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Nesta edição temos uma especial 

contribuição a respeito da tecnologia 

blockchain e o motivo do destaque é 

simples: de fato, os impactos previstos 

nos modelos de negócios tradicio-

nais são significantes, e obviamente 

“respingam” diretamente na gestão 

de projetos porque são meios pelos 

quais essas iniciativas corporativas 

tornam-se realidade, e não podemos 

ficar alheios às reflexões sobre o te-

ma.

Não é tão obvio quanto parece 

perceber o “timing” para o impacto 

dessa tecnologia em nosso dia a dia. 

Atualmente a velocidade com que 

as disrupturas têm se propagado é 

aleatória – algumas muito rápidas 

e outras nem tanto, assim como al-

gumas são amplamente adotadas e 

outras descartadas por alguns seg-

mentos de mercado. Mas, enfim, o 

importante é estar atento às possibi-

lidades. 

Historicamente sabemos que o 

impacto é realmente grande quando 

a tecnologia é abraçada por grandes 

players e quando a população em geral 

adota porque enxerga os benefícios 

do uso. Contudo, onde há negócios 

sempre há também disputas, então é 

natural que haja movimentos a favor 

e contra. Grandes corporações e as 

entidades reguladoras atuarão para 

manterem seus interesses, contudo, 

como sabiamente apontado no ar-

tigo do Prof. Darci desta edição: “A 

cultura organizacional come a estraté-

gia no café da manhã  ... e saber lidar 

com a cultura oculta é fundamental”, 

especialmente quando falamos do 

desconhecido impacto da inovação 

em nossos negócios, transformações 

que desafiam alguns mas abrem por-

tas para muitos.

Contratos inteligentes suportados 

pela tecnologia blockchain provavel-

mente serão o maior impacto que 

poderemos perceber no gerencia-

mento dos projetos corporativos. 

Essa nova forma de entregar valor 

via internet transforma a relação en-

tre empresas, pessoas e claramente 

em toda a cadeia produtiva. Essa ma-

lha de serviços muito provavelmente 

tomará novos formatos, e não é difí-

cil imaginar que uma nova dinâmica 

nas conexões de trabalho será mes-

clada ao modelo tradicional atual – o 

fornecimento de expertises é um dos 

principais alvos dessa transforma-

ção.

Se novos regimes de contratos 

serão exercidos no mercado não 

é difícil também imaginar que o 

gerenciamento de projetos será im-

pactado, tanto na sua forma quanto 

nos modelos de gestão. O que pare-

ce ser mais lógico neste momento é 

uma descentralização da governan-

ça, e isso levaria ao uso de modelos 

“peer-to-peer” com regras diversi-

ficadas para medir desempenho, 

produtividade, indicadores e con-

troles sobre o valor a ser entregue 

por cada pacote de trabalho do 

projeto. Os smart-contracts permiti-

rão uma nova dinâmica de relação 

com os stakeholders do projeto, des-

centralização da força de trabalho e 

autenticidade das informações.

Uma possível tendência é a valorização da “identidade in-

dividual” na rede, o que permitiria estabelecer uma relação 

direta ou ainda a formação de “studios” autônomos para 

prestação de serviços e ventures. A chamada “internet do va-

lor” promete entregar mais compromisso entre as partes e 

um reconhecimento direto sobre as contribuições numa ta-

refa e/ou projeto.

Em alta prosseguirão as práticas de Design Management – 

design value; design services; design project – incrementadas 

por modelos de colaboratividade via smart-contract blo-

ckchain. Assim como estamos assistindo aos princípios da 

sustentabilidade evoluírem para modelos de economia circu-

lar, perceberemos também novas influências nos modelos de 

gestão de projetos, provenientes da pressão econômica para 

uma maior presença do conceito de servitização, reforçando 

os modelos de negócio PSS – Product Service-Systems, e tam-

bém influências do modelo Start-up que auxiliam a degustar 

inovação explorando métodos como Minimum Viable Product 

(MVP) e design de serviços que cunham valores no negócio 

com poder de escala.

Por curiosidade, veja alguns exemplos de aplicação: Su-

pply chain: blockverify.io; provenance.org; skuchain.com; 

Forecasting: augur.net; Insurance: aeternity.com; Share ride: 

arcade.city; lazooz.org; Storage: storj.io; Voting: democracy.

earth; followmyvote.com; Music: myceliaformusic.org; ujomusic.

com; Retailers: openbazaar.org; ob1.io
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