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EDITORIAL

Importância, esta me parece ser a pala-
vra que resume o sentido que rege a ordem 
entre pessoas, carreira profi ssional, sucesso 
corporativo e, consequentemente, felicidade. 

Observe que técnicas, abordagens, mo-
tivação e sucesso estão numa hierarquia 
bottom-up de coexistência necessária, suposta-
mente regida pelo senso de importância. Que 
provoca direcionamento, prioridade, esforço 
coletivo organizado e precisão com inteligên-
cia - numa ordem hierárquica top-down. 

Ao perceber que o sucesso deriva do 
que é importante para o seu cliente (em 
projetos, seus stakeholders) e não do que sua 
organização (projeto, equipe e você) acha 
que é importante. Por mais bem-intencio-
nados  que sejam, seus esforços em nada 
contribuirão para um resultado de sucesso 
se não estiverem intrinsicamente relaciona-
dos ao senso de importância do seu cliente 
(stakeholders). Então toda mobilização em 
prol da construção de um planejamento de 
projeto deve buscar estabelecer a priori um 
senso de importância coletivo e direcionar 
de forma personalizada a instanciação dessa 
iniciativa orientada a essa realidade, e claro, 
equilibrando com suas disponibilidades de 
recursos e restrições associadas. 

Em outras palavras, o que precisa ser 
feito é focar no que realmente é importan-
te para os stakeholders. O que não signifi ca 
negligenciar o que técnicas e experiências 
anteriores nos mostram, muito pelo contrá-

rio, isso deve ser evidenciado para as partes 
interessadas com vistas a contribuir para 
o rumo da iniciativa. Contudo, não tenha 
como fundamentalismo extremista que as 
lições aprendidas são a única fonte para deci-
sões de projeto, pois seria semelhante pensar 
que seria possível dirigir um carro olhando 
somente para seus retrovisores. É preciso es-
tar vivendo o presente, atento aos riscos num 
futuro próximo e perspicaz a oportunidades 
de melhorias ou inovação. Porque, caso esses 
quatro elementos não forem conduzidos em 
equilíbrio, seria como plantar mudas quan-
do você percebe que precisa de mais sombra. 
Ou seja, se iniciar sem esse equilíbrio, quan-
do percebe, é tarde demais. 

A motivação pessoal para adotar essa 
“postura profi ssional” não provém somente 
do que uma pessoa ou organização faz para 
você fi car motivado, e sim, do que você es-
colheu para fazer bem feito. Toda vez que 
estiver lidando com outros seres huma-
nos, nem sempre se consegue controlar o 
resultado das coisas, então mantenha-se 
consistente aos seus princípios e estabeleça 
a importância que representa os próximos 
esforços, criando sentido para a equipe que 
busca endereçar o trabalho a ser feito. Com-
partilhar responsabilidades contribui para o 
senso de propriedade sobre o resultado. 

Muitos dos artigos desta edição de-
monstram aplicações e apresentam pers-
pectivas de como esta questão infl uencia o 
gerenciamento de projetos. 

No artigo Project Model Canvas, é discutido essencialmen-
te como elementos visuais facilitam a colaboração entre pessoas, 
através do enriquecimento da comunicação, e propicia um senso 
de consciência coletiva sobre os objetivos do projeto, facilitando a 
compreensão da importância de cada parte neste compromisso co-
letivo, que é a natureza de um projeto. Já no artigo Gerenciando 
Stakeholders como Cliente, essa questão de senso de importância 
é mais fácil de perceber, o autor propõe uma abordagem para lidar 
com stakeholders do projeto de forma que considera a participação 
dos mesmos auxiliando a desobstruir o que pode impedir que os 
resultados sejam alcançados. Em perspectiva e profundidade di-
ferentes, os artigos Gerenciamento da realização de benefícios e 
Criando sentido para as incertezas imprevisíveis buscam retratar 
como a elucidação do que é importante ao projeto deve ser conside-
rado. No primeiro, o foco é concretizar com o resultado do projeto 
os benefícios esperados pelos stakeholders. No segundo, mesmo que 
oculto em determinados momentos, trazer à discussão da equipe 
o que pode ser desconhecido, porém, importante ao projeto, haver 
propriedade coletiva a fi m de evitar riscos, deve ser uma prática.

Existe uma grande expectativa a respeito dos avanços de proje-
tos em redes de colaboração, assunto estudado pela Profa Patrícia 
Cardoso, que busca identifi car um sistema de medição de desem-
penho apropriado para esta forma de trabalho. No seu artigo pu-
blicado nesta edição, alguns passos foram dados neste sentido, e 
análises, apresentadas. 

O fato é que constantemente novos entendimentos são agre-
gados aos nossos, e a atualização é inevitável. O importante é estar 
aberto a absorver estas novas informações e compreendê-las de for-
ma que possa julgar se e como seria aplicável ao seu contexto, por-
que difi cilmente será um “copia&cola”. Contudo, não menospreze 
o que pode ser uma oportunidade real de fazer a diferença, refl ita e 
analise perante a sua realidade. 
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