
delo de atuação ou novos processos de negócio,

esbarra de forma direta na questão cultural das empresas

e na mudança de modelos mentais profundamente arrai-

gados nas mesmas. A grande dificuldade que nós enfren-

tamos quando estamos tentando realizar transformação é

justamente entender estes padrões, entender as pessoas

envolvidas neste ambiente e criar mecanismos para romper

os paradigmas que emperram os grandes saltos de eficiên-

cia e eficácia almejados.

Quando comecei a trabalhar com mudanças, um dos

pontos que mais me intrigava era: por que a mudança ou a

transformação não atingia todo seu potencial de realização?

Iniciativas excelentes, com alto potencial de transformação

começavam bem, mas ao longo do processo, a energia aca-

bava por se esvair fazendo com que todo o processo fosse

colocado de lado, ou que novas tentativas fossem iniciadas

por outras pessoas com o mesmo objetivo, porém repetin-

do os mesmos erros e resultados ruins, (figura 1)

A grande dificuldade que a maioria das pessoas

encontra ao tentar realizar mudanças e transformações

é não possuir um Mapa do Caminho para conduzi-los ao

encontro do objetivo desejado.

Assim, criei o Mapa do Caminho" para assegurar uma

correta sintaxe na realização de mudanças e transformações.

Com este Mapa, vamos nos guiar para exemplificar a

nossa experiência na implantação de melhorias dos pro-

cessos nos Programas da Embraer e a criação de uma área

(PMO) para conduzir esses assuntos.

Vamos agora descrever, com base no Mapa do Cami-

nho* (figura 2), qual foi à sintaxe de ações que realizamos

para a obtenção dos primeiros resultados do nosso PMO e

os avanços obtidos até o momento.

Estes quatro passos fundamentais, se bem aplicados,

asseguram uma viagem segura em busca de saltos de efi-

ciência. Lembro, porém, que como toda metodologia, não

pode e não deve ser entendida como uma fórmula mágica

na solução de todos os seus problemas. Afinal, mudanças de

cultura possuem um timing para ocorrer, e posso garantir,

ele não é curto. E é por isso que devemos entender as mu-

danças como um desenvolvimento organizacional.

"Edgar Schein nos apresentou brilhantemente este

paradoxo, ao identificar a cultura de uma organização

realização de qualquer mudança, seja ela a implan-

tação de uma nova metodologia, de um novo mo-

Text Box
Fonte: MundoPM, ano 2, n. 7, p. 8-13, jan./fev. 2006. 



como instrumento eficaz e indis-

pensável para a adaptação a um

mundo incerto e, ao mesmo tem-

po, fator de resistência e retrocesso

quando o ambiente demanda uma

nova adaptação".

Mas qual é o conteúdo desses quatro

passos fundamentais?

O primeiro passo é aquele que

descreve as ações que irão alicerçar

as mudanças, e, por isso, denomino

de "O Alicerce (a base para o futuro):

as Pessoas, os princípios, a visão e a

missão".

E por que se trata do alicerce?

Porque se conseguirmos entender as

pessoas dentro do processo de mu-

dança, seus pontos fortes e fracos, se

construirmos uma visão e uma missão

realmente motivadora e envolvente e

sabermos o que vale e o que não vale,

ou seja, os valores deste ambiente, o

alicerce desta obra estará firmemente

construído.

O segundo passo descreve como

devemos conduzir nossas ações para

levar a cabo as atividades que serão

desenvolvidas para o atendimento da

visão desejada. Ou seja, quais as ações

essenciais que precisarão ser conside-

radas para elaborarmos uma estratégia

Figura 2. Mapa do caminho.

vencedora através dos pilares de sustentação (Pessoas, Processos, Infra-estrutura

e Organização).

E por se tratar de uma estruturação chamei-o de "A Estrutura (o como)". Como

se estivéssemos construindo as paredes, os pilares e as vigas de uma casa.

O terceiro passo descreve a estratégia para atacar sempre o mais importante

primeiro, isto é, prioriza as iniciativas com alto impacto positivo nos resultados.



Descreve, também, uma forma de criar os planos de

ação para gerenciar e controlar as mudanças necessárias.

Chamei-o de "O Acabamento". Como se estivéssemos pas-

sando a massa corrida, pintando e cuidando dos detalhes

finais da obra.

O quarto passo descreve os aspectos fundamentais da

entrada em operação ou a finalização dos projetos.

Neste, enfoco aspectos sobre operacionalização das

ações, a ocorrência de-desvios e a necessidade de melho-

rias. Assim, chamei-o de "A Entrega da Obra"- Enfrentando

o teste de fogo. Como se estivéssemos mudando e utilizan-

do-se da nova obra.

Antes de entrarmos diretamente no caso específico,

acho importante contextualizar, de forma sucinta, como foi

o desenvolvimento da competência de gestão de projetos

nos Programas da Embraer.

A Embraer, desde o começo de sua existência, sempre

primou por buscar parcerias de alto nível que a levasse a

patamares melhores de conhecimento e tecnologia. Assim

foi com alguns projetos de parcerias, que além de trazer um

grande aprendizado no desenvolvimento de novas tecnolo-

gias com sistemas avançados e complexos, trouxe também

um franco progresso em gestão de projetos.

Por conta de alguns programas de parcerias, iniciou-se

a caracterização, com maior ênfase, do papel do gerente de

programa na empresa, com a constituição de uma equipe

pequena, com responsabilidades de gerir as atividades prin-

cipais e a interface técnica interna, além de ser o ponto focai

de contato entre os parceiros.'

Neste ambiente, iniciou-se o aprofundamento e o enri-

quecimento de conhecimentos em temas como WBS (Work

Breakdówn Structure), SOW (Statement of Work), Work Sha-

ring, MPP (Master Phasing Plan, etc.

Esses temas foram desenvolvidos e absorvidos por todos

os envolvidos nos programas, gerando um padrão, tanto de

linguagem como de conteúdo. Novos formulários-padrão

foram gerados e a comunicação com os parceiros se utiliza-

va desses modelos para fortalecer a gestão da integração e

agilizar a troca de informações.

Esta iniciação em projetos complexos apoiou sobrema-

neira os avanços que obtivemos na competência de gestão

de programas ao longo dos anos posteriores. Outras impor-

tantes iniciativas foram levadas avante, com a experiência

e a busca por melhores práticas de gestão no Brasil e no

mundo, o que nos indicou ações com foco na preparação

de pessoas, criação de organização específica, processos e

infra-estruturas adequadas.

O Primeiro Passo - O Alicerce

Este passo trata da criação dos fundamentos para o fu-
turo. E por que o chamo assim? Porque para alcançar os re-
sultados desejados é preciso se alicerçar em bases sólidas,
quais sejam:

As Pessoas que estarão envolvidas no processo de
mudança;

Os princípios virtuosos que fazem com que as empre-
sas sejam bem-sucedidas;

A visão e a missão da obra, indicando o caminho a
seguir.

As Pessoas são e sempre serão os senhores da ação! E
por isso é importante começar por elas.

Uma das primeiras ações que realizamos no início da es-
truturação da área PMO para suporte a alguns programas da
empresa foi o envolvimento das pessoas-chave na criação
dos princípios virtuosos, da visão e da missão que deveriam
nos guiar. Sem essas ações e sem a participação efetiva de
toda a liderança contribuindo nesta empreitada, não seria
possível avançarmos.

Para isso, utilizamos os tão conhecidos workshops en-
volvendo toda a liderança com apoio de uma consulto-
ria externa e do RH da empresa. Essa ação se realizou em
meados de 2000.

Nestes workshops procuramos discutir com profundi-
dade qual deveria ser o papel do gestor de programas na
empresa, quais eram os principais princípios e quais seriam a
visão e missão que mais motivavam o grupo neste papel.

Como resultado desse processo, elaboramos uma lista
de princípios. Vários princípios foram citados e ao final fize-
mos uma consolidação dos mesmos em grupos por afinida-
de de temas. Assim, chegamos a um denominador comum.
Os itens abaixo exemplificam alguns deles:

Ter visão empresarial: ter foco nos resultados; tomar de-
cisão com base em fatos e dados; saber discernir o que é
mais importante; ser abrangente.

Possuir o espírito de servir: comprometimento; com-
partilhar conhecimento; receptividade; espírito de equi-
pe; delegação consciente; criar sucessores.

Comunicar-se eficazmente: saber ouvir; dar abertura aos
questionamentos; ter objetividade; ter persuasão.

Etc.

O ponto fundamenta! da existência dos princípios é ser, de
fato, a referência para recorrermos nos momentos de dúvidas
e dificuldades durante a execução das tarefas empresariais.

Com relação à criação da visão deste time, o ponto
fundamental de nossa conclusão foi que deveríamos ser
uma organização inovadora e referência em gestão de pro-
gramas. Ser inovadora nos dá a condição de estar sempre



buscando novos horizontes e as chamadas melhores práti-

cas. Já a questão de ser referência em gestão de programas
também nos coloca a responsabilidade de nos comparar-

mos com outras organizações de projeto, dentro e fora da

empresa, além de nos forçar a comunicarmos os resultados
obtidos.

Essa visão é a que nos inspira e nos move até hoje na

busca por melhorias e saltos de qualidade.

A missão também seguiu a mesma linha de raciocínio
de construção da visão. Porém, neste caso, a busca foi por

dar um foco maior nos principais resultados advindos da
consecução de um dado projeto. Assim, nossa condusão foi

que deveríamos gerenciar programas, assegurando a satis-
fação do cliente, a motivação das equipes, o cumprimento
dos requisitos e os resultados da empresa.

Alicerce construído, vamos agora caminhar para o 2°
passo-A Estrutura.

O Segundo Passo - A Estrutura

Este passo trata da construção das estruturas: as ações
estratégicas essenciais para se alcançar a visão desejada; a
definição de pilares de sustentação de forma a desmistificar

a eficiência.
Desta feita, é possível se operacionalizar a visão e a mis-

são de forma balanceada, nos quatro pilares: pessoas, pro-

cessos, infra-estrutura e organização.
Nesta última década, as empresas passaram por diver-

sas tentativas de implantação de projetos de transformação
para resolver seus problemas. Grandes consultorias ou con-
sultores individuais propunham suas metodologias para re-
solução dos problemas e para a realização de mudanças.

Alguns sugeriam a abordagem centrada quase que to-

talmente nas pessoas, ou seja, propunham ações de moti-

vação, cursos específicos para melhoria de alguma fraqueza
encontrada, melhoria da sinergia, etc. Outros propunham a
solução centrada em sistemas de informática e ferramentas

específicas. Outros, ainda, na forma de se organizar e nos
processos, em nome da diminuição da verticalização.

Tais sugestões e proposições, na maioria dos casos, fa-

lhavam ou realizavam pequenas melhorias. Pois, focavam

em questões pontuais, faltava a visão desejada ou mesmo

desconhecia-se o raciocínio sistêmico.
Com essas experiências, entre erros e acertos, e com a

conscientização e o melhor entendimento dos conceitos

trazidos por Peter Senge, iniciou-se a estruturação de uma

abordagem mais sistêmica, de forma a entender e estruturar
os projetos de transformação em frentes de trabalho ou disci-

plinas. Tal abordagem foi ainda mais aceita em face de expe-
riências reais com diversas empresas que puderam constatar,

na prática, que a mudança efetiva só acontecia quando atuá-

vamos fortemente em pessoas e em estruturas

Quando se atua com energia somente no desenvolvi-
mento das pessoas e no seu fortalecimento e não se atua
nas questões que envolvem a quebra ou a mudança das
estruturas (processos, infra-estrutura e organização), a mu-
dança tende a ser temporária, pois do que adianta ter as
pessoas motivadas e cheias de criatividade se ao chega-
rem na empresa encontram uma"muralha"que as coíbem
de realizar mudanças.

A recíproca também é verdadeira, quando se atua com
energia somente nas questões das estruturas, ou seja, mu-
dam-se processos ou sistemas, mas as pessoas são coloca-
das em segundo plano ou têm pouca participação no pro-
cesso, a tendência é criar grandes resistências.

A mudança só é efetiva quando se introduzem ações
de alto impacto (reavaliando modelos mentais), simultane-
amente, nas duas direções, nas pessoas e nas estruturas.

Por isso, na nossa experiência de um PMO específico,
insistimos em utilizar esse modelo, atuando nos quatro pila-
res de forma simultânea. Porém, é importante ressaltar que
é um trabalho árduo que exige muito esforço, diligência e
principalmente tempo.

Vamos falar de cada um desses pilares e exemplificá-los.
No pilar Pessoas, além das ações já comentadas no iní-

cio, gosto também de abordar este assunto em duas verten-
tes. A primeira versa sobre os comportamentos e atitudes,
ou seja, maturidade emocional e visão sistêmica. A segunda
versa sobre a educação continuada e o aprendizado das
competências técnicas necessárias, a maturidade técnica
ou lógica. Chamei-o de Treinamento em Competências Es-
pecíficas.

Quando falamos de comportamentos e atitudes esta-
mos falando basicamente de autoconhecimento e matu-
ridade emocional. As pessoas precisam buscar insistente-
mente esses resultados, pois só assim será possível quebrar
paradigmas e realizar saltos de qualidade.

Quanto a treinamento em competências específicas,
no nosso caso de alguns programas, buscamos treinar um
grupo de pessoas em competências específicas de gestão
de projeto, com foco no PMBOK (Project Management Body
of Knowledge).

Em primeiro lugar, parte da liderança se aproximou do
PMI (Project Management Institute) e participou de seus
congressos nacionais e internacionais e depois montamos
um curso in house em nível de pós-graduação sobre gestão
de projetos utilizando como escopo o PMBOK e também os
processos da empresa.

Essas duas ações foram preponderantes na geração de
uma linguagem comum e no desenvolvimento de proces-
sos alinhados e aderentes a uma metodologia universal. De-
pois, medimos os ganhos desses treinamentos no dia-a-dia

dos projetos. Esta medição aconteceu através de uma tese

de mestrado que qualificou a intensidade desses ganhos.



Figura 3.Variáveis para mudança.

No pilar Processos, nossa atuação foi definir processos

também aderentes às melhores práticas internacionais com

maior foco no PMI e na própria cultura Embraer.

Assim, definimos, após discussões aprofundadas e aca-

loradas, uma cadeia de valores de gestão de programas com

seus respectivos processos, entradas e saídas e respectivas

normas existentes.Tudo isso sistematizado e formalizado no

sistema de normas da empresa.

Inicialmente, a prioridade foi desenvolver e implantar

um processo de gestão de risco único e que foi realizado

discutindo-se de forma aprofundada, adotando-se um mo-

delo bastante aderente ao PMBOK. Hoje, já é um processo

sistematizado e praticado pelos programas.

Logo depois, investimos bastante nos processos de

prazo e custo, culminando com a adoção do EVMS (Earned

Value Management System) e seus respectivos índices de

prazo e custo.Também hoje já é um processo sistematizado

e referência neste indicador.

Além dessas, muitas outras ações foram realizadas. En-

tre elas, podemos salientar: a construção de um roadmap

destes processos diagramados ao longo do ciclo de vida do

produto com seus respectivos deliverables. Tal fato gerou a

tão necessária visão sistêmica dos nossos processos nas di-

versas fases do projeto.

Atualmente, estamos revisitando esses processos tendo

em vista a atualização de uma nova versão de um Software

ERP (Enterprise Resource Planning).

No que tange o pilar Infra-estrutura, aqui entendido

como os elementos viabilizadores dos processos, quais se-

jam: sistemas, local de trabalho, proximidade das equipes,

etc. realizamos ações de forma a buscar hardwares e softwa-

res aderentes à nossa visão de sermos referência em gestão

e inovadores.

Assim, ações em atualização de SWs e infra-estrutura

(HW e Redes) são parte do nosso dia-a-dia.

Quanto ao local de trabalho e proximidades das equi-

pes, buscamos aproximar os times de trabalho das diversas

áreas funcionais da empresa em local único ou próximo a

gestão do programa, principalmente durante a fase de de-

senvolvimento do produto.

Tal fato gerou uma maior sinergia e melhoria na tomada

de decisão nos projetos.
Quanto ao pilar Organização, optou-se por uma estrutura

matricial balanceada, onde o gerente do projeto possui uma

equipe-núcleo e as diversas áreas funcionais possuem repre-

sentantes que fazem a ligação com suas equipes e parceiros.

O Terceiro Passo - O Acabamento

Neste passo, buscamos descobrir onde deveríamos

apostar as nossas fichas, ou seja, quais eram os projetos de

alta alavancagem.

Os projetos de alta alavancagem são aqueles em que os

melhores resultados advêm de pequenas ações focalizadas

e não de ações em grande escala.

Assim, escolhemos com muito critério os projetos nos

quais teríamos que investir e os estruturamos de forma

detalhada.

Foi assim, com a implantação da metodologia EVMS,

com os processos de risco e de propostas e cotações, com o

desenvolvimento de pessoas, etc.

A implantação desses projetos obteve expressivos re-

sultados em redução de custos e melhoria no controle or-

çamentário; no planejamento e na mitigação de riscos, na

redução de ciclos, etc.

Todos esses projetos tiveram uma liderança e o envolvimen-

to de um número bastante representativo de pessoal interno.

Foram geridos de forma detalhada com um forte acompa-

nhamento e controle dos deliverables principais dos mesmos.

Acabamento finalizado, vamos para o próximo passo: a

entrega da obra.

O Quarto Passo - A Entrega da Obra

A entrega da obra, na verdade, trata-se de colocar para

funcionar o que foi 'projetizado'e colher os primeiros resul-

tados. É o teste de fogo!

Na introdução, discorri sobre por que certas mudanças

não dão o retorno ou os resultados esperados e é neste últi-

mo passo que a maioria dos projetos falha e é abandonado.

Fazer com que o que foi concebido seja usado: essa é a

grande questão.

É neste momento que os projetos mais precisam de sus-

tentação de um forte patrocinador interno. Um patrocina-

dor que reforce a importância de sua utilização e crie formas

de acompanhamento e aplicação de penalidades no caso

de sua não-utilização.



No caso Embraer, na implantação em programas espe-

cíficos, houve uma forte atuação das lideranças sinalizando

de forma sistemática para a importância da utilização dos

indicadores e das metodologias escolhidas.

Esses passaram a fazer parte dos relatórios periódicos de

acompanhamento de programas, tornando-se instrumento

de comunicação para com os envolvidos no projeto.

De acordo com a (PROSCI 2003), empresa americana

de consultoria e benchmarking em mudanças, que realizou

uma pesquisa ouvindo 288 empresas de 51 países partici-

pantes (Brasil, inclusive).

Uma das conclusões desse relatório foi que um dos

grandes contribuidores para o sucesso da implantação da

mudança foi o efetivo e forte apoio dos patrocinadores do

projeto com as seguintes ações de sinalização:

1. Mostrar suporte ativo e visível, pessoal e profissional;

2. Assegurar que a mudança se mantenha como prioridade;

3. Demonstrar seu comprometimento, de maneira geral,

com o modelo da mudança;

4. Providenciar justificativa do porquê de a mudança estar

acontecendo;

5. Comunicar o claro entendimento das metas e objetivos

da mudança;

6. Fornecer recursos suficientes para o time e o projeto,

para obter o sucesso.

O compromisso sustentado de forma a fazer com que

o projeto de mudança seja um sucesso só é obtido com a

prática destas ações de patrocínio.

Essas ações em muitos projetos são negligenciadas. Mui-

tas vezes, há o apoio público, mas nas rodas de café ou em

conversas individuais sabotam o projeto sem perceber que,

muitas vezes, podem estar dando um "tiro no próprio pé"

Após esta longa caminhada através do mapa do cami-

nho, trilhamos as etapas que julgo primordiais para realizar

uma mudança ou transformação.

Mas por que o fim é o começo? Qual o significado mais

profundo dessa frase?

Trabalhar com processos de transformação exige das

pessoas muita paciência, diligência, perseverança e, acima de

tudo, vontade e crença naquilo que você se dispôs a fazer.

O mundo está cada vez menor. A tal da globalização faz

com que uma ação realizada no extremo oposto do mundo

seja conhecida segundos, minutos, horas depois.

O reflexo dessa ação pode ser avaliado rapidamente fa-

zendo com que os cenários até então adotados tenham de

ser repensados ou alterados do dia para a noite.

É preciso estar continuamente monitorando os cenários

externos e internos, analisando as dimensões dos quatro pi-

lares, verificando suas necessidades, principalmente, quando

falamos em pessoas. Essas devem estar sendo desenvolvidas

e desafiadas continuamente.

É por isso que repito e reforço que o fim é apenas o co-

meço. Na verdade, é preciso se conscientizar que as mudan-

ças são necessárias para que não fiquemos míopes ao mun-

do exterior, olhando para o umbigo achando que estamos

na rota correta.

Quando esse discernimento ocorre, certamente as pes-

soas deixarão de encarar esse'bicho mudanças'como apenas

perfumaria ou como modismo.

Querer implantar uma nova tecnologia ou metodologia

e, portanto, mudar algo deve estar alinhado ao contexto aci-

ma. Devo mudar porque quero crescer, ser melhor nisto, ser o

primeiro e ter mais lucros, desenvolver pessoas, etc.

1 Mudanças - O Fim é Apenas o Começo - A Sintaxe para o Sucesso.
Autor: Ricardo Coutinho - Ed. Qualitymark.

2 Citado no prefácio do livro Mudanças - O Fim é Apenas o Começo.




