
Uma nova aplicação para gerenciamento de projetos?

Os conceitos de Gerenciamento de Projetos vêm encontrando aplicações

muito além do foco original de projetos de construção de obras ou de equipa-

mentos complexos. Nas últimas décadas, o project management vem se des-

tacando em tópicos como gestão de mudança, gestão de negócios, pesquisa

e desenvolvimento, melhoria de qualidade e melhoria de produção, entre ou-

tros. Esta ampliação do uso da gerência de projetos se deve à descoberta da

aplicabilidade quase universal dos princípios de gerenciamento.

O coaching é um dos novos campos identificados para aplicação de geren-

ciamento de projetos.

Já que a vida do ser humano se encaixa na definição da palavra projeto (é

única, tem início, fases intermediárias e um fim), os princípios de gestão de

projetos também se aplicam a projetos de coaching. O conceito de projetos

tem uma analogia direta com a vida humana, e logo podem ser aproveitados

em coaching na busca de objetivos.

Coach na língua inglesa significa

o técnico em modalidades esporti-

vas, como futebol, basquete, ginás-

tica ou tênis. O coach orienta, facili-

ta, motiva, mas ele não joga. Quem

joga é o atleta ou jogador.

No contexto de desenvolvimento

humano, coach se refere ao profis-

sional que se utiliza de técnicas e

de seu conhecimento pessoal para

ajudar o cliente a atingir suas metas

e obter aquilo a que se propõe. O

cliente então corresponde ao joga-

dor. O coach atua como facilitador,

é leal a seu cliente, e, acima de tudo,

acredita em sua capacidade de reali-



zação e conquista. A palavra coaching aqui significa o ato de realizar as ses-

sões de facilitação junto ao cliente.

O cliente do coaching (também conhecido como coachee) pode ser um

indivíduo que contrata o coach particularmente, ou uma corporação que con-

trata para interagir com alguns executivos ou profissionais. O Coaching Prático

via Projetos baseia-se num arcabouço chamado Modelo PBC, Project-Based

Coaching, que facilita a navegação pelo processo de coaching, tanto para

o coach, quanto para o cliente. O modelo propõe um trabalho de base que

parte do sonho do cliente, levanta o ambiente atual da pessoa, estabelece sua

missão, traz à tona seus valores, define sua visão e conseqüentemente seus

objetivos. Existe uma correlação lógica com coaching e gestão de projetos, já

que projetos de coaching também são únicos, tem início, meio e fim, portanto

possuem características de projeto. A metodologia de projetos, portanto, ga-

rante o bom planejamento e acompanhamento dos objetivos do cliente.

O modelo PBC (Project-Based Coaching) facilita a navegação pelo processo

de coaching, tanto para o coach, quanto para o cliente, englobando as fases

clássicas de sonho, ambiente atual, missão, valores, visão e objetivos,
e se afunila na metodologia de projetos adaptado à condição de coaching

do ser humano. Isso é, o modelo propõe um trabalho de base que parte do

sonho do cliente, levanta o ambiente atual da pessoa, estabelece sua missão,

traz à tona seus valores, define sua visão e conseqüentemente seus objetivos,
para em seguida aplicar a metodologia de gerenciamento de projetos.

Este artigo apresenta um modelo que orienta o coach e facilita a navega-

ção do cliente na busca dos seus objetivos. O Coaching Prático Via Projetos
tem como base um modelo de navegação que incluí a metodologia de proje-

tos como instrumento de navegação possibilitando o cliente atingir seus obje-

tivos. A figura 1, o Modelo PBC, apresenta os componentes do modelo, que

incluem: Sonho, Ambiente Atual, Missão, Valores, Visão, Objetivos e
Gerenciamento de Projetos. Esse modelo garante a inclusão dos elementos

necessários para conduzir um projeto de coaching com sucesso. Sua utilização

facilita o andamento do projeto de coaching e aumenta a probabilidade do

cliente transformar seus sonhos em realidade.

No contexto de desenvolvimento humano,

coach se refere ao profissional que se utiliza

de técnicas e de seu conhecimento pessoal

para ajudar o cliente a atingir suas metas e

obter aquilo a que se propõe.

A aplicação do gerenciamento
de projetos aos objetivos fixados no
Modelo PBC exige a adaptação a
situações .específicas. Tanto a abor-
dagem de projetos pode ser aplicada
em nível mais amplo, quanto pode se
ater à conquista de um único objeti-
vo. Logo, em coaching, os conceitos
de projetos são customizados para
atender aos propósitos do cliente.

As duas categorias clássicas de
coaching, resumidas a seguir, po-
dem se beneficiar dos conceitos de
projetos.

Coaching visando o projeto
de vida, focando a vida toda ou uma
fase de transição da vida. O coaching
de vida pede a aplicação ampla dos
conceitos de projetos. Mesmo que o
foco principal do cliente seja carreira,
os outros aspectos da vida particular
também influenciam fortemente.

Coaching visando objeti-
vos específicos ou pontuais. O uso
de metodologia de projetos com
foco em objetivos específicos exige
uma abordagem customizada para
transformar os objetivos em realida-
de. Um projeto de uma pessoa que
pretende participar na Maratona de
Nova Iorque é um exemplo específi-
co em que os princípios de gerencia-
mento de projetos são aplicáveis.

A abordagem de projetos garante
objetivos planejados e bem acompa-
nhados. Dessa forma, cada objetivo,
seja de vida ou de natureza especifi-
ca, se torna plenamente atingível na
medida em que se utiliza o proces-
so de coaching em conjunto com a
metodologia de projetos. Segue um
resumo da conceituação de projetos,

que serve como instrumento de im-

plementação do Modelo PBC apre-

sentado no capítulo anterior.
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A essência de gerenciamento de projetos aplicado ao coaching

Gerenciamento de projetos para coaching se divide nas mesmas nove áre-

as de conhecimento definidas pelo PMI, Project Management Institute, estas

áreas englobam o gerenciamento de: escopo, tempo, custo, qualidade, co-

municação, de recursos humanos, aquisições, risco e integração, conforme

demonstrado na figura 2.

A seguir, essas áreas são explanadas com foco especifico em coaching.

Ênfase especial é dada aos assuntos de escopo e tempo, em função de sua

importância durante a fase de planejamento.

Gerenciamento de escopo

A relevância do escopo no processo de coaching é enorme. Através do
Modelo PBC, os objetivos do cliente são identificados e por sua vez um pro-
jeto é planejado, alinhavando as atividades necessárias para atingir as metas
de cada objetivo. Se, por exemplo, o objetivo é correr a Maratona de Nova
Iorque, é preciso definir o escopo do projeto com todas suas atividades.

Das nove áreas de gerenciamento de projetos, todas são relevantes ao
longo da vida, mas o escopo merece atenção especial quando se trata de coa-
ching. O escopo representa o que é incluso no projeto, e determina a fronteira
com aquilo que se exclui dele. Existe uma técnica consagrada para definir o
escopo chamado de EAP, estrutura analítica do projeto. A EAP constitui o pas-
so principal em direção ao alcance do objetivo.

Tecnicamente, a EAP é uma forma hierárquica que visa dividir projetos em
atividades mensuráveis e controláveis chamadas de "pacotes". Estes pacotes
devem ser de tamanho adequado para serem realizados pelas pessoas a quem
são atribuídas, no entanto, não tão pequenas ao ponto de serem de menor
relevância. Quando se trata do projeto da vida, a EAP representa as áreas da
vida do cliente, conforme ilustrado na figura 3.

A figura 4 mostra outra estrutura analítica em que o indivíduo em questão
classifica sua vida em categorias: profissional, saúde, lazer e família. Observa-
se que cada indivíduo tem sua própria lógica para determinar as áreas princi-
pais de sua vida. Outra opção ainda seria: carreira, desenvolvimento pessoal,
saúde, família e propósito social.

Observa-se que uma EAP contém apenas a organização lógica das ati-
vidades do projeto sem levar em conta a ordem de execução. Com base na
estrutura analítica da vida do cliente, os objetivos podem ser determinados, e
subseqüentemente a cronologia das ações pode ser determinada.

A estrutura analítica também
pode ser usada em projetos específi-
cos, por exemplo, o de participar na
Maratona de Nova Iorque conforme

demonstrado na figura 5.

O Coaching Pratico via Projetos

baseia-se num arcabouço chamado

Modelo PBC, Project-Based Coa-

ching, que facilita a navegação pelo

processo de coaching, tanto para o

coach, quanto para o cliente. O mo-

delo propõe um trabalho de base

que parte do sonho do cliente, le-

vanta o ambiente atual da pessoa,

estabelece sua missão, traz à tona

seus valores, define sua visão e

conseqüentemente seus objetivos.

Gerenciamento de tempo

Coaching é feito ao longo de
um tempo, e um projeto específico
do cliente também acontece ao lon-
go de um prazo, prazo este que po-
derá ou não coincidir com o período
do coaching. Logo o tempo precisa
ser gerenciado, utilizando-se de uma
listagem de atividades e cronograma
de datas. No projeto Maratona Nova
Iorque, as atividades definidas no es-
copo são caracterizadas com datas
de início de datas de término. Inde-
pendentemente do escopo, é neces-
sário que o cliente elabore planos e
que se traduzam estes em termos
cronológicos.

Uma opção simples para tornar
visíveis os prazos de um projeto em
questão é a tabela de datas-chave
(milestone chart). As datas-chave
são escolhidas como pontos para
monitorar o progresso do projeto,
destacando as atividades críticas.
Estas são apresentadas em relatório
resumido, como visto na figura 5. A
tabela representa um instrumento
simplificado para o controle das da-

tas-chave do projeto.
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Todo objetivo depende da boa

comunicação, desde o próprio pla-

nejamento das atividades até sua di-

vulgação e envolvimento de pessoas

envolvidas. Cabe em alguns casos

preparar um plano de comunicações.

As comunicações para o projeto em

Nova Iorque incluem inscrições, en-

tendimentos familiares, detalhes lo-

gísticos e divulgações do feito.

Neste artigo, das nove áreas de gerenciamento de projetos, são desta-

cadas as de gerenciamento do escopo e do tempo, que são as básicas para

dar início ao de coaching via gerenciamento de projetos. As demais áreas de
gerenciamento (custo, qualidade, aquisições, recursos humanos, riscos, co-

municações e integração) são complementares e se enquadram no projeto de

coaching conforme descrito a seguir.

O projeto que corresponde a cada objetivo do cliente envolverá inves-

timentos e despesas. Isso significa que o projeto precisa ser orçado, com a

correspondente previsão de fluxo de caixa, particularmente quando o inves-

timento previsto é substancial. Exemplo: o projeto Maratona de Nova Iorque

certamente envolverá despesas do tipo: viagem, hospedagem e refeições, ins-

crições e materiais.

Alguns objetivos requerem ma-

teriais, equipamentos e serviços que

precisam ser adquiridos. O projeto

bem-sucedido, portanto, contempla

a aquisição destes recursos. A mara-

tona envolve aquisições de material

especial de corrida, serviços especia-

lizados do tipo academia, personal

trainer e alimentação especial.

Riscos são inerentes à condição

humana, e em graus diversos depen-

dendo do objetivo específico. Vale

fazer uma análise de risco ligada

ao objetivo em questão. Atividades

esportivas exigem cuidados preven-

tivos e também de coberturas de se-

guro em casos de ocorrências.

Para atingir um objetivo, o projeto em questão exige qualidade. Isso significa planejar o projeto seguindo aquele

padrão de qualidade. No caso da maratona, a qualidade da corrida pode ser especificada como "terminar em tempo

inferior a 6 horas".



Gerenciamento de RH

O recurso humano principal no processo de coaching evidentemente é o

próprio cliente. No entanto, invariavelmente, haverá outras pessoas que in-

fluenciarão o projeto em questão e estes "stakeholders" precisam ser identifi-

cados e gerenciados. No projeto da maratona, familiares, colegas de esporte,

personal trainer, nutricionista, são algumas pessoas que precisam ser coorde-
nadas.

.
Gerenciamento de integração

Os elementos de projetos são interdependentes. Logo, é preciso que haja

alinhamento entre as diversas iniciativas. A integração do projeto da maratona
é facilitada com a elaboração de um "plano de projeto" que engloba todas as

oito áreas de gestão de projetos anteriormente apresentadas.

Além das nove áreas clássicas do gerenciamento de Projetos, o PMI valori-

za a Ética com destaque a quatro valores: Responsabilidade, Respeito, Justiça

e Honestidade. Esses mesmos valores são igualmente aplicáveis ao longo dos

projetos de coaching. A ética no coaching proporciona a sensação real de ter

alcançado todas as vitórias por méritos próprios. M.P.M
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