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ILUSTRAÇÃO DE 
PETER RYAN

É hora de repensar a liderança à medida que novas expectativas  
redefinem o mundo pós-pandêmico.

incerteza

Ajustar-se

à
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A pandemia global e a incerteza econômica que se 
seguiu remodelaram para sempre a maneira como o 
mundo funciona — de projetos interrompidos a novas 
equipes virtuais. Quase a metade dos funcionários 
trabalhava em casa durante a pandemia, de acordo 
com uma pesquisa da Eurofound. E
nos Estados Unidos, 42 por cento da força de trabalho 
atualmente trabalha em casa, e os trabalhadores 
remotos são hoje mais de dois terços da atividade 
econômica dos EUA, de acordo com dados da Stanford 
University. A nova realidade exige uma nova era de 
liderança. Os líderes de projeto devem olhar além dos 
desafios de hoje para abraçar as oportunidades em 
potencial e, ao mesmo tempo, cuidar dos membros 
da equipe cujas vidas foram viradas de cabeça para 
baixo, disse Ruchika Godha, COO da empresa de 
implementação de tecnologia Advaiya, Udaipur, Índia.

“A COVID-19 não só interrompeu a vida 
profissional, mas também mudou a vida pessoal das 
pessoas”, disse ela.

A liderança de projetos no mundo pós-COVID 
exigirá uma enorme firmeza, e demonstrar flexibilidade, 
franqueza e desenvoltura será fundamental.

“Não há garantias para o futuro e nenhuma 
perspectiva realista sobre o novo ambiente profissional 
pós-COVID-19, só sabemos que será completamente 
diferente”, disse Marco De Santis, PMP, gerente de 
projetos, escritório de gerenciamento de projetos de 
transformação digital, Tim HR Services, Roma, Itália.

Embora não haja garantias, existem estratégias 
inteligentes que os profissionais de projeto podem 
seguir para ajudar a preparar suas carreiras, e seu 
portfólio organizacional, para o futuro. Aqui estão 
quatro maneiras de avançar para um futuro incerto.

squeça dos 
negócios de 
sempre.

“Não há garantias 
para o futuro e 

nenhuma perspectiva 
realista sobre o 

novo ambiente 
profissional pós-

COVID-19, só 
sabemos que será 

completamente 
diferente”. 

— Marco de Santis, PMP,  
Tim HR Services, Roma, Itália
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Adote a empatia

“Pessoas 
conectadas 
serão 
pessoas 
produtivas”.
— Carrie Fletcher, PMP, 
Centre for Addiction and 
Mental Health, Toronto, 
Ontário, Canadá

A 

s habilidades comportamentais devem ser 
dominadas no mundo pós-COVID porque há 
muita incerteza e ambiguidade, mas os gerentes 

de projeto devem mesmo assim entregar resultados e valor, 
disse Marco.

Isso inclui a velocidade de aprender e se adaptar com base 
em novas informações, e um pensamento multifacetado que 
reconhece que há mais de uma abordagem para resolver 
um problema, além de a determinação de não desistir, 
apesar dos obstáculos. Essas habilidades comportamentais 
complementam as habilidades pessoais, desde a escuta ativa 
até a resolução criativa de problemas. 

Ainda assim, os gerentes podem ter perdido a motivação de 
desenvolvê-las nos últimos anos, já que muitas organizações 
buscaram habilidades específicas, como análise de big data 
e especialização em internet das coisas, com o objetivo de 
aumentar as margens de lucro e reduzir custos.

O aumento abrupto do trabalho remoto, no entanto, 
demonstrou que as competências técnicas não são 
suficientes, disse Marco. Como os trabalhadores passaram 
por uma avalanche de mudanças repentinas e radicais, os 
líderes devem mostrar empatia e flexibilidade para manter 
as equipes engajadas e motivadas. As melhores habilidades 
técnicas precisam ser aprimoradas por habilidades de 
comunicação altamente desenvolvidas e um forte senso de 
conexão para manter os projetos nos trilhos. 

Além disso, conforme os colegas são contratados, 
integrados e continuam a trabalhar remotamente, os 
líderes precisam ser mais presentes e transparentes 
para preencher a lacuna virtual, disse Carrie Fletcher, 
PMP, vice-presidente, pessoas e experiência, Centre 
for Addiction and Mental Health, Toronto, Ontário, 
Canadá.
“Estamos realmente nisso juntos e os líderes precisam 

mostrar essa empatia e vulnerabilidade agora mais do que 
nunca para fazer a conexão com sua equipe”, disse ela. 
“Pessoas conectadas serão pessoas produtivas”. 

Marco concorda. Os líderes “devem saber como se 
comunicar com eficácia, ouvir ativamente, trabalhar em 
grupo e gerenciar o estresse, o tempo e os conflitos”, disse 
ele. Assim, eles devem buscar treinamento relacionado a 
técnicas de escuta, construção de confiança e inteligência 
emocional geral.

“Um líder eficaz, dinâmico e moderno deve ser uma 
rocha para sua equipe”, disse Marco. “Toda empresa que 
deseja competir no futuro precisa de gerentes com fortes 
habilidades pessoais”. 

   NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2020  PM NETWORK     23



24     PM NETWORK  NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2020  PMI.ORG

Desrespeitar 
convenções

A 

única certeza sobre o mundo pós-COVID: tudo 
será diferente. Organizações que se apegavam 
firmemente a normas há muito estabelecidas 

agora têm ainda mais incentivos para finalmente se 
libertar da burocracia e da hierarquia. Os líderes de 
projeto podem se beneficiar da incorporação de uma 
mentalidade flexível à medida que respondem às novas 
demandas de transformação digital — e aprender a 
se adaptar mais prontamente a novas realidades pode 
facilitar a transição, disse Ruchika.

“Ter habilidades diferentes é ainda mais essencial 
agora, já que o mundo inteiro quase parou com o 
lockdown praticamente em todos os países, e havia 
uma necessidade imediata de as empresas começarem 
a trabalhar remotamente, ser produtivas e desenvolver 
capacidades em uma infinidade de áreas”, disse ela. “Isso 
fez com que o gerenciamento de projetos, a computação 
em nuvem e as análises se tornassem habilidades 
altamente cobiçadas para ajudar a 
facilitar a adoção da tecnologia e a 
transformação digital”.

As empresas que estão atrasadas 
devem forjar novos processos, técnicas 
e ferramentas para ambientes de 
trabalho remotos e liderança virtual, 
mesmo que criem um local de trabalho 
radicalmente diferente do que existia 
antes de 2020. “Flexibilidade e mente 
aberta são os itens mais importantes 
na caixa de ferramentas de um gerente diante do novo 
cenário apresentado pela COVID”, afirmou Marco.

As equipes pós-pandemia terão sucesso se 
conseguirem se adaptar — flexibilizando sua mentalidade 
de ginastas quando um contratempo acontecer, em vez 
de forçar uma pausa no avanço do projeto.

Aproveitar  
a maré
Mesmo antes da COVID-19, o surgimento 

da automação e da inteligência artificial no 
gerenciamento de projetos estava mudando 

a forma como os profissionais de projeto abordavam 
processos fundamentais, como documentação e 
gerenciamento de riscos. Como resposta, os líderes de 
projeto precisam adotar a mentalidade do crescimento: 
uma ética e compreensão de que as pessoas 
continuarão a aprender e aperfeiçoar conjuntos de 
habilidades de nível superior, incluindo resolução de 
problemas, pensamento crítico e criatividade. Essas 
habilidades são atemporais podem substituir as que 
vão se tornando obsoletas.

Essa evolução será necessária em meio à incerteza 
pós-COVID. À medida que os líderes são forçados a 
sair de suas zonas de conforto, eles devem firmar os 
pés em uma nova realidade e desenvolver resiliência.

“A realidade pós-pandêmica exigirá líderes dinâmicos 
que possam reagir e tomar decisões em ambientes cheios 
de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade”, 
disse Alejandro Aramburu, PMP, chefe do escritório de 
gerenciamento de projetos para a América Latina, NEC 
Corp., San Luis, Argentina.

Para transformar essa visão em memória muscular, 
os líderes de projeto devem se comprometer com um 
aprendizado rápido e implacável, cultivando uma 
curiosidade ampla, simplificando a complexidade e 
se adaptando rapidamente.

“Dedicar um tempo como líder para si mesmo é a 
chave para manter a resiliência”, disse Carrie. “Se você 
não é resiliente, como pode esperar que os membros de 
sua equipe sejam? Reconheça seus comportamentos 
de estresse e aceite-os, responsabilize-se por eles. Isso 
será um grande avanço com sua equipe”.

“A realidade 
pós-pandêmica 
exigirá líderes 
dinâmicos 
que possam 
reagir e tomar 
decisões em 
ambientes 
cheios de 
volatilidade, 
incerteza, 
complexidade e 
ambiguidade”.
— Alejandro Aramburu, PMP, 
NEC Corp., San Luis, Argentina

“Ter 
habilidades 
diferentes 

é essencial, 
ainda mais 

agora”.
— Ruchika Godha, 

Advaiya, Udaipur, Índia

Ajustar-se à 
incerteza
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Mantenha-se hiperfocado

À 

medida que organizações emergem 
gradualmente do modo de crise, os executivos 
seniores provavelmente pressionarão os 

gerentes de projeto a compensar o tempo e a receita 
perdidos, avançando com planos ambiciosos. Porém, 
para agregar valor ao projeto, os líderes devem 
se concentrar em menos e melhores objetivos, e 
convencer o alto escalão a seguir o exemplo.

Muitos líderes de projeto já desenvolveram a 
capacidade de tomar decisões estratégicas dif íceis 
com o advento da pandemia. Na Advaiya, Ruchika 
observou os clientes inicialmente fazerem uma 
pausa em grandes investimentos e projetos focados 
na experimentação de tecnologia para se concentrar 
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nas operações centrais durante o surgimento da 
COVID-19. Como resultado, ela e outros líderes 
tiveram que realinhar as capacidades e se concentrar 
nas iniciativas digitais relacionadas à automação de 
processos de negócios e integração de dados para 
continuar entregando valor.

À medida que a pandemia recua e as empresas 
começam a reinventar seus futuros, os líderes 
de projeto devem espelhar esses esforços, 
concentrando-se no propósito da empresa, 
determinando exatamente o que é necessário para 
entregar o máximo de benef ícios e, em seguida, 
executar, em vez de perseguir uma série de objetivos 
díspares e frágeis com menos clareza. PM
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Redefinir  
a liderança

“Este ano tem sido 
desafiador, mas também nos 
deu uma ideia de como será 
o futuro do gerenciamento 
de projetos. O que poderia 
ter levado anos — adaptação 
a novas ferramentas, novas 
formas de colaboração, 
novos procedimentos — 
foi condensado em seis 
meses. Mudou a função de 
gerenciamento de projetos e 

o que significa liderar 
uma equipe”. 
— Sean Howell, gerente de projeto, Quest 
Technology Management

“Pessoalmente, acredito que o mais 
importante na liderança é ter o 
tipo certo de motivação e assumir 
responsabilidades. Você pode ligar os 
pontos entre a visão estratégica e a 
execução no local, e estar disposto a 
sujar as mãos e trabalhar. A pandemia 
deixou isso ainda mais claro: ser líder 
não significa estar na frente e realizar o 
sonho. Na verdade, significa que você é 

um finalizador, que garante que 
o trabalho seja feito”. 

— Amila Dissa Aluthwala, PMI-RMP, PMP, 
gerente sênior, implementação de rede, 
Mobitel

“A COVID deixou ainda mais 
claro que os líderes nem sempre 
têm todas as respostas. 
Como eles poderiam? Mas 
liderança significa ouvir as 
pessoas, analisar a situação e 
desenvolver opções, e, às vezes, 
tomar uma decisão coletiva 

sobre como levar a equipe 
em direção a uma solução”. 
— Polad Rustamov, CTO, TANAP Natural Gas Transmission Co.

Ajustar-se à 
incerteza

“As pessoas precisam de conexão agora mais do que nunca, e não 
apenas com mais uma chamada de videoconferência: estamos 
falando de conexão humana verdadeira: alguém que diga: 'Como 
você está?' e que realmente queira saber como você está. Seja um 
líder autêntico com suas equipes: seja vulnerável com eles, admita 

que não tem todas as respostas, mas que você os 
protege. Dê às pessoas a permissão de ter um dia ruim, 
de cometer um erro”.

— Carrie Fletcher, PMP, vice-presidente, pessoas e experiência, Center for 
Addiction and Mental Health

“É vital que os líderes 
estejam sempre disponíveis 
para resolver um problema 
e ajudar os membros da 
equipe a encontrarem 

maneiras de lidar 
com essa situação 
única”.
— Ruchika Godha, COO, Advaiya



Como voluntário você:

• contribui para a profissão de gerenciamento de projetos 

• atua localmente ou globalmente

• pode ajudar sua comunidade através de seu capítulo local 

• conhece outros profissionais da área

• recebe PDUs!

Diversas oportunidades de voluntariado estão disponíveis no 
Volunteer Relationship Management System (pmi.org/vrms) 
ou no capítulo do PMI mais próximo de você!

Torne-se um
voluntário do PMI.

Faça a 
em sua profissão
em 2020

Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI.

Assista a um vídeo 
com depoimentos

de voluntários 
brasileiros do PMI:

youtu.be/OvTqhr_w2KY

diferença


