
O novo mundo projetizado  
 

 
 
Para acompanhar o ritmo globalizado e buscar soluções em época de crise, as decisões 
empresariais tomaram novos rumos. Hoje, um bom líder precisa inserir a gestão de projetos 
no cotidiano da corporação para obter resultados satisfatórios de liderança. A afirmação é do 
sócio-diretor da consultoria Dinsmore Associates, o engenheiro californiano Paul Dinsmore, que 
idealizou o Project-Based Leadership (PBL), novo conceito de liderança que incorpora o 
gerenciamento de projetos aos conhecimentos de um líder.  
 
Em um mundo dito projetizado, os líderes precisam se dedicar a atividades novas e pensar em 
projetos para melhorar a qualidade das unidades de negócios da empresa, conforme explica 
Dinsmore. “O mercado exige respostas rápidas e melhores e, portanto, a preocupação deve 
estar voltada para as mudanças e os novos projetos. O líder de hoje precisa ser ágil e ter 
rapidez para se ajustar aos novos cenários”, diz ele.  
 
Saber lidar com os projetos que podem ser definidos como empreendimentos específicos, 
planejados em seus prazos, objetivos, custos e qualidade - faz parte do dia-a-dia de um líder 
e, especialmente em épocas conturbadas, como a que estamos vivendo agora, a gestão de 
projetos auxilia na adequação das ideias, evitando o retrabalho, custos extras e outros 
obstáculos não desejáveis para a economia moderna.  
 
Ge-Celma 
 
 



Na GE-Celma, unidade da General Electric responsável pela produção, revisão e manutenção 
de turbinas de avião no Brasil, Jaqueline Tibau Velozo, gerente de RH, destaca que a 
metodologia de projetos é fundamental para que os setores trabalhem de forma objetiva e 
entreguem resultados assertivos.  
 
“Temos um departamento de recursos humanos bastante estratégico, o qual desenha projetos 
específicos, que são alinhados com o momento da empresa, com as metas de crescimento e 
com os objetivos da corporação. Esse conceito apresentado pelo Paul, de que tudo na vida é 
projeto, é perfeito e totalmente aplicável, permitindo que se faça com que as equipes se 
envolvam com a meta final proposta”, explica ela.  
 
O modelo PBL, que foi apresentado em evento realizado em Teresópolis, nos  dias 2 e 3 de 
abril, possui seis focos, os quais são divididos no que Dinsmore chama de Roda da 
Conectividade e Roda da Estrutura e da Técnica. “Fazendo uma associação, as rodas fazem 
parte de uma estrutura que se assemelha a uma bicicleta, a qual leva a empresa para o 
sucesso, se bem administrada”, avalia o consultor.  
 
Habilidades 
 
A primeira roda, explica o consultor, baseia-se no conceito de que o líder precisa de 
habilidades de gestão para operar em todas as frentes da empresa. Assim, deve saber se 
relacionar com ele mesmo, com os outros, com o grupo na organização e com elementos de 
fora da companhia.  
 
“Um bom líder tem que se conhecer, saber quem é e o que quer ser dentro da corporação. 
Além disso, precisa de habilidades interpessoais, administrar conflitos, promover a socialização 
de todos da equipe, investir em pessoas capazes, aprender a ouvir, observar e ter uma 
performance exemplar. Um mundo projetizado requer atenção na delegação das tarefas, no 
gerenciamento de pessoas e na implantação dos planos de ação”, afirma Paul Dinsmore.  
 
Na Wellstream do Brasil, empresa do ramo de petróleo, é desenvolvido um trabalho contínuo 
de auto-conhecimento, esclarecimento e feedback entre as gerências, por meio de programas 
específicos. Jesse Vasconcellos, vice-presidente de operações da multinacional, exemplifica 
que, no ano passado, foi realizado um treinamento ao ar livre com todos os líderes de setores, 
com o objetivo de dar continuidade às metas de melhoria do ambiente de trabalho e de busca 
por melhores resultados.  
 
De acordo com ele, é por meio das lideranças que se consegue a disseminação de informações 
e, portanto, investir no treinamento dos líderes é uma forma de conseguir resultados positivos 
em menores prazos. “Embora não sejamos estruturados de forma projetizada, nossa filosofia 
está de acordo com o que o Dinsmore preconiza. Para nós, a liderança é focada na busca pelo 
sucesso e na propagação de conhecimentos para todos os níveis da empresa”, ressalta 
Vasconcellos.  
 
No que diz respeito à roda da estrutura e da técnica, o consultor revela que esta possui 
dimensão gerencial e está voltada ao conceito de que prosperidade depende de novos 
projetos. Dinsmore é enfático ao dizer que qualidade, custo baixo e prazo menor fazem um 
projeto acontecer e que sua evolução depende de um escopo, o qual deve ser adequado ao 
objetivo final do projeto.  
 
Alterdata 
 
Por ter foco no atendimento ao cliente, na Alterdata Software os projetos fazem parte do dia-
a-dia da empresa, principalmente no que diz respeito às áreas de desenvolvimento e de 
implantação. Ladmir Carvalho explica que há o cuidado para que os métodos utilizados tragam 
resultados positivos.  
 
“Investimos muito em treinamento de pessoal, tendo, inclusive, um RH bastante estruturado, 
o qual prepara os líderes e demais funcionários. Acreditamos que precisamos treinar as 



equipes de acordo com a cultura, formato e valores da empresa. Hoje, um departamento de 
treinamento é importante para fazer com que consigamos continuar crescendo ajustados à 
realidade e sem perder a qualidade”, afirma o diretor executivo da Alterdata.  
 
Para Dinsmore, não existe um processo moderno que não tenha começado com um projeto. 
“Assim, é preciso que as empresas se conscientizem da importância da absorção de novos 
conceitos. A gestão de projetos é viável para todos os portes de corporações, bastando que 
cada uma adeque os métodos aos seus objetivos”, exalta ele. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 abr. 2009, Seudinheiro, B-14.   


