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afirmar que a solução de um problema "preenche a regra
80-20" somente porque se encaixa em 80% dos casos. Isso
nos levaria a pensar que essa solução requer somente 20%

dos recursos necessários para resolver todos os casos.
O princípio foi sugerido, de fato, pelo pensador da área

da administração, Joseph M. Juran, e levou o nome do eco-

nomista italiano Vilfredo Pareto, que observou que 80% das
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propriedades na Itália pertenciam a
20% da população italiana. A hipótese
diz que a maioria dos resultados em
qualquer situação é determinada por
um pequeno número de causas.

Assim, "20% dos clientes pode
ser responsável por 80% do volume
de vendas". Isso pode ser avaliado e é
provável que seja rudimentarmente
correto, podendo ser útil em futuras
tomadas de decisão. O princípio de
Pareto também se aplica a uma grande
variedade de assuntos superficiais:
alguém poderia supor que aproxima-
damente 20% de nossas roupas são as
favoritas e as usamos durante 80% do
tempo, talvez empreguemos 20% das
nossas habilidades em 80% do tempo,
e assim por diante.

O princípio de Pareto, ou a regra
80/20, pode e deve ser empregada
por todas as pessoas espertas, porém
preguiçosas, em seu cotidiano. A
importância do princípio de Pareto
para um gerente de projetos é que ele
lembra você de se focar nos 20% que
interessam.

Woody Allen disse uma vez que
"80% do sucesso consiste em apare-
cer". Não sei se isso é verdade, pois já
vi muitos projetos cujo progresso, ou
não, nada a tinha a ver com a presença
constante do gerente de projetos.

Não é uma questão de ser apenas
preguiçoso. É melhor que isso. Você
precisa ser preguiçoso de maneira
esperta.

Ócio produtivo não tem a ver
apenas com preguiça. É uma combi-
nação potente e mágica entre preguiça
e inteligência. Pessoas preguiçosas
e espertas têm certa superioridade
efetiva sobre os demais na sociedade
e são mais adequadas para papéis de
liderança nas organizações.

Essa teoria existe há muitos anos
e já foi aplicada num interessante
número de formas. Uma das mais
famosas foi no exército prussiano.

Helmuth Karl Bernhard Graf von
Moltke (1800-1891) foi um marechal
alemão, chefe das tropas do exército
prussiano durante trinta anos. Ele é
visto mundialmente como um dos
maiores estrategistas da segunda

metade do século de 1800, tido como
criador de um método novo e moder-
no de direção de tropas no campo de
batalhas.

Em 1857, Helmuth Moltke foi no-
meado chefe do grande estado maior
prussiano (Estado Maior Militar),
posição que ele ocupou durante os 30
anos seguintes. Assim que foi pro-
movido, ele passou a fazer mudanças
nos métodos estratégicos e táticos do
exército prussiano: mudanças nos
armamentos e nos meios de comuni-
cação; mudanças no treinamento dos
oficiais do Estado Maior e mudanças
nos métodos para a mobilização do
exército. Ele também instituiu um
estudo formal sobre a política européia
de conexão entre planos de campanha
que poderiam tornar-se necessários.
Em resumo, ele rapidamente im-
plementou as características de um
moderno Estado Maior Geral.

Moltke tinha uma visão particular
e uma abordagem para categorizar sua

, unidade militar de oficiais que conti-
nuam a existir atualmente em diversas
forças armadas, sendo aplicadas a
todas as formas de liderança.

Se você considerar os dois campos
de características individuais, as
que vão do aplicado ao preguiçoso e
aquelas que vão do não-esperto até o
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Não, prefiro acreditar que, das
coisas que você faz durante seu dia,
somente 20% realmente importam.
Esses 20% produzem 80% de seus
resultados.

Portanto, você deve identificar e
focar nesses 20% durante seu dia de
trabalho.



esperto (sim, estou sendo politicamen-
te correto aqui), então você vai chegar
aos quatro tipos de caráter do diagra-
ma mostrado na Figura 1.

O general Von Moltke dividiu
sua unidade de oficiais nestes quatro
tipos distintos, dependendo de suas
características mentais e físicas. Ele
concluiu (e ele jamais precisou ser po-
liticamente correto, tendo nascido no
século XIX e sendo chefe do exército
prussiano) que havia pessoas do tipo
A: mentalmente estúpido e fisicamen-
te preguiçoso, tipo B: mentalmente
brilhante e fisicamente enérgico, tipo
C: mentalmente estúpido e fisicamen-
te enérgico, e tipo D: mentalmente
brilhante e fisicamente preguiçoso.

Aos oficiais do tipo 'A', que eram
mentalmente estúpidos e fisicamente
preguiçosos, eram dadas atividades
simples, repetitivas e pouco desafia-
doras para executar. Eles já tinham
atingido seu topo de carreira no exér-
cito. Quer dizer, se você os deixasse
sozinhos, talvez eles tivessem alguma
boa idéia algum dia, caso contrário
eles não causariam qualquer problema
a você.

Os oficiais do tipo 'B', mentalmen-
te brilhantes e fisicamente enérgicos,
eram considerados obsessivos com
microgerenciamento e seriam, como
resultado, líderes fracos. Seria possível
promovê-los após um período de
tempo, mas não ao posto de oficial
de comando do Estado Maior Geral
alemão. Esses tipos de oficiais seriam
melhor aproveitados assegurando
que as ordens fossem cumpridas e
executadas por completo até o ultimo
detalhe.

Oficiais do tipo 'C', os mentalmen-
te estúpidos, mas fisicamente enér-
gicos, eram considerados como algo
"perigosos". Para Moltke, eram oficiais
que requeriam supervisão constante, o
que seria um esforço fixo inaceitável e
uma certa perturbação e, já que pode-
riam potencialmente criar problemas
mais rápido do que serem administra-
dos, esses oficiais eram considerados
como muito problemáticos e demiti-
dos. Nada de carreira lá, então!

O que nos leva aos oficiais do tipo
'D'. Mentalmente brilhantes e ainda
oficiais fisicamente preguiçosos, os
quais Moltke sentia que podia e deveria
conduzir às posições mais altas do co-

mando. Esse tipo de oficial era esperto
o suficiente para ver o que precisava
ser feito, e, motivado por uma preguiça
inerente, encontrava a forma mais fácil
e simples para alcançar o que lhe era
demandado. Abordando-os de maneira
mais positiva, eles saberiam como
ser bem sucedidos através de uma
composição mais eficiente para uso de
esforços.

Portanto, pessoas espertas e
preguiçosas têm uma superioridade
efetiva sobre os demais e são mais
adequadas aos papéis de liderança nas
organizações. O gerente de projetos
preguiçoso trata de aplicar esses
princípios na entrega e no gerencia-
mento de projetos. Presume-se que
você não seja estúpido, portanto você
já está no lado direito do diagrama; o
que você precisa fazer é dar um basta
e afiar suas habilidades para migrar
para o ócio produtivo, galgando a parte
superior do lado direito do diagrama.
Faça isso, e não somente seus projetos
serão bem sucedidos, como você
também passará a ser visto como bem
sucedido e um sujeito confiável para
futuros papéis de liderança.

Levar tudo um pouco menos a
sério pode ser bom para a saúde de
seu projeto.

"Adoro prazos. Adoro o ruído sibilan-
te que eles fazem quando passam."
Douglas Adams (Autor de "The
Hitchhikers Guide to the Galaxy")

Você precisa rir!
Bem, eu acho que você precisa rir.
Sem um pouco de diversão em

cada projeto, o mundo dos projetos
parece escuro e depressivo.

Estabelecer além de uma estrutura
profissional, algo também divertido
para seu projeto, pode ser realmente
benéfico para quando começarem a
surgir os problemas que desafiam
seus planos perfeccionistas. E os pro-
blemas vão surgir, inevitavelmente.

Por anos fiz muitas coisas para
fomentar a coesão dos times de
projeto, iluminando os momentos
escuros dos problemas e suavizando



situações relativas às dificuldades em projetos. Já teve uma
ocasião em que eu aceitei completamente a culpa por todos
os problemas, questões e situações de desafio do projeto
na frente de vários membros de uma equipe, antes de sair
da sala dizendo que iria pedir demissão (em voz alta, bem,
vozes - uma minha e outra que deveria ser a de meu chefe).
Sem um ambiente divertido, o resultado é uma situação
conflitante, previsível de confronto extremo entre equipe e
indivíduo.

Fazendo isso do jeito certo, não vai prejudicar sua
situação ou autoridade, e pode até mesmo ser um ato muito
positivo na forma das pessoas te enxergarem como ser
humano, não somente como gerente de projetos e, depois
disto, desejarem repartir um sorriso ou uma gargalhada
com você um dia.

É quase a mesma coisa que a cama quente e confortável
da sua casa.

Tente olhar para um de seus filhos quando ele estiver re-
almente de mau humor. Olhe-o dentro dos olhos com olhar
sério, aponte o dedo para ele e diga "Não ria! Não se atreva a
rir! Se você rir, irá direto para a sala dos desobedientes!". Eu
aposto que no final você vai ganhar um sorriso dele.

Minha família acha que, mesmo nos momentos de
maior stress, agressividade ou emoção, e que 'está dando na
vista (dá para perceber)', se você conseguir fazer seu opo-
nente rir (e eu emprego esta técnica direto), então a batalha
logo estará acabada.

É difícil matar alguém quando você está rindo.
Bem, eu creio que isso seja verdade, exceto para alguns

dos tipos mais extremos de psicopatas ('Não, eu espero que
você morra, Mr. Bond'. Palpite: risada maníaca).

Uma gerente de projetos, seu arquiteto mais importante

e o chefe dos analistas estavam dando um passeio pela praia

na volta do almoço, assim como você também faz (risadas),

quando repentinamente acharam uma pequena lamparina de

cobre jogada na areia. Ansiosamente eles a pegaram, esfregaram

e, é claro, como em qualquer conto de fadas, um gênio gigantesco

surgiu num passe de mágica no meio da fumaça.

"Eu sou o gênio da lâmpada" disse ele "e eu vou conceder

três desejos".

Ele parou e, ao perceber que havia três pessoas diante dele,

disse: 'Como vocês estão em três, então deverão dividir os três de-

sejos. Cada um de vocês será presenteado com um desejo. Quem

é o primeiro?' de perguntou.

O arquiteto ansioso não hesitou um segundo sequer. "Eu

desejo estar numa ilha tropical com muito sol, areia fina, água

cristalina e palmeiras, ah e com um grupo de garotas me forne-

cendo coquetéis sem parar".

"Sem problemas", disse o gênio, e com um rápido relâmpa-

go e uma nuvem de fumaça o arquiteto desapareceu.

"Uau", disse o analista chefe, "eu quero estar num carro

esporte muito veloz e caro dirigindo através das montanhas para

minha magnífica mansão debruçada sobre o Mediterrâneo,

onde estarei bebendo champanhe e, comendo caviar"'.

"fácil", disse o gênio, e com outro rápido clarão e outra

nuvem de fumaça o analista também sumiu.

"E qual é o seu desejo?" indagou o gênio à gerente de projetos.

"Simples", ela replicou, "Quero os dois de volta a seus escri-

tórios prontos para trabalhar às 13h30min!"

Todos nós conhecemos as fases de uma equipe: "formação
- questionamento - normatização - execução - posterga-
ção1". Se você ainda não conhece, há muita informação no
universo do Google.

Agora eu sugeriria que um pouco de diversão pode
realmente ajudar a acalmar os nervos durante a fase dos
questionamentos, quando os conflitos e a competição no
time podem ser acentuados. Isso deveria ser doutrinado na
fase de normatização, na medida em que o time desenvolve
suas regras e processos de trabalho; e finalmente, durante a
fase de execução. Tenho convicção do valor da diversão para
manter o pico de desempenho do time.

Aqui estão algumas idéias:

Trabalhando com um colega canadense, costumávamos
inserir mensagens "secretas" divertidas nas apresentações
que fazíamos. Isso nos dava uma ou duas risadas e, de fato,
nos desafiava a inserir mais e mais palavras e frases difíceis
nas apresentações sem que ninguém percebesse que algo
esquisito estava acontecendo. Certa vez, ampliei a brinca-
deira para todo o time de projetos. Ninguém sabia que os
outros também estavam no "jogo". Foi muito engraçado. A
reunião contou com um ambiente formidável, todos esta-
vam contentes e sorridentes e, é claro, foi muito produtiva.

Você também pode promover coisas como "Hoje é
sexta-feira", um dia da semana em que o time compartilha
"coisas divertidas" através do e-mail2. Isso é bom porque
limita esses e-mails a um dia da semana e também leva o
time a considerar o que é apropriado para compartilhar ao
invés de reenviar tudo o que aparece.

Meu time atual inteiro gosta de momentos alegres.
Uma vez por ano, por exemplo, fazemos o dia "Fale como
um Pirata", (Talk like a Pirate' day3). Experimente.

E aqui está meu "quebra-gelo" favorito:
Divida seu grupo em times menores, com 4 ou 5 pes-

soas cada. Mais que isso deixa a dinâmica mais difícil.
Você vai precisar de um flipchart ou um quadro negro
para cada time (ou pelo menos uma folha de flipchart).

Uma pessoa de cada time deve desenhar um grande
círculo no meio da folha e fazer uma linha saindo do
círculo para cada membro do time (um time com 4
pessoas = 4 linhas).



Perspectiva | A Arte do Ócio Produtivo. O que é Ócio Produtivo?

Agora, solicite que o time discuta entre si e
identifique:

• Três coisas que eles tenham em comum

• Uma coisa que é única a eles

Conceda cinco minutos para a tarefa e tente fazer
com que eles fujam das coisas comuns, como futebol,
cerveja, trabalho, shopping, etc.

Dê mais dez minutos e, quando todos tiverem aca-
bado, peça que os grupos permaneçam juntos e solicite
que uma pessoa de cada um apresente os resultados
obtidos. Para ficar mais divertido, proponha que os
outros grupos tentem adivinhar aquilo que é único em
cada grupo.
Nesse processo você:

a. evita aquelas introduções enfadonhas em volta da mesa,

b. possibilita que grupo relaxe e conheça mais sobre os outros

membros do grupo

É surpreendente o que você vai descobrir sobre seus
colegas em pouco tempo. Garanto que os resultados serão o
assunto das conversas na próxima pausa para o café.

c. Pratique diversão
Obviamente a diversão deve ser aceitável. Não queira

ser "irritante", seja cauteloso. Pense com cuidado sobre os
membros do seu time: o que você considera divertido os
outros também consideram?

Também tenha em mente que há momentos para diver-
são e hora de ser sério. Você e seu time precisam estabele-
cer esses parâmetros. Pode ser que haja membros do time
de projetos que não queiram se divertir, mas assegure-se de
que eles não sejam excluídos ou isolados do resto do time.

d. Faça de sua diversão uma diversão espirítuosa
Agora que você tem um projeto encaminhado com

"trabalho duro, mas com alguma diversão", um gerente
espirituoso - e com isso, é claro, eu quero dizer um gerente
de projetos "preguiçoso mas produtivo (tipo D)" - você vai
se sentar em sua confortável poltrona e deixar que seu time
de projetos se autogerencie nessa atmosfera de trabalho
divertida.

Fazendo de forma adequada, você terá criado os parâme-
tros aceitáveis para a diversão no projeto, tanto em conteúdo
quanto em volume, e terá produzido um espírito entre os
membros do time ao ponto de que, no dia em que você
estiver meio "para baixo", serão eles que te farão sorrir.

e. Termine com uma gargalhada e comemore
Um homem num balão de ar estava perdido. Ele redu-

ziu sua altitude e vislumbrou uma mulher bem abaixo do
balão. Desceu um pouco mais e disparou:

"Com licença, senhora, pode me ajudar? Eu prometi a um

amigo que iria encontrá-lo dentro de uma hora, mas eu não sei
onde estou".

A mulher respondeu: "Você está num balão de ar flutuando

a aproximadamente 10 metros acima do habitat agreste do
deserto de Alkali a 4,3 km a oeste do Rio Colorado próximo de

uma das populações remanescentes e dos terrenos de procriação

do porco selvagem sugador".

"Você deve ser uma bióloga", afirmou o balonista.
"Eu sou", respondeu a mulher. "Como você soube?"

"Bem", respondeu o balonista, "tudo o que você me disse está

tecnicamente correto, mas eu não tenho a menor idéia do que

fazer com suas informações e o fato é que ainda estou perdido.
Francamente, você não me foi muito útil até agora".

A mulher em baixo respondeu: "você deve ser um gerente de
projetos".

"Sou", respondeu o balonista, "mas como você soube?"
"Bem", disse a mulher, "você não sabe onde está nem para

onde está indo. Você subiu para onde você está por causa de

uma onda quente. Você fez uma promessa para alguém, não
tem nem idéia de como manter sua palavra/compromisso, e

espera que eu resolva o seu problema. O fato é que você está
exatamente na mesma posição em que estava antes de nos

encontramos, mas agora, de algum modo, a culpa é minha!"

Divirta-se com seus projetos.
"E não, Mr. Bond, eu espero que você ria".

O conto de autohumilhação de um gerente de projetos.
Houve uma época em eu me importava com o que os

outros pensavam sobre mim. Esse tempo praticamente já
passou. Eu ainda me importo um pouco, é claro.

Acredito que um ponto de mudança significativo se deu
há alguns anos, não muito tempo atrás, quando eu estava
trabalhando em um programa global dentro de minha
própria empresa. O programa era simples em seu conceito
- desenvolver uma metodologia padronizada de gerencia-
mento de projetos, treinar todos nessa metodologia e asse-
gurar que todos empregassem realmente essa metodologia.

As partes 1 e 2 (desenvolver e treinar) se deram não sem
seus desafios, mas foram concretizadas em 12 meses, o que
estava indo muito bem. A parte 3 é que se mostrou ser real-
mente a parte mais difícil. Nós não encontramos resistên-
cia, mas, sim, apatia e um clima geral de "somente sorria
polidamente e eventualmente eles nos deixarão em paz para
continuarmos a fazer como sempre fizemos". As taxas de
adesão estavam baixas e nós estávamos falhando.

Tínhamos muitas (muitas) discussões, workshops,
telefonemas de conferência, sessões de brainstorming e a
vontade de tentar e implementar o que pudesse ser feito
para acelerar as taxas de adesão. E todas as idéias acabavam
caindo em dois campos - a categoria do incentivo (a cenou-
ra) e a categoria da punição (o bastão).

Um dos aspectos de trabalhar num projeto global são os
telefonemas de conferência entre as equipes que normal-
mente ocorrem ou muito cedo ou muito tarde. Num desses
telefonemas longos e muito tarde eu finalmente perdi a
paciência.



Na medida em que a conversa girou e rodopiou em
torno da cenoura e do bastão, do bastão e da cenoura, todas
as opções de cenoura sem bastão e de bastão sem cenoura,
eu repentinamente concluí que "o que nós estamos precisando
agora é de uma cenoura Gigante com um Bastão Assassino"

...Silêncio.

...Gargalhadas.
"Oh! Nós vamos pagar para ver isso" foi a resposta geral.

Duas semanas depois, eu estava do lado de fora de minha
casa sendo fotografado num traje verde e laranja na forma
de uma cenoura gigante (inclusive fiquei muito surpreso
quando entrei numa grande loja de aluguel de fantasias
exóticas pedindo um traje em forma de vegetal: eles listaram
uma relação impressionante de opções tanto de vegetais
quanto de frutas).

E foi assim que a "Cenoura Gigante com um Bastão
Assassino" (as cenouras têm sexo?) começou seu reinado na
condução das adesões da metodologia.

Eu não acho que tenha sido toda essa "filosofia" do ve-
getal de raiz que auxiliou na subsequente adesão à metodo-
logia, mas certamente fez o time rir e despertou as pessoas
para o comprometimento que estávamos buscando, além de
dar a todos uma excelente introdução de conversas, reuniões
e apresentações (sendo que as "gargalhadas" mais altas
foram aquelas quando eu também estava na sala).

"Você viu o Peter vestido de cenoura?"4

Eu gosto de pensar que eu tornei o dia de trabalho de
várias pessoas um pouco mais leve.

Claro, tudo isso foi para ter um dia de trabalho "diverti-
do", com certeza.5

NOTAS:

1. O modelo de desenvolvimento de times 'Formação - Questiona-
mento - Normatização - Execução' foi proposto por Bruce Tuckman
inicialmente em 1965, que sustentou que todas essas fases são
necessárias e inevitáveis para que o time crescesse, enfrentasse desa-
fios e resolvesse problemas a fim de encontrar soluções, planejar o
trabalho e entregar resultados. Este modelo tornou-se a base para
os modelos de desenvolvimento de times e dinâmica de grupos
seguintes e uma teoria de gerenciamento utilizada freqüentemente
para descrever o comportamento de grupos existentes. Posterior-
mente, Tuckman acrescentou uma quinta fase, de transferência, que
envolve concluir a tarefa e dissolver o grupo. Alguns chamam esta
fase de postergação ou 'ficar de luto'.

2. Verifique as políticas que sua empresa pode ter sobre e-mails não
comerciais.

3. Isto não é uma piada, é mesmo um 'Dia Internacional' - http://
www.talklikeapirate.com/piratehome.html - divirta-se 'falando' como
um pirata, usando os 'tradutores' de e-mail para criar uma linguagem
de comunicação pirata e até mesmo improvise um tapa-olho e um
papagaio para entrar no clima. É somente por um dia, você entende,
e mais que isso e você provavelmente será somente esquisito.

4. Fotografias podem ser obtidas, uma gratuita a cada 500 cópias
compradas do The Lazy Project Manager.

5. Eu fiquei mais do que feliz por 'ter engajado um time' deste modo.

Text Box
Anúncio

Text Box
TAYLOR, Peter. A arte do ócio produtivo. Mundo project management, Curitiba, ano 5, n. 28, p. 20-25, ago./set. 2009.




