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Mensagem subliminar na definição “Projeto”

Um esforço temporário empreendido para criar 
um produto, serviço ou resultado exclusivo. 
Glossário PMBOK 4ª edição

Exclusivo = Único = Singular

“Teremos situasituaççõesões especiais especiais 

nas quais as decisões, tomadas 
ou não, podem provocar efeitos 
potencializados”
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“Se as pessoas dispõem de 

informações melhores, tomam 

decisões melhores – ponto final”
Suzanne Muchin, Founder and Lead Strategist 

ROI Ventures

Decisões assertivas



6

Decisão vs tipos de informações

� A informação que se processa 
no passado é memória.

� A informação que se processa 
no presente é diagnóstico.

� A informação que se processa 
no futuro é prognóstico, 

previsão, prevenção.
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Decisões vs Competência & Comportamento

Conhecimento + Habilidade + Atitude

Conhecimento 
Teórico

+ Experiência + Sabedoria
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Erros por Ignorância ou por Inépcia

� Ignorância:

Que acontecem porque não 
temos conhecimento 
necessário para realizar algo.

� Inépcia: 

Que ocorrem quando não 
fazemos bom uso deste 
conhecimento.
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É extremamente difícil fazer uma lista de todas as 
coisas nas quais você não pensou. Isso explica por 
que é importante estender o processo de tomada 
de decisão ao máximo de pessoas possível.

Decisões assertivas

“É nos momentos de decisão 
que seu destino é traçado.”
Anthony Robbins, escritor norte-americano
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• Desperta o senso de dever da liderança à equipe.
• Distingue a estratégia de Gerenciar vs Liderar.
• Exerce o coaching/mentoring.
• Patrocina desenvolvimento.
• Fomenta o auto-desenvolvimento.
• Cria intimidade com a equipe.

1º Elemento - O ato de “pensar” a sucessão
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Análise dos 3 D´s: Observação e Conclusão

• Tipos de pessoas na equipe: 

� Pessoas que não querem (e, portanto não 
vão) desenvolver certas características e 
ponto final! É preciso aceitar isso.

� Pessoas que tem potencial, porém 
precisam de mentores com sensibilidade 
em percebê-las, lapidando e reforçando 
tais características.

� Pessoas que possuem talento nato e 
precisam ser direcionadas rapidamente 
para desafios grandiosos dentro do 
projeto.
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Traços da Equipe: Descobrir e potencializar

LideranLideranççaa
• Espírito de liderança
• Postura de facilitador
• Gestão de conflitos e crises

Visão sistêmicaVisão sistêmica
• Interfaces e negócio
• Consciência de mercado e tecnologias 
• Orientação para projetos
• Compreensão do contexto e maturidade da empresa

ValoresValores
• Franqueza, sinceridade e confiabilidade
• Gestão de conflitos e crises
• Ascensão profissional vs ética e princípios
• Desprendimento para o novo
• Fidelidade e diligência corporativa

ResultadosResultados
• Transforma teoria acadêmica em prática simples 
• Capacidade de cumprir promessas
• Iniciativa e finalização de ações
• Pensamento analítico critico
• Engajamento e motivação

ComunicaComunicaççãoão
• Habilidade de negociação
• Comunicação eficaz
• Imparcialidade e geração de conflitos positivos
• Espírito de colaboração
• Organização e gestão de conteúdo
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� Contribui para elevação da motivação 
da equipe.

� Ponto de partida igual para todos.

� Contrapartida da equipe: elevação da 
maturidade técnica e comportamental.

� Compreensão dos anseios individuais 
alinhado ao objetivo do projeto.

� Exercício da ética e referência de 
conduta.

�� AuxAuxíílio maduro nas decisões lio maduro nas decisões 

complexas e percalcomplexas e percalçços na caminhada os na caminhada 

do projeto.do projeto.

Benefícios do ato de “pensar” a sucessão
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“Estou concentrando-me em evitar que os 
problemas ocorram ou simplesmente lidando 
com eles a medida que surgem?”

2º Elemento - A gestão preventiva
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Adaptação e criação de modelos de gestão 

�� PMIPMI

�� PRINCE2PRINCE2

�� IPMAIPMA

�� INDGINDG

�� ÁÁgilgil

�� TOCTOC

�� Etc.Etc.
É complexo simplificar, porém tudo passa a 
ser divertido depois de dominado!
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Planejamento
� Referência para se aproximar do 

alvo com dados e informações 
balizadoras.

� Critérios estabelecidos para 
alinhamento e entendimento entre 
as partes interessadas.

� Exercita-se organização, 
comunicação, negociação, influência 
positiva e propicia resolução de 
conflitos já no início do projeto.

� Usufruto dos benefícios das dúvidas.

�� Decisões embasadas por um Decisões embasadas por um 

conteconteúúdo direcionador.do direcionador.

“Os planos são apenas boas 
intenções, salvo quando 
degeneram imediatamente em 
trabalho duro.” Peter Drucker
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Ordem: Boa disposição das coisas, cada uma no lugar que lhe 
corresponde; disposição das coisas cujo arranjo se subordina a um 
princípio útil, agradável ou harmonioso. Dicionário Michaelis on-line 

Ordem por base e Progresso por fim*

(*) decreto no 4 de 19 de novembro de 1889
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O fundamento: Escopo & Comunicação
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3º Elemento - Acordos de colaboração
� Minimiza ou elimina “silos” ou 

“feudos”.

� Alinha comunicação e nível de 
serviço esperado.

� Engajamento efetivo e cooperação 
entre equipes.

� Negociação e equilíbrio de 
interesses.

� Salas de “Guerra” e prática da 
comunicação “face-to-face”.

�� Decisões apuradas, partilhadas e Decisões apuradas, partilhadas e 

relevantes.relevantes.
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Acordos de colaboração

* Resultado 
potencializado 
positivamente

(*) Service Level Agreement
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Sem acordos de colaboração

O Resultado é o 
efeito da área 

“cinzenta”

(*)
Objeto ? Objetivo ?
Qualidade (nível de serviço) ?
Indicador ? Freqüência ? Requisito ?
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CASECASE - A aplicação na prática

“Não planeje ações, planeje entregas!”

Exemplo:Exemplo:

Dinâmica “entendimento e desdobramento do escopo”
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A “Dinâmica” do Escopo

Parte I
Informações do escopo 

Parte II
Entregas intermediárias

e finais
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A “Dinâmica” do Escopo
Parte I

Painel de dúvidas

Parte II
Entregas intermediárias

e finais
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Salas de Guerra – Monitoramento e Controle

Painel de Entregas 
intermediárias e 
finais (status)

Issue Logs, 
Dúvidas, 
Potenciais Riscos 
e A3´s
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Dar um novo passo...

MudançaQuerer
(vontade)

Saber
(saber mudar)

Poder
(no sentido de 

possibilidade)

Dever
(no sentido de 

conveniência)
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“A visão convencional serve para nos 

proteger  da dolorosa tarefa de pensar.”
John Kenneth Galbraith - economista canadense

“A visão convencional serve para nos 

proteger  da dolorosa tarefa de pensar.”
John Kenneth Galbraith - economista canadense
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Obrigado!

www.gpsimples.com

gpsimples não é certificação, é qualificação com 
aplicação robusta e simples ao ambiente real!


