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• Liderar para vitória 
• O que um líder precisa? 
• Quem foi Sun Tzu? 
• A Arte da Guerra 
• No que consiste a vitória? 
• As 10 Lições do Sun Tzu 
• Analisando Exemplos de Liderança 



´ 

Temos um projeto 
desafiador e vejo aqui 
as melhores cabeças 
para torná-lo viável! 

Vamos trabalhar 
duro nesse novo 

projeto. 

Vamos 
surpreender! 



• Inspirar pessoas; 
• Saber servir; 
• Ter poder; 
• Conhecer seus objetivos; 

• Prover feedback; 
• Ter Inteligência Emocional. 

´ 



Sun Tzu foi um general chinês que viveu no 
século IV a.C e que no comando do exército 
real do Estado de Wu, acumulou inúmeras 
vitórias derrotando exércitos inimigos e 
capturando seus comandantes. 
 
Foi um profundo conhecedor das manobras 
militares, ensinando estratégias de combate 
e táticas de guerra. 

General Sun Tzu 



O rei Ho-Lu 
desafia o Sun 
Tzu a montar 
um exército 

com suas 
concubinas. 

Sun Tzu treina 
as concubinas, 
porém ordena 
decapitar as 
prediletas do 

rei. 

Sun Tzu 
consegue 

preparar o 
exército e 
torna-se 
general. 



Um Tratado 
Militar 

Possui 13 
capítulos 

Baseado em 
Práticas Reais 

Conceitos de 
Liderança 

Metodologia 
de Guerra 



1. Planejamento Bélico 
2. Empreendendo a Guerra 
3. Vencer Antes de Lutar 
4. Disposições das Tropas 
5. Forças Normais e Extraordinárias 
6. Ação Ofensiva 
7. Manobras Estratégicas 
8. As Nove Variáveis 
9. Movimentações 
10. Terreno 
11. Características do Terreno 
12. Territórios de Luta 
13. Agentes Secretos 

´ 



Segundo Sun Tzu, a única forma para prever o resultado de uma 
guerra é analisar a situação com base em 5 fatores: 

Lei Moral Clima Terreno 

Líder Métodos 

´ 



Caminho (Lei Moral) – A 
harmonia entre o povo e seus 
líderes de forma que todos estarão 
unidos na vida e na morte: “por 
que lutamos?” 

Clima – Abrange a interação de 
forças naturais (inverno / verão) 
e a conduta das operações 
militares de acordo com as 
condições climáticas. 

Terreno - Refere-se as distâncias, 
condições do terreno para 
disposição das tropas. Essa análise 
define oportunidades de vida ou 
de morte. 

Líder (Comando) – Engloba as 
qualidades do General; a virtude 
da sabedoria, integridade, 
disciplina, coragem e 
humanidade. 

Métodos - Impõe eficiência, 
controle de gastos, tropas, respeito 
à hierarquia, controle, atribuição 
de funções e suporte logístico. 

´ 



Vamos traçar um paralelo entre a antiga Arte da Estratégia de Guerra e o 
Gerenciamento de Projetos  no mundo atual. 



–

Sun Tzu diz: 
 
“A guerra tem importância 
crucial para o Estado. É o reino 
da vida e da morte. Dela 
depende a conservação ou a 
ruína do império. Urge bem 
regulá-la. Quem não reflete 
seriamente sobre o assunto 
evidencia uma indiferença 
condenável pela conservação 
ou pela perda do que mais se 
preza.” 

O Gerente de Projetos 
entende: 
 
Os projetos são de extrema 
importância para as organizações 
que direcionam seus investimentos 
nesse tipo de ambiente controlado. 
É fundamental que o Gerente do 
Projeto saiba conduzi-los da melhor 
forma possível. 



Sun Tzu diz: 
 
“O essencial da guerra é a vitória 
e não operações prolongadas. 
Quando ela demora a ser 
conquistada, as armas perdem o 
corte e o moral da tropa reduz. 
Quando atacar as cidades, a força 
do grupo estará exaurida.” 

–

O Gerente de Projetos 
entende: 
 
Um projeto precisa ser muito bem 
planejado antes de iniciada a 
execução, com riscos mapeados e 
estratégias de resposta muito bem 
definidas e estimativas mais 
realistas. 



–

Sun Tzu diz: 
 
“Conheça o inimigo e conheça a si 
mesmo. Assim, em uma centena de 
batalhas, você nunca correrá 
perigo. Quando se desconhece o 
inimigo, mas se conhece a si 
mesmo são iguais as suas 
oportunidades de ganhar ou 
perder.” 

O Gerente de Projetos 
entende: 
 
O “inimigo” de um projeto é tudo 
o que possa nos impedir em 
concluí-lo com sucesso. Escopo, 
custo, prazo, qualidade, riscos, 
alguns stakeholders, etc. 
Conhece-los e acompanhá-los de 
perto é de extrema importância 
para o sucesso do projeto. 



–

Sun Tzu diz: 
 
“Aqueles que dominam os verdadeiros 
princípios da arte militar não atacam 
duas vezes. Tudo termina já na 
primeira campanha. Não consomem 
suprimentos em vão, durante anos 
consecutivos. Fazem com que suas 
tropas subsistam às expensas do 
inimigo e poupam ao Estado os 
imensos gastos em que este incorre 
quando tem que transportar 
provisões para lugares distantes.” 

O Gerente de Projetos  
entende: 
 
É de extrema importância evitar 
o retrabalho. Custos com 
retrabalho não são considerados 
no orçamento de um projeto 
porque subentende-se que o 
método de gerenciamento de 
projetos empregado evitará esse 
retrabalho. 



–

Sun Tzu diz: 
 
“Digo que deves amar todos os que 
estão sob teu comando como se 
fossem teus filhos. Entretanto, não os 
transforme em crianças mimadas. 
Eles se tornariam mimados, se não os 
corrigisses quando merecessem. 
Embora cheio de atenção, de 
deferência e de ternura por eles, se 
não os dominares, eles se mostrarão 
insubordinados e reticentes em 
acatarem tuas ordens.” 

O Gerente de Projetos  
entende: 
 
A função de um verdadeiro líder 
é inspirar pessoas. O Gerente de 
Projetos é alguém que depende 
de pessoas para produzir 
resultados. Porém é essencial 
deixar claro o papel de cada um e 
cobrar para que os resultados 
sejam obtidos. Elogie, porém 
cobre. 



–

Sun Tzu diz: 
 
“Pode ser chamado de divino quem é 
capaz de vencer por modificar suas 
táticas de acordo com a situação 
inimiga pois, dos cinco elementos, 
nenhum é sempre predominante, das 
quatro estações, nenhuma dura para 
sempre.” 

O Gerente de Projetos  
entende: 
 
Mudanças são praticamente 
inerentes a qualquer projeto. O 
GP precisa ter papel consultivo e 
ao mesmo tempo prudente no 
controle integrado de mudanças. 
Caso identifique um cenário onde 
a mudança da sua tática de 
execução precise ser modificada, 
o mesmo deve refazê-la a fim de 
se obter o sucesso do projeto. 



–

Um dos stakeholders (parte interessada) do projeto solicita, 
durante a execução, que você retire uma tarefa a ser executada do 
seu projeto por achar desnecessária, alegando que a mesma é 
custosa e não agregará valor ao objetivo do projeto. Você já fez 
uma pré-análise e julgou que a tarefa continua relevante. Qual a 
primeira coisa que você deve fazer diante dessa solicitação? 
 
a) Ignorar o pedido e não realizar a mudança 
b) Informar o stakeholder sobre os riscos em não executar a 

tarefa. 
c) Executar a mudança imediatamente. 
d) Convocar o Comitê de Controle de Mudanças para avaliar e 

deliberar sobre a mudança. 



–

Sun Tzu diz: 
 
“Ciente de tuas capacidades e 
limitações, não inicies nenhuma 
empreitada que não possas levar a 
cabo. Decifra, com a mesma argúcia, o 
longe e o perto, para que o que se 
desenrola sob teus olhos seja idêntico 
ao que deles está mais recôndito.” 

O Gerente de Projetos  
entende: 
 
É preciso ser ético. Não se 
comprometa com o que não pode 
cumprir. Um líder precisa ser 
transparente em suas ações. 
Concessões não são moedas de 
troca, se ceder uma vez o “plus” 
se tornará obrigação. 



–

Sun Tzu diz: 
 
“Ao percorrer as fileiras de teu exército, se 
notares algum vazio, preenche-o. Se 
encontrares superabundância, reduz. Se 
perceberes algo alto demais, abaixa. Se 
houver algo excessivamente baixo, eleva. 
Procura a causa da degradação e extirpa-a 
pela raiz ” 

O Gerente de Projetos  
entende: 
 
É essencial saber delegar de forma 
coesa as tarefas do projeto à equipe. 
É preciso saber balancear a carga de 
trabalho da equipe. É preciso saber 
nivelar as alternâncias. Saber ouvir e 
filtrar as informações. Percorra as 
fileiras do seu “exército” e saiba 
enxergar os “pontos fora da curva”.. 



–

Em uma reunião o cliente faz duras críticas a uma determinada 
entrega que não foi realizada no prazo estabelecido. O Gerente do 
Projeto diz ao cliente que a culpa foi do seu time que não teve 
capacidade de concluir as atividades que gerariam essa entrega. O 
Gerente do Projeto tomou uma atitude correta?  
 
a) Sim 
b) Não 

 

O GP cometeu 2 erros: 
1 – Não acompanhou as atividades e não tomou      
medidas para que o prazo fosse cumprido; 
2 – Expôs a sua equipe, se eximindo da sua 
responsabilidade como líder. 



–

Sun Tzu diz: 
 
“No comando dos exércitos há sete males 
cruciais: 
I. Executar cegamente ordens tomadas na Corte; 
II. Tornar os oficiais confusos; 
III. Misturar regras próprias à ordem militar. 
IV. Confundir o rigor necessário ao governo do 
Estado e a flexibilidade que o comando das 
tropas requer. 
V. Dividir a responsabilidade. 
VI. Disseminar a suspeita, que engendra a 
desordem: um exército confuso conduz à vitória 
do inimigo. 
VII. Aguardar ordens em todas as 
circunstâncias.” 

O Gerente de Projetos  
entende: 
 
As cobranças da alta gerência não 
podem impactar no trabalho diário 
da equipe. É preciso deixar a equipe 
totalmente ciente de suas atividades. 
É preciso que cada tarefa tenha um 
único responsável.  Evite conflitos 
improdutivos e estimule a 
proatividade da equipe e das partes 
envolvidas. 



– “ ”

Sun Tzu diz: 
 

“Nomear um general é da alçada do 
soberano; decidir uma batalha cabe 
ao general. Um príncipe esclarecido 
deve escolher o homem que convém, 
revesti-Io de responsabilidades e 
aguardar os resultados.” 

O Gerente de Projetos  
entende: 
 
No momento em que o GP é 
nomeado e inicia o trabalho do 
projeto, ele é a pessoa que tem o 
poder de definir como o trabalho 
será executado. Procure 
trabalhar desde o início do 
projeto para deixar isso claro. 



–

Em uma reunião com a equipe do projeto, um assunto torna a 
discussão acalorada entre dois membros. Apesar da discussão ser 
bastante incisiva, os dois não se ofendem nem chegam a levantar o 
tom de voz. Nesse caso, o que o Gerente do Projeto precisa fazer? 
 
a) Pedir para todos se calarem. 
b) Encerrar e reunião até que os ânimos se acalmem. 
c) Solicitar a saída dos dois do projeto, já que esse tipo de atitude 

é inaceitável. 
d) Deixar a discussão fluir e buscar adicionar os demais 

membros da equipe, a fim de incluir outros pontos de vista 
sobre o problema. 



Capitão John H. Miller 
Filme: O Resgate do 

Soldado Ryan 

Baseadas nos ensinamentos do Sun Tzu 

William Wallace 
Filme: Coração Valente 

Steve Jobs 
Filme: Jobs 

Soldado Ryan.mp4
Coracao Valente.mp4
Steve Jobs.mp4


有问题吗？ 

Dúvidas? 
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