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A transformação digital 
está a acontecer





E está a acontecer a 
ritmo acelerado







Adaptar ou morrer ?







Só que o ecossistema 
desta evolução é VUCA









Como é que as 
organizações evoluem?





Qualquer organização 
que se mantenha sempre 

a fazer o mesmo e da 
mesma maneira, está 

condenada





Qualquer mudança 
pressupõe um projecto 

para a concretizar





Os projectos são os 
agentes da mudança





Consequentemente, a 
capacidade para gerir 

projectos tornou-se uma 
competência cada vez 

mais essencial



E será que isto não é 
preocupante?





Se olharmos para a 
enorme variedade de 
estatísticas relativas a 
projectos bem ou mal 

sucedidos, podemos ficar 
preocupados





Mas é importante 
distinguir dois tipos de 

projectos falhados



Há projectos que falham 
porque têm mesmo de 

falhar





Porque afinal a ideia que 
estava por trás não era 

assim tão boa…





Porque o contexto se 
modificou…





Ou simplesmente porque 
foi uma tentativa que 

não deu certo





Mas na nossa cultura, 
falhar ainda acarreta 

uma carga 
excessivamente negativa





No entanto, é a falhar 
que aprendemos e que 

evoluímos





Depois, há os outros 
projectos



Os que falharam porque 
foram mal geridos





Também aqui há 
milhentos estudos, listas 

e rankings sobre as 
causas pelas quais os 

projectos falham





Se olharem bem para 
essas listas, verificam 
que a grande maioria 
resume-se a um factor

PESSOAS





São sempre as pessoas 
que fazem a diferença







E como é que podemos 
aumentar a 

probabilidade de que 
essa diferença seja 

positiva?





Não basta dotarmos 
essas pessoas de 

ferramentas potentes 
ensinarmos-lhes um 
conjunto de técnicas





As ferramentas e o 
conhecimento, só por si 

não chegam





Então o que é que falta?





5 Performance

4 Competências

3 Atitude

2 Perícia/habilidades

1 Conhecimento

A progressão: 

1. A formação introduz o 
Conhecimento

2. A prática leva à Perícia

3. O reforço mais a interacção 
interpessoal desenvolve 
Atitudes

4. Experiencia e a adaptação 
criam Competências de GP

5. A avaliação promove a 
Performance
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