
Por Jacqueline Sobral

Desde que o mundo é mundo,
profissionais de ciências hu-

manas fogem dos números, enquanto
matemáticos e engenheiros têm difi-
culdade em lidar com temas subjeti-
vos. No gerenciamento de projetos,
no entanto, os dois grupos precisam
trabalhar juntos. Sem conhecimento
técnico, não há negócio. Mas se tam-
bém não houver equipe para trabalhar
nele, tudo vai ficar apenas no papel.
Pessoas são a parte mais importante
de um projeto e também o fator mais
imprevisível. A integração entre o RH
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e o gerente de projetos é fundamental
para o seu sucesso. Na prática, porém,
esse trabalho em conjunto ainda não
funciona como deveria e há resistên-
cias de ambas as áreas.

"O projeto foi concebido perfei-
tamente, pena que foi executado por
pessoas." A frase foi dita por um
profissional após um fracasso, conta
Luiz Henrique de Paiva José, enge-
nheiro e consultor de gerenciamento
de projetos. "Muitos profissionais
pensam em ferramentas e em lindos
fluxogramas. Concentram-se em um

planejamento muito bem estruturado
e o 'largam' como se tudo fosse acon-
tecer automaticamente. Eu mesmo já
cometi esse erro", admite.

O gerenciamento de um projeto é
realizado em diversas fases e envolve
definições de atividades, cronogramas,
orçamentos, recursos, possíveis riscos,
escopo, entre outros fatores. O planeja-
mento não trará resultados, contudo, se
o capital humano não receber atenção
especial. "O gestor de projetos é um
grande gestor de pessoas", define
Cláudio Pereira, consultor de empre-



sãs em gestão de pessoas na área de
gerenciamento de projetos.

Existem diversas atividades num
projeto com as quais o RH pode
colaborar: processo de seleção da
equipe, acompanhamento das ações
visando o cumprimento das metas,
identificação de necessidades do gru-
po e elaboração de soluções técnicas
em gestão de pessoas.

O primeiro passo após o planeja-
mento técnico do projeto é a escolha
dos profissionais que vão atuar nele,
c, já nessa etapa, o gestor percebe que
não existem fórmulas mágicas para
lidar com questões que não são tão
objetivas como a matemática. A tare-
fa é difícil, porque cada profissional
tem um temperamento, um conjunto
de habilidades, um ritmo de trabalho
e uma personalidade própria. Nesse
estágio inicial, o RH pode contribuir
com um mapeamento das habilidades
dos colaboradores disponíveis, sele-
cionar os que se encaixam nos perfis
procurados e passar essas informa-
ções para o gestor do projeto.

Segundo Paiva José, a situação
ideal seria o gerente conhecer cada
potencial membro antes do início do
processo. Mas, na prática, problemas
como limitação de recursos finan-
ceiros e questões políticas acabam
levando o gestor a conhecer o grupo
ao longo da realização do projeto. A
melhor forma de estabelecer conta-
to, então, é por meio de conversas
informais. "O RH precisa trabalhar
muito próximo do projeto para ajudar
o gestor nesse processo."

Passada a fase inicial, a palavra-
chave é relacionamento. "O gestor
do projeto não pode se fechar no
escritório e não se comunicar. Num
empreendimento de engenharia,
por exemplo, ele tem de andar
pelo canteiro de obras e conversar
constantemente com a equipe para
conhecer melhor cada profissional, e,

mais uma vez, o RH sem dúvida pode
ajudar", avalia Cláudio Pereira.

Ricardo Vargas, diretor do Project
Management Instituto (PMI), destaca
que, durante o processo, é preciso
administrar cinco questões: liderança,
equipe, poder, estresse e conflito. "É

Nesse contexto, uma das contri-
buições mais valiosas que o RH pode
dar a um projeto é ajudar a manter
a motivação da equipe por meio de
políticas de remuneração com base
em desempenho, por exemplo. Como
uma das principais características de
um projeto é a sua temporalidade.
contar com profissionais motivados
é uma tarefa muitas vezes difícil.

Pereira conta que uma vez foi con-
tratado para gerenciar o fechamento
da sede de uma determinada fábrica,
projeto que provocaria a demissão de
todos os seus funcionários. Para evitar
o clima de tensão e o abandono do
trabalho, nove meses antes o consultor
informou claramente a todos os cola-
boradores o que estava acontecendo.
Ao mesmo tempo, estabeleceu uma
recompensa para quem mantivesse
a produtividade até o último dia
de funcionamento da fábrica,
Para aqueles que sonhavam
em abrir o seu próprio ne-
gócio, ele criou um plano
de desenvolvimento que
consistia no ofe-

necessário conduzir as pessoas rumo ao
objetivo do projeto, inspirando a equipe;
convencer o grupo de que somente o
trabalho conjunto e a sinergia produ-
zem resultados; e ter a capacidade de
influenciar os integrantes. O estresse e o
conflito também fazem parte do pacote.
Sempre depois de um conflito surgem
mudanças que podem ser positivas para
o projeto", ensina Vargas.

recimento de cursos de capacitação
profissional para o funcionário e sua
família. "Acabamos com a insatisfa-
ção. Até em situações difíceis é pos-
sível conseguir comprometimento",
afirma consultor.

Quando o projeto é realizado no
exterior, o RH pode dar apoio forne-
cendo informações sobre a cultura do
país - evitando, assim, "surpresas".



Um exemplo foi uma equipe de uma
empresa brasileira enviada recen-
temente para cuidar de um projeto
no Peru. O cronograma de trabalho
incluía um feriado, data da indepen-
dência desse país. Ao ser informado
sobre esse detalhe, o gestor avisou aos
funcionários peruanos que dobraria o
valor da remuneração para que eles
trabalhassem naquele dia. O resultado
foi que ninguém apareceu. Depois,
o grupo brasileiro soube que não só
era feriado como era um costume as

empresas oferecerem uma festa aos
colaboradores para celebrar a data.
Para remediar a situação, o jeito foi
promover a comemoração atrasada.

Treinamento em RH
A integração entre as áreas de re-

cursos humanos e de gerenciamento
de projetos não vem ocorrendo nas
empresas como deveria devido a resis-
tências por parte dos profissionais, ali-
mentadas por divergências de cultura e
até preconceito, dizem os especialistas.
"Existe uma deficiência que precisa
ser resolvida. É muito importante que
os novos gerentes de projetos tenham
um treinamento específico em RH e
que possam também contar com os
profissionais de recursos humanos das
empresas", afirma Paiva José.

Já Pereira acredita que não é apenas
um problema cultural. Ele defende
que a gestão de pessoas é um tema
pouco explorado no PMBOK (Project
Management Body of Knowledgé),
espécie de "bíblia" para os profis-
sionais de gerenciamento de projetos

de autoria do PMI. "O instituto
reconhece a importância do fator
humano, mas não se aprofunda
na questão, não apresenta meto-
dologias e técnicas."
A gerente de projetos Christina

Barbosa rebate a crítica, afirmando
que essa postura já foi ultrapassada.

De acordo com ela, o PMI lançou
no ano passado uma ferramenta

justamente para ajudar os pro-
fissionais e as organizações a

avaliarem o status
de seus projetos e
a fazerem o planeja-

mento com base
em pessoas. "O
PMI demonstra

claramente que já
está se preocupando

com o aspecto humano."
Na defesa do PMI, o diretor do

instituto vai mais além. "A maior parte
dos problemas em projetos não está re-
lacionada a técnicas e sim ao ambiente
de trabalho e a pessoas. Dessa forma,
o fator humano é, sim, valorizado e
tratado pelo PMI", enfatiza Vargas.

Se existem alguns temas que
promovem discussão, uma análise é
unanimidade entre os profissionais de
gestão de pessoas e de gerenciamento
de projetos: é preciso unir os dois
mundos, e isso não significa apenas
colocar as duas áreas juntas em um
mesmo ambiente corporativo, durante
a execução de um projeto. Existem
grandes oportunidades de mercado de
trabalho para os gestores de pessoas
que quiserem aprender as técnicas,
metodologias e ferramentas do ge-
renciamento de projetos. Instituições
de ensino de qualidade já oferecem
MBAs na área.

"É um mercado com fortes opor-
tunidades para profissionais com
formação em ciências humanas.
Gerir um projeto é como um atleta
que pratica decatlo: é preciso desen-
volver habilidades diversas. Quem
conseguir se posicionar no 'meio',
ou seja, aprender um pouco de cada
atividade, ganha o jogo", avalia Var-
gas. Quanto às perspectivas de inte-
gração, o diretor do PMI é otimista.
"Tenho certeza de que o gestor de
pessoas e o gerente de projetos vão
passar a trabalhar juntos cada vez
mais. Quem não tiver consciência de
que essa união é necessária vai ficar
fora do mercado."



-> GESTÃO

DESCRIÇÃO: Um pequeno sinal de
problema se transforma em uma
crise intransponível, sem solução.
É assim que ele lida com qualquer
imprevisto. Sua máxima é "onde há
fumaça, há fogo". Para o trágico,
problemas não são naturais e sim o
primeiro indício do fracasso. Exis-
tem dois tipos de trágico: aquele que
é bem-intencionado, mas não sabe
lidar com pressão e dificuldades;
e o que não gosta do projeto e fica
procurando defeitos.
COMO I D E N T I F I C Á - L O : Por frases
como "eu avisei" e "eu sabia1'.
Sempre se concentra no problema e
não na solução.
COMO AGIR: Converse com ele e mos-
tre como o comportamento dele atra-
palha o projeto e afeta negativamente
a equipe. Se não funcionar, toda vez
que ele levantar um problema, mostre
ao grupo como buscar soluções.

D E S C R I Ç Ã O : O pedestal é o seu
hábitat natural. O bonzão se acha
superior a todos e, obviamente, as
regras estabelecidas pela empresa
e no projeto não se aplicam a ele.
Normalmente, esse comportamento
está associado a algum aspecto - co-
nhecimento, experiência, posição
política na organização ou...simples
e pura burrice.

COMO IDENTIFICÁ-LO: Não
segue as regras, gosta de
deixar claro que é uma pes-
soa influente e com poder e tem
pose arrogante.
COMO AGIR: Cuidado. Construa seu
próprio capitai político na empresa
para se proteger. Tente descobrir
por que a pessoa age assim e, se não
encontrar uma solução, diminua a res-
ponsabilidade da pessoa no projeto.

DESCRIÇÃO: Acredita que o projeto
vai provocar uma mudança no status
quo e acha que não vai se adaptar
ao novo cenário. Seu medo pode ter
diversas origens.
COMO IDENTIFICÁ-LO: Apresenta baixa
produtividade e resistência. Não segue
processos definidos, expressa direta
ou indiretamente uma visão negativa
do projeto e faz muitas críticas.
COMO AGIR: Pode ser extremamente
prejudicial ao projeto. Se possível,
não o inclua na equipe. Caso não con-
siga fazer isso, tenha uma conversa
franca com ele e exija rigorosamente
o cumprimento dos processos do
projeto. Mostre segurança e liderança
no relacionamento com ele.

DESCRIÇÃO: Faz seu trabalho, mas
quase não aparece. Mesmo que apoie
o projeto e seja comprometido, seu
rendimento é baixo e sua contribui-

ção, limitada. Nunca se sente à
vontade para dar sua opinião e tem

pavor de crítica.
COMO IDENTIFICÁ-LO: É pouco par-
ticipativo em reunião, entrega seus
relatórios e expressa suas opiniões
apenas por e-mail e dificilmente
discordará abertamente da opinião
de outro membro da equipe.
COMO AGIR: Não o critique na frente
da equipe e não o faça realizar ta-
refas como uma apresentação para
todo o grupo. Converse com ele
sobre suas limitações e elogie os
bons resultados alcançados.

DESCRIÇÃO: Finge apoiar o projeto e
as idéias das pessoas, mas seus inte-
resses são outros e faz de tudo para
minar as atividades sem se expor,
COMO I D E N T I F I C Á - L O : Difícil. Se
desconfiar de alguém, puxe bastante
conversa com essa pessoa e preste
bastante atenção no discurso - em
algum momento, será possível notar
comportamentos divergentes. Use
seus contatos de confiança para saber
se ele está falando mal dos outros
pelas costas e plante armadilhas.
COMO AGIR: Profissional altamente
perigoso, principalmente se for inte-
ligente. Junte provas, encare o falso,
mantenha a firmeza. Se possível, retire-
o do projeto ou reduza suas responsa-
bilidades o máximo possível.

Fonte: Luiz Henrique de Paiva José
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, a. 15, n. 244, p. 22-26, mar. 2008.




