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A revista MundoPM teve a satisfação de 
entrevistar Sr. Derek Abell após sua pales
tra no evento Special Day HSM Educação, 
promovido pela revista no último dia 13 de 
setembro em São Paulo. 

Derek F. Abell é o Dean Internacional 
da HSM Educação. É considerado um dos 
precursores da estratégia corporativa mo
derna. Presidente Fundador e Professor 
Emérito da ESMT - European School of Ma
nagement and Technology. 

Suas áreas de ensino e pesquisa são em 
Marketing Estratégico, Gestão e Liderança 
em indústria de base tecnológica. De 1981 
a 2003, foi professor de Estratégia e Marke
ting na IMD, Lausanne (Suíça) e, parale
lamente, de 1994 a 2003, foi Professor de 

Tecnologia e Gestão nos dois Institutos Fe
derais de Tecnologia da Suíça (ETH Zurich e 
Lausanne EPF). Prof. Abell também foi dire
tor acadêmico do IMEDE (o antecessor insti
tucional do IMD) de 1981 a 1989 e, de 1969 
a 1981, foi membro do corpo docente de tem
po integral na Harvard Business School. 

Formado em Engenharia Aeronáutica 
pela University of Southampton, EUA. Ele 
possui um Mestrado da Sloan School of Ma
nagement do MIT, EUA e seu Doutorado 
pela Harvard Business School, EUA. Ele tem 
servido como consultor de governos na Euro
pa do Leste e Central, bem como para muitas 
empresas multinacionais ao redor do mundo. 

Ele já publicou cinco livros e diversos 
artigos. O seu livro mais recente é Managing 

with Dual Strategies: Mastering the Present; Pre-

empting the Future, publicado por Free Press, 
Nova Iorque. No Brasil foi publicado o livro 
Definição do Negócio - Ponto de Partida do 
Planejamento Estratégico, pela editora Atlas. 

O evento abordou como tema central a 
Execução da Estratégia através de Portfólio 
de Projetos e promoveu uma ampla revisão 
do posicionamento e importância da gestão 
de projetos moderna para o desempenho 
organizacional, especialmente como os va
lores estratégicos devem permear os pro
jetos e ser o driver das decisões, buscando 
um resultado focado nos benefícios para 
os stakeholders do projeto. Neste contexto, 
iniciamos uma conversa com Sr. Abell que 
reproduzimos a seguir. 

REVISTA MUNDOPM: Você tem recente
mente abordado em suas apresentações a 
importância do entendimento da estratégia 
pelos gerentes de projetos, por quê? 

DEREK ABELL: Existem diversas razões. 
A principal é que projeto é uma das prin
cipais formas em que a estratégia é imple
mentada, como também um reforço das es
tratégias existentes ou mesmo como parte da 
implementação do deslocamento/mudança 
da estratégia existente. Infelizmente, algu
mas vezes os projetos tomam vida própria e, 
como consequência, ocorre uma desconexão 
da estratégia! Às vezes isso ocorre por causa 
do gerente de projeto, devido à sua educação 
funcional e experiência de trabalho, porque 
talvez nunca tenha adquirido uma "lingua
gem da estratégia", nem um entendimento 
da sua fundamental importância. Às vezes 
isso ocorre porque o gerente de negócio falha 
em articular claramente os valores corporati
vos e as linhas de negócios estratégicos para 
que os gerentes possam executá-las. Ambos 
os casos podem provocar um desastre. 

MUNDOPM: Quais são normalmente os 
principais problemas e onde eles surgem 
devido à falta de compreensão da estraté
gia? 

ABELL: Os problemas normalmente surgem 
com as lacunas em alinhamentos. Existem 
três principais variantes disso: a definição 
funcional do projeto está alinhada de forma 
fraca com a unidade de negócio no nível es
tratégico; ou a unidade de negócio no nível 
do projeto está fracamente alinhada com a 
estratégia corporativa geral; ou, ainda, a ges
tão de mudança organizacional está fraca
mente alinhada com a mudança estratégica, 
ou seja, com a matriz. 

Permita-me mostrar alguns exemplos 
com os quais eu particularmente estou fami
liarizado: 

- Uma fabricante suíça de cabos e canos 
de extrusão decidiu aumentar seu foco em 
máquinas para produção de tubos de alta 
precisão para aplicação médica. Ao mesmo 
tempo em que um projeto de P&D (Pesquisa 
e Desenvolvimento), para o qual está alocado 
um grupo de engenheiros juniores, dedica
dos a atividades para desenvolver um novo 
dispositivo de "parafuso duplo" de extrusão 
para o abastecimento de água de grande diâ
metro e aplicações de drenagem! 

- Um grupo de TI estava fortemente en
gajado no desenvolvimento interno de uma 
nova solução para o banco, quando uma de
cisão que já havia sido tomada no nível cor
porativo foi comunicada ao time que estava 

sendo terceirizado o desenvolvimento de 
muitas das mesmas funcionalidades com as 
quais eles estavam envolvidos. 

- Um novo programa de incentivo para 
vendas baseadas em volume dos seus produ
tos "top de linha" estava sendo implementa
do em paralelo ao esforço da matriz de mu
dar a estratégia da empresa para uma linha 
de produtos de mais alto valor a um preço 
um pouco menor, para aumentar a margem 
de lucro. 

MUNDOPM: OK, sua visão ficou clara, 
mas o que realmente é importante para o 
gerente de projetos saber sobre estratégia, 
como ele pode ficar mais consciente sobre 
as armadilhas e estar mais próximo do ali
nhamento estratégico dos negócios da em
presa? 

ABELL: Eu gostaria de sugerir no mínimo 10 
questões básicas sobre estratégia que todos 
os gerentes de projetos deveriam gastar tem
po para realmente compreender. São elas: 

Primeira, eles deveriam ter alguma apre
ciação de como as estratégias são formuladas 
- essencialmente um processo de looking out 
para entender os segmentos de oportunidades 
e como as janelas de oportunidades se abrem 
e fecham no mercado, e como o ambiente 
de mercado nos mostra isso. E o processo de 
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looking in, que avalia se as competências e 
recursos necessários para explorar as várias 
oportunidades existem ou se poderiam ser 
construídos ou mesmo adquiridos. 

Segunda, para serem capazes de fazer 
esta análise eles têm que entender tanto os 
padrões de desenvolvimento de mercado 
como os desenvolvimento de empresa. A 
estratégia é feita num mundo em constante 
mudança de alvos e as habilidades para re
conhecimento de padrões são importantes 
não somente para os estrategistas, mas para 
aqueles que, de um jeito ou de outro, con
tribuem para a implementação da estratégia, 
como frequentemente os gerentes de proje
tos fazem. 

Terceira, existem cinco dimensões da 
estratégia que são primordiais com o quais 
devemos nos preocupar, são decisões que de
vem ser completamente transparentes e en
tendidas pelo gerente de projetos. De forma 
sucinta, essas decisões são sobre objetivos, 
definições do negócio (tanto "horizontal" 
quanto "vertical"), posicionamento sobre 
valor/custo e os caminhos a serem trilha
dos, segmentação e alvos segmentados e 
as bases de diferenciação entre os compe
tidores - os business UPOs (Unique Selling 
Propositions). 

Quarta, nós frequentemente falamos 
sobre estratégicas "genéricas". Enquanto 
existem inúmeras permutas e combinações 
dos cinco fatores mencionados no item ante
rior, na realidade nós vemos que alguns de
les são recorrentes diversas vezes. Então um 
bom gerente de projetos deveria ser capaz de 
reconhecer esse item de imediato e ter um 
entendimento sobre o que cada um significa 
e impada o seu negócio. 

Quinta, toda empresa deveria ter duas 
estratégias no horizonte de tempo quando 
estão traçando seus objetivos de negócios. 
Em outras palavras, um foco no que fazer 
para curto prazo today-for-today e outro no que 
fazer para longo prazo today-for-tomorrow. Os 
projetos podem ser alvo de um ou outro, ou 
mesmo ambos. E isto é importante entender, 
ou seja, a qual deles o seu projeto pertence. 

Sexta, quando o foco está em estratégias 
de longo prazo, ou seja, today-for-tomorrow, o 
que fazer hoje para perpetuar o negócio no 

amanhã, esses negócios tipicamente têm seu 
trabalho focado intensivamente no seguinte: 
numa visão, ou seja, em algo que eles estarão 
ardentemente tentando criar, e essa "plata
forma" na qual essa visão pode ser realizada, 
inovada ou transformada pode ser construí
da pelos projetos que tenham especificamen
te esta finalidade. 

Sétima, estratégia não é uma ideia es
tática. O que implica em fazer mudanças 
para ajustes estratégicos, e projetos são fre
quentemente o mecanismo pelo qual esses 
movimentos de ajustes são realizados. Então 
gerentes de projetos têm que saber lidar com 
a forma e a linguagem desses movimentos 
estratégicos para poder executar de forma 
correta a sua parte. 

Oitava, nós raramente podemos, ou de
veríamos, fazer muitas mudanças estraté
gicas ao mesmo tempo. O melhor é aplicar 
a mudança estratégica nos pontos onde há 
mais facilidade de alavancagem, seja no cur
to ou longo prazo, da performance do negócio. 
Então os gerentes de projetos têm que estar 
consciente sobre os pontos de alavancagem 
estratégica e sua correta priorização. 

Nona, ultimamente nós temos que "fa
zer acontecer a estratégia" se desejarmos 
alcançar os resultados planejados, então o 
gerente de projetos precisa estar muito cien
te tanto dos passos para a implementação 
quanto da estratégia por si só. 

Décima e última, mas longe de ser a me
nos importante. Os gerentes de projetos pre
cisam realizar a estratégia exercendo uma li
nha de responsabilidade-chave de liderança, 
não mais como um membro do staff, como 
já foi algumas vezes no passado. Consequen
temente, ele precisa estar próximo daqueles 
líderes que efetivamente têm responsabilida
de-chave sobre a estratégia e sua implemen
tação e ter certeza que estão sintonizados. 

MUNDOPM: Como os gerentes de projetos 
podem realmente contribuir para as orien
tações estratégicas que você descreveu? 

ABELL : Isso é bastante fácil de responder. 
Em primeiro lugar, mesmo que eles não se
jam os autores da estratégia, deveriam estar 
perto o suficiente para que possam alertar a 
todos que sob a perspectiva do projeto que 

algo não possa ser feito, o que frequente
mente é o caso, por exemplo, não pode ser 
feito no prazo imaginado. Segundo, eles têm 
de monitorar a estratégia e suas mudanças 
constantemente enquanto o projeto avança e 
a estratégia e sua implementação se desdo
bram. Às vezes há um bom alinhamento no 
início, mas brechas se abrem à medida que 
avançamos. 

MUNDOPM : Você tem alguma considera
ção final a fazer para nossos leitores? 

ABELL: Uma das coisas mais importantes 
que você pode aprender é a "linguagem" 
da estratégia. Desta forma você pode falar 
com os estrategistas e os gestores de negó
cio seniores da sua empresa olho no olho e 
ter uma compreensão comum entre a sua 
e daqueles que estão acima de você sobre 
a estratégia da empresa. A segunda coisa 
é, se houver alguma falha de transparência 
na articulação da estratégia de alto nível na 
empresa, você seria uma pessoa capaz de 
reconhecer isso e colocar pressão para que 
o erro seja retificado. Muitas vezes as coisas 
saem do trilho porque existe um inadequado 
compartilhamento de entendimentos geral 
sobre a direção estratégica e não por causa 
das abreviações no próprio projeto. 

Por último, se você sente que não compre
endeu completamente alguns desses pontos 
que eu tenha referenciado acima, faça uma 
escola de negócios para aprendê-los adequa
damente. Isto não pode, como muitas outras 
coisas, ser aprendido "fazendo o trabalho". 
Muitas escolas de negócio atualmente fazem 
de forma razoavelmente boa o trabalho de 
ensinar o essencial sobre estratégia, e o que 
foi discutido acima dará a você pelo menos 
uma base para validar se eles podem fazer 
isso de forma certa em termos de cobertura 
e profundidade. Mas eu iria até mais longe e 
procuraria uma escola que tivesse foco em 
project management e profunda expertise em 

gestão como um todo e estratégia, e as inter
faces entre essas e o gerenciamento de pro
jetos. Minha escola, a HSM Educação, onde 
eu sou o decano internacional, certamente é 
uma dessas. 
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Text Box
Fonte: Mundo Project Management, Curitiba, ano 8, n. 47, p. 50-53, out./ nov. 2012.




