podem não

sentir-se aptos a enfrentar. Pior: em razão de tudo isso, diversas organizações escondem

as crises dos stakeholders relevantes, perdendo com isso apoiadores e desprezando o

potencial de um "esforço concentrado" para enfrentá-la.

°sujeito A, ao contratar um gerenciador, avalia se ele está apto a enfrentar

crises. Nessa fase, só o que é possível avaliar são as condições psicológicas presumidas,

o que é insuficiente. Teria sido muito proveitoso se este sujeito também relatasse quais

métodos ou técnicas sua organização adota para planejar e enfrentar crises. Ou então,

como ampliar a resiliência, tema ainda pouco estudado.

A versão atual da norma do PMI (2001) apresenta uma novidade em relação

à versão anterior (PMI, 1996): considera que riscos externos, de força maior, geralmente

requerem planos de recuperação de desastre, mais do que.planos de gestão de riscos.

Analogamente, pode-se afirmar que as crises requerem planos de recuperação

específicos. É pena que não exista literatura, métodos ou técnicas comprovados para a

elaboração deste tipo de plano. Todavia, vale a recomendação: pode ser possível

precaver-se diante de crises, mas esta tarefa ultrapassa o repertório da metodologia

tradicional de gestão de riscos do projeto.

Em síntese, a metodologia consagrada para o gerenciamento de riscos do

projeto pode ser enriquecida em inúmeros aspectos, na perspectiva de ampliação da

efetividade gerencial.

5.12. GERENCIAR É DIFERENTE DE ADMINISTRAR?

A Administração Clássica completa um século de existência, desde que

Taylor e depois Fayol promoveram o esforço de sistematização de métodos para a

produção industrial (CHIA VENATO, 1993). Sua influência foi tão poderosa que ainda

hoje representam em todo o mundo um paradigma de administração. Este paradigma
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envolve: divisão do trabalho, segregando o intelectual do operativo; autoridade e

unicidade de comando; gerência baseada em comando-e-controle; planejamento

impositivo seguido de treinamento do pessoal na função; estabilidade, baseada na

sistematização e padronização dos processos de trabalho.

Estes pIOneIrOS foram também criticados em razão: da alienação do

trabalhador e da perda de sentido do trabalho; da impessoalidade; do fomento à

burocracia e hierarquia; do poder exacerbado sobre o trabalhador; da criação de uma

tecnocracia discricionária e promotora da ordem e da produtividade. Em que pesem as

críticas, inclusive no ambiente acadêmico das escolas de Administração, é inegável a

supremacia do modelo em todos os tipos de organizações.

Ocorre que vivemos em um momento de transformação acelerada, ou de

"transição de paradigmas", no entender de CAPRA (1999): em todo o mundo, os

ambientes econômico, político e social apresentam crescente complexidade e

ambigüidade, e também crises que aceleram ainda mais as transformações. Todavia,

intramuros, na maioria das organizações brasileiras, ainda perdura o ambiente estável e

ordenado sugerido pelo taylorismo, embora carregado de sofrimento e disfunções

(DEJOURS et al.; 1994, PAGÉS et al.; 1987 e FLEURY, 1983), porém já apresentando

indícios de transformação.

No novo contexto, algumas transformações parecem configurar um padrão

mais duradouro, embora questionável. Um dos críticos, SENNETT (1999) reclama da

"corrosão do caráter" do trabalhador determinada pelo ambiente de trabalho no "novo

capitalismo" em que ocorre ênfase em trabalhos de curto prazo, em projetos

descontínuos, em trabalhos em rede, na nova ética das equipes e na flexibilidade. O

autor nota a falta de controle do tempo em situações de incerteza e de riscos; para o

autor, "mudança significa deriva" (ibid., p.32). Enfrentar os riscos pode ocasionar a

"suspensão da atenção focal" (ibid., p.107) convertendo-nos em prisioneiros do

presente. Mas na prática, multiplicam-se os projetos em todo tipo de organização:

governamental, particular ou do terceiro setor. Há inclusive quem adota o "management

by projects", isto é, a total 'projetização' das operações nas organizações.



295

Sobressai a seguinte questão: poderá a Administração clássica enfrentar os

novos tempos perdurando nas próximas décadas como um paradigma ainda desejável?

A presente pesquisa, ao analisar projetos, compõe um caso específico: são descontínuos,

marcados por objetivos nem sempre de longo prazo, apresentam elevados fISCOS e

incerteza e são gerenciados por equipes temporárias. Como se vê, os projetos

correspondem a um microcosmo que reproduz as condições contemporâneas do

macrocosmo social.

E os tópicos anteriores indicam que para os projetos isolados e com poucos

riscos podem ser efetivos os instrumentos clássicos de controle, enquanto que projetos

complexos e singulares demandam metodologia específica e que rompe com o

paradigma clássico. A Administração Clássica vê o risco como algo nocivo que deve,

portanto, ser eliminado ou controlado. Em projetos o risco e a incerteza são atributos

inerentes e dificilmente poderão ser eliminados. Não são considerados sempre nocivos,

pois dependendo da resposta executada para um determinado risco, pode-se obter

vantagens em muitos outros aspectos - risco e oportunidade tornam-se indissociáveis, o

que fornece resultados tanto negativos como positivos.

Além da diferença no que tange ao risco, há outras diferenças no discurso

dos entrevistados: projetos requerem estruturas e sistemas ad hoc e teleológicos,

focados em objetivos, o que contraria a tese da padronização e universalização das

regras burocráticas; o gerente, ao invés de pautar-se pelo comando-e-controle, opta pelo

trabalho em equipe visando obter a harmonia e o comprometimento essenciais em

ambiente complexo e incerto; as equipes tornam-se alternativa à hierarquia; o

planejamento deixa de ser determinístico para tornar-se um sistema de simulações ou

uma "aposta fundamentada" (MATUS, 1991) pela presença de contingências e de

governabilidade ameaçada; por fim, a visão sistêmica suplanta a cartesiana, das relações

de causa-efeito, tendo em vista a complexidade reinante.

A presente pesquisa sugere que há maior afinidade entre os dirigentes de

organizações, tendo eles o perfil empreendedor ou não, e os gerenciadores de projeto,

do que com os gerentes funcionais das hierarquias ou tecnoburocracias tradicionais.

Também se pode concluir que o modelo de gestão é mais flexível e dinâmico do que
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preconiza a administração tradicional. Incorpora a incerteza, as crises e as abordagens

pouco convencionais, onde se inclui até mesmo o improviso.

Se gerenciar é diferente de administrar, como poderia um gerente tradicional

incluir além de suas rotinas administrativas, o gerenciamento de alguns projetos, como é

comum em todo tipo de organização atualmente? Poderiam eles migrar de uma

abordagem a outra, sem carregar vícios e ineficiências nessas transições?

Teme-se que mesmo resolvendo o problema de disseminação da abordagem

por projetos através de treinamento e mentoria, ainda assim restará um problema

prático. Muitos gerenciadores de projetos reclamam que as tarefas rotineiras os

sobrecarregam, restando pouco tempo para dedicar-se aos projetos. Sabe-se que a rotina

é muito mais absorvente, em termos de dedicação, que as atividades transitórias. Como

obter um adequado balanceamento na dedicação entre rotinas e projetos? Além do mais,

o tempo requerido no gerenciamento de projetos é variável: na fase final de execução,

os projetos exigem enorme dedicação; na fase inicial, poderiam requerer igual

dedicação, caso os gerenciadores assimilassem a abordagem precavida aqui discutida.

Se, desafortunadamente, a rotina absorver maior tempo e energia administrativa, a

conseqüência será o gerenciamento voluntarioso, não sistemático e nem mesmo fruto de

reflexão, engenhosidade, sagacidade, etc. Pode-se perpetuar a gestão medíocre em

termos de método e oscilante, em termos de resultados.

Em contrapartida, desde que difundido o gerenciamento maduro, moderno e

derivado da ubiqüidade dos riscos e da incerteza, poderia a administração da rotina

também beneficiar-se. Se as equipes temporárias de projetos servirem à consolidação de

novas formas de relacionamento interpessoal, será beneficiada a teoria da organização.

Se o modelo teleológico e, portanto, focado em resultados, encontrar espaço para

modificar atitudes e crenças, poderemos ampliar, de fato e na prática, a capacidade

empreendedora. Não é um pequeno nem fácil desafio.
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5.13. COMO DESENVOLVER AS HABILIDADES DO GERENCIADOR DE PROJETOS?

o dilema de lidar com rotinas e projetos somente poderá ser enfrentado a

partir de uma abordagem mais eclética, baseado em dois pressupostos. Primeiro, os

projetos não substituem totalmente as rotinas, mesmo nas organizações projetizadas.

Segundo, se a progressão de carreiras parte de funções operacionais para as de comando

vislumbrando a perspectiva de formar dirigentes, e já que estes têm mais afinidade com

os gerenciadores do que com os gerentes, torna-se necessário evitar a criação de

universos dissociados entre quem lida com projetos e quem lida com rotina.

Em diversas organizações onde a abordagem por projetos é introduzida,

erigem-se poderosas e destrutivas barreiras contra os gerenciadores de projetos. Afinal,

eles rompem o paradigma da padronização, desdenham a hierarquia, subvertem normas

e procedimentos, preocupando-se muito mais com os objetivos de seus projetos do que

com a perenidade da organização. O autor pôde testemunhar este viés quando em

treinamentos para os gerenciadores do Governo Federal (Plano Avança Brasil) e de

alguns Governos Estaduais. Em contrapartida, os gerenciadores criticam a falta de

dinamismo e resolutividade do pessoal dedicado à rotina, além da afinidade por

controles burocráticos e o desprezo por prazos. Para evitar essa dissociação, é

necessário que o pessoal da rotina perceba que os gerenciadores de projetos ampliam a

capacidade empreendedora da organização, estão mais preparados para gerar resultados

mesmo em situações de crise, o que é crucial. Igualmente, é preciso fazer compreender

aos gerenciadores que eles dependem da capacidade operativa, estruturada e

especializada da "máquina burocrática" e da rede de relações permanentes. Um sistema

dual, assim preconizado, aumenta a complexidade de gestão, mas é justificável nessa

fase transitória de modelos gerenciais.

Isto remete a uma questão ainda não discutida: é requerida uma aplicação

sistemática da metodologia de gerenciamento de projetos para enfrentar o extremo do

contínuo da incerteza? Na seção 3.3 foi apresentado o ponto de vista de diversos

autores, tanto no âmbito da teoria das decisões como no da psicologia, que indicam que

os indivíduos tendem a simplificar as decisões, consumindo menos tempo e mostrando

viés em seus julgamentos. A aplicação metódica do sistema gerencial apresenta

vantagens e desvantagens. A vantagem está em eliminar a simplificação no processo de
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decisão: é possível lidar com número maior de variáveis; cada aspecto do processo é

tratado em momentos diferentes, permitindo aprofundar a análise e reduzir o viés; o

método também auxilia o processo de escrutínio e portanto, síntese. Todavia, há uma

desvantagem: .o uso continuado deste procedimento pode gerar automatismo e nesse

caso, ao invés de favorecer a cognição, serve exatamente ao oposto, à aplicação

burocrática e ao registro inconsistente. Portanto, mais importante que a estruturação do

método é a forma como ele é aplicado pelo gerenciador. Fato este que remete à questão

da habilidade em sua aplicação.

De tudo o que foi explorado na pesquisa, torna-se possível formular um

novo conjunto de habilidades e competências requerido para o gerenciador de projetos.

SABBAG (2001) arrola, a partir dos atributos específicos dos projetos, estas

habilidades, como apresenta o quadro 5.4 abaixo. No âmbito da pesquisa não importa

definir se elas correspondem precisamente a habilidades ou competências, pois o

objetivo é refletir sobre a dificuldade em desenvolvê-las e oferecer a maior variedade de

habilidades diretamente associadas.

Como se vê no quadro, a prática do gerenciamento requer 47 habilidades de

naturezas distintas. Supondo que elas possam ser desenvolvidas, a dificuldade em fazê-

lo permite iluminar certos aspectos ainda não discutidos nesta pesquisa.

W ATERS (1980) cria uma estrutura para a classificação de habilidades que

envolve dois fatores dispostos em um gráfico: a especificidade de comportamentos e o

prazo requerido para o seu desenvolvimento. Obtém desse modo quatro quadrantes.

Adaptando sua estrutura ao presente caso, considera-se no eixo das abscissas à esquerda

tudo o que é rotinizável, procedimental ou descritivo (comportalmente especifico,

nomeia o autor); à direita, aquilo que forma estilos pessoais, não é generalizável, é

ambíguo ou difícil de descrever. No eixo Y, contrapõem-se abaixo as habilidades fáceis

de assimilar e de resultados imediatos (curto prazo, segundo o autor); e acima, aquelas

que dependem de larga vivência e maturação, portanto, ligadas a atitudes ou ainda

aquelas cujo resultado demora a aparecer.
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i Empenho (endeavor, para
! o PMI)

Atributos do projeto: I Habilidades requeridas:
I

• Persistência em buscar objetivos (vitalidade)
• Exceder ou superar resultados (excelência)
• Sensibilidade para qualidade

; • Empreendedorismo, _ .........•.._ _ -.........................•.......•...............•........................•... _ .....................•...........•.............................................•....•................................................•..•.. _.__ _ .._ ..•........................ _ ..

Temporário • Ênfase em resultados ("fazer acontecer")
: • Estabelecer, mensurar e controlar metas e objetivos

• Formar e desenvolver equipes temporárias
• Conceber organizações (arquitetura organizacional)
• Relacionamento interpessoal

I,....................................................................~ ~L~..~E.<:l.!]g.?........................ _............................. _ __ _._ .._ .
. Singular • Experimentação

• Criatividade e inovação
• Resiliência: pronto restabelecimento em crises
• Formular estratégias

• Pró-atividade

Incerteza e riscos • Sensibilidade para riscos
• Identificar e quantificar riscos
• Responder a riscos
• Elaborar Planos Contingenciais
.• Cognição: reconhecer padrões
• Intuição somada à razão

Recursos escassos • Operar sistemas de Planejamento e Controle
• Capacidade de organização e otimização
• Coletar e processar informação esparsa para decisões
• Análise: estimar custos e recursos

Múltiplos stakeholders
1

• Gerir Crises
• Lidar com diferenças culturais
• Cultivar rede sOc:.:::ia:;..I -!
• Formular normas e regulamentos
• Desenvolver fornecedores
• Preparação de editais, especificações e documentos formais
• Julgamento e seleção
• Competência na Gestão de Contratos
• Controle administrativo e encerramento de contratos
• Foco do cliente,.__ .•....... _ •...•...•.•..... _ _._~~ __ _ __ .~.._ '" _----_._--_._ _ _- _ ........• -..- _ _._ ~ _.__ .__._---~~~•...•••..•.._ •...---._ _ _ _ ..•.-

Relações formais

Competências técnicas

• Auto e heteropercepção
• Desenvolver comprometimento e confiança
• Capacidade de mapear atores
• Comunicação
• Influência, mais que em uso de. autoridade ou poder coercitivo
• Negociação e habilidade Política
• Gerir Conflitos

• Domínio da tecnologia e da metodologia
• Informática
• Destreza ou maestria
• Habilidade em coechinq', mentoria ou aconselhamento
• Competência em ensinar

Quadro 5.4. Habilidades requeridas frente a atributos dos projetos.

9 Coaching refere-se à atuação de treinadores esportivos ou teatrais, envolve um "fazer conjunto" à
maneira de um professor particular, mas também representa o papel de cocheiro determinando o
caminho a seguir e desviando de obstáculos.
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o autor postula que desenvolver as habilidades práticas beneficia o

desenvolvimento das habilidades vivenciais e das pertencentes à categoria aqui

denominada sagacidade. Ou seja, o conhecimento técnico e a destreza na aplicação de

técnicas consagradas são a base sobre o qual se edificam as demais competências.

Porém, não indica a relação com a construção da sabedoria. A Figura 5.6 abaixo indica

como foram repartidas nos quatro quadrantes as habilidades descritas no Quadro 5.4.

APRENDIZAGEM 4. SABEDORIA
np.mor::lrl::l

2. VIVÊNCIA
Relacionamento interpessoal
Lidar com diferenças culturais
Comprometimento e confiança
Formular estratégias
Responder a riscos; Plano Contingencial
Gerir conflitos; Gerir contratos; Influenciar
Julgamento e Seleção
Domínio da tecnologia; informática
Destreza, maestria
~

Pró-atividade; Persistência
Excelência
Sensibilidade para Qualidade
Liderança; Experimentação
Sensibilidade para riscos
Gerir crises; resiliência
Cognição: reconhecer padrões
Ensinar; Mentoria, Aconselhamento
Cultivar rede social

~
r.()MP()J:H AM~NT() ,,,tini7:>,,,,,1

•.

1. PRÁTICA
Mensurar e controlar objetivos
Desenho organizacional; formular normas
Identificar e quantificar riscos
Planejamento e Controle; Organização
Análise: custos e recursos
Preparar editais; controle administrativo
Desenvolver fornecedores; mapear atores
Comunicar: Neaociar: Coachina

."

Rápida

•..
Estilo próprio

3. SAGACIDADE
Auto e heteropercepção
Formar e desenvolver equipes
Empreendedorismo
Foco em resultados
Foco do cliente
Coletar/ processar informação esparsa
Criatividade
Política

Figura 5.6. Classificação das habilidades do gerenciador de projetos (SABBAG, 2001).

Note-se que o número de habilidades em cada quadrante é similar, todavia

representam desafios bem diferentes. O quadrante inicial envolve as habilidades

práticas que são objeto tanto da educação tradicional quanto da experiência prática

corriqueira. O quadrante acima envolve as habilidades vivenciais que requerem longa

maturação embora trate de técnicas procedimentais. O terceiro quadrante (abaixo e à

direita) concerne à sagacidade (W ATERS, 1980 a denomina insight), pois representa

prontidão e agilidade de respostas em comportamentos particulares, difíceis de

esmiuçar. Por fim, o desafio maior é registrado no quarto quadrante: a sabedoria

representa habilidades autênticas e demoradas para desenvolver. Claro está que hoje em
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dia a sabedoria não está mais ligada exclusivamente à senioridade, mas requer tempo e

sofisticação intelectual.

A classificação acima é imprecisa: há quem duvide de que o relacionamento

interpessoal deva ser alocado à esquerda no quadrante dois ou que 'liderança esteja à

direita no quadrante quatro. Adota-se o pressuposto de que a liderança situacional

envolve comportamentos não específicos, enquanto que o relacionamento bem como

lidar com diferenças culturais são comportamentos socialmente regrados. O mesmo

ocorre com formular estratégias, que se crê seguir certos padrões ou algoritmos. A

destreza e a maestria também foram alocadas ao quadrante dois por acreditar-se estarem

mais ligadas à otimização que à criação. Quanto ao empreendedorismo, TIMMONS et

al. (1985) relatam pesquisas que demonstram a rápida resposta a treinamentos nesse

campo e por isso foi lançado no quadrante três. A política também é questionável, pois

como visto no capítulo 3, Maquiavel a considerava uma forma de arte, e portanto

poderia estar no quadrante 4, mas no âmbito de projetos, considera-se que a habilidade

política significa conscientizar-se das redes de relações na organização que acolhe o

projeto e dentre os stakeholders. Em que pesem as dúvidas, ainda assim a classificação

serve à discussão.

Como um gerenciador poderia desenvolver as habilidades classificadas em

cada quadrante? As habilidades práticas poderiam ser adquiridas em treinamentos de

curta duração, com metodologia de ensino tradicional - poderia envolver por exemplo

um conjunto de cursos isolados, cada qual versando sobre um tema distinto. É o campo

onde há maior investimento nas organizações, dada não só a praticidade como a rapidez

de resultados.

O quadrante dois requer vivências, o que por si só não incentiva ao uso de

metodologia tradicional de aula, nem os cursos de curta duração. Melhor resultado

poderia ser obtido em treinamentos comportamentais distribuídos em longos períodos.

Também é campo fértil para aprendizado fora da sala de aula: pode ser fruto de

coaching ou de prática monitorada (conhecida como on-the-job-training). Como tais

habilidades não se restringem ao ambiente profissional o aprendizado poderia ser feito

no contexto social. Ao invés de investir em cursos exclusivos (in company), podem ser

úteis os cursos abertos, onde há troca de experiências. Igualmente, poderia ser
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incentivado o compartilhamento: ao investimento da organização deve somar-se um

investimento pessoal.

o quadrante três relativo à sagacidade permitiria o desenvolvimento em

cursos rápidos e isolados, todavia com metodologia de aprendizagem adequada para

processos não estruturados. É onde a sensibilização demonstra efetividade, seja em

cursos, corno no trabalho ou na vida social. Ao invés de buscar o "the best way to"

deveria privilegiar a autenticidade.

Por fim, a sabedoria transfere o problema decididamente da organização

para o gerenciador: só com disposição e disciplina para o autodesenvolvimento ele

poderia promover a maturidade. Despreza a sala de aula, reavivando por exemplo,

antigas práticas corno a relação mestre-aprendiz, hoje desempenhada por mentores.

Apresenta forte influência das atitudes, como tudo o que foi classificado nos quadrantes

superiores e também requer originalidade e tolerância à ambigüidade, atributos dos

quadrantes à direita. Atitudes demandam disposição e o que é dúbio demanda

disciplina; tudo somado requer esforço paciente e demorado.

Note-se que ao comparar a figura com o exposto no capítulo 3, percebe-se

que as recomendações presentes na metodologia consagrada (PMI, 2001) encontram-se

basicamente no primeiro quadrante, com algo mais no segundo quadrante. A literatura

técnica raramente advoga habilidades ligadas à sagacidade e ainda menos as ligadas à

sabedoria. O mesmo vale para a educação formal ou para os treinamentos profissionais,

estes desafortunadamente enfatizando resultados de curto prazo. Corno explorado na

seção 3.3, muitas organizações pressionadas pela competição ou por ameaças à sua

sobrevivência deixam de investir no longo prazo e buscam maior objetividade, o que

resulta em treinar só quando urgente, crucial e com resultados evidentes. Também a

vida no ambiente contemporâneo é refratária ao desenvolvimento de sabedoria (termo

cada vez mais esquecido): pressionado pelos riscos e incerteza cotidianos, perdendo a

capacidade de compreender a complexidade vigente, ameaçado no emprego e nas

relações sociais, algumas vezes estressado - essas condições inibem o crescimento e

tornam as pessoas prisioneiras do momento presente.
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É de se pensar que as habilidades práticas sejam suficientes para gerenciar

projetos simples ou corriqueiros, mas a pesquisa indica que não são, pois o mecanismo

compensatório requer habilidades vivenciais. Se o problema fosse exclusivamente

tecnológico, bastariam as habilidades práticas. Mas como envolve a arte de gerenciar,

invade atributos complexos e difíceis de metodizar. É preciso considerar a freqüência

em que há projetos complexos ou desafiadores nas organizações. Para esses, os

entrevistados recomendam certas habilidades associadas à sagacidade e sabedoria.

Dentre as habilidades classificadas no quadrante dedicado à sabedoria,

destaca-se a cognição, a reflexão e a formação de padrões. Note-se que toda reflexão é

proveitosa no médio e longo prazo, seja para permitir a assimilação de experiências,

seja para desenvolver novas formas de compreensão, como também para estimular

outras formas de pensamento. Quando questionado acerca de sua descoberta acidental, o

biólogo Louis Pasteur respondeu: "no campo da observação, a sorte favorece só a

mente preparada" (BEVERIDGE, 1950). Outra frase sábia pertence a Albert Einstein:

"nenhum problema poderá ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o gerou

- é preciso ir mais longe" (op. cit.). Se a metodologia preconizada para a gestão de

riscos cria um "estado de consciência" acerca dos problemas e oportunidades potenciais,

a melhor forma de aproveitar esta reflexão é ir mais longe, desenvolvendo um pensar

mais sofisticado. É nessa condição que ganha relevância as abordagens sugeridas pelos

sujeitos J e L que visam o melhor aproveitamento da formação de padrões mentais e uso

da intuição.

Em um interessante texto sobre a formulação de cenários para a estratégia

empresarial, van der HEIJDEN (1998) ilustra a distinção entre prognóstico e cenário: os

prognósticos supõem que é possível e útil prever o futuro; pelo contrário, os cenários

supõem que não há uma resposta ótima e que há um ponto a partir do qual não é

possível melhorar a precisão. Afirma (ibid., p.118): "os prognósticos enquadram o

futuro e os cenários abrem uma área de pensamento". Para o autor, há três formas de

incerteza: os riscos (conhecidos e ponderáveis), as incertezas estruturais (plausíveis mas

não ponderáveis) e os desconhecidos. Sugere (ibid., p.100) que a técnica de formulação

de cenários é apropriada para lidar com as incertezas, e o faz de três modos: "ajuda a

organização a compreender melhor seu entorno, permitindo correr riscos 'calculados '.

colocam a incerteza estrutural na agenda; ajudam a organização a converter-se em
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algo mais adaptável, ao expandir os modelos mentais e portanto, ampliar as

capacidades perceptuais necessárias para reconhecer os eventos inesperados". Ou

seja, diante do desconhecido, onde falham os métodos tradicionais, o objetivo passa a

ser desenvolver habilidade para reagir ao desconhecido, o mais prontamente possível. E

isto depende de ampliação da percepção e dos processos inferenciais (quadrantes três e

quatro na figura 5.6).

Neste sentido, é de se questionar se as abordagens compiladas na categoria

Quase-transformação representam meramente uma negação das abordagens tradicionais

ou apenas um prenúncio de uma nova abordagem gerencial. Admite-se a possibilidade

de que elas sejam a essência do modo de enfrentar a incerteza, modo até então

desdenhado no ambiente de projetos.

Os entrevistados mencionados na categoria Quase-transformação parecem

sugerir o estímulo à intuição em paralelo aos demais processos cognitivos, ou melhor,

entremeados nos períodos dedicados à elaboração dos planos. POLANYI (1962, p.131)

indica que as descobertas dos matemáticos envolvem remanejar a confiança da intuição

para a computação e vice-versa, articulação que disciplina e expande a razão humana. O

autor sugere que essa alternância é assimétrica, pois cada passo formal torna-se válido

apenas com a confirmação tácita dele. Como afirmou Max Planck sobre a pesquisa

científica: (Ia visão imaginativa e a fé no sucesso final são indispensáveis. A

racionalidade pura não tem lugar aqui" (BEVERIDGE, 1950), o que reforça a noção

de que uma abordagem artística do gerenciamento de projetos é útil para enfrentar a

incerteza.

Há muito que conhecer sobre a intuição, tirocínio e a sagacidade daí

resultante. Em latim, intuitus significa ver e CHAUI (2001, p.63) explica que é uma

visão direta e imediata do objeto do conhecimento sem a necessidade de provas ou

demonstrações. No âmbito da recente onda dedicada à Gestão do Conhecimento, há

quem sugira que a intuição é uma forma de pensamento não sistemática e não

consciente. Para tornar-se consciente, dependeria de janelas fugazes que são os

momentos de iluminação ou insight. Teóricos da criatividade recomendam períodos de

incubação (OSBORN, 1981) ou de contemplação relaxada como forma de criar

condição propícia para o surgimento de tais janelas. Na mesma linha, de MASI (2000)
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sugere o ócio criativo, com a premissa de que só a interrupção do trabalho rotineiro

favorece o processo. É mais consistente a visão de Polanyi que não dissocia a intuição

da razão no processo heurístico.

Portanto, para promover a intuição e a sagacidade torna-se necessário

abrandar o tecnicismo dos métodos, isto é, simplificar os algoritmos para em

contrapartida revalorizar a heurística.

Dentre os estudiosos da cibernética, alguns se interessaram pela questão

visando aprimorar a programação de computadores. Dentre eles, PUCHKIN (1976)

sugere que a heurística é a atividade que leva à solução de um problema atípico, e

portanto, é inseparável da intuição. O principal momento do pensamento criador é o

vislumbre súbito (insight) de ligações e relações, relata o autor. Para situar a

aplicabilidade da heurística a problemas, o autor (ibid., p.127) explora três situações:

quando há uma situação em que não há nem mesmo a longínqua experiência anterior, só

cabe realizar, meio às cegas, experiências até que alguma delas conduza à resolução do

problema. Em oposição, há situações em que se dispõe de experiência, fórmulas e

esquemas, ou seja, algoritmos de solução - nesse caso, há o problema de reconhecer na

situação um dos esquemas existentes. Existe ainda uma situação em que se dispõe de

certa experiência, mas insuficiente para a resolução do problema - ocasião em que a

solução depende da criação de um esquema especial e inédito. Mas como agir na

ausência de algoritmos? Para o autor (ibid., p.130): a "elaboração sucessiva de modelos

operacional-informativos pelo homem constitui a essência da atividade heurística".

Porém, o uso de heurística ainda é controverso. Tanto TVERSKI &

KAHNEMAN (1983) como NisBETT & ROSS (1980) abordaram o viés introduzido

nas inferências e julgamentos, embora os últimos acreditem que eles possam ser

aprimorados. Em particular, esses autores indicam que quanto mais vívidos os dados ou

mais envolvido com a questão, é menos provável que demonstre inferências de boa

qualidade - e esse é o caso mais freqüente nas decisões em projetos desafiadores

(NISBETT & ROSS, 1980, cap.3).

Se a heurística inclui a intuição, é fortemente valorizada para a criação. Em

contrapartida, tantos fatores afetam a qualidade dos julgamentos que é arriscado, em
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decisões relevantes, fazer uso apenas de inferências intuitivas. Esta constatação remete a

uma recomendação: na fase criativa, de geração de idéias e descoberta de novas

relações, torna-se necessário adiar o julgamento para que o viés não limite a criação. Do

mesmo modo, nos processos de julgamento e decisão deve-se privilegiar os processos

normativos sem anular os intuitivos. Nos julgamentos, há necessidade de enquadrar o

que se sabe, formular teorias e pressupostos deixando que eles induzam o raciocínio.

Infere-se que nos projetos simples ou corriqueiros, os julgamentos

normativos poderão apresentar melhores resultados que o uso de intuição. Riscos

conhecidos, situações controláveis, onde há informação suficiente: pode-se encarar

como negligência o desprezo aos métodos formais de avaliação e escolha. Porém, a

heurística mostra-se crucial diante da incerteza e do desconhecido, onde não há padrões

a seguir, onde a lógica perde efetividade, onde a falta de experiência deixa a mente livre

para formar relações.

Todavia, é preciso aprimorar a qualidade da heurística nesses casos. Isso

remete a outra questão não considerada na literatura estudada: a qualidade da heurística

independe de maturidade ou sabedoria? É igual em qualquer profissional? É de se supor

que um esforço de desenvolvimento da sabedoria torne possível atingir graus de

associação de idéias suficientemente férteis para evitar o efeito paradigma e o viés de

julgamento. As opções e decisões, embora mais difíceis de racionalizar, poderiam

mostrar-se mais efetivas que usando a lógica causal tradicional.

o sujeito L recomenda deixar-se levar a campos pouco explorados do nosso

pensar, que denomina "intuição", na ausência de termo mais apropriado. Esta

recomendação é valiosa: o primeiro passo para aprimorar a heurística é reconhecer a

existência de intuição e atribuir valor equivalente ao atribuído aos demais processos

intelectuais. A maturidade tem a faculdade de reduzir nossas certezas, substituindo a

arrogância pela humildade intelectual. llustra este ponto a conhecida frase de Sócrates:

"sei que nada sei". Também a maturidade permite substituir o natural dogmatismo por

uma atitude reflexiva e crítica: mesmo o melhor método é aplicável somente dentro de

certas condições, por exemplo.
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Enquanto as categorias Ilusão e Repetição parecem descambar para os

dogmas gerenciais, a categoria Quase-transformação indica o oposto. Ter maturidade

no. gerenciamento de projetos também implica em ter um maior repertório de

experiências e soluções experimentadas, permitindo explorar os problemas (riscos e

incerteza) em maior profundidade, utilizando maior variedade de conceitos,

estabelecendo mais vínculos com o que já se sabe. Sobretudo, pesquisas que comparam

peritos com novatos demonstram que os peritos processam a informação mais

rapidamente e com menor esforço (TENNANT, 1999, p.171). Quanto menor o esforço e

mais espontâneo o processo, maior a chance de ocorrer vislumbres e intuição.

Por sua vez, o sujeito J aposta no demorado reconhecimento de padrões no

projeto. Da forma como apresenta a idéia, não parece tratar-se de classificação e

escrutínio formais, mas sim da formação de uma gestalt, ou compreensão holística do

projeto (a figura) e da situação (fundo), à maneira descrita por PUCHKIN (1976, p.33)

ou mesmo por CHAUI (2001). Este esforço de compreensão pode ser um poderoso

aditivo para o processo intuitivo e se realizado coletivamente, como J sugere, poderia

incrementar a qualidade das respostas. Da mesma forma, infere-se que todo

investimento em técnicas do tipo dos mapas cognitivos pode ser providencial. Há na

atualidade uma vertente teórica que trata da cognição organizacional e que apresenta

pesquisas promissoras nesse tema (EDEN & SPENDER, 1998).

Ninguém permanece imune à incerteza, pode-se concluir. A proposição aqui

formulada é que ao somar uma análise de riscos metódica, cuidadosa e qualitativa, fruto

de um processo coletivo, com o estímulo a processos criativos abertos à intuição, toma-

se possível desenvolver a heurística. Projetos complexos, desafiadores e singulares

requerem sobretudo esta heurística amadurecida que é a essência da sabedoria.
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6. CONCLUSÕES

"Épreciso aprender a navegar em um oceano de incertezas em meio a

arquipélagos de certeza" - Edgar Morin I

A escolha do tema, da metodologia da pesquisa, seus pressupostos e a forma

de apresentar a argumentação é uma expressão fiel do pesquisador, ao mesmo tempo em

que este se modifica no processo de pesquisa. "A ciência não é simplesmente a

aquisição de conhecimento, mas um meio de nos expressarmos - e de formar,

transformar e usualmente lidar com o nosso mundo", afirma MORGAN (1983: p.18).

A seguir serão apresentadas as conclusões da pesquisa. Como não poderia

deixar de ser diante de tudo o que já foi exposto, não se pretende aqui substituir a

incerteza característica da ciência pela certeza das conclusões.

1. O GERENCIAMENTO DE PROJETOS DESAFIA A ADMINISTRAÇÃO CLÁSSICA

A pesquisa indica que o mundo passa por mudanças aceleradas, que

suscitam dúvidas nos paradigmas adotados em diferentes campos. No caso da

Administração, apesar da consolidação de diversas vertentes teóricas distintas daquela

que se consagrou como Administração Clássica, ainda é esta última a que predomina.

Embora as organizações de todos os setores criem novos projetos a cada dia,

percebe-se que os paradigmas clássicos apenas toleram a inclusão dessa nova

abordagem, por projetos. Para tratar dos projetos, o paradigma sistêmico tão incensado

não perdeu o vigor, mas cede espaço para novas teorias, dentre as quais se destacam a

teoria contingencial e a teoria do caos ou complexidade.

I Ver MORIN (2001, p.16).
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Se as teorias aderem à prática, como aqui se acredita, esta ebulição em um

campo ainda muito jovem repercute: não há métodos, instrumentos, configurações ou

estilos testados e universalmente aceitos para o gerenciamento de projetos. Ao que

parece, vive-se uma fase criativa e fértil, tendo possibilitado que enormes desafios

sejam empreendidos em nosso país.

Esta pesquisa buscou em diferentes disciplinas o conhecimento necessário

para o entendimento da prática de gerenciamento. Reúne temas habitualmente

dissociados na literatura, como por exemplo: riscos, incerteza e complexidade; o

administrador e o empreendedor; teoria da decisão e psicologia do risco (e porque não

acrescentar, sociologia do risco); heurísticas e algoritmos, etc.

A pesquisa também demonstra que as crises não podem permanecer como

um campo de estudo à parte, podem e devem ser analisadas como casos extremos, ou

fora do equilíbrio, mas que precisam ser enfrentadas vigorosa e metodicamente pelo

gerenciador.

2. O AMBIENTE DE PROJETOS É FORTEMENTE AFETADO PELA INCERTEZA

Conclui-se através da pesquisa que fISCOS e incerteza são ubíquos em

projetos. Não há uma clara distinção entre os conceitos de risco e incerteza, variando

entre o conhecido e o desconhecido, entre o quantificável e o imponderável, entre o

previsível e o imprevisto ou inesperado, entre o organizável e o conturbado, entre a

normalidade de problemas e as crises.

Como em um dos extremos deste contínuo, os riscos estabelecem um

círculo virtuoso, favorável à aplicação da boa prática administrativa dentro do

paradigma clássico, enquanto que no outro extremo tudo concorre para o

estabelecimento de problemas, perdas, danos, catástrofes, etc. Conclui-se que a

incerteza strictu sensu é o fator determinante no gerenciamento de projetos. Quanto

maior a incerteza em projetos mais é desafiado o modelo clássico de Administração.



310

Na medida em que a incerteza é o fator determinante para a gestão, a

pesquisa a adotou ao desenvolver uma taxonomia para a classificação de projetos,

aplicável a quaisquer campos: sejam projetos ligados a novos produtos, a mudanças de

processos nas organizações, a iniciativas estratégicas, a empreendimentos de infra-

estrutura, imobiliários, etc. A incerteza existente em um projeto deriva de três fatores:

complexidade, singularidade e grau de desafio (severidade dos objetivos).

Esta taxonomia permite compreender os requisitos de gestão do projeto

analisado, podendo ser utilizado de diversas maneiras. A taxonomia, representada pelo

cubo da incerteza, pode servir ao desenvolvimento precoce de estratégias mitigadoras

da incerteza. Pode servir para as decisões do tipo "interrompe ou continua" (go/no go,

no inglês), delimitando a oportunidade ou não de empreender. Pode servir para a

escolha de gerenciadores, promovendo um ajuste das competências disponíveis dentre

os gerenciadores e os requisitos de cada projeto da organização. Por fim, pode servir

para o estabelecimento e revisão da metodologia gerencial: projetos com elevada

incerteza podem requerer processos dispensáveis em projetos simples ou repetitivos.

3. PARA ENFRENTAR A INCERTEZA, O GERENCIADOR DESENVOLVE ATITUDES E

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS

Explicar o comportamento diante de riscos e incerteza através de fatores de

personalidade não se mostrou proveitoso. Classificar os comportamentos em diferentes

configurações ou perfis gerenciais parece promissor, mas padece de iguais

ambigüidades. O mesmo se dá com fatores situacionais (fumantes, acidentes, etc.).

A aceitação de riscos e incerteza é situacional: ninguém é totalmente avesso

(risk-averse, na literatura) ou ávido por riscos (risk-taker, na literatura). Em situações de

baixa incerteza, o gerenciador típico aceita correr riscos; nas situações opostas, de

elevada incerteza, tende a evitar riscos. Esta inversão de preferências ocorre para um

grau determinado de incertezas, grau que varia de pessoa a pessoa. Baseada na literatura

que indica que o fator preponderante para esta preferência é o grau de controle

presumido, a pesquisa indica que o fortalecimento da metodologia gerencial, em
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particular, do processo usualmente denominado gestão de riscos permite ampliar a faixa

de incerteza admissível.

Mas o que é controlar riscos/incerteza? A pesquisa sugere que existe uma

habilidade em calcular riscos/incerteza, de modo a decidir se os consideram aceitáveis

ou não. Se esta hipótese for verdadeira, explica porque a literatura sobre

empreendedores indica a preferência deles por riscos moderados. Contudo, supor que o

gerenciador apenas decide se aceita ou não os riscos limita-os a uma atitude reativa

diante da conjuntura estabelecida pelo projeto.

A pesquisa indica que em todas as categorias pesquisadas foram

identificadas respostas tanto ativas quanto reativas. O que variou foi o tipo de respostas:

enquanto algumas delas são positivas, orientadas para o aproveitamento de

oportunidade, outras são negativas, no sentido de evitar adversidades. As respostas

ativas compreendem a tentativa de modificar a conjuntura, no caso negativo, através de

prevenção e cautela; e no caso positivo, lançando mão de planos contingenciais e de

pró-atividade. As respostas reativas compreendem, no caso negativo, a tentativa de

evitar a incerteza de modo conservador, enquanto que, no caso positivo, envolvem

maior resiliência e aptidão a oferecer respostas situacionais.

Portanto, tanto as respostas planejadas são relevantes para lidar com a

incerteza, como as respostas reativas e não-planejadas. O controle deriva, portanto, da

adequada composição entre os dois tipos de respostas. Ambas demonstram ser

intencionais, mesmo quando associadas a diferentes orientações (para a certeza ou para

a incerteza).

4. OsPROCESSOS GERENCIAIS COMPÕEM UM SISTEMA AUTO-ORGANIZATIVO, HA VENDO

UMA COMPENSAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS GERENCIAIS

A escolha de métodos e técnicas, bem como a ênfase atribuída a certos

processos gerenciais, no âmbito do gerenciamento de projetos depende de vários

fatores: da percepção e cálculo de riscos/incerteza; pela experiência e competências do

gerenciador, o que inclui sua destreza; e pela efetividade presumida ou testada do
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composto escolhido. Mas não se pode desprezar a ocorrência de coações externas:

tradição, hábitos, a força da cultura, decisões políticas no sentido de favorecer algum

dos atores (stakeholders), etc.

Conclui-se que o gerenciamento de projetos é contingente ao ambiente

constituído pelo projeto, como prega a teoria contingencial. Além do mais, conclui-se

que a variedade de projetos e situações determina a fertilidade da metodologia de

gerenciamento ao desafiar a busca de novas configurações metodológicas. A orgânica

dos projetos é função, portanto, da existência de incerteza.

A pesquisa postula que há um modo "artístico" de gerenciar projetos, onde o

que é sistemático não é a mera aplicação dos métodos e técnicas, mas sim uma

conjunção entre prevenção, respostas situacionais e planejamento contingencial. A

prática do gerenciamento compreende uma compensação entre processos e técnicas, em

uma base ad hoc, isto é, caso a caso conforme a natureza do projeto e de sua conjuntura

de execução. Esta compensação apoia-se na orientação do gerenciador diante da

incerteza e em suas competências específicas. Além da aplicação de métodos e técnicas

conhecidos, a arte de gerenciar adota novos processos mentais, pois como afirma

MATUS (1991, p.36): "a realidade complexa não pode ser abordada com métodos

simples".

5. A INCERTEZA EM PROJETOS DEMANDA NOVA COMPREENSÃO E MODELOS DE GESTÃO

Se há uma arte de gerenciar projetos, torna-se contraproducente o

mimetismo e a adoção burocrática de modelos de gestão. Copiar ou reproduzir em um

projeto um sistema que funcionou no passado ou é adotado por outras organizações, ou

é difundido na literatura, em cursos ou palestras, amplia o risco de perda de efetividade

da gestão. A menos que o projeto seja tão comum, repetitivo, simples ou apresente

incerteza pouco significativa. Projetos complexos e singulares apresentam elevada

incerteza e demandam novos modelos de gestão.

Também é contraproducente definir um perfil recomendado para o

gerenciador de projetos. Em projetos simples, mesmo um burocrata ou administrador



313

típico podem apresentar bom desempenho, assim como em projetos complexos e

singulares o perfil empreendedor parece ser o mais adequado. Conclui-se que, mais

importante do que definir o perfil do gerenciador e mais importante do que avaliar a

metodologia gerencial, está a necessidade de otimizar o ajuste entre pessoas, projetos,

situações e contexto onde tudo se insere.

6. A METODOLOGIA GERENCIAL PODE SER ENRIQUECIDA COM A HEURÍSTICA

Foi analisada a metodologia preconizada pelo PMI - Project Management

Institute para a gestão de riscos (PMI, 2001), por ser a mais difundida e acolhida em

diferentes países e organizações, dado o peso desta entidade profissional. Diversas

recomendações foram levantadas, de modo a enriquecer a metodologia, ampliando a sua

efetividade para enfrentar projetos complexos e singulares. Recomenda-se:

• Na fase de planejamento da gestão de riscos, assegurar visibilidade para a incerteza

presente é crucial. Recomenda-se classificar o projeto de modo a enfatizar o grau de

incerteza presente. Dessa maneira, poderão ser definidos o esforço metódico, a

equipe responsável, etc. com maior efetividade;

• Na fase de identificação de riscos, o processo deve ser coletivo, de modo a desfrutar

da diversidade de pontos de vista, o que inclui diferentes stakeholders do projeto. O

importante é evitar viés de percepção, preconceitos ou convicções deformadoras;

• Ressalta-se que os riscos são interdependentes, de tal modo que não podem ser

arrolados apenas os que se presumem mais importantes. Recomenda-se identificar

os riscos e a incerteza adotando diferentes técnicas em seqüência. Por exemplo:

análise de documentação, depois brainstorming, entrevistas com stakeholders

relevantes, Delphi, checklists, SWOT Analysis e análise de causas-e-efeitos e efeitos-

e-causas;

• Como os riscos são interdependentes, a avaliação de seus impactos deve envolver

não o risco isolado, mas o conjunto de riscos diretamente associados. Igualmente, a

gestão de riscos não se completa com a elaboração de um plano. Outros imprevistos,

acidentes e riscos associados podem manifestar-se, exigindo que os planos sejam

sempre revistos;
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• Na fase de análise qualitativa de riscos, é prudente detalhar todos os impactos

previstos, sejam eles operacionais, técnicos, políticos, de relacionamento

.interpessoal, contratual, etc.;

• Também é importante na fase de análise, identificar a dificuldade de detecção do

risco e determinar o evento deflagrador, pois se considera que certos riscos só são

percebidos depois de convertidos em problemas;

• A fase de análise serve mais à compreensão qualitativa da incerteza do projeto, do

que às avaliações quantitativas de probabilidades e impactos, até porque há

inúmeros impactos imponderáveis;

• Quanto mais riscos servirem ao planejamento de respostas, maior será a efetividade

da gestão de riscos. Portanto, considera-se esta etapa concluída quando houver

respostas para a totalidade dos riscos priorizados;

• Como é raro evitar-se riscos, eliminando por completo suas causas, todas as demais

soluções serão imperfeitas. Por esse motivo, recomenda-se planejar um conjunto ou

"pacote" de respostas para cada risco analisado. Este pacote inclui uma ou mais

respostas de transferir (a terceiros ou a uma seguradora), mitigar (visando reduzir

probabilidades e/ou impactos) e de aceitação ativa (criando Planos "B" ou

Contingenciais );

• Respostas de aceitação passiva poderiam ser adotadas quando nenhum outro tipo de

resposta mostrou-se viável. Porém, recomenda-se adotar este tipo sempre, na forma

da ampliação da habilidade situacional - resiliência, flexibilidade e prontidão

tornam-se um complemento indispensável para a gestão;

• O monitoramento dos riscos e da efetividade das respostas planejadas não pode ser

negligenciado. É a evolução dinâmica do plano de gestão de riscos que estabelece a

orgânica do gerenciamento de projetos;

• Crises requerem tratamento específico, recomendando-se planos de recuperação

específicos.

Como conclusão final, admite-se que projetos complexos e singulares

apresentam tal grau de incerteza que mesmo a incorporação das recomendações acima

pode mostrar-se insuficiente para o sucesso da execução do projeto. Descortina-se um

novo horizonte para a compreensão dos modelos de gestão que soma aos algoritmos

tecnológicos a heurística, fruto de sofisticados processos mentais.
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Mais do que conquistar a destreza na aplicação de métodos e técnicas, mais

do que enriquecer a metodologia gerencial, mais do que promover o ajuste entre projeto,

pessoa e contexto, encontra-se a necessidade de promover o amadurecimento da

abordagem de gerenciadores deste tipo de projetos. Para tanto, a 'estratégia que se

vislumbra é uma só. Parafraseando MA TUS (1991, p.42): "a grande estratégia não é

um jogo contra outros jogadores conhecidos, mas contra o óbvio, o rotineiro e o

legitimado ".

o método, que é o grande objeto desta pesquisa, é por um lado a expressão

de conhecimento implícito longamente depurado, mas é por outro lado facilita a adoção

de um certo automatismo, quando o método torna-se uma regra, e a regra empobrece a

gestão. Lutar contra o óbvio é lutar contra a perpetuação de métodos, em tempos de

mudança exacerbada, é lutar contra a banalização ou burocratização de seu uso e é lutar

pela preservação da sabedoria, aqui exemplificada pela heurística do gerenciamento de

projetos.

Para encerrar a discussão, registre-se uma cautela: pode parecer ingênuo

procurar métodos para enfrentar a incerteza. Afinal de contas, enfrentar a incerteza

continua sendo o principal problema filosófico e existencial com que a humanidade

sempre se defrontou. Não há respostas fáceis, nem definitivas. O importante,

evidenciado nesta pesquisa, é incorporar este tema à nossa agenda e fazer disso o motor

da evolução da gestão; e no plano pessoal, o motor do desenvolvimento de sabedoria.
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7. Limitações e temas para futuras investigações

"Não pode haver melhor destino para uma teoria que marcar caminho

para uma outra teoria mais vasta, dentro da qual viva a primeira como caso limite"

ALBERT EINSTEIN1

A verdadeira aventura do conhecimento é a possibilidade de aprender com

nossos erros. Com essa tese, Karl POPPER (1967) indica que a falibilidade dos

argumentos racionais, da experiência e da observação, ao invés de invocar o ceticismo,

propicia o progresso da ciência e do conhecimento exatamente porque é possível

aprender com os erros. São lançadas conjeturas, presunção ou soluções tentativas para

problemas, que podem ser controladas pela crítica, isto é, por meio de refutações.

Quando se manifestam os erros, compreende-se as dificuldades do problema que se

tenta resolver, convergindo-se para um conhecimento mais profundo.

Dentre as limitações da pesquisa, algumas se referem à amostragem. A

ausência de participação feminina na amostra pode ter limitado o padrão de respostas,

mesmo que a sua presença ainda não seja tão significativa em um ambiente dominado

por engenheiros. Também suscita dúvida se gerenciadores com outras formações

educacionais e sobretudo, com maior diversidade de idades apresentariam abordagens

distintas. Na medida em que não se provou diferença significativa entre gerenciadores

profissionais e os esportistas pesquisados, cria-se a possibilidade de ampliar o universo

de pesquisa incluindo produtores/as) culturais, dirigentes de governo e do terceiro setor

ou mesmo jovens empreendedores(as), só para ilustrar exemplos de pessoas que

também lidam com projetos complexos, desafiadores e singulares. Essa ampliação de

universo permitirá obter maior diversidade de gênero, idade, formação e tipo de projeto

a pesquisar.

Concordando-se que a execução dos projetos forma serviços

compartilhados, ocasião em que os clientes e outros stakeholders influenciam o
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desempenho da execução, poderá ser útil confrontar os pontos de vista do gerenciador

com o de seus stakeholders relevantes. É outra ampliação de universo promissora.

Outra limitação da pesquisa refere-se à abrangência geográfica: todos os

entrevistados vivem e operam na região sudeste do país (mesmo quando tem projetos

em localidades distantes). Haverá distinções caso sejam incluídos gerenciadores do

norte ou do sul do país, ou então daqueles pertencentes às fronteiras de

desenvolvimento, por exemplo, de Tocantins? Os valores e intenções dos gerenciadores

poderão ser aferidos, pois afetam as preferências em termos da abordagem gerencial.

Futuras pesquisas poderão incluir uma perspectiva cultural para o estudo, já que a

presente pesquisa demonstra que os conceitos de risco e incerteza são constructos

sociais.

Do ponto de vista de método, uma das conclusões desta pesquisa, a de que

cnses são apenas um estágio a considerar na abordagem frente a incerteza, torna

promissor o método do incidente crítico, que permitirá avaliar a teoria da ação prática.

Essa perspectiva se descortina não só para pesquisas exploratórias, como também para

estudos de caso.

Acredita-se que a principal limitação desta pesquisa seja o fato de não

pesquisar o verdadeiro uso dos instrumentos gerenciais, optando por limitar-se ao

discurso e à presunção dos gerenciadores. Todavia, avaliar a maneira como cada

instrumento é efetivamente aplicado cria outro desafio metodológico para pesquisas

futuras, por acreditar-se na compensação entre instrumentos e nos mecanismos de ajuste

interno de cada um deles. Mas será bastante proveitosa a comparação entre discurso e

prática, ou a comparação entre a aplicação de instrumentos gerenciais em diferentes

campos de aplicação (e portanto tipos de projetos), ou mesmo a comparação entre

diferentes estilos de gerenciadores servindo-se dos mesmos instrumentos e processos de

gestão.

I Citado em POPPER (1967, p.42).
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Se a abordagem gerencial é contingente ao contexto e à natureza do projeto,

como esta pesquisa conclui, ganha relevância o estudo dos efeitos do dogmatismo sobre

a prática do gerenciador de projetos. Ou sobre a paralisia de paradigma.

Outro campo prorrussor para pesquisas quantitativas surge a partir da

proposição de que há diferentes tipos de projetos e que esta diferença demanda ajuste no

modelo de gerenciamento deles. Como já se dispõe de uma taxonomia da incerteza e de

uma relação de fontes de incerteza, será possível pesquisar: quantas e quais incertezas

estão de fato presentes, quais são os pressupostos adotados pelos gerenciadores e o

quanto a sua prática de gestão é consoante a esses valores. A presente pesquisa postula o

ajuste entre a natureza do projeto, o estilo do gerenciador e a metodologia adotada -

será necessário testar e validar se esse tipo de ajuste amplia a chance de sucesso do

gerenciamento. Outro desdobramento futuro concerne ao uso de heurística frente ao

desconhecido, cuja compreensão será bastante providencial.

Pesquisar o processo de formação de crises, isto é, em quais conjunturas a

situação afasta-se tanto da zona de equilíbrio que passa a configurar um sistema caótico,

será um tema prolífico, se for acolhida a conclusão desta pesquisa de que são as crises e

a elevada incerteza os incentivadores do progresso metodológico. No mesmo tópico,

avaliar quais fatores ampliam ou reduzem a faculdade da resiliência será outro tema de

interesse. Igualmente, estudar o estresse provocado pelas contingências é tema para

estudos futuros.

Em processos de mudança, será interessante pesquisar como afeta as

estratégias diante da incerteza: de dentro para fora, pela via atitudinal, ou de fora para

dentro, pela via da teoria contingencial? A partir das diferentes estratégias frente à

incerteza, será possível comparar sua eficácia relativa, contudo requerendo um estudo

longitudinal, acompanhando a execução global de projetos.

Haverá uma maneira precisa de definir, medir e aprimorar a efetividade da

gestão exposta à incerteza? Este é um problema de pesquisa bastante desafiador, mas

que constitui continuidade à presente pesquisa. Permitirá desenvolver novo

conhecimento, indo além do que foi aqui pesquisado, incluindo a dimensão do sucesso,
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do desempenho ou da efetividade da gestão. Afinal de contas, o método aqui adotado e

a formatação da pesquisa delimitam os resultados alcançados.

Uma linha interessante de estudo que se delineia a partir desta pesquisa trata

de questões de natureza jurídica: tendo em vista que na maioria dos projetos ocorre uma

repartição de riscos entre contratante e contratado, será útil compreender como se dá a

negociação e a tradução desta repartição em cláusulas e sanções contratuais.

Outra disciplina interessante diz respeito ao papel dos grupos diante da

incerteza, de crises ou da formação de abordagens gerenciais. A presente pesquisa

enfoca exclusivamente o gerenciador, que muitas vezes denota ser também o líder de

uma equipe temporária. O papel dos membros, a qualidade da relação intragrupal, as

condições para haver sinergia ou para o esforço concentrado exigido em crises poderá

ser estudada.

Por fim, o caminho mais tortuoso e cheio de obstáculos em pesquisa refere-

se ao processo heurístico. A presente pesquisa apenas arranhou a superfície do

problema. Há muito o que compreender nesse campo tão contemporâneo, para que a

quase-transformação se complete.
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Glossário

"As palavras, coitadas, não querem nunca dizer nada [...]

Quem deseja dizer alguma coisa somos nós, as pessoas"

- OTTO MADUROI

Para os termos adotados nesta pesquisa e descritos abaixo buscaram-se

definições que respeitam os princípios sugeridos por HEGENBERG (1974): aludem ao

aspecto semântico do uso, não são circulares, não são formuladas em linguagem obscura

ou metafórica e são colocadas em linguagem afirmativa, embora considerando a estreita

faixa de aplicabilidade dos conceitos. Mas o autor alerta que definir não é uma atividade

linguística, mas, ao contrário, uma atividade que se executa sobre teorias e informações

empíricas. As definições devem ser não só formalmente corretas, mas materialmente

adequadas, tanto no sentido epistemológico (correção do conhecimento implicitamente

reportado) como no pragmático (uso que vem sendo dado por especialistas). Assim, a

intenção aqui expressa é a de beneficiar a clareza e também conferir precisão aos

termos, não uma precisão absoluta, posto que é impossível, mas relativa aos objetivos

da pesquisa.

ABORDAGEM POR PROJETOS - Forma particular de gestão que prioriza os

projetos em relação à ação rotineira. Leva em conta a transitoriedade de conjuntos de

ações marcadas por objetivos, inclusive no que conceme à formação de equipes

temporárias. Considera os riscos enfatizando a gestão precavida e previdente.

CAOS - Deriva do latim chaos, representa um espaço vazio, ilimitado e

incomensurável (WEBSTER'S, 1978). Um estado caótico sugere uma condição

desordenada e confusa. A teoria do caos aplica-se a sistemas afastados do equilíbrio

e, portanto, com conseqüências imprevisíveis.

1 Ver MADURO (1994).
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COMPLEXIDADE - Derivado do latim complexus que significa tecido em conjunto, a

complexidade envolve constituintes heterogêneos inseparavelmente associados.

CONTINGÊNCIA - Qualidade daquilo que pode ou não acontecer; eventual; incerto;

no campo militar, refere-se a "agrupamento temporário de homens 'estabelecido para

executar determinada tarefa" (FERREIRA, 1995). WEBSTER'S (1978) a compara

ao acidental, fortuito, condicional ou incidental.

EMPREENDEDOR - Do latim imprehendere, significa "tentar algo laborioso e

difícil" (CUNHA, 1991); envolve quem "delibera-se a praticar, propor-se, tentar

empresa laboriosa e difícil, põe em execução" (FERREIRA, 1995). No francês e

também no inglês eqüivale a entrepreneur.

EMPREENDIMENTO - Corresponde ao efeito de empreender: aquilo que se realizou

e levou a cabo; empresa'. Do francês entreprendre termo usado desde o século XVIII

para referir-se aos que conduzem construções ', requer a tomada de algo forte, difícil

e arriscado. Envolve prontidão para correr riscos ou tentar algo não tentado"; ativo,

arrojado, cometedor. No Brasil, o termo eqüivale ao inglês project, traduzido para

projeto.

EMPRESA - Modernamente, refere-se à organização que empreende, que mantém

projetos, portanto. Para os brasileiros, eqüivale também a empreitada. Já os norte-

americanos usam o termo eqüivalente - enterprise - referindo-se a coisas muito mais

ambiciosas e desafiadoras. Estranha que prefiram chamar de business aquilo que

chamamos empresa, pois business é atributo de quem está ocupado, enquanto seu

equivalente em português - negócio - deriva do latim negotium e significa "negação

do ócio" (CUNHA, 1991). Este uso coloquial provavelmente denota a afinidade do

brasileiro com projetos e empresas.

GERÊNCIA - Tradução do inglês manager, todavia usado habitualmente para definir

um nível escalar em hierarquia, dentre os pertencentes à cadeia de comando, mas que

não costuma incluir os dirigentes.

2 FERREIRA (1988, p. 242).
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GERENCIADOR - Aquele que pratica o Gerenciamento de Projetos. Termo também

usado para definir os dirigentes de uma organização, representa, portanto, a tradução

do termo manager do inglês. Gerenciador distingue-se de gerente, ao qual está

associado autoridade e poder de mando; é cargo em hierarquia. O gerenciador, em

contrapartida, tem por missão exercer influência ou "fazer acontecer". Na hierarquia

de uma organização há gerenciadores em diversos níveis, dependendo do porte ou

importância do projeto gerenciado.

GERENCIAMENTO - Envolve a condução, coordenação, controle ou direção do

projeto, desde a sua concepção até o início de sua operação rotineira, fase esta que

passa a ser dominada pela Administração tradicional. Distingue-se da Administração

pela ênfase na eficácia e efetividade em atingir objetivos pré-determinados servindo-

se de recursos interdependentes.' Equivale ao inglês management, que por sua vez

deriva6 do italiano antigo maneggiare: lidar ou manejar a organização como se lida

com um cavalo; dirigir, guiar ou conduzir. Termo mais usado para definir a atividade

estratégica de dirigentes, ao contrário do administração que predomina nos níveis

intermediários de comando da organização. A administração envolve decisões

rotinizáveis, enquanto o gerenciamento abrange principalmente as decisões atípicas e

sistemáticas. Pressupõe vigor, liderança, perspicácia, criatividade e tirocínio, além

das habilidades administrativas. O gerenciador é um realizador pró-ativo e

resolutivo.

GESTÃO - Termo genérico que alude tanto a administração como o gerenciamento.

Deriva do verbo gerir, com raiz eqüivalente a gerenciar.

GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS - PMI (2001, p.127) o define como o

processo sistemático de identificar, analisar e responder aos riscos do projeto, o que

inclui maximizar a probabilidade e as conseqüências de eventos positivos e

minimizar a probabilidade e as conseqüências de eventos adversos aos objetivos do

projeto. Embora seja mais conhecido como Gestão de Riscos, eqüivale ao

Gerenciamento de Riscos.

3 Citado em LOPES (1999, p.31).
4 WEBSTER'S (1978, p.606).
5 CLELAND (] 972: p.7). Ver também JOHNSON et ai. (1963, p.14).
6 WEBSTER'S (op cit, p.1093). Ver também ADIZES (1987, p.165 e 5).
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HEURÍSTICA - para PUCHK1N (1976) o termo deriva de Arquimedes e refere-se à

solução de problemas atípicos. Esta definição pode ser assim complementada: é uma

técnica de solução de problemas não sistemática, oposta ao algoritmo. Equivale ao

"mental rules ofthumb". Há controvérsia: JUNGERMANN & SLOVIC (1993, p.87)

sugerem que a heurística simplifica os problemas e nem sempre produz resultado

correto, embora freqüentemente se mostre apropriada.

INCERTEZA - Algo que não é perfeitamente conhecido, duvidoso, indeterminado,

irresoluto; uma contingência. Algo inconstante, variável, mutável.' BERNSTEIN

(1996a: p.219) atribui ao economista Frank Knight a distinção original entre risco e

incerteza: a parcela mensurável, e portanto gerenciável, eqüivale ao risco, enquanto a

incerteza envolve tanto o quantificável como o incomensurável.

INTUIÇÃO - Do latim intuitio, significa ver, considerar. WEBSTER'S, 1978

acrescenta: a compreensão ou o aprendizado imediato de algo com o uso consciente

da razão; apreensão instantânea.

METODOLOGIA - Segundo MINAYO (1999, p.22) uma metodologia inclui as

concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a

apreensão da realidade e também o potencial criativo do pesquisador.

MODELO GERENCIAL - No sentido literal, um modelo é uma representação de

algo. É uma representação abstrata e simplificada de objetos, eventos, processos ou

sistemas, usado para predição e controle (JOHNSON et al: 1963, p.218) ou que

explica seu funcionamento (OLIVEIRA: 1991, p.261). A capacidade de construir

modelos que representem a realidade é essencial para a administração. Modelo

gerencial é o conjunto de princípios, normas e funções que tem por fim ordenar os

fatores de processo visando obter determinado resultado.

OPORTUNIDADE - Possibilidade de ganho ou vantagem. STEVENSON &

JARllLO (1990) a definem como "situação futura vista como desejável e viável".

Varia, portanto, entre indivíduos e ao longo do tempo, pois depende também de

percepção. Pode ser incluída dentre aquilo que o futuro reserva (incerteza), mas que

pode ser gerida a fim de que se converta em realidade.

7 FERREIRA (op cit, p. 355).
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PARADIGMA - KUHN (1996) define o paradigma científico como uma constelação

de realizações - valores, concepções, técnicas, etc. - compartilhada por uma

comunidade científica e utilizada por essa comunidade para definir problemas e

soluções legítimos.

PERCEPÇÃO - Do latim per+capere significa obtido por captura. Perceber

compreende capturar informação da realidade. Mais do que um problema de

captação, é um problema de compreensão.

PROJETO - Project no inglês deriva'' do latim projectio, p.p. de projicere que

corresponde em português a projétil: significa lançar adiante ou metaforicamente

realizar no futuro. Representa um desafio que o termo empreendimento também

evoca. São sinônimos de projeto: empreendimento, programa ou campanha. No

Brasil, o termo projeto também é usado no campo da engenharia. para referir-se a

desenhos e especificações técnicas de algo que será realizado no futuro.

PROJETO DESAFIADOR, COMPLEXO E SINGULAR - É a parcela dos projetos

públicos ou particulares que apresenta elevado grau de singularidade e

complexidade de gestão, além de objetivos desafiadores. A experiência anterior

pouco serve frente à natureza singular, inibindo a simples repetição dos métodos

gerenciais. A complexidade deriva tanto da execução desafiadora e intrincada como

da gestão de múltiplos clientes e múltiplos interesses, requerendo uma abordagem

mais sofisticada do gerenciamento.

REDES DE PRECEDÊNCIA - Redes de precedência são formas de programar

atividades levando em consideração a seqüência lógica de execução e as durações

estimadas. PERT significa Program Evaluation and Review Technique, enquanto

CPM equivale a Criticai Path Method. O genérico PERT/CPM resulta da

semelhança entre os dois métodos.

RESILIÊNCIA - Na Física, a resiliência mede a rapidez e a capacidade de um corpo

elástico de retornar à forma original depois de removida a força que o deformou

(WEBSTER'S, 1978). Metaforicamente significa a habilidade de recuperar-se

rapidamente depois de ser pressionado.

8 WEBSTER'S (op cit, p.1439).
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RISCO - De etimologia obscura, parece derivar-se do italiano resecare, ligado à

probabilidade de perda ou dano; perigo. Enquanto possibilidade, está associado à

incerteza, que todavia, não é negativa como o risco. Por esse motivo, admite-se que a

incerteza contém tanto riscos como oportunidades. Os riscos não só podem, como

devem ser geridos, seja para reduzir a possibilidade de ocorrência, como para reduzir

suas conseqüências. Uma das formas de medir o risco, em Finanças, envolve

determinar a variância dos resultados esrerados.

SINGULARIDADE - Estado ou qualidade de ser único, específico ou extraordinário

(não ordinário, referindo-se ao não usual e não rotineiro).

SISTEMA - CAPRA (1999, p.39) indica que sistema deriva do grego synhistanai,

significando "colocar junto". Pensar sistemicamente significa colocar as coisas

dentro de um contexto, estabelecer a natureza de suas relações. Na abordagem

sistêmica, as propriedades das partes podem ser entendidas apenas a partir da

organização do todo, já que são interdependentes.

SISTEMA GERENCIAL - Envolve pessoas, métodos e processos, estrutura e funções

que determinam a gestão em uma organização.

STAKEHOLDERS - São indivíduos ou organizações ativamente envolvidos no projeto

ou cujos interesses podem ser positiva ou negativamente afetados pela execução ou

conclusão do projeto (PMI, 2001, p.l6).


