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Flexibilidade para 
o futuro
Em tempos sem precedentes, as organizações estão oferecendo mudanças 
notáveis. Em meio a uma pandemia global e profundas preocupações econômicas, 
elas encontraram novas maneiras de trabalhar e melhorar o desempenho do projeto. 
Embora muitos projetos planejados tenham sido colocados em espera, entre os que 
foram executados, a maioria atendeu às metas originais e à intenção do negócio, 
e muitos foram concluídos dentro do orçamento e no prazo, em comparação com 
o Pulse of the Profession® do ano passado.

Mas nem todas as organizações conseguiram seguir em frente e prosperar.  
Foi necessário um tipo especial de organização para manter o ritmo ou até mesmo 
superar as expectativas. O que estamos vendo é uma mudança fundamental na 
forma como as organizações líderes e suas equipes planejam e executam iniciativas. 
Elas são chamadas empresas dinâmicas: estão focadas em resultados, e não em 
processos, tendo uma clara noção de como equilibrar estrutura e governança com 
a necessidade de flexibilizar e articular sob demanda. 

As empresas dinâmicas vão além de reagir ou adotar mudanças, elas capacitam 
os funcionários para fazer mudanças acontecerem. Elas permitem que os 
funcionários dominem diferentes formas de trabalhar, se tornem profissionais bem 
equilibrados e aumentem suas habilidades de influência, desde a adoção da liderança 
colaborativa até a criação de uma mentalidade inovadora. 

As empresas dinâmicas também reconhecem a importância de viabilizar todas 
essas habilidades de projeto com uma cultura organizacional baseada em valores 
que está focada no valor do cliente, em soluções digitais e na diversidade, na 
equidade e na inclusão. 

O resultado? Níveis mais altos de agilidade organizacional, práticas mais 
padronizadas de gerenciamento de riscos e menos distorção de escopo do projeto, 
entre outros benefícios, contribuem para um melhor desempenho do projeto.

Resilientes, flexíveis e modernas, essas empresas dinâmicas estão transformando 
a estratégia em realidade e transformando uma verdadeira vantagem competitiva 
no The Project Economy.

O que 
estamos 
vendo é uma 
mudança 
fundamental 
na forma 
como as 
organizações 
líderes e 
suas equipes 
planejam e 
executam 
iniciativas.
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O novo ecossistema 
de trabalho
O mundo, sem dúvida, viu mudanças extraordinárias nos últimos anos. Mas isso foi uma mera 
onda em comparação ao tsunami de rupturas que vimos em 2020. À medida que a pandemia se 
espalhava no mundo, novas formas de trabalhar e fornecer valor que estavam se desenvolvendo 
durante algum tempo foram aceleradas (veja a Figura 1). Isso aumentou o ritmo e a escala da 
digitalização exponencialmente, com um grande impacto no talento e na necessidade de aumentar 
e atualizar habilidades. E isso forçou as organizações a repensar o futuro rapidamente. 

FIGURA 1

Grandes mudanças

Transformação digital

Estratégia de negócios

Adaptabilidade organizacional

Abordagem de inovação

Eficiência operacional

Iniciativas de diversidade, 
equidade e inclusão

Cultura organizacional

Maturidade de gerenciamento 
de projetos

Gerenciamento de talentos

68%

64%

61%

57%

57%

55%

53%

49%

42%

P: Como você descreveria a mudança em sua empresa nos últimos 12 meses comparada ao mesmo período do ano 
anterior nas seguintes áreas? ("Muitas/algumas mudanças significativas" mostradas.)
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Os líderes do projeto aceitaram o desafio. Apesar da pandemia, os resultados 
de projeto geralmente não sofreram e, de fato, melhoraram em comparação com 
os anos anteriores, embora isso possa ter sido devido a muitos projetos previstos 
sendo suspensos2 (veja a Figura 2). Da mesma forma, o investimento desperdiçado 
devido ao baixo desempenho do projeto, por exemplo, perda de prazos, orçamentos 
excedentes e distorção de escopo, diminuiu para 9,4% em relação a 11,4% no 
Pulse do ano passado. E 61% dos entrevistados relataram que suas organizações 
tiveram ganhos de produtividade nos últimos 12 meses em comparação ao mesmo 
período do ano anterior.

 

Espaço para crescer
Nem todos os setores são iguais quando se trata de acelerar a mudança nos 
negócios. Os dados da Pulse revelam que o governo fica atrás da norma, o que 
pode, em parte, ser devido a restrições legais e regulamentares, enquanto os 
serviços de TI e financeiros estão, sem surpresa, à frente do jogo.

A autoridade de infraestrutura e projetos/Infrastructure and Projects Authority 
(IPA) do governo do Reino Unido está mostrando como a liderança inspiradora 
pode ajudar as agências governamentais superar o passado, de acordo com 
o COO de Serviço Civil do Reino Unido, Alex Chisholm.1 Além das análises de 
gateway e de outras verificações e saldos que a IPA aplica para garantir que 
os projetos atendam aos indicadores e marcos de desempenho necessários, os 
líderes agora estão colaborando com as equipes para manter as iniciativas no 
caminho certo. 

"Não basta dizer que você está classificado como vermelho ou âmbar,  
mas o que seria necessário entre nós para conseguir alcançar o verde", diz 
Chisholm. "Essa é uma maneira muito esclarecida e boa de tentar fazer com 
que o portfólio geral de projetos seja entregue no prazo, que é o objetivo que 
todos nós compartilhamos."

Nem todas as regiões são iguais quando se trata de mudanças nos negócios. 
O Sul da Ásia excede a média global, provavelmente devido, em parte, à 
sua alta porcentagem de negócios de TI. A África Subsaariana também foi 
significativamente mais elevada do que a média global em termos de alterações 
em estratégia de negócios e adaptabilidade organizacional, talvez devido a uma 
proporção relativamente mais elevada de empresas de serviços financeiros, 
enquanto a Europa estava abaixo da média nessas duas áreas.

P: Como você descreveria a 
mudança em sua empresa nos 
últimos 12 meses comparada ao 
mesmo período do ano anterior 
nas seguintes áreas? ("Muitas" e 
"algumas" alterações mostradas.)

■ Global  ■ Governo  
■ TI  ■ Serviços financeiros

Transformação digital

68%
61%

72% 77%

Estratégia de negócios

64%

49%

69% 74%

Adaptabilidade organizacional

61%
53%

67% 68%

FIGURA 2

Melhores resultados do projeto

2019 2020 2021

Atingiu metas originais/

intenção de negócios

Concluído dentro do 

orçamento original

Concluído a tempo

Falha no projeto, 

orçamento perdido

Houve distorção de 

escopo

Falhas consideradas

57%

51%
53%

55%

37%

37%

37%

35%

35%

34%

15%
13% 12%

59%
62%

68% 69%

73%

P: Em sua estimativa, 
qual a porcentagem 
dos projetos 
concluídos dentro da 
sua organização nos 
últimos 12 meses? 
(Porcentagens médias 
mostradas.)



Relatório do PMI Pulse of the Profession® 2021  5

Muitas organizações estavam prontas para enfrentar o momento; muitas, no 
entanto, não estavam. O que as separou?

A pesquisa Pulse of the Profession® de 2021 do PMI revela o surgimento do que 
chamamos de empresa dinâmica. Essas organizações e suas equipes de projeto 
combinam estrutura, forma e governança com a capacidade de flexibilidade e 
articulação, onde e quando necessário. As empresas dinâmicas concentram-se mais 
nos resultados do que no processo, selecionando as melhores formas de trabalhar 
em um cenário de possibilidades. E elas não são boas apenas em reagir a mudanças 
ou até mesmo adotá-las: elas fazem a mudança acontecer, iniciando em suas 
próprias organizações. Mas, acima de tudo, as empresas dinâmicas concentram-se 
em seus funcionários, sabendo que o desempenho organizacional é uma dança bem 
coreografada de desempenhos individuais. 

Pedimos aos entrevistados que caracterizassem a abordagem de suas 
organizações em relação às formas de trabalho, e quase um terço disse que todos 
os métodos possíveis foram usados principal ou exclusivamente para resolver 
problemas (veja a Figura 3). Nós as classificamos como empresas dinâmicas. 
No entanto, 30% disseram que somente métodos que se mostraram eficazes 
no passado foram considerados na maior parte ou o tempo todo. Eles foram 
classificados como empresas tradicionais. 

O problema duradouro que as empresas tradicionais enfrentam hoje é que suas 
estruturas e formas de trabalho permanecem muito rígidas no meio da mudança. 
Não é de surpreender que sejam empresas preditivas, que favorecem abordagens 
amplamente planejadas e metódicas. Mas também podem ser empresas ágeis que 
se desviam fortemente para abordagens iterativas e adaptáveis. As empresas 
dinâmicas, em contrapartida, podem aplicar qualquer uma dessas formas de 
trabalho, dependendo do que for apropriado para a situação. 

Essa não é a única diferença. As empresas tradicionais podem usar as habilidades 
das pessoas, chamamos de habilidades de influência, principalmente pela motivação 
e alinhamento ou, no outro extremo, para facilitar a tomada de decisões autônoma. 
Mas as empresas dinâmicas defendem habilidades de influência como um meio de 
inspirar e entregar, dependendo das circunstâncias e dos indivíduos. 

E, embora as empresas tradicionais possam incentivar um interesse minucioso 
em habilidades especializadas ou uma abordagem mais generalista, as empresas 
dinâmicas estão mais conscientes da necessidade de construir tanto a amplitude 
quanto a profundidade.

Nossa pesquisa indica que as empresas dinâmicas alcançam um sucesso maior 
ao desenvolver diversos de recursos de entrega de valor e que, a menos que as 
empresas tradicionais possam se espelhar nessa abordagem, elas correm o risco de 
se tornarem obsoletas em um mundo cada vez mais digitalizado e imprevisível. 

O desempenho 
do Sul da Ásia é 

provavelmente devido 
à alta porcentagem 

de entrevistados 
do setor de TI, 

que supera outros 
setores.

Resultados de projeto por setor

Resultados de projeto por região

P: Em sua estimativa, qual a porcentagem dos projetos concluídos dentro da sua organização nos últimos 12 meses? (Porcentagens médias mostradas.)

As empresas 
dinâmicas 
concentramse  
em seus 
funcionários, 
sabendo que 
o desempenho 
organizacional 
é uma dança bem 
coreografada 
de desempenhos 
individuais.

Variações regionais e do setor

Atingiu metas           73%    75%    71%   70%  72% 75%    69%    74%    72%

Dentro do  
orçamento               62%    62%    63%   57%  61% 62%   66%     65%    63%

No prazo               55%    56%    53%   50%  51% 52%   63%     60%    58%

Falha no projeto,  
orçamento perdido  35%   38%    32%    40%     28% 34%   33%     26%    32%

Distorção de  
escopo                34%   39%    27%    32%     25%    29%   27%     28%    33%

Falhas                         12%   9%     15%    12%  13% 11%   20%     12%    14%

Global
América 
do Norte

América 
Latina Europa MENA

II
África China

Sul 
da Ásia

Ásia-
Pacífico

Atingiu metas 73% 71% 75% 71% 74% 75% 70% 73% 74%

Dentro do orçamento 62% 60% 64% 59% 65% 63% 60% 61% 60%

No prazo  55% 49% 59% 53% 57% 57% 53% 55% 57%

Falha no projeto,  
orçamento perdido  35% 36% 33% 37% 33% 38% 37% 31% 34%

Distorção de escopo 34% 36% 33% 39% 24% 31% 35% 39% 30%

Falhas  12% 12% 11% 13% 11% 10% 13% 10% 12%

Global
Governo

TI Energia
Serviços financeiros

Fabricação
Telecomunicações

Saúde Construção



Relatório do PMI Pulse of the Profession® 2021  6

Descobrimos que as empresas dinâmicas eram mais propensas do que as 
empresas tradicionais a terem altos níveis de agilidade organizacional (48% vs. 27%) 
e eram mais propensas a usar práticas padronizadas de gerenciamento de riscos 
(68% vs. 64%). Essa combinação é vencedora: ambas as características foram 
determinantes significativos do sucesso do projeto em toda a base de participantes, 
conforme evidenciado pela análise dos principais fatores do PMI, que identifica os 
fatores mais influentes para o sucesso do projeto, usando modelos estatísticos 
rigorosos. 

As empresas dinâmicas também eram mais propensas do que as empresas 
tradicionais a terem sofrido uma mudança generalizada nos negócios durante 
a pandemia (veja a Figura 4). Além disso, elas foram mais bem-sucedidas em uma série 
de resultados de projeto (veja a Figura 5). Foi notável evitar a mudança na distorção 
de escopo, um dos três principais impulsionadores do sucesso do projeto entre os 
entrevistados em todos os setores e quase todas as regiões que analisamos. 

Temos ainda mais. As empresas dinâmicas eram mais propensas do que as 
empresas tradicionais a aumentar a produtividade (71% vs. 53%) e a alta maturidade 
do gerenciamento de projetos (52% vs. 45%). Elas também estavam maior 
maturidade do processo de obtenção de benefícios (39% vs. 33%) e desempenho 
do escritório de gerenciamento de projetos (PMO) departamental/regional/divisional 
"excelente" ou "muito bom" (49% vs. 43%), ambos são fatores importantes para 
o sucesso do projeto globalmente.

Como resultado de um melhor desempenho do projeto, as empresas dinâmicas 
só tiveram 9% de desperdício de investimento em comparação com 10,5% das 
empresas tradicionais.

O tamanho não importa quando se trata de empresas dinâmicas: elas estavam 
mais propensas a estar entre as maiores em nossa pesquisa (mais de US$ 10 
bilhões em receita) e as menores (menos de US$ 10 milhões). A proporção e as 
características das empresas dinâmicas vs. as empresas tradicionais também 
foram amplamente semelhantes em todas as regiões e setores, embora houvesse 
uma maior proporção de empresas dinâmicas no Sul da Ásia (38%) e no setor de 
telecomunicações (39%). 

FIGURA 3

Uma vantagem competitiva

A empresa tradicional 
usa formas "antigas" de 

trabalhar

Consideramos apenas 
métodos que foram 
comprovadamente 

eficazes para nós no 
passado.

30%
Estamos divididos igualmente 

entre os dois.

A empresa dinâmica adota 
"novas" formas de trabalho

Consideramos todos os 
métodos possíveis disponíveis 
para resolver o problema em 

questão.

32%

Nos descreve 
exclusivamente

3%

Descreve 
principalmente nós

27%

38% Descreve 

principalmente nós

28%

Nos descreve 
exclusivamente

4%

P: Caracterize a abordagem da sua organização e relação às formas de trabalho para solução de 
problemas e necessidades.



Relatório do PMI Pulse of the Profession® 2021  7

FIGURA 4

As empresas dinâmicas têm visto mais mudanças

Mudanças recentes nos negócios 

Transformação digital

Estratégia de negócios

Adaptabilidade organizacional

Eficiência operacional

Abordagem de inovação

Iniciativas de diversidade, equidade e inclusão

Cultura organizacional

Maturidade de gerenciamento de projetos

Gerenciamento de talentos

Atingiu metas originais/
intenção de negócios

Concluído dentro do 
orçamento original

Concluído a tempo

Houve distorção de 
escopo

Falha no projeto, 
orçamento perdido

Falhas consideradas

■ Dinâmica  ■ Tradicional

Dinâmica

73%

70% 

70% 

65% 

65% 

60% 

60% 

57% 

48% 

Tradicional

62%

57%

53%

52%

46%

51%

48%

41%

36%

P: Como você descreveria a mudança em sua empresa nos últimos 12 meses comparada ao mesmo período 
do ano anterior nas seguintes áreas? ("Muitas" e "algumas" alterações mostradas.) 

FIGURA 5

Fornecer valor ao cliente

75% 

72%

64% 

59%

58% 

52%

33%

37% 

36%

37% 

11%
13% 

P: Em sua estimativa, qual porcentagem dos projetos concluídos dentro da 
sua organização nos últimos 12 meses?

Empresas dinâmicas viram 

9%
de investimento 

desperdiçado devido 
ao baixo desempenho 

do projeto, em 
comparação com 

10,5%
das empresas tradicionais.

Resultados de projeto



Relatório do PMI Pulse of the Profession® 2021  8

As empresas dinâmicas estão liderando o caminho na economia do projeto, com 
foco direto no fornecimento de valor financeiro e social, independentemente do 
que for necessário. Mas como, exatamente, elas estão fazendo isso? Ao capacitar 
todos os funcionários para se tornarem produtores de mudanças, aqueles que, 
independentemente da função, se sentem inspirados e preparados pessoalmente 
para impulsionar a mudança e transformar ideias em realidade.

Isso acontece quando as pessoas melhoram continuamente o que fazem, 
utilizando uma variedade de meios para construir um portfólio holístico de 
habilidades, a partir do 
qual podem escolher as 
melhores maneiras de 
gerar resultados e valor.
As empresas dinâmicas 
estão criando agentes de 
mudança, permitindo que 
os funcionários trabalhem 
de forma mais inteligente 
de três principais 
maneiras:

■ Dominar diferentes 
maneiras de 
trabalhar, seja com 
abordagens ágeis, 
preditivas ou híbridas 
ou com ferramentas 
avançadas, como 
técnicas complexas de 
solução de problemas 
ou aplicativos de 
microaprendizado.

■ Elevar habilidades 
de influência para 
garantir liderança e 
comunicação eficazes, 
incluindo liderança 
colaborativa, empatia 
por clientes e colegas, 
pensamento inovador 
e a capacidade 
de construir 
relacionamentos de 
confiança.

■ Construir perspicácia de negócios para criar funcionários bem equilibrados, 
aqueles que não só têm experiência em suas funções e projetos específicos, mas 
também entendem como seus esforços se relacionam com o macroambiente, 
objetivos estratégicos e outras partes do negócio.

As empresas dinâmicas estão 
liderando o caminho na economia 
do projeto, com foco direto no 
fornecimento de valor financeiro 
e social, independentemente do 
que for necessário. 
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Novas  
formas  
de trabalho
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A pandemia abalou a estrutura socioeconômica do mundo, e muitas empresas 
ainda não se recuperaram do choque. Outras aproveitaram qualquer oportunidade 
para criar mudanças positivas onde fosse possível. Caso em questão: após meses 
de restrições nas ocupações dos restaurantes, a cidade de Nova York lançou um 
programa em junho de 2020, permitindo que os restaurantes atendessem aos 
clientes em mesas em ruas e calçadas adjacentes. Para acelerar as oportunidades 
de refeições ao ar livre e ajudar os restaurantes com dificuldades o mais rápido 
possível, o Departamento de Transporte, que supervisionou o projeto, mudou 
de seus protocolos normais, permitindo que os próprios restaurantes fizessem 
a certificação de suas licenças. Concentrando-se nos resultados em vez de nos 
processos, a agência conseguiu entregar a mudança para inscrições e inspeções em 
apenas quatro semanas.

"Respondemos de uma forma muito ágil e dinâmica", afirma Cordell Schachter, 
PMP, CTO e CIO do Departamento de Transporte da Cidade de Nova York. "Foi uma 
grande mudança na forma como operamos normalmente."

Também foi um exemplo importante no domínio de novas formas de trabalho, 
aplicando a técnica certa da maneira certa, no momento certo, para entregar 
o resultado desejado. O Pulse descobriu que as empresas dinâmicas são mais 
propensas do que as empresas tradicionais a concluir projetos usando abordagens 
ágeis (28% vs. 22%) e híbridas (24% vs. 16%), e menos propensas a concluir projetos 
usando cascata (45% vs. 59%). Embora não seja tão simples como aproveitar uma 
cascata, isso garante que as equipes personalizem sua abordagem para o projeto 
em questão. 

"As organizações não devem exigir nenhuma estrutura ou pensar que uma única 
opção é tudo", diz Sahar Kanani, PMP, diretor de gerenciamento de programas 
da empresa de tecnologia de saúde MacroHealth, Vancouver, Canadá. "Além de 
defender a agilidade, também acredito que você não poderia pousar na lua ou até 
mesmo construir uma ponte sem a cascata."

As empresas dinâmicas também superam as tradicionais no uso de soluções 
em nuvem, Internet das Coisas, inteligência artificial (IA) e Internet móvel 5G (veja 
a Figura 6). E elas são mais propensas a usar formas de trabalho habilitadas por 
tecnologia: técnicas complexas de solução de problemas, ferramentas orientadas 
por IA, aplicativos de microaprendizado e ferramentas de avaliação de carreira (veja 
a Figura 7).

"Respondemos 
de uma forma 
muito ágil e 
dinâmica. Foi 
uma grande 
mudança na 
forma como 
operamos 
normalmente."
- Cordell Schachter, 
PMP, Departamento de 
Transporte da Cidade 
de Nova York

Soluções em nuvem

Internet das Coisas

Inteligência artificial

Internet móvel 5G

■ Dinâmica  ■ Tradicional

FIGURA 6

A margem da tecnologia

66% 

55%

29%

21%

19%

37% 

26% 

24% 

P: Com que frequência as equipes de projeto de sua organização aproveitam cada um dos seguintes itens no 
gerenciamento de projetos? (Respostas "sempre" e "frequentemente" mostradas.)
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Para muitas empresas, o turno da noite para o trabalho remoto e as interações 
com o cliente como resultado da COVID-19 foram um teste-chave de sua 
capacidade de adotar novas formas de trabalho. Isso foi adotado pelas empresas 
dinâmicas, com 73% fazendo mudanças na transformação digital no ano anterior  
(vs. 62% das empresas tradicionais) e dois terços priorizando o trabalho flexível 
como parte de sua cultura organizacional (vs. 52%).

"A pandemia nos fez olhar como podemos ajustar todas essas formas de 
trabalho, tendo em conta um contexto de equipe dispersa", diz Venkatachaliah 
Kanamanapalli, PMP, vice-presidente associado da Infosys, uma empresa global de 
consultoria técnica em Bengaluru, Índia. "Tínhamos um modelo distribuído de entrega. 
Agora que o modelo distribuído de entrega é dividido em pessoas que trabalham 
fora de seus locais individuais, estamos vendo quais são as práticas recomendadas 
que podemos adotar para sermos bem-sucedidos no novo contexto."

Para algumas organizações, a mudança para o trabalho virtual foi 
particularmente desafiadora. Antes da pandemia, o provedor de tecnologia bancária 
e de varejo Diebold Nixdorf tinha uma cultura mínima de trabalho remoto no México, 
dependendo das funções, diz Gustavo Pastrana, PMP, gerente sênior, software 
global para projeto de pré-vendas, Diebold Nixdorf, Cidade do México, México.  
"O pensamento era que você tinha que ser visto no escritório, especialmente no 
México, as organizações não confiavam em você se não o vissem." 

A articulação para o virtual se tornou uma mudança de paradigma para a 
organização: agora, ela se concentra menos em como as pessoas trabalham e mais 
no que elas conquistam. Os líderes ainda analisam e monitoram o desempenho, 
mas "a organização confia que seus funcionários façam o trabalho com base em 
resultados, e não em verificações diárias. A questão é o resultado, não os processos", 
afirma Pastrana. E, pelo caminho, ele descobriu outro benefício: "Os funcionários 
agora estão mais engajados."

■ Dinâmica  ■ Tradicional

FIGURA 7

Adotando formas de trabalho baseadas na tecnologia

Ferramentas e técnicas complexas  
de solução de problemas
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microaprendizado sob demanda
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P: Em sua organização, qual é o nível de prioridade da adoção dos seguintes itens em 
toda a empresa? (Respostas "um pouco alta" e "muito alta" mostradas.)

"A pandemia 
nos fez olhar 
como podemos 
ajustar todas 
essas formas 
de trabalho, 
tendo em 
conta um 
contexto 
de equipe 
dispersa." 
Venkatachaliah 
Kanamanapalli, PMP, 
Infosys, Bengaluru, 
Índia
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As pessoas 
têm  
o poder
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A mudança real não acontece sem as pessoas, e elas precisam de habilidades de 
influência como liderança colaborativa, empatia, uma mentalidade inovadora  
e a capacidade de construir relações de confiança, desenvolvidas continuamente 
por diversas maneiras. Para as empresas dinâmicas, as habilidades de influência 
representam a nova face do talento do projeto. Por exemplo, 54% viram a liderança 
colaborativa como uma alta prioridade para o desenvolvimento de talentos, em 
comparação com 42% das empresas tradicionais (veja a Figura 8).

"Acreditamos que os que estão na linha de frente conduzem a mudança",  
diz Heba Al Shehhi, PMI-ACP, PMP, diretor do PMO, Município de Dubai, Dubai, EAU.  
"O papel da liderança e dos gerentes deve ser mudado para se tornarem apoiadores 
e catalisadores da mudança para todos os acionistas da organização."

A vantagem não vai para aqueles com a maior perspicácia tecnológica, mas 
para aqueles que podem combinar essa experiência com qualidades humanas 
únicas para enfrentar desafios cada vez mais complexos e ambíguos. Isso explica 
por que as empresas dinâmicas, e as tradicionais, em menor escala, priorizam as 
principais habilidades de influência em relação à ciência de dados e às habilidades do 
desenvolvedor. A equação entre talento e tecnologia é a única maneira de avançar 
com a verdadeira mudança, seja em novos processos ou em novas tecnologias. 

Durante a pandemia, por exemplo, o desenvolvedor de infraestrutura indiano 
GMR Group acelerou sua transformação digital, adotando novas tecnologias, como 
modelagem 3D e transição para uma plataforma de gerenciamento de projetos 
digitais para monitorar seus projetos em todo o mundo. O objetivo era melhorar 
os processos e reduzir o desperdício, mas era uma grande mudança em relação 
à dependência anterior da organização em planilhas demoradas. E isso só seria 
possível com a construção da confiança por meio de comunicações claras sobre 
a mudança.

"Se não pudermos explicar os benefícios a todos que serão afetados, isso falhará", 
diz Nirbhik Sengupta, PMP, vice-presidente de operações do GMR Group, Cingapura. 

A liderança empática também faz a diferença, particularmente com níveis 
elevados de ansiedade, depressão e esgotamento. Por exemplo, Pastrana diz que 
os líderes da Diebold Nixdorf agora perguntam aos membros da equipe sobre 
sua saúde pessoal e mental e suas vidas familiares. "Trata-se de ver as pessoas 
em primeiro lugar como seres humanos e, em segundo lugar,como partes de uma 
organização que gera resultados."

É o tipo de habilidade voltada para o futuro em que as empresas dinâmicas 
percebem valor, com 21% dos entrevistados afirmando que a empatia é uma alta 
prioridade para o desenvolvimento de talentos, em comparação com 17% nas 
empresas tradicionais.

Mas a empatia não se trata apenas de ser um líder mais gentil e simpático.  
Trata-se de ajudar as pessoas de uma organização a serem melhores naquilo 
que fazem. "A mensagem de destaque é que seu bem-estar físico e mental é de 
vital importância para a empresa. Ele sustenta tudo", afirma Paul Jones, líder da 
comunidade de P&PM - Europa, Fujitsu, Birmingham, Reino Unido.

FIGURA 8

Capacitação
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Mentalidade inovadora

Empatia

Dinâmica
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"Trata-se 
de ver as 
pessoas em 
primeiro lugar 
como seres 
humanos e, 
em segundo 
lugar, como 
partes de uma 
organização 
que gera 
resultados."
- Gustavo Pastrana, 
PMP, Diebold Nixdorf, 
Cidade do México, 
México 

P: Considerando as habilidades abaixo, quais são as prioridades mais altas para o desenvolvimento de talentos em 
sua organização?
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Amplitude e 
profundidade
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Os projetos não acontecem em uma bolha, e os agentes de mudança devem poder 
ver o contexto geral. Isso significa não apenas ter experiência profunda em suas 
próprias funções, mas também ter o conhecimento necessário para entender os 
macro-objetivos de negócios e suas implicações. Isso também significa entender 
como outras funções se relacionam com suas próprias e como elas se relacionam 
com as metas estratégicas. A importância de ter amplitude e profundidade nunca 
foi tão aparente quanto durante a pandemia, quando os funcionários de todos os 
níveis tinham que pensar e agir como empreendedores.

Ao aumentarem a perspicácia dos negócios com várias abordagens de 
aprendizado e ao serem abertas e claras sobre os objetivos estratégicos 
da organização, as organizações criam equipes de projeto que estão mais 
bem posicionadas para detectar impactos antecipadamente e até mesmo 
se antecipam a eles. Aqui, também, as empresas dinâmicas têm vantagem, 
com 37% dizendo que uma importante prioridade de desenvolvimento 
de talentos é promover a compreensão de como diferentes partes do 
negócio trabalham juntas, em comparação com 32% das empresas 
tradicionais.

Ao criar essa base de conhecimento, as empresas podem garantir 
que as equipes de projeto estejam em sincronia com a estratégia 
organizacional e que elas estejam agregando valor.

"As organizações devem priorizar a transparência sobre os problemas 
que desejam resolver", diz Sahar Kanani, da MacroHealth. "Quando fazem 
isso, alcançam um nível mais elevado de apoio das pessoas, especialmente 
em tempos difíceis de mudança." 

Em um produto que sua equipe estava desenvolvendo em 2020, por 
exemplo, os engenheiros da equipe propuseram uma solução que fazia 
mais sentido técnico do ponto de vista do trabalho. Mas depois de iterar 
com a equipe de negócios mais ampla, eles sugeriram uma alternativa 
que faria o produto entrar no mercado mais e atingir as metas de receita 
mais rapidamente, e eles aproveitaram o tempo para analisar a lógica. 
"Depois que explicamos o impacto em termos de receita e metas, a equipe entendeu 
o pensamento por trás da decisão que tomamos e foi muito solidária", diz ela.

Em outras áreas de perspicácia de negócios sobre as quais perguntamos, 
no entanto, as empresas dinâmicas não tinham vantagem sobre as empresas 
tradicionais, mas têm trabalhado arduamente. Quarenta por cento (vs. 29%) fizeram 
um progresso muito bom ou excelente nos últimos três anos para ajudar seus 
funcionários a desenvolver a conscientização sobre o ambiente de negócios.  
E 32% (vs. 24%) fizeram o mesmo no desenvolvimento de habilidades e competências 
entre jovens e adultos jovens.

"As organizações devem priorizar a 
transparência sobre os problemas que 
desejam resolver. Quando fazem isso, elas 
alcançam um nível mais elevado de apoio das 
pessoas, especialmente em tempos difíceis 
de mudança."
- Sahar Kanani, PMP, MacroHealth, Vancouver, Canadá

37%
das empresas dinâmicas 
dizem que uma das 
principais prioridades 
de desenvolvimento de 
talentos é promover 
a compreensão de como 
diferentes partes da 
empresa trabalham 
juntas, em comparação 
com 32% das empresas 
tradicionais.



Relatório do PMI Pulse of the Profession® 2021  16

Tecido 
conjuntivo
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Construir um ambiente em que os agentes de mudança prosperem não acontece 
simplesmente como mágica. O papel da cultura organizacional não pode ser 
superestimado. Nem o papel da liderança executiva na identificação intencional da 
cultura e das capacidades que eles desejam ter, e o papel do gerenciamento de 
talentos na promoção e no reforço dos comportamentos corretos. 

"Se você não tiver uma cultura muito forte, sua estratégia não vai funcionar; seus 
projetos serão afetados", diz Marcelo Tocci, PMP, PMO e diretor-adjunto da gigante 
aeroespacial Embraer, São Paulo, Brasil.

Não é nenhuma surpresa que as empresas dinâmicas colocaram uma prioridade 
muito maior em todos os aspectos da cultura organizacional que perguntamos, em 
comparação com as empresas tradicionais (veja a Figura 9). O topo da lista está 
uma cultura centrada na oferta de valor ao cliente (80% vs. 65%), que é um dos três 
principais impulsionadores do sucesso do projeto entre os participantes globais e 
um dos principais impulsionadores na maioria das regiões. O foco no valor ao cliente 
ajuda a explicar por que as empresas dinâmicas realizaram mais projetos de pesquisa 
e desenvolvimento (78% vs. 73%), desenvolvimento de serviços (85% vs. 81%) e 
desenvolvimento de produtos de TI (79% vs. 75%) do que as empresas tradicionais.

As empresas dinâmicas também se concentram mais na construção de uma 
cultura digital (67% vs. 52%), outro fator importante para o sucesso do projeto em 
geral (veja a Figura 9). Isso ajuda a explicar por que as empresas dinâmicas tinham 
maior probabilidade de usar diferentes tipos de tecnologia e formas de trabalho 
baseadas em tecnologia, além de mais probabilidade de adotar a transformação 
digital e o trabalho flexível.

Na Telstra, o aprendizado sob demanda ajudou as equipes a se aprofundarem nas 
abordagens de entrega e nas novas ferramentas tecnológicas, tudo parte da missão 
da organização de desenvolver líderes mais orientados à ação que se concentrem 
em clientes e resultados, afirma Peter Moutsatsos, PMP, diretor de projetos, Telstra, 
Melbourne, Austrália.

"Não precisamos mais ter tanto controle para sermos mais competitivos", diz 
Moutsatsos. "Há agora um impulso mais forte para aproveitar cada centavo da 
receita da empresa, pois os negócios não vão simplesmente cair no seu colo. Você 
tem que ir atrás e conquistar." 

Fundamentalmente, as empresas dinâmicas também reconhecem que os valores 
criam valor: 71% priorizaram uma cultura alinhada com os valores organizacionais, 
em comparação com 60% das empresas tradicionais. E 92% tinham liderança 
sênior que era orientada por esses mesmos valores, em comparação com 85% das 
empresas tradicionais.

FIGURA 9

Mudança de prioridades
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65%
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P: Qual é a prioridade de cada um dos seguintes aspectos da cultura organizacional? ("Muito alta" e "um pouco alta" 
mostrados.)

Está centralizada no 
fornecimento de valor ao cliente

Está alinhada com os valores 
organizacionais

Adota soluções digitais

Suporta opções de trabalho 
flexíveis

Incentiva a diversidade, a 
equidade e a inclusão 

É receptiva à mudança

Incentiva a inovação

Valoriza o gerenciamento de 
projetos 

Valoriza a qualificação

É atraente para os líderes de 
projeto da próxima geração

Cultura organizacional

"Há agora um 
impulso mais 
forte para 
aproveitar 
cada centavo 
da receita da 
empresa, pois 
os negócios 
não vão 
simplesmente 
cair no seu 
colo. Você tem 
que ir atrás e 
conquistar."
- Peter Moutsatsos, PMP, 
Telstra, Melbourne, 
Austrália

■ Dinâmica  ■ Tradicional
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A liderança sênior das empresas dinâmicas também vai além quando se trata de 
construir recursos de projeto. Elas estão criando agentes de mudança, colocando 
uma alta prioridade nas habilidades de gerenciamento de projetos em toda a 
empresa (43% vs. 35%). As empresas dinâmicas também têm maior probabilidade de 
ter projetos com patrocinadores ativos (69% vs. 64%). A importância do patrocínio 
ativo do projeto é difícil de exagerar; foi o principal impulsionador do sucesso do 
projeto globalmente. Patrocinadores executivos altamente engajados desempenham 
um papel fundamental no fechamento da lacuna entre estratégia e execução, 
facilitando a comunicação e a colaboração, aumentando as taxas de sucesso do 
projeto. 

Além disso, as empresas dinâmicas concentram-se na criação de cultura e 
recursos de baixo para cima, superando as empresas tradicionais em todos os 
aspectos do gerenciamento de talentos que perguntamos, incluindo gerenciamento 
de desempenho (58% vs. 44%) e aprendizado e desenvolvimento (56% vs. 44%). Elas 
também colocaram maior prioridade no planejamento da força de trabalho (52% vs. 
41%), o que foi um fator importante para o sucesso do projeto para os participantes 
em todo o mundo (veja a Figura 10).

P: Qual é o nível de prioridade de cada um dos seguintes itens para sua organização? (Respostas "Muito/um pouco 
alta" mostradas.)

FIGURA 10

Priorização do gerenciamento de talentos
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Gerenciamento de desempenho

Aprendizado e desenvolvimento
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Retenção de talentos

Investimento em juventude

Remuneração justa

Planejamento de sucessão  
para funcionários-chave

Orientação

■ Dinâmica  ■ Tradicional
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No entanto, quando as empresas dinâmicas mal fazem melhor do que suas 
contrapartes tradicionais, estão aumentando a diversidade no topo, com apenas 
44% tendo pelo menos uma líder executiva, em comparação com 42% das empresas 
tradicionais. No entanto, ambas acreditam que ter diversidade e inclusão aumenta o 
valor do projeto (96% em empresas dinâmicas; 94% em empresas tradicionais). No 
entanto, as empresas dinâmicas estão trabalhando para fazer progresso, em todos os 
níveis: 63% priorizam a promoção de uma cultura de diversidade, equidade e inclusão, 
vs. 51% das empresas tradicionais, e 45% se concentram na juventude, priorizando uma 
cultura atraente para a próxima geração de líderes de projeto, vs. 34%.

Quando a rede de laboratórios clínicos Labcorp nomeou Adam Schechter como 
seu novo CEO em novembro de 2019, ele iniciou uma enxurrada de mudanças para 
estabelecer uma cultura que promovia um melhor equilíbrio entre vida profissional 
e pessoal e cultivou mais líderes mulheres, afirma Lauren Kapler, PMP, diretora do 
programa de integração de aquisição da Labcorp, Burlington, Carolina do Norte, EUA. 
Por exemplo, a empresa introduziu novos cursos de liderança para mulheres, focados 
em eliminar as barreiras e os obstáculos que normalmente encontram durante o 
desenvolvimento da carreira.

Kapler chama o novo CEO de defensor das mulheres na liderança e na diversidade, 
com foco em "colocar a pessoa certa no trabalho que virá com novas formas de 
pensar e novas abordagens". E isso teve um efeito propagador em toda a empresa:  
"A mudança cultural foi extremamente perceptível e extremamente positiva."

Concentrar-se na diversidade e na inclusão não é apenas a coisa certa a fazer, 
mas também pode alimentar a inovação e a criatividade. Esse é o ponto principal para 
melhoria, em todas as organizações, especialmente nesses momentos. Mas não é por 
acaso que as empresas dinâmicas têm maior probabilidade de priorizar uma cultura 
que seja receptiva à mudança e que promova a inovação (62% para ambas), em 
comparação com as empresas tradicionais (40% e 41%, respectivamente).

Incorporar uma mentalidade inovadora na cultura da empresa requer diversidade 
de raça, sexo, idade, experiência, nacionalidade e pensamento. Ver todos os pontos 
de vista não significa necessariamente que todos estejam certos, "mas cria um senso 
de propriedade para que elas sintam que esse negócio também é seu negócio, seus 
problemas também são problemas delas", diz Kanani.

A divisão de silos está ajudando a forjar uma mentalidade mais colaborativa  
e a envolver a cultura no provedor de soluções de energia renovável Goldwind Science 
and Technology. 

"Com a expansão da escala de nossa empresa, a cultura do departamentalismo 
começou a prevalecer, o que é um obstáculo grave para o desenvolvimento futuro 
de nossos grupos", diz Jason Xiao, diretor de gerenciamento estratégico e de 
projetos da Goldwind, Pequim, China. "Estamos tentando destruir as paredes entre 
os departamentos, tentando fazer com que as pessoas tenham mais cooperação e 
alinhamento. Isso realmente funciona. Acho que esse é o tipo de mudança que queremos."

Incorporar uma 
mentalidade 
inovadora na 
cultura da 
empresa requer 
diversidade 
de raça, 
sexo, idade, 
experiência, 
nacionalidade 
e pensamento. 
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Adaptar e avançar
Foi necessário resiliência para iniciar e sustentar mudanças orientadas por 
pandemias. Mas o próximo normal exige ainda mais de organizações, líderes 
de projeto e suas equipes. O Pulse of the Profession® de 2021 mostra empresas 
dinâmicas liderando o caminho, adaptando suas abordagens para alcançar os 
resultados desejados.

As empresas dinâmicas capacitam seus funcionários a dominar novas maneiras 
de trabalhar, aplicando a abordagem certa da maneira certa, no momento certo, 
para entregar o que é necessário. Às vezes, isso é ágil; outras vezes, é híbrido ou 
em cascata. E elas ajudam os funcionários a trabalhar de forma mais eficaz usando 
diversas abordagens avançadas, como técnicas complexas de solução de problemas 
e aplicativos de microaprendizado sob demanda. Tudo se resume a descobrir o que 
funciona para o projeto. 

As empresas dinâmicas também enfatizam o elemento humano, permitindo que as 
pessoas trabalhem bem juntas e entendam como todos contribuem para o panorama 
geral. Cada organização tem o potencial de criar sua própria equipe de agentes 
de mudança, mas essas pessoas precisarão de habilidades de influência como 
liderança colaborativa, empatia por clientes e colegas, uma mentalidade inovadora 
e a capacidade de construir confiança. Elas também precisarão de perspicácia 
para negócios, permitindo que compreendam como suas funções e as funções de 
outras pessoas se reúnem para alcançar objetivos de negócios mais amplos. É essa 
combinação de qualidades humanas únicas, juntamente com novas formas de trabalho, 
que permitirá às organizações enfrentar desafios cada vez mais ambíguos.

Por último, mas não menos importante, as empresas dinâmicas compreendem 
o papel central que a cultura organizacional desempenha na capacitação de 
todos esses recursos, especialmente nas áreas de valor para o cliente, valores 
organizacionais e soluções digitais. Elas também estão reconhecendo o papel crucial 
que uma cultura de diversidade, equidade e inclusão desempenha para aumentar 
o valor do projeto e incentivar uma mentalidade de colaboração e responsabilidade. 
Nada disso pode acontecer sem líderes executivos que possam identificar e moldar 
a cultura e os recursos que a organização busca e que desempenhem um papel 
ativo no patrocínio do projeto. Nem pode acontecer sem uma forte função de 
gerenciamento de talentos que gera comportamentos desejados de baixo para cima. 

Ao permitir que seus funcionários se tornem agentes de mudança, as empresas 
dinâmicas são mais capazes de detectar e responder a choques, impulsionar 
mudanças e enfrentar o futuro, sabendo que têm a mentalidade, as habilidades 
e as ferramentas necessárias para vencer.

As empresas 
dinâmicas 
também 
enfatizam 
o elemento 
humano, 
permitindo 
que as pessoas 
trabalhem 
bem juntas 
e entendam 
como todos 
contribuem 
para o 
panorama 
geral. 
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Fontes
1. Government project management lessons learned from COVID-19, Major Projects Association, 2020. 

2. Os resultados da PMI Make Reality Global Survey 2020–2021 mostraram que 93 por cento dos líderes 
de negócios precisaram suspender um projeto em 2020. Desses, apenas 39 por cento disseram que 
ajustaram seus planos para executar esses projetos mais tarde em 2020. (Para mais informações sobre 
a pesquisa, entre em contato com o PMI em customercare@pmi.org)

Sobre esse relatório
Conduzido desde 2006, o Pulse of the Profession® é a principal pesquisa global 
de profissionais de gerenciamento de projetos. O Pulse acompanha as principais 
tendências de gerenciamento de projetos agora e no futuro, apresentando uma 
pesquisa de mercado original que reúne insights de gerentes de projeto, programa 
e portfólio. A edição de 2021 do Pulse foi composta por uma pesquisa on-line 
com 3.950 profissionais de projeto realizada em outubro e novembro de 2020. 
Os entrevistados representavam uma variedade de setores e regiões, incluindo 
América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, África Subsaariana, América Latina, Sul 
da Ásia, Oriente Médio/África do Norte e China. A pesquisa foi complementada por 
entrevistas detalhadas abrangendo uma ampla variedade de setores e regiões.
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