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Gestão	  de	  Projetos	  internacionais	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
 
Equipes de projetos internacionais enfrentam desafios múltiplos, já que 
frequentemente, têm que trabalhar com temas de alta complexidade em um período 
de tempo restrito. Em geral, a cooperação ocorre de forma virtual e em inglês, o que 
em si já pode dificultar a situação. Entretanto o desafio maior e muitas vezes 
subestimado, consiste na comunicação e cooperação intercultural dos envolvidos no 
projeto. Questões frequentes são: 
 

• O que cada um entende sob a noção de projeto? Como operacionalizá-lo e 
obter apoio dos colegas e superiores da matriz?  

• Que compreensão tem os membros de um time global de temas como, 
hierarquia, liderança, planejamento, colaboração e execução de tarefas?  

 
As questões acima são culturalmente determinadas e, além do mais, dependentes 
do ambiente de trabalho de cada membro da equipe. Projetos internacionais podem 
se tornar eficientes, se a equipe conseguir perceber de forma consciente as 
diferenças culturais e a partir disso, transformá-las em recursos. Levando em conta 
as demandas específicas de cada cliente ofereço apoio customizado em forma de 
treinamentos, workshops e coachings. Inicialmente ocorre um encontro exploratório 
junto com o cliente, para analisar as necessidades especificas. 
 
Treinamento: Trabalhar em projetos internacionais 
 

Objetivo: Proporcionar noções básicas, de como a cooperação em projetos 
internacionais pode ser um sucesso. 
 
Questões abordadas nesse treinamento: 

 Gestão de projetos: um método no qual a forma de trabalho é 
fortemente influenciada pelas culturas norte-americana e alemã;  

 O impacto da socialização de cada um, na compreensão, sobre 
trabalho em equipe e desempenho individual; 

 Como o entendimento sobre o que são consideradas reuniões 
eficientes esta fortemente relacionada a padrões culturais específicos; 

 A influência de diferentes culturas de liderança e de trabalho sobre o 
êxito de projetos; 

 Pré-requisitos para o sucesso de projetos internacionais. 
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Treinamento de liderança para gestores de projetos internacionais 
 

Objetivo: Conhecer os fatores de sucesso para gerenciar equipes em projetos 
internacionais.  
 
Questões abordadas nesse treinamento: 

 A influência da ‘liderança’ sobre o sucesso de projetos; 
 Estilos de liderança e sua determinação cultural; 
 ‘Tomada de decisão’ como fator chave em projetos; 
 Compreensão das diferentes expectativas e necessidades de 

colaboradores em projetos internacionais; 
 Como promover com sucesso a cooperação em equipes de projeto; 
 Colaboração entre o gestor de projeto e o patrocinador ou o órgão de 

decisão;  
 Como o gestor de projeto pode apoiar o processo de inovação lidando 

de forma adequada com as diferenças culturais. 
 

 
Workshop: Desenvolvimento de equipes para grupos internacionais de 
projetos 
 

Este workshop deve ser aplicado com uma equipe de projeto real.  
O objetivo desse trabalho, desde o início, é apoiar a cooperação que envolva 
diferentes culturas. Na fase inicial do projeto é importante a existência de um 
acordo, entre o gestor do projeto e os membros da equipe, sobre formas e 
padrões de trabalho. A base para uma boa cooperação, são métodos, 
processos e ferramentas unificadas/padronizadas. Mais importante ainda, 
para o sucesso, é a questão de como estes métodos, serão utilizados e 
colocados em prática. 
 
A fase inicial é fundamental para o sucesso de um projeto internacional.  
Para finalizar uma sabedoria antiga sobre gestão de projetos:  
“Me mostre como o projeto foi iniciado e eu te digo como vai terminar”. 

 
 
Além disso, ofereço também 
 
‘Coaching para gerentes de projetos internacionais’ e ‘Coaching para equipes 
de projetos internacionais’ 
 
A essência do coaching consiste, em apoiar colaboradores e gestores a enfrentarem 
positivamente desafios de liderança e de cooperação em projetos internacionais. Os 
temas serão definidos pelos participantes do coaching e se orientam nas 
necessidades atuais desses. A vantagem maior do coaching, é a orientação prática 
para os problemas do dia-a-dia em uma cooperação internacional. 
	  


