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qualquer que seja o domínio de aplicação ou porte.

Porém, para que essa estrutura de sustentação seja reforçada, o gerente de

projeto deve considerar as relações interpessoais existentes entre os envolvidos

(patrocinadores, gestores e usuários) no projeto, seus interesses e os conflitos que

são gerados por eles serem, naturalmente, diferentes um dos outros.

Portanto, o gerente de projeto necessita ampliar sua visão sob o aspecto de

gestão de pessoas, identificando os diferentes interesses e comportamentos dos

envolvidos e convergindo-os a um objetivo comum, aumentando assim as chances

de sucesso no gerenciamento do projeto.

Contexto

Um profissional experiente foi designado como gerente de um projeto estra-

tégico de sua empresa. Ele e sua equipe terão como missão mapear e documentar

novos processos, criar soluções tecno-

lógicas para automatizá-los e, por fim,

entregar um sistema alinhado às ex-

pectativas dos patrocinadores do pro-

jeto. O gerente do projeto vislumbra

neste projeto a possibilidade de ganhar

visibilidade na empresa se destacando

como um bom gerente de projetos.

Um analista de sistemas foi escala-

do para compor a equipe do projeto.

O analista vislumbra nesse projeto a

oportunidade de aprender novas tec-

nologias.

Uma analista de processos foi de-

signada a esse projeto com o objetivo

aplicação de boas práticas no gerenciamento de projetos cria uma

estrutura de sustentação para o gerenciamento eficaz de projetos,
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de ajudar a equipe a verificar a aderência dos novos processos junto às áreas da

empresa. A analista de processos vislumbra, com a entrega desse projeto, a possibi-

lidade de uma promoção a um cargo de liderança em sua área.

Durante a condução do projeto, os patrocinadores solicitam ao gerente do pro-

jeto o adiantamento da entrega do projeto em dois meses. Dessa forma, o gerente

organiza as entregas do projeto pelos requisitos de menor complexidade tecnológica

e maior criticidade para a empresa, adotando, em muitos dos requisitos, a plataforma

tecnológica já existente na empresa. Alguns dos processos novos foram deixados

para uma segunda etapa, ainda a ser planejada.

Após a aprovação desse replanejamento pelos patrocinadores e o início da sua

execução, a evolução dos trabalhos da equipe começa a declinar Os processos que

antes eram validados rapidamente entre as áreas e a equipe do projeto passaram

a acumular pendências e diversas mudanças, gerando conflitos. Os requisitos que

eram rapidamente automatizados passaram a levar mais tempo devido a constan-

tes retrabalhos, não previstos no plano. Faltando duas semanas para entrega do

projeto e com somente 30% concluídos, o gerente do projeto é demitido junta-

mente com alguns membros da sua equipe e o projeto paralisado.

Os requisitos mudam constantemente por necessidade do negócio da em-

presa, os prazos são cada vez mais curtos e os recursos cada vez mais escassos.

Mas, se o escopo de entrega do projeto foi adequado ao novo prazo exigido,

por que a produtividade e a motivação da equipe do projeto praticamente de-

sapareceram? O gerente de projeto não mudou a sua forma de condução, pelo

contrário, passou a se empenhar ainda mais frente ao novo desafio.

Identificando e Negociando interesses

O cenário acima não é novidade. Muitos gerentes de projeto já viveram

essa situação ou conhecem empresas que já passaram por isso.

O que o gerente desse projeto não percebeu no decorrer da execução

dos trabalhos foram as causas da desmotivação, dos atrasos e dos conflitos

constantes - as divergências de interesses entre os envolvidos no projeto com

o objetivo do projeto.

As mudanças em um projeto acontecem sempre e, de fato, fazem sentido.

Num projeto, por exemplo, em que o prazo de entrega final é de l 2 meses

ou mais, é praticamente impossível que mudanças não ocorram. O negócio da

empresa está em constante evolução para estar à frente dos concorrentes e

adaptado às necessidades de seus clientes. Como os projetos devem estar ali-

nhados a estratégia da empresa, é natural que esse se adapte também a novas

exigências.

Nesse turbilhão de acontecimen-

tos (economia, concorrência, requi-

sitos legais, entre outros) estão as

pessoas que executam os trabalhos

do projeto. Assim como a empresa

que patrocina os projetos, as pessoas

também têm suas expectativas e seus

interesses.

Quando essas expectativas são

frustradas sem que enxerguem com

clareza os motivos, o gerente de pro-

jeto além de gerenciar escopo, riscos,

orçamento, entre outros, passa a ter

mais uma variável determinante ao

sucesso do projeto - convergir os

interesses das pessoas envolvidas no

projeto ao objetivo final do mesmo.

Nesse cenário, o gerente deve ser

em primeiro lugar um ótimo comuni-

cador e interlocutor para com seus li-

derados. A cada mudança de rumo no

projeto, o gerente além de comunicar

as novas atribuições (ou mesmo a re-

dução delas) necessita deixar claro o

motivo das mudanças. Compartilhar

isso com os membros da equipe de

projeto e os outros envolvidos ajuda

as pessoas a entenderem os novos ru-

mos e se adaptarem a eles.

Em segundo lugar, é preciso ne-

gociar com as pessoas seus interesses.

Isso significa entendê-los e alinhá-los

ao propósito final do projeto. Enten-

der os anseios e frustrações dos in-

teresses das pessoas exige paciência

para saber ouvi-las e se colocar no lu-

gar de cada uma delas. Esse, na minha

opinião, é o verdadeiro significado da

negociação,



Caso não seja possível alinhar os interesses das pessoas ao objetivo do

projeto, o gerente de projeto deve enxergar além das fronteiras do projeto e

traçar perspectivas para que esses interesses sejam atendidos.

Esse tipo de negociação e interesse que as pessoas necessitam para se senti-

rem realizadas traz equilíbrio dentro do projeto e a certeza de que todos seguem

na mesma direção, aumentando as chances de alcançar o resultado esperado.

Quantas vezes já saímos de reuniões de projetos ouvindo comentários

como: "acho que fulano e ciclano serão demitidos", "acho que o gerente não

está satisfeito com o meu trabalho", "é um absurdo o que ele (o gerente) quer

agora". Quando os objetivos e os interesses são comunicados de forma clara,

os conflitos tendem a diminuir ou até mesmo serem eliminados.

Voltando ao nosso exemplo, o que o gerente do projeto não se atentou foi

com a frustração das pessoas envolvidas, após mudanças de rumo do projeto. O

analista de sistemas que antes apresentava bom desempenho se desmotivou, pois

as novas tecnologias previstas foram deixadas para um segundo plano. A analista

de processos que até então apresentava bom desempenho, perdeu o foco do

seu trabalho e passou a divergir com as pessoas das áreas envolvidas, entrando

em conflitos, simplesmente por não entender os novos rumos do projeto,

Uma forma muito comum ainda de conduzir a resolução desses conflitos

dentro de projetos é focar diretamente no problema, esquecendo-se de suas

reais causas. Podemos chamar isso também de busca aos culpados ou "caça às

bruxas". Esse tipo de atitude leva à substituição de pessoas dentro da equipe.

Como a causa real não é devidamente tratada, o problema volta a se instalar

a curto prazo. Isso é um ciclo vicioso que geralmente não contribui com o au-

mento de performance da equipe e do projeto. É claro que deve haver um dis-

cernimento para entender os motivos do conflito e se eles têm fundamento.

Para um profissional competente, ético e que cumpre com suas obrigações,

mas atualmente apresenta baixa produtividade e um certo grau de desmotiva-

ção, o gerente de projeto pode buscar as reais causas do problema e superar

com ele esse período de crise. Já se existe um profissional com ética duvidosa

e competência igual, talvez não valha tal esforço.

A habilidade de negociar interesses e gerenciar conflitos entre as pessoas

envolvidas no projeto não deve transformar o gerente de projeto em um te-

rapeuta ou psicólogo, que deve entender as pessoas e dar soluções para seus

problemas. Essa habilidade deve servir para ampliar a capacidade de gestão de

projetos, dando foco também às relações interpessoais em projetos.

De acordo com a experiência de Paul CampBell Dinsmore (autor de livros,

palestrante e consultor internacional na área de Gestão de Projetos) relatada

em entrevista concedida à revista MundoPM - número l, mais de 50% dos

casos de insucessos em projetos estão ligados a aspectos comportamentais e

políticos. Portanto, torna-se cada vez mais fundamental adquirir habilidades em

lidar com relações interpessoais quando se trabalha em equipe.

Estratégias de Negociação

Numa negociação de interesses o gerente de projeto pode se utilizar de al-

gumas estratégias de condução. A seguir há uma descrição de duas estratégias,

uma boa e outra, digamos, desaconselhável. Essa última muito utilizada não só em

projetos, mas em trabalhos de equipe em geral:

Negociação por interesses

Nessa estratégia, o foco é nas neces-

sidades de todos envolvidos, buscando

identificar interesses mútuos e solução

para seus respectivos problemas.

Essa estratégia de negociação é

o melhor para se usar no ambiente

de projetos por entender e respeitar

as diferenças e buscar a convergência

dos diferentes objetivos a objetivos co-

muns a todos. As pessoas envolvidas na

negociação se sentem num ambiente

mais justo de se trabalhar; criando natu-

ralmente disposição para concessões.

No ambiente de projetos, é necessário

cultivar bons relacionamentos, pois o

trabalho de cada membro está direta-

mente ligado ao trabalho do outro.

Voltando ao nosso exemplo, o ge-

rente do projeto poderia ter se reuni-

do com sua equipe e comunicado de

forma clara as mudanças e os motivos

para tal. Nessa reunião, os membros da

equipe poderiam tirar dúvidas e enten-

der o novo escopo e as mudanças no

papel a ser desempenhado no projeto.

Essa reunião de trabalho precisa acon-

tecer com periodicidade definida e não

somente num replanejamento.

E possível identificar nesses encon-

tros formais se as pessoas continuam

alinhadas aos objetivos do projeto,

evitando desvios que comprometam

o projeto.

Negociação por posição

Nessa estratégia, uma das partes

procura se utilizar de sua posição, po-

der (status ou financeiro) ou hierar-

quia, procurando coagir a outra parte

envolvida para aceitar suas condições.

O objetivo é obter o máximo de van-

tagem possível (ganhar sempre) em re-

lação à parte mais fraca da negociação.

Dessa forma, as concessões são feitas

pela parte fraca da negociação, não

por haver uma opção boa, e sim uma

menos  pior.



Se abrir alguma concessão, a parte

mais fraca da negociação perde; se não

abrir, perde mais ainda. O raciocínio é:

se for para perder que seja o menos

possível.

Dentro de uma equipe de traba-

lho esse tipo de negociação não deve

ter espaço, pois gera um sentimento

de injustiça e desrespeito nas pessoas

afetadas, provocando mágoas, conflitos

e até mesmo vinganças pessoais.A mé-

dio ou a longo prazo, pode ocorrer a

perda total do relacionamento e, por

fim, a saída das pessoas afetadas da

equipe do projeto ou até mesmo da

empresa,

Portanto, qualquer que seja o re-

sultado de uma negociação como essa,

é o resultado do projeto que fica com-

prometido.

Essa estratégia deve ser utilizada

quando não se pretende criar ou pro-

longar o relacionamento com a outra

parte. Exemplo: comprar um carro.

Se o vendedor da concessionária não

for seu amigo ou parente, certamente

nesse tipo de negociação você se uti-

lizará de barganhas e blefes para levar

o maior número de vantagens possível.

Você procurará comprar um carro

com o maior número de acessórios

disponíveis pelo melhor preço possível.

Como o carro não é um bem que se

compra todo dia, nesse tipo de nego-

ciação não há razões para se querer

criar um relacionamento com o ven-

dedor ou concessionária. A recíproca

também pode ser verdadeira.

Considerações Finais

Comunicar os objetivos e as idéias

de forma clara é o caminho para man-

ter as pessoas focadas no objetivo do

projeto. Estar atento para as relações

interpessoais no gerenciamento e na

execução de projetos torna-se cada

vez mais necessário para alcançar re-

sultados positivos.

Portanto, o gerente de projeto pode utilizar as seguintes estratégias para uma

negociação eficaz:

* Não busque os culpados pelo problema. Concentre-se nas causas geradoras

do problema e as ataque.

• Concentre-se nos interesses e não na posição de cada envolvido. Identifique os

interesses comuns e conflitantes. Para os interesses conflitantes, busque alter-

nativas para atendê-los. Sempre há mais de uma alternativa.

Saiba ouvir as pessoas a sua volta.Verifique se o que você ouviu é exatamente

aquilo que a outra pessoa quis dizer Assim, você terá certeza do seu entendi-

mento.

Dissemine flexibilidade na realização dos trabalhos do projeto. Uma forma di-

ferente da sua de realizar um trabalho não é necessariamente ruim. Há sempre

mais de uma alternativa.
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