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Se ESTIVESSE BUSCANDO UM GERENTE EXPERIENTE

para chefiar uma equipe de desenvolvimento de software,
Alex estaria entre os primeiros de sua lista. Gerente tarim-
bado, Alex passou o grosso da carreira tocando projetos de
software. Sua primeira responsabilidade foi programar um
software científico para a NASA. De lá para cá, cuidou de
projetos cada vez mais complexos para empreendimentos
comerciais e órgãos do governo.

Alex era o exemplo típico das centenas de gerentes de
projetos que participaram de nosso estudo sobre a aprendi-
zagem pela experiência em ambientes complexos. Pedimos
que testasse suas habilidades com um jogo de computador
no qual o participante gerencia um projeto simulado de
software do começo ao fim — traça planos, monitora e di-
reciona o progresso e observa as conseqüências. Definimos

72 Harvard Business Review l Fevereiro 2008



A cilada da experiência

metas: Alex tinha de concluir o projeto dentro do prazo e do
orçamento e obter a máxima qualidade possível (indicada
pelo número de falhas remanescentes).

As decisões tomadas por Alex e os resultados obtidos fo-
ram representativos do grupo em geral. Alex partiu com uma
equipe pequena — quatro engenheiros — e se concentrou
basicamente no trabalho de desenvolvimento. A tática deu
frutos no curto prazo. A produtividade da equipe era alta e o
trabalho avançou com rapidez. Contudo, quando o porte do
projeto superou as estimativas iniciais, começaram os proble-
mas. Como Alex insistia em manter a equipe pequena, o pes-
soal tinha de trabalhar mais para dar conta do recado. Com
isso, passou a cometer mais erros. Houve, ainda, esgotamento
e deserção. Alex tentou, então, contratar mais gente, o que
levava tempo — assim como assimilar os novos contratados.
Não tardou para que o projeto estivesse atrasado — ponto no
qual a negligência de Alex com a qualidade nas fases iniciais
começou a se manifestar num número crescente de erros no
software. Reparar as falhas exigia mais tempo e mais atenção.
Quando finalmente foi concluído, o projeto estava atrasado,
com o orçamento estourado e repleto de falhas.

Findo o jogo, pedimos que Alex refletisse sobre a simula-
ção. O crescimento do projeto o pegara de surpresa? Ficara
chocado com o número elevado de falhas ou com a dificulda-
de para gerenciar a contratação? Alex — como a maioria dos
demais participantes — respondeu
que surpresas desagradáveis com
aquelas infelizmente haviam se te
nado corriqueiras na maioria de
projetos nos quais tomara parte.

Ao colocar gente tarimbada com
Alex no comando de projetos impe
tantes, a maioria das empresas na
espera ter problemas de qualidad
e pessoal. Nesse estágio da carreira, um gerente deveria saber
enfrentar problemas de modo satisfatório — para não dizer
evitá-los por completo. O que descobrimos em nossos experi-
mentos, contudo, foi que gerentes experientes não obtinham
resultados de alto calibre. Na pesquisa, usamos o jogo de simu-
lação para examinar os processos de decisão de gerentes numa
variedade de contextos. Os resultados sugerem fortemente
que havia algo de errado com o modo como Alex e outros
gerentes de projetos aprendiam com a experiência durante o
jogo. Ao que parece, não computavam as conseqüências de de-
cisões anteriores ao tomar uma nova decisão, e não mudavam
sua abordagem quando seus atos davam resultados ruins.

Um exame posterior indicou que os participantes conhe-
ciam os desafios apresentados no jogo. Pedimos que avalias-
sem em que medida o jogo reproduzia sua experiência em

projetos na vida real usando uma escala de i a 5, na qual 5
eqüivalia a "completamente". A nota média foi 4,32, sugerin-
do que nosso experimento refletia com fidelidade a realidade
de projetos de software. Logo, embora já tivessem enfrenta-
do situações similares no trabalho, os gerentes ainda tinham
dificuldade para enfrentá-las numa simulação. Chegamos à
conclusão de que, na vida real, tampouco haviam aprendido
com a atuação em projetos.

Nas páginas seguintes, identificaremos três causas prová-
veis desse aparente colapso na aprendizagem. Iremos propor,
ainda, uma série de medidas para que a organização volte a
promover a aprendizagem.

O que impede a aprendizagem
Na hora de tomar uma decisão, o indivíduo recorre a um ma-
nancial preexistente de conhecimento. Chamado de modelo
mental, consiste basicamente de suposições sobre relações
de causa e efeito no entorno. Ao observar o que ocorre como
resultado de suas decisões, a pessoa descobre novos fatos e
faz novas constatações sobre relações nesse ambiente. Uma
descoberta que possa ser generalizada e aplicada a outras
situações é inserida — ou "apropriada" — pela pessoa nesse
modelo mental. À primeira vista, o processo parece bastante
científico: o indivíduo formula uma hipótese sobre a relação
entre uma causa e um efeito, age com base nisso e, então,

interpreta os resultados de seus atos para confirmar ou rever
a hipótese. O problema é que essa abordagem parece fun-
cionar apenas em ambientes relativamente simples, onde
relações de causa e efeito são diretas e fáceis de elucidar. Em
entornos mais complexos, como o de um projeto de software,
o ciclo de aprendizagem não raro sofre panes. Nos expe-
rimentos que realizamos com os participantes do estudo,
identificamos três tipos de complicação registrados na vida
real e associados ao colapso desse ciclo.

Defasagem de tempo entre causa e efeito. Já que na vida
real há um intervalo entre a causa e seu efeito, pode ser difí-
cil estabelecer o elo entre ambos, e mais ainda especificar a
relação entre eles. Para saber como gerentes de projetos lida-
vam com a questão, pedimos aos voluntários no estudo que
participassem de um jogo simulado de gestão de um projeto
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de desenvolvimento de software para satéli-
tes de porte médio — porte que crescia con-
sideravelmente à medida que o produto ia
ganhando complexidade. Cada participante
supervisionaria o projeto em um dos quatro
ambientes operacionais que criamos — e nos
quais variava o tempo transcorrido entre a
decisão de contratar mais gente para a equi-
pe e a chegada dos novos integrantes, e entre
a chegada desse pessoal e sua assimilação.
Num projeto que levaria cerca de 18 meses
para ser concluído, os voluntários tinham de
decidir, a cada dois meses, quanta gente a
mais contratar. Ao final, avaliamos a capa-
cidade de cada gerente de lidar com defasa-
gens de tempo, comparando suas decisões
de contratação com as decisões tomadas por
um gerente teoricamente inexperiente (que
nunca levava esse intervalo em conta) e com
decisões de um gerente teoricamente perfei-
to (que sempre computava a defasagem).

Independentemente da defasagem de
tempo na contratação e na assimilação no
ambiente de seus respectivos projetos, todos
os participantes tomaram mais ou menos as
mesmas decisões que o gerente inexperien-
te usado como referência. Isso mostra que
foram incapazes de computar o efeito da
defasagem de tempo em suas decisões de planejamento e
sugere que seu modelo mental era baseado num ambiente
simples no qual pouco ou nenhum tempo transcorria en-
tre uma decisão e seu resultado. A duração desse intervalo
era importante: voluntários em cenários com defasagem de
tempo maior na contratação e na assimilação tinham mais
dificuldade para enfrentar o problema do que participantes
de cenários com intervalo menor. O tipo de defasagem tam-
bém era relevante: a dificuldade para lidar com a demora na
assimilação, que é muito menos visível do que a da contrata-
ção, era maior. O poder de controlar essa demora deteriorava
marcada e desproporcionalmente se o voluntário tinha de
enfrentar uma longa defasagem na contratação seguida de
uma longa defasagem na assimilação. Voluntários sujeitos
a essas condições faziam 83% mais esforço (em tempo de
pessoal) e levavam 40% mais tempo para concluir o projeto
do que os que tomavam decisões em ambientes de baixa
demora na contratação e na assimilação.

Curiosamente, em muitos casos os voluntários decidiram
contratar mais gente em fases avançadas do projeto — jus-
tamente o que um gerente não devia fazer, segundo diriam
mais tarde os próprios participantes. Nas avaliações após o
jogo, pedimos que dissessem qual a política certa a adotar na
contratação quando o projeto está atrasado. A maioria dos
gerentes experientes disse que evitaria contratar mais gente

e buscaria alternativas, como redefinir o projeto, fechar o
foco numa série de prioridades ou pedir uma extensão dos
prazos. Mas, nitidamente, não foi o que fizeram. Em outro
experimento, no qual os participantes tocaram um segundo
projeto após essa avaliação, a mesma conduta foi observada:
voluntários a cargo de projetos com defasagem de tempo
maior voltaram a contratar mais funcionários em fases pos-
teriores do projeto. Isso sugere que, mesmo quando possui
— ou adquire — conhecimento, a pessoa não aprende neces-
sariamente a agir com base nele.

Estimativas falíveis. No desenvolvimento de software,
estimativas iniciais sobre um projeto determinam a trajetó-
ria das decisões que um gerente toma no decorrer do projeto.
Estimativas sobre a produtividade dos integrantes da equipe,
por exemplo, influenciam decisões sobre o tamanho da equi-
pe, o que por sua vez afeta aquilo que a equipe realmente
produz. O problema é que estimativas iniciais costumam
estar erradas.

Para descobrir como os gerentes lidavam com estimativas
falíveis, fizemos outro experimento. Nele, examinamos um
ciclo de decisões no qual o gerente recebia estimativas iniciais
sobre a produtividade da equipe e, em intervalos regulares, di-
zia qual sua avaliação da verdadeira produtividade da equipe
com base no progresso do projeto. Cada participante recebeu
uma de três estimativas iniciais de quantas tarefas por pessoa
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a equipe realizaria por dia. Uma estimativa era baixa, uma mé-
dia e outra alta, refletindo a ampla faixa de valores que ferra-
mentas distintas de estimativa podem gerar para um mesmo
projeto. Cada gerente tinha de dar uma nova estimativa da
produtividade da equipe em três momentos do jogo: ao final
da fase de concepção (s8 mês), no meio da fase de codificação
(ioBmês) e ao final da fase de codificação (15° mês). Em cada
ponto desses os gerentes recebiam relatórios sobre o progres-
so do projeto até ali, com novas estimativas de produtividade,
e eram instados a conferir esses dados antes de fazer sua nova
estimativa sobre a produtividade da equipe.

Aos participantes foi dito que suas estimativas seriam usa-
das para ajustes no total de integrantes das equipes e nos
prazos. Na verdade, porém, o jogo ignorava essas estimativas.
A idéia era dar a todos os participantes relatórios idênticos
de progresso, para que pudéssemos comparar a evolução
das estimativas de produtividade dos gerentes ao longo do
tempo. Nossa hipótese era que essas estimativas acabariam
convergindo (quem partira com estimativas baixas acabaria
por elevá-las ao longo do tempo e quem começara com nú-
meros elevados iria derrubando suas estimativas).

Foi isso que aconteceu? Não. As estimativas de produtivi-
dade dos gerentes não convergiram com o tempo. Além disso,
havia uma nítida tendência conservadora: todas as estimati-
vas foram caindo. Isso valia não só para gerentes que haviam
recebido uma estimativa inicial de
produtividade alta, mas também para
aqueles cuja estimativa inicial fora bai-
xa. Quando diante de duas estimativas
de produtividade (a estimativa anterior
e a nova, incluída no relatório sobre a
situação do projeto), os participantes
davam peso maior ao menor dos dois
números na hora de rever suas estima-
tivas. Suspeitamos que esse conserva-
dorismo possa ser explicado pela tentativa dos gerentes de
manipular o sistema para obter mais recursos.

Viés da meta inicial. O gerente de um projeto costuma
partir com uma série de metas ligadas a custos, prazos e ou-
tros fatores. Só que a maioria dos projetos sofre mudanças
de escopo ou depara com coisas inesperadas, o que não raro
torna obsoletas as metas iniciais. Se isso ocorre, o gerente
precisa rever suas metas.

Para ver se os gerentes alteravam as metas em resposta a
mudanças no escopo do projeto, pedimos a dois grupos dis-
tintos de participantes que administrassem um projeto cujas
exigências cresciam consideravelmente. Cada grupo partiu
com duas metas. Voluntários no "grupo de custos" tinham de
respeitar o orçamento (944 pessoas-dias de trabalho) e entre-
gar o produto no prazo (272 dias de trabalho). Voluntários do
"grupo da qualidade" tinham de entregar o produto no prazo
e com o mínimo possível de falhas. Foi claramente dito que
essas eram apenas metas iniciais, baseadas na informação

disponível no momento, e que o sucesso dos participantes
seria avaliado com base no resultado geral. O projeto teve
seu escopo ampliado quando um quarto do jogo já fora con-
cluído. Naquele ponto, cada gerente podia ter revisto as me-
tas iniciais, projetando estouros no orçamento ou nos prazos,
mas sem mexer nas metas iniciais de qualidade. Embora não
tenhamos dito expressamente que reavaliassem as metas,
tomamos o cuidado de deixar tal possibilidade aberta.

Mas nenhum dos grupos reajustou as metas à luz dos
novos dados. Participantes nos dois grupos seguiram fiéis à
meta original e, com isso, deixaram de atingir resultados óti-
mos. Na tentativa de manter os custos dentro da meta inicial,
a equipe de custos contratou muito menos gente do que se-
ria ideal, com prejuízo para os prazos de conclusão. Embora
tenha limitado o estouro de custos a 59%, essa equipe levou
17% a mais de tempo para concluir o projeto e o total de fa-
lhas disparou para 1.950. Já o grupo da qualidade contratou
gente demais. Essa equipe cumpriu a meta de falhas, mas
ainda assim estourou em 9% o prazo previsto e gastou 107%
a mais do que o projetado. Em certos casos, insistir na meta
inicial teve efeito contraproducente. Na tentativa de respei-
tar o orçamento, o "grupo de custos" fez pouco ou nenhum
esforço para garantir a qualidade. No processo, cometeu tan-
tos erros que o esforço exigido para eliminá-los aumentou
consideravelmente o custo do projeto.

Isso tudo sugere que, se não for expressamente orientado a
reavaliar seus objetivos, um gerente seguirá trabalhando com
metas definidas no início do projeto, ainda que os fatos tor-
nem tais metas inadequadas. Não é difícil ver de onde vem es-
se viés. Logo cedo na vida profissional, as pessoas incorporam
a seu modelo mental a noção de que é importante cumprir
metas definidas externamente. Esse viés costuma ser reforça-
do na vida gerencial. Em muitas empresas rever metas seria
o equivalente a admitir o fracasso e o gerente logo percebe
que sua carreira correrá melhor se acatar e atingir as metas
iniciais — ainda que isso produza um resultado geral pior.
Com esse viés de tal forma arraigado no modelo mental, não
causa espanto que tenha influenciado a tomada de decisões
em nossa simulação, ainda que os participantes soubessem
que o sucesso seria medido pelos resultados do projeto.

Concluímos que é difícil, para um gerente, superar o mode-
lo mental desenvolvido com base em sua experiência em
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Esse gráfico mostra ao gerente que há um longo intervalo (ou defa-

sagem) de tempo entre um efeito — número de falhas detectadas no

projeto de desenvolvimento de um software — e sua causa — contra-

tação de mais pessoal de controle de qualidade (CQ). As duas linhas

indicam um intervalo de 20 dias entre o momento em que a equipe de

CQ atinge seu nível máximo e o ponto no qual registra eficácia plena

na detecção de falhas. O gráfico sugere também que a equipe talvez

consiga reduzir o time de CQ depois do 608 dia, quando cai o índice de

detecção de falhas, sinal mais provável de que a equipe ganhou experi-

ência e está cometendo menos erros. Munido desses dados, o gerente

pode tomar decisões melhores sobre o volume de pessoal. A relação

entre causa e efeito fica mais nítida com um feedback nesse formato:

visual, imediato e com o benefício da visão retrospectiva a orientá-lo.

ambientes relativamente simples ou herdado de terceiros.
Quando a situação se complica, o indivíduo ignora a mu-
dança ou tenta aplicar regras gerais simples que funcionam
apenas em situações de baixa complexidade. O que não faz
é elevar substancialmente a qualidade desse modelo mental
para levar em conta a realidade de projetos complexos. Essa
conclusão tem duas implicações importantes para empresas
que continuam a frisar a aprendizagem no trabalho:

Primeiro, o currículo impressionante de gente como Alex
terá pouco impacto sobre sua capacidade de administrar pro-
jetos complexos. Muitas empresas volta e meia constatam que
trocar um veterano na gestão de produtos por outro tem im-
pacto nulo. Apesar de sua experiência com projetos complexos,
nenhum deles promove ajustes consideráveis no modelo men-
tal já adquirido em contextos mais simples, em geral similares.
Aliás, em certos casos o melhor mesmo seria contratar alguém
sem nenhuma experiência. Isso não significa que um gerente
não tome decisões distintas de outro ou que as circunstâncias
não possam conspirar para garantir o sucesso de um projeto
específico, ou mesmo que um punhado de gerentes se saia rei-
teradamente bem ao longo do tempo. O que estamos dizendo
é que a maioria dos gerentes, mesmo aqueles com currícu-
lo impecável, nem sempre apresenta um desempenho bom
— que dirá melhor — ao tocar um projeto. E mesmo quando o
gerente consegue melhorar reiteradamente seu desempenho,
o avanço provavelmente é fruto de uma experiência anterior
sutilmente distinta, e não de uma aprendizagem sistemática
e incrementai em projetos complexos.

A segunda implicação é corolário da primeira. Se pouca
diferença faz quem está no comando, o gerente acabará atri-
buindo a responsabilidade pelo insucesso não às próprias
decisões, mas a outro fator qualquer: planos excessivamente
ambiciosos ou exigências do departamento financeiro (ou

— como em geral é o caso — a um vendedor que prometeu
demais ao cliente e, por isso, impôs ao projeto metas nada
realistas). Quando esse tipo de raciocínio se instala, o gerente

passa a buscar no lugar errado a solução para o problema de
desempenho, o que pode ser uma receita para o desastre.

Soluções para a falha na aprendizagem
Embora nosso estudo indique que o ciclo de aprendizagem
pela experiência não vem funcionando para a maioria dos
gerentes de projetos complexos, é possível reparar tal falha.
Uma organização pode tomar uma série de medidas práticas
para que um gerente aprenda em situações complexas. Algu-
mas de nossas sugestões aceitam as deficiências desse ciclo e
buscam oferecer outros tipos de aprendizagem para ajudar o
gerente a contornar tais deficiências. Outras abordagens bus-
cam reduzir as deficiências do ciclo com mecanismos melho-
res de descoberta e apropriação. Empresas que adotam essas
sugestões rapidamente verão um aumento contínuo em seu
poder de melhorar o desempenho na gestão de projetos.

Dar mais feedback cognitivo. O ambiente de um projeto
é repleto de informações, sobretudo de feedback sobre resul-
tados, que é transmitido por meio de relatórios da situação
do projeto. Só que em ambientes nos quais relações de causa
e efeito são ambíguas, o feedback sobre resultados não é um
mecanismo eficaz para a descoberta ou identificação de mo-
tivos subjacentes a um problema específico. O que o gerente
precisa é de um feedback que traga insights sobre a relação en-
tre variáveis importantes no ambiente do projeto, sobretudo
à medida que este for evoluindo. Isso é chamado de feedback
cognitivo. Para um exemplo, veja o quadro "Feedback cogniti-
vo em projetos complexos", que traça a relação entre o grau
de controle da qualidade e o ritmo de detecção de falhas nos
primeiros 8o dias de um projeto. Nesse caso, o gerente optou
por iniciar o projeto com um nível relativamente baixo de
controle de qualidade, que foi subindo com o tempo. O ritmo
ao qual se detectam falhas também sobe, mas com certo atra-
so e desproporcionalmente, pois no momento a detecção con-
some um esforço maior. Em seguida esse ritmo cai, indicando
que a maioria das falhas está sendo detectada; o gerente pode,
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agora, manter o controle da qualidade nesse nível ou até re-
duzi-lo. Embora não seja à prova de falhas, o feedback permite
que o gerente descubra relações dinâmicas complexas. Nos-
so estudo mostrou que isso traz benefícios nítidos: gerentes
que receberam feedback cognitivo nas simulações mostraram
uma compreensão maior do entorno e tomaram decisões que
produziram resultados melhores. Sugerimos que a empresa
invista para tornar o feedback cognitivo parte de relatórios
regulares da situação de projetos. Além disso, descobrimos
que tal feedback pode ser ainda mais eficaz quando reunidos
dados de diversos projetos, para que possa ser examinado o
impacto de medidas por uma série de projetos.

Conhecemos uma grande provedora de software empre-
sarial que emprega o feedback cognitivo em seus projetos
de desenvolvimento. Lá, o consenso entre executivos é que
a medida ajudou gerentes de projetos a adquirir insights
melhores. Suas decisões também parecem ter melhorado: a
proporção de projetos problemáticos caiu 56% no intervalo
de três anos, calcula a empresa.

Aplicar ferramentas e diretrizes de decisão baseada em
modelos. Nosso estudo reiteradamente demonstra que o
gerente é incapaz de manter um registro mental adequado
de aspectos dinâmicos da gestão de um projeto
de software. Só intuição não basta: para tomar
decisões o gerente precisa da ajuda de ferramen-
tas que reúnam modelos e heurísticas formais.
Vejamos o caso de decisões de pessoal. Quando
um gerente faz uma série de contratações, pa-
ra cada uma há um intervalo de contratação e
um intervalo de assimilação. Com o tempo, fica
difícil avaliar a produtividade atual e prever a
produtividade futura, sobretudo se a equipe for
perdendo integrantes. Já se dispor de ferramentas que calcu-
lem o impacto do acréscimo e da perda de pessoal em vários
períodos, o gerente terá um retrato mais nítido do impacto
cumulativo esperado sobre a produtividade da equipe a mé-
dio prazo. Além de modelos formais, uma ferramenta dessas
pode conter mecanismos como um sistema de alerta para pro-
blemas no projeto (que indique quando um gerente deveria
considerar a redução no escopo, digamos) ou normas sobre o
equilíbrio certo de atividades de desenvolvimento e controle
de qualidade em distintos estágios. Nosso estudo mostra que
essas ferramentas melhoram a tomada de decisão e ajudam
novos gerentes a tomar pé da situação com mais rapidez.

Uma grande fabricante de software com a qual trabalha-
mos tem um vasto arsenal de sistemas de apoio a decisões
justamente com essa finalidade. Seus gerentes podem usar
os sistemas para medir a provável evasão de pessoal, anali-
sar efeitos de novas contratações sobre a produtividade da
equipe e obter orientação para saber se vale a pena ou não
contratar mais gente em estágios mais avançados do projeto,
por exemplo. Gerentes que empregam essas ferramentas de
apoio à decisão se sentem bem mais em controle de seus pró-

jetos, que exibem um desempenho muito melhor. Além disso,
a empresa tem uma das melhores reputações do mercado no
quesito qualidade.

Ajustar ferramentas de prognóstico ao projeto. Ferra-
mentas utilizadas pela organização para gerar estimativas
para projetos deveriam ser ajustadas ao contexto específico
do projeto: ao setor, ao ambiente local e à qualificação do
pessoal disponível. Muitas empresas, contudo, simplesmente
importam ferramentas de prognóstico de gestão de projetos
de outros contextos e outras empresas. Uma fabricante de
software que estudamos acabara de adotar um instrumento
de uma empresa do setor aeroespacial. Esse problema de
estimativa é agravado quando a empresa baseia as premissas
do modelo em dados extraídos de projetos anteriores sem
uma prévia depuração das informações (ou seja, sem com-
putar circunstâncias atípicas enfrentadas por esses projetos).
Naturalmente, as estimativas resultantes tendem a ser pouco
fiáveis e a ter baixa credibilidade junto a gerentes de projetos.
Se não confia nas estimativas, um gerente desses vai apostar
nas próprias percepções e voltar a aplicar regras cultivadas
para situações simples. Para inibir tal tendência a empresa
deve fazer de tudo para que seus gerentes creiam nas pro-

jeções — e isso significa adaptar modelos de prognóstico às
necessidades do projeto e depurar os dados usados para tecer
hipóteses e inferir relações. Além disso, quanto mais um
gerente investe na coleta e no processamento dos próprios
dados, melhor será o prognóstico. Essa é uma área na qual a
comparação simplista a "melhores práticas" de gerentes de
projetos bem-sucedidos pode ser altamente perigosa.

O centro de pesquisa e desenvolvimento de uma impor-
tante fabricante de semicondutores achou uma maneira de
reduzir a falibilidade de estimativas. Sempre que um projeto
é concluído, o centro adota um processo para "normalizar"
os resultados. São três etapas: identificar eventos atípicos,
calcular aproximadamente seu impacto e, então, deduzir tal
impacto dos resultados. Já depurados, os valores são inseri-
dos em modelos de prognóstico.

Definir metas de conduta, não de desempenho. Outro
problema de ferramentas de prognóstico é que suas proje-
ções costumam ser fundadas no tamanho do produto (total
de linhas de código ou pontos de função, por exemplo), algo
extremamente difícil de prever no estágio de planejamento.
Além disso, o que se espera do produto pode sofrer, com o tem-
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pó, mudanças difíceis de prever. Logo, estimativas iniciais não
constituem boas metas. Aliás, quando usadas como tal geram
respostas inadequadas — como a priorização assistemática de
custos ou qualidade — e produzem fracos resultados.

Apesar disso, é universal a adoção de metas de custo e pra-
zo fundadas em estimativas iniciais por projetos de software.
Quando sabe que será avaliado à luz de metas baseadas em
estimativas nada fiáveis, o gerente busca uma folga adicional
— optando por estimativas "confiáveis" — e passa, então, a di-
lapidar essa folga com o trabalho improdutivo e o acréscimo
de recursos desnecessários ao projeto. Há, portanto, fortes
razões para repensar o modo como se estabelecem metas.

Uma empresa deve, especificamente, entender que estima-
tivas são melhores como instrumentos de planejamento e
controle, e metas como mecanismos para promoção da con-
duta desejada. Sugerimos que, na hora de estabelecer metas,
a organização adote um processo de duas etapas: primeiro,
deve decidir que comportamento gostaria de fomentar; de-
pois, deve definir metas que estimulem tal conduta. No caso
de um projeto específico a organização talvez decida que seus
gerentes deveriam minimizar o giro de pessoal na equipe (o
que pode aumentar a produtividade e a aprendizagem, além
de reduzir erros). Isso, então, pode virar parte explícita do
conjunto de metas. Para atingirem esse objetivo, os gerentes
teriam de achar maneiras de proteger a equipe de pressões do
cronograma e do impacto da evasão normal de pessoal.

Descobrimos que, quando os gerentes são responsáveis
por vários projetos, sua meta deve ser promover uma condu-
ta que maximize o sucesso da carteira (e não de cada projeto
isoladamente). Ao definir uma meta dessas, a organização
deve dar ao gerente certo grau de liberdade, permitindo, por
exemplo, que negocie a priorização do escopo ou dos prazos
para preservar a estabilidade da equipe ou impedir que pro-
blemas contagiem outros projetos. Além disso, para garantir
um maior compromisso, a organização deve permitir que os
gerentes opinem sobre a composição das metas.

Criar "simuladores de vôo" para o projeto. Está patente
que um projeto de verdade não oferece um bom ambiente
para a aprendizagem. É possível, no entanto, criar ambientes
artificiais que possam ser controlados para que a complexida-
de não impeça a pessoa de aprender. Para uma analogia, pen-
semos no uso de simuladores de vôo na aviação. A capacitação
para pilotar aviões é altamente ligada ao modelo: o piloto
precisa passar por um vasto treinamento toda vez que troca
de modelo (ou até se passar de um modelo de carga do Boeing
747, digamos, para o modelo de passageiros). Um simulador de
vôo é parte essencial desse processo. Um "simulador de vôo"
corretamente projetado pode exercer papel similar na gestão
de projetos, agindo como um mundo virtual para treinamen-
to e imersão. A necessidade de um instrumento desses fica
particularmente pronunciada agora que gerentes de projetos
trocam de organização com mais freqüência. Já que parte
do conhecimento vale apenas para uma dada situação (ou

para uma dada empresa), cada vez que troca de emprego ou
contexto de trabalho o gerente precisa se inteirar de relações
existentes no novo ambiente, como fatores que influenciam
a produtividade ou a qualidade. Sugerimos um programa de
treinamento graduado no qual o gerente possa começar com
ambientes amenos, nos quais as relações a identificar são sim-
ples. O indivíduo passaria em seguida por ambientes cada vez
mais exigentes, nos quais as relações ficam mais complexas e
o feedback é menos confiável (algo que pode ser obtido com
o contínuo aumento da defasagem de tempo entre causa e
efeito). Sugerimos que, à medida que o gerente avance, o pro-
grama vá dando mais ênfase a relações dinâmicas — como o
vínculo entre decisões de contratação e resultados do controle
de qualidade —, já que são essas as relações que o gerente tem
mais dificuldade para entender.

Essa abordagem do simulador de vôo deu frutos para uma
fabricante de software para satélites com a qual trabalha-
mos. A empresa criou um jogo de gestão de projetos que
incorpora a realidade do próprio ambiente — como fatores
de maior impacto sobre a qualidade e a produtividade em
suas atividades — e reproduz muito bem os processos e re-
sultados de projetos de verdade tocados pela empresa. Novos
gerentes usam o jogo para aprender os fundamentos dessa
gestão antes de assumir a responsabilidade por um projeto.
Os resultados iniciais são promissores: os gerentes mostra-
ram insights consideravelmente melhores sobre relações di-
nâmicas registradas em seus projetos. Melhorou também o
desempenho dos projetos em si.

Os problemas com o ciclo de aprendizagem aqui descritos
certamente não são a única falha observada no aprendizado.
Tampouco esperamos que nossas recomendações solucio-
nem todos os problemas. Mas os estudos que conduzimos
trazem evidências contundentes de que simplesmente não
haverá aprendizagem no trabalho — salvo nos ambientes
mais básicos — e que um gerente não será capaz de seguir
aprendendo sem receber uma orientação formal e instru-
mentos de apoio à tomada de decisões ajustados aos desafios
que irá enfrentar. Na prática, a empresa costuma investir
mais na capacitação de funcionários de nível iniciante e im-
portar indiscriminadamente ferramentas de planejamento
de projetos de outras empresas. Com isso, espera que um
profissional experiente, ao ser contratado, já chegue no do-
mínio da situação — e que melhores práticas façam jus ao
nome. É justamente por causa dessas expectativas que tantos
gerentes tarimbados fracassam ao assumir novas responsa-
bilidades. O melhor, para a empresa, seria deixar a turma
iniciante se virar sozinha, concentrar a verba de capacitação
no pessoal hierarquia acima e deixar de buscar soluções ins-
tantâneas em outras empresas.
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