
N
ão só os elementos da natureza 
buscam seu equilíbrio geração após 
geração e convivem em constante 

adaptação às tormentas que são inerentes 
ao seu universo, e também impostas pelo 
ambiente externo, muitas vezes provocadas 
por “outros” de fora do seu ecossistema. Mas 
sobreviver é um instinto natural.

É assim que nos parece ser a gestão 
atual, especialmente a gestão de projetos. 
Períodos anteriores que fundamentaram 
suas raízes não mais atendem ao cenário 
moderno, porém somente o conhecimento 
adquirido em experiências anteriores é o 
que nos permite tomar decisões de forma 
intuitiva e que muitas vezes são essenciais 
para inovações de ruptura. Só assim pode-
mos obter os melhores valores esperados 
de uma iniciativa. Um paradoxo, talvez, 
mas é comum em períodos de transição, a 
tormenta ainda não passou e então o cen-
tro de gravidade está quase impossível de 
ser estabelecido. Neste cenário, a caracte-
rística central é “o valor”, que está instável 
e difícil de palpar, durante a mudança tu-
do é incerto, os riscos são altos e modelos 

anteriores parecem não dar resultado, e 
então, a restrição do tempo passa a ser vi-
tal. Mas sobreviver é um instinto natural.

Gravidade e valor parecem equivaler 
em seus contextos específicos, o ponto de 
equilíbrio onde orbitam os elementos da 
natureza e da gestão, respectivamente. Ob-
servando o desconforto do desequilíbrio, 
é natural tomarmos iniciativas para reto-
mar a sensação de estabilidade mesmo que 
temporária e, curiosamente, o projeto é o 
instrumento corporativo para esta busca.

Conquistar esse ponto de conforto vai 
demandar resiliência, como base das ha-
bilidades dos gestores de projetos.  Onde 
a experiência e a inovação devem coexistir 
sem limitarem-se umas às outras pela sua 
essência, muitas vezes para dar continui-
dade a suas conquistas é necessário optar 
por encarar períodos de tormenta. Sem dú-
vida um trabalho de equipe! Não se forma 
um time de futebol de sucesso só de cen-
troavantes, assim como não se obtém uma 
boa sintonia de uma orquestra somente 
fazendo cada músico seguir sua partitura 
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EDITORIAL

com disciplina, um bom regente será necessário, pois seus membros 
não ouvem o som de todos os instrumentos.

Avançar, dar passos consistentes e conscientes. Estudos acadê-
micos nos auxiliam nesta conquista, através do mapeamento da 
sabedoria, análises de casos, proposição de modelos e teorias. Con-
tudo, a experiência prática parece ser o tempero de uma conquista. 
Não resta dúvida que é fundamental entender nosso contexto, 
suas forças e fraquezas. Mais um nível para analisar a estrutura 
hierárquica na gestão de projetos – técnico, estratégico e agora o 
institucional, é algo extraordinário. Um avanço na maturidade des-
ta área. Contudo, não menos importante é validar as bases, assim 
como direcionar esforços para frentes que auxiliem a fortalecê-las.

A busca por valores é o centro das atenções atuais, tanto em 
pesquisas acadêmicas, estudos empíricos e na comunidade de pra-
ticantes. Neste sentido, as ferramentas que contribuem para este 
fim são de extrema importância para o centro de gravidade atual. O 
PMO Mix Manager tem este propósito e o potencial para promover 
um centro de decisões baseado em valores de quem realmente inte-
ressa, os seus clientes. O resultado não poderia ser diferente: foco e 
flexibilidade.

CENTRO DE

A busca constante pelo valor e equilibrio!
GRAVIDADE.
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