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COMO RESOLVER
PROBLEMAS DO LAB
COM GESTÃO DE
PROJETOS

CIÊNCIA É
IMPREVISÍVEL
ENQUANTO RESULTADO,
MAS SEUS PROCESSOS
PODEM SER
CONTROLADOS.

PARA QUEM É
ESSE EBOOK?
Construído por cientistas para cientistas, esse
eBook foi construído para você que enfrenta
problemas rotineiros na ciência e no laboratório,
e busca maneiras para organizar melhor a vida.

Você que se incomoda com falta de organização
ou tem curiosidade sobre como gerir melhor a
vida laboratorial, esse eBook foi pensado para
você.

Com insights vindos de metodologias de gestão,
o livro traz propostas de ação e métodos de
planejamento com a finalidade de reverter as
situações de adversidades apresentadas.

ÁGIL OU
TRADICIONAL?

A metodologia ágil é baseada em 12 fundamentos,
enquanto a PMBOK recentemente reformulou seus
princípios, também juntando 12 deles.

Assim, perguntamos a cientistas 12 problemas comuns aos
laboratórios e à ciência de uma maneira geral e reunimos
reflexões neste eBook.

Assim, utilizamos ambas as metodologias para refletirmos
como a gestão de projetos nos traz alguns insights para
lidar com esses problemas, comuns à realidade de pósgraduandos, pós-docs e chefes de laboratório.

Vamos lá?
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UM POUQUINHO SOBRE AS METODOLOGIAS

A metodologia ágil surgiu em 2001 visando o foco no usuário,
equipes auto-organizadas e maior capacidade de adaptação.
Na verdade, existem diversas metodologias ágeis, como SCRUM,
Kanban,

entre

outras,

sendo

que

todas

possuem

essas

características em comum.

Esse

método

carrega

consigo

uma

lógica

simples:

se

você

processos de maneira mais rápida e
barata, você consegue melhorar os níveis de produtividade.
consegue

conduzir

Então é mais uma questão de velocidade e simplicidade, do que
de controle sobre os processos, quebrando um grande projeto
em mini-projetos.

Mesmo tendo sido abundantemente adotada pela área da TI
para a geração de softwares, o método ágil, assim como o
PMBOK, pode ser aplicado em vários campos, sendo adaptáveis
para cada tipo de projeto — com as devidas restrições, claro.

No final do eBook vamos colocar algumas referências e vídeos
para você que quer saber mais. Enquanto isso, continue por
aqui.
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PEPINOS MAIS
COMUNS

NA PÓS-GRADUAÇÃO

“QUANDO EU
PRECISO COMEÇAR
A ESCREVER A
TESE?”

VEJA SEU
ORIENTADOR
COMO SEU
COLABORADOR

O1

O guia PMBOK ressalta a importância de criar um ambiente
COLABORATIVO com o seu time, através das diferentes
hierarquias. Todos os membros possuem um papel, que pode ser
direta- ou indiretamente ligado ao objetivo principal do
laboratório.

Então, qual o seu papel que você desempenha? E como isso se
encaixa no avanço e cumprimento das metas que você precisa
cumprir? Um entendimento comum sobre essas questões é
essencial para futuros auxílios, feedbacks e para ter um canal
de transparência efetivo. A ciência é crítica demais — conversar
com o orientador não é exposição e sim colaboração.

Para essa situação,

crie um cronograma com o orientador

para a tese ser feita de maneira planejada. Planeje-se por
semestres, calcule os riscos e marque os períodos que podem te
desviar do seu objetivo (conferências, férias, términos de
projeto). Na ciência temos muito mais imprevistos do que um
caminho linear — então conversar com o orientador desde o
início sobre possíveis impasses cria laços de confiança, tornando
o canal de comunicação mais transparente.

VEJA SEU ORIENTADOR COMO SEU COLABORADOR

O1

COMO O MÉTODO ÁGIL PODE
CONTRIBUIR?
O método ágil prioriza entregas pequenas e busca manter o
produto que está sendo desenvolvido sempre funcional. No
jargão das empresas digitais, onde o método nasceu, "a maior
prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e
adiantada de software e serviço com valor agregado". Essa
entrega contínua é feita por validações e testagens rotineiras
para corrigir rapidamente uma situação.

Agora pense: qual o ciclo dos seus experimentos? Semanais,
mensais, semestrais? É possível quebrar sua tese ou uma fase da
tese em pequenas entregas, para verificar a sua funcionalidade?
Seja durante a escrita ou em relação a experimentos, mantenha
interações constantes, mesmo que "não haja nada para mostrar".

Resultados negativos ou problemas no meio do caminho não
são motivo de vergonha; são questões a serem compartilhadas
e discutidas. Quanto mais cedo identificamos o erro, mais cedo
podemos traçar o caminho correto.

“MEU PROJETO NÃO
ESTÁ DANDO
CERTO, MAS AGORA
ESTÁ TARDE
DEMAIS PARA
MUDAR”

ACEITE
MUDANÇAS

O2

Você já se viu em um momento em que gostaria de mudar, mas
olhou para trás e pensou: como vou abandonar tudo o que fiz ou
construí até aqui? Quando esse pensamento vem, parece que
esquecemos o principal: onde queremos chegar. Muitas vezes
existe um senso comum que a realização de um trabalho ou
projeto necessita sempre seguir um caminho pré-estabelecido
onde mudanças são vistas como fracasso.

Mesmo o guia PMBOK, associado a uma gestão "mais

adotar
e abraçar a adaptabilidade e resiliência para aceitar
mudanças. De fato, a importância de saber quando é
tradicional" se renova e traz a ideia de que é necessário

necessário alterar o caminho, quando pivotar uma ideia ou até
mesmo mudar o escopo de uma parte do planejamento é
essencial para o sucesso de um projeto.

Tenha planos B, C, D...
Durante a criação do escopo do projeto, vale estabelecer
cenários alternativos e contar com a imprevisibilidade. Além
disso, crie checkpoints no seu projeto: quais são as etapas
críticas? Em que momentos você pode parar e pensar se deve
continuar no mesmo caminho ou não? Você também pode criar
uma lista para avaliar se o que conseguiu até o momento lhe é
satisfatório para continuar ou se adaptações são necessárias.

ACEITE MUDANÇAS
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COMO O MÉTODO ÁGIL PODE
CONTRIBUIR?
A metodologia ágil concorda com o PMBOK que mudanças são
positivas. A diferença entre as duas metodologias está mais na
velocidade da mudança do que no conceito em si.

O quão rápido seu projeto precisa se adaptar e mudar? Qual o
tamanho do esforço da mudança?

Outra diferença é que o PMBOK indica antecipar o quanto antes
possíveis alterações, enquanto a metodologia ágil está sempre
aberta, mesmo que em fases mais tardias do projeto, para
enxergar as mudanças necessárias. Detalhe interessante, é que
o método ágil recebe mudanças a partir do feedback de outras
pessoas. No caso de empresas, estas testam seus produtos com
usuários e coletam suas opiniões. No contexto científico, quem
pode te dar um bom feedback? Orientadores? Colegas de
laboratório? Bancas de qualificação ou acompanhamento de
tese?

Se precisar mudar, mude.
Mas sem culpa e mergulhe de cabeça.

“PESQUISA É MUITO
COMPLEXO,
DEMORA MUITO
TEMPO PARA SE
VER RESULTADO”

PARA GERAR
IMPACTO, É
PRECISO SABER O
OBJETIVO

O3

Todo cientista sabe: depois de uma pergunta respondida,
sempre surgem várias não respondidas. Isso pode gerar certa
ansiedade naqueles que gostariam de ver suas pesquisas
gerando frutos tangíveis.

Para gerarmos impacto, precisamos ter muito foco em um
determinado objetivo. E o impacto vai estar tanto alinhado ao
objetivo quanto ao método para alcançá-lo. Gostaria de
contribuir para a cura de uma doença? Então qual a única coisa
que você precisa fazer para chegar a este objetivo? Quer
ajudar a diminuir a mudança climática? Então pergunte-se qual
é seu foco. Não sabe qual o seu objetivo? Então volte uma casa.

Segundo o PMBOK, um dos fatores que precisa ser trabalhado é
a geração de valor. Que valor você busca entregar com o
método escolhido (ex.: publicação de artigos)? Qual o impacto

Entregar e ter foco no
valor que se quer entregar facilita tangibilizar o impacto da
sua pesquisa. Aqui, a palavra da vez é: teste. É possível
esperado e como é possível mensurá-lo?

entregar o mesmo resultado, porém mais simples? Muitos
acharam caminho na divulgação científica. E o seu, qual é?

PARA GERAR IMPACTO, É PRECISO SABER OBJETIVO
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COMO O MÉTODO ÁGIL PODE
CONTRIBUIR?

Nas palavras do método ágil, "o essencial é fazer entregas
frequentes com o software funcionando" e "realmente ser uma
empresa que colhe feedbacks constantemente". E o que isso
quer dizer para a ciência? Se sua área de pesquisa está, de
alguma forma, próxima da sociedade, você pode manter
contato com grupos que se conectam com sua pesquisa. Por
exemplo: imagine que seus experimentos buscam desvendar o
mecanismo pelo qual a ingestão de álcool pela mãe pode
causar problemas de desenvolvimento no feto. Já pensou em
conversar com as mães e pais que possuem filhos afetados pela
síndrome alcoólica fetal?

De fato, para enxergar um resultado mais tangíveis, talvez seja
necessário sair da esfera da academia e se conectar com as
dores daqueles que podem, um dia, ser afetados pela sua
pesquisa. Conecte-se, pense em soluções, faça pesquisas de
opinião, meça satisfação, caso seja esse seu objetivo!

“É MUITO DIFÍCIL
VER A APLICAÇÃO
OU O IMPACTO DO
MEU PROJETO NA
SOCIEDADE”

CADA PESQUISA
FAZ PARTE DE UM
TODO

O4

Curiosidade é uma das grandes impulsionadoras da ciência,
principalmente das ciências naturais. Observar e buscar explicar
fenômenos seguindo os passos do método científico é a base do
processo e muita observação e testagem é necessária. Cada
projeto científico é como uma gota no oceano: isolados não
significam muito, mas percebemos a força que um oceano tem,
não é?

O segredo do sucesso e continuidade de uma organização está
muitas vezes enraizada em sua cultura. A cultura organizacional
busca alinhar todos os integrantes ao mesmo objetivo, para que
cada indivíduo com suas ações sinta-se parte de um todo. Aqui
vai uma primeira reflexão: A qual Todo o seu projeto pertence?

E o que gestão tem a ver com isso? Parte do planejamento de

aderência do público alvo ao projeto. Um dos
princípios do PMBOK enfatiza o engajamento dos
stakeholders (partes interessadas) ao valor do projeto. Ou
um projeto é a

seja, após primeiros resultados do projeto, com feedback da
comunidade onde se insere, tem-se como prioridade a
aderência de parceiros e patrocinadores para garantir a difusão
do projeto. Já pensou onde buscar feedback, parceiros e
patrocinadores?

CADA PESQUISA FAZ PARTE DE UM TODO
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COMO O MÉTODO ÁGIL PODE
CONTRIBUIR?
Um dos pilares da metodologia ágil é a transdisciplinaridade. O
desenvolvimento do projeto não deve ser feito apenas pela
parte técnica, mas em conjunto com aqueles que estão
próximos dos afetados pelo projeto. Mesmo que às vezes
parece sem sentido, as perspectivas de pessoas com diferentes
vivências e backgrounds podem levar o projeto a caminhos
antes não imaginados. É assim que se faz inovação.

Envolver diferentes perspectivas em uma pesquisa traz um
enorme desafio:

a comunicação. Treinar um discurso que pode

ser entendido por qualquer pessoa aumenta as oportunidades
de um estudo impactar a sociedade, pelo simples fato de
permitir a difusão do conhecimento gerado.

Além disso, promova essa discussao entre seus pares, entre as
pessoas próximas a voce. Como envolver parcerios e
patrocinadores? Quem envolver? E em que momento do
projeto?

NOTA EXTRA
O artigo de Newig et al., 2019 publicado na revista
Environmental Society & Policy testa algumas formatos de
projeto e nível de envolvimento de não acadêmicos e os
compara ao nível de impacto na sociedade. Os autores também
verificam onde é melhor incluir atores não acadêmicos, se for o
caso. Vale a pena dar uma conferida.

“MEU ORIENTADOR
COSTUMA
DESCARTAR MINHAS
IDEIAS E EU SEMPRE
ACABO SEGUINDO O
CAMINHO QUE ELE
ESCOLHE”

ALINHE
EXPECTATIVAS

O5

Segundo o princípio 2 do PMBOK, criar um ambiente
colaborativo no ambiente de trabalho e com colegas de equipe
é essencial para que o canal de comunicação e a abertura de
fala sejam pontos comuns.

Para ir além de palavras bonitas,

a liderança do grupo, ou seja, o chefe do laboratório, precisa
ter essa consciência — inclusive na relação orientadororientado.

Temos que considerar também que orientadores possuem uma
experiência maior do que orientados e pode ter uma razão por
trás das decisões. Se os projetos são planejados e o objetivo do
laboratório é claro, fica mais fácil explicar e alinhar essas
decisões.

Vale sempre se perguntar se as ideias e caminhos
apontados e decididos pelo orientador se alinham
ao seu objetivo pessoal.

Entretanto, sempre há ambientes que são menos colaborativos.
Na ciência, não são incomuns relatos sobre competição acirrada
dentro do grupo, ao invés de haver união focando um objetivo
único. Isso vai contra a gestão de projetos.

Então, planejar brainstormings e fazer com que a própria equipe
analise ideias dos seus membros pode ser uma alternativa. Além
disso, verificar como feedbacks são dados e como é a
receptividade de ideias do grupo podem ser tarefas valiosas.

ALINHE EXPECTATIVAS
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COMO O MÉTODO ÁGIL PODE
CONTRIBUIR?
Já no contexto da metodologia ágil, é essencial construir e criar
projetos diante de indivíduos motivados, dando um ambiente e o
suporte necessário para que haja a confiabilidade entre todas
as partes.

Não somente, o método ágil funciona melhor em equipes que se
auto-organizam, promovendo a independência dos membros.
Tarefas são discutidas em reuniões curtas, por exemplo, a cada
duas semanas, e não existe um controle sobre elas dentro deste
espaço de tempo.

É claro que as "ideias do orientador" muitas vezes se referem a
questões de impacto de longo prazo e não a tarefas que cabem
em duas semanas.

Por isso a discussão prévia de checkpoints (como comentado no
capítulo 1) na pesquisa e o estabelecimento de uma visão e
objetivo claros no início do projeto podem ajudar a alinhar as
tomadas de decisão no meio do caminho.

No seu planejamento, inclua espaços de discussão e busque
entender como cada um no laboratório funciona. Empatia é
essencial para integração e alinhamento mútuo.

“NÃO CONSIGO
FAZER O MÍNIMO, O
BÁSICO. SE EU NÃO
BUSCAR A
PERFEIÇÃO, MEUS
TRABALHOS
SEMPRE VÃO SER
REJEITADOS"

FAÇA O SIMPLES
BEM FEITO

O6

A ciência nos exige muito.
Precisamos argumentar por A mais B como e por que chegamos
no resultado e interpretação que chegamos. A pressão pela
qualidade pode gerar uma busca pelo perfeccionismo.
Contudo, é crucial que metas e prazos sejam estabelecidos,
para finalizarmos aquilo que pretendemos, sem ter que fazer
"de qualquer jeito". Qualidade é essencial, mas foco é o guia.

Em qualquer entrega, existe sempre os que buscam perfeição e
os que buscam efetividade. Em projetos de pesquisa, não é
diferente. Você consegue distinguir o que é um trabalho
perfeito, do que seria um trabalho completo, que entrega
exatamente aquilo que precisa ser entregue?

De fato, pode ser um desperdício que haja uma entrega
buscando a perfeição, se o que a faz perfeita não for usado
completamente. Sendo assim, pergunte: o que de fato precisa
ser entregue? Qual a mensagem que se quer passar ou a
pergunta que se quer responder? E não deixe de conferir com a
equipe ou com o responsável pelo laboratório o que é e o que
não é necessário para se entregar o resultado esperado.

Segundo o PMBOK, é importante construir qualidade nos
processos segundo o contexto (ex.: nos laboratórios, protocolos
bem escritos e completos!), adaptando as entregas aos prazos
estabelecidos. Existem trabalhos que são quase poesias.
Existem aqueles que fazem a ciência girar. Qual é o seu?

FAÇA O SIMPLES BEM FEITO
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COMO O MÉTODO ÁGIL PODE
CONTRIBUIR?
A metodologia ágil trabalha com melhorias sendo feitas no
decorrer do projeto, enquanto a base do trabalho permanece
sempre funcional. Isso significa que o processo ágil visa
promover o desenvolvimento sustentável e orgânico do projeto
segundo o planejamento inicial.

Quem se preocupa com a qualidade do trabalho feito, muitas
vezes têm medo de ir a campo com um trabalho que
sabidamente não está em seu melhor desempenho. Isso não é,
porém, sinônimo de baixa qualidade. O que se tem na mão
pode ser simples, mas entrega o que é necessário.
A forma ágil de pensar ainda entende a "simplicidade" como
uma vantagem: ela permite testes e, com isso, economia de
tempo e recursos.

Pergunte-se: a sua hipótese precisa mesmo do equipamento
mais caro para ser inicialmente testada? A sua tese precisa
mesmo da consideração de todos os pormenores ou daquele
experimento a mais?

Se um trabalho parece sempre insuficiente, vá a campo, busque
feedback. Pode ser apenas seu olhar super crítico sobre a
questão.

ABACAXIS
ROTINEIROS

NA DIREÇÃO DO LAB

“NÃO TENHO
DINHEIRO PARA
REALIZAR
PESQUISAS, FALTA
FINANCIAMENTO”

USE O QUE TEM
AO SEU FAVOR

O7

É verdade.

Não dá para comparar o volume de financiamento de países
como o Japão, Coréia do Sul ou Alemanha com o financiamento
que o Brasil dedica à pesquisa.

Mas vale refletir se o que é investido, é bem utilizado. Não são
incomuns, por exemplo, pesquisadores que precisam correr no
final do projeto para acabar com verba ainda está disponível.
Existe, portanto, uma questão de gestão de projetos que precisa
ser desenvolvida?

A metodologia do PMBOK reforça que o pesquisador ou o grupo
do laboratório entenda e reconheça as limitações do sistema no
qual está atuando. Neste caso, algumas perguntas podem ser
válidas:
O experimento proposto é a única maneira de se responder
a pergunta de pesquisa?
É possível responder a pergunta em parceria, ao invés de
comprar um novo equipamento?
Os reagentes que busco, existem alternativas mais baratas,
nacionais e de qualidade, além das marcas que
normalmente utilizo?
Existem fundações, principalmente estrangeiras, que possam
ter interesse em minha pesquisa, para buscar um cofinanciamento?

USE O QUE TEM AO SEU FAVOR
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COMO O MÉTODO ÁGIL PODE
CONTRIBUIR?
O método ágil traz a ideia de redução de custos e perdas. A
otimização dos recursos se dá pelos curtos ciclos de atividade,
onde se testa rápido, verifica-se os erros e muda-se o curso de
conduta de forma ágil.

Projetos de pesquisa podem utilizar esta ideia como inspiração,
para que erros não sejam cometidos repetidamente e ter o
pouco dinheiro disponível desperdiçado.

Além disso, quantas pesquisas são desenhadas, já considerando
que o financiamento desejado pode não vir?

A pesquisa científica deveria ter fundos suficiente para não
"parar no meio". Mas enquanto brigamos por melhores
condições, pode ser possível pensar em experimentos mais
simples, que ainda promovam "a contínua atenção à excelência
técnica, bom desenho experimental e planejamento".

Dessa forma, a ideia desse método é criar um planejamento
através do que você tem disponível ao seu favor.

“A CIÊNCIA EXIGE
UMA DEDICAÇÃO
TOTAL, COMO SE
O LAB FOSSE
MINHA VIDA”

ESFORÇO VS DEMANDA, O8
É NECESSÁRIO?
As metodologias de gestão sempre valorizam a entrega, o
resultado de qualidade como medidor de performance. Os
processos pelas quais cada uma delas faz essa entrega, é que
as diferenciam.

No entanto, nenhuma metodologia vai levar à exaustão do
sistema: pelo contrário, elas sempre vão buscar a otimização
das tarefas. A visão sobre o cientista que dedica cada segundo
da sua vida para a ciência pode ser ainda muito viva, mas
dificilmente se encaixa no modelo atual de trabalho.

Aliás, pode-se inclusive fazer uma reflexão sobre quem difundiu
essa ideia, mas isso está fora do escopo deste eBook. Para as
metodologias de gestão, a PMBOK inclusive, o importante é o
foco no valor (quais os benefícios, vantagens, impacto) o projeto
vai trazer), gerado através de um sistema eficiente e otimizado.

Assim, pense: quais são as atividades, tarefas ou áreas do
laboratório que podem ser otimizadas? Que passos podem ser
eliminados ou digitalizados/automatizados?

Ou, por fim, as horas a mais, feriados e finais de semanas
dedicados à ciência estão trazendo valor para quem?

ESFORÇO X DEMANDA, É NECESSÁRIO?
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COMO O MÉTODO ÁGIL PODE
CONTRIBUIR?
Um plus do método ágil é seu foco na simplicidade. Durante o
crescimento e estabelecimento de uma carreira, enquanto ainda
somos estudantes, nos destacamos por fazer o "a mais". Somos
lembrados por nossa dedicação e proatividade.

Em um projeto, porém, a entrega de trabalho além do
demandado, pode trabalhar contra você. Em muitas situações,
simplicidade gera mais impacto do que complexidade.

Na ciência, argumentação, evidências e controles experimentais
são chaves. Mas cada artigo e projeto tem um foco específico e
desviar deste "porque é interessante", aumenta a ineficiência
das entregas. Às vezes a curiosidade científica age contra nós,
pois queremos fazer tudo, aprender tudo, saber tudo. Há de se
haver um balanço, para não levar nosso sistema à exaustão.

Simple is the new black.

Onde está seu foco e o que você realmente precisa/quer
entregar?

“O LABORATÓRIO É
SEMPRE UM CAOS.
UM DEIXA SEMPRE
PARA O OUTRO
FAZER AQUILO QUE
É NECESSÁRIO”

DIVISÃO DE
TAREFAS COM
EMPATIA

O9

Em qualquer grupo e equipe é essencial que haja um
planejamento, tanto para o lado das metas e objetivos, quanto
para as tarefas individuais. Essas tarefas precisam estar
alinhadas ao perfil do grupo: colaborativo? Individualista? Autoorganizável?

O método PMBOK se baseia em um ambiente colaborativo,
tanto dentro do time, quanto com atores externos. Equipes que
são transparentes quanto às atividades de cada membro e que
cujos indivíduos entender que fazem parte de um todo,
costumam ser equipes mais colaborativas.

Às vezes é difícil entendermos o que o outro está fazendo, seja
porque problemas permanecem existindo ou porque não vemos
o resultado esperado. Quando todo o time tem clareza sobre as
tarefas que devem ser cumpridas, sobre sua importância para o
funcionamento de todo o laboratório e sobre o que é necessário
para elas acontecerem, isso gera empatia e um senso de união.

DIVISÃO DE TAREFAS COM EMPATIA
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COMO O MÉTODO ÁGIL PODE
CONTRIBUIR?
O método ágil vai além da colaboração e indica que os
melhores projetos e soluções emergem de equipes autoorganizáveis.

Essas são equipes que não necessitam de supervisão ou alguém
que lhes diga o que fazer. Em um primeiro momento, pode ser
que a academia (ou grandes empresas) sinalize o oposto desse
conceito: é tudo pura hierarquia. Entretanto, é frequente a
ausência de organização dos membros do laboratório, enquanto
apenas "ordens de cima" são respeitadas.

Na perspectiva de um(a) chefe de laboratório, seria a hierarquia
interessante? Ou uma equipe que enxerga problemas e traz
soluções pode levar o laboratório a outro patamar? Na
perspectiva de um aluno ou pós-doc, em que grupo você
gostaria de estar?

Só uma observação: equipes auto-organizáveis também
chamam a responsabilidade para si e, por isso, são mais
empreendedoras. Seria o perfil de qualquer pessoa?

"GOSTARIA DE
TRABALHAR
MELHOR AS
COMPETÊNCIAS QUE
TENHO EM MEU
GRUPO"

CRESCENDO EM
EQUIPE
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Bons líderes:

1) ajudam seus colaboradores a crescer;
2) fornecem feedbacks construtivos;
3) conhecem seus colaboradores e adaptam as tarefas de
acordo com suas competências.

Além das competências individuais, trabalhar as competências
em grupo pode ser algo muito importante para o
desenvolvimento dos trabalhos exercidos no laboratório. Para
isso, é necessário mapear as competências de cada
colaborador, observar sua ações em campo e adaptar de
acordo com o percebido. Mais importante, é estar aberto a
mudanças e ter empatia, ao invés de julgar como incompetência
ou preguiça quando uma tarefa não é executada.

O livro "Descubra seus Pontos Fortes" escrito por psicólogos do
Instituto Gallup tem ajudado indivíduos e grupos a trabalharam
suas competências (inclusive no laboratório, na relação
orientador-orientado).

Voltando à visão do PMBOK, é essencial construir métodos de
feedbacks constantes, tanto individuais, mas também em
equipe, visando o azeitamento de relações e a busca do
crescimento do grupo.

CRESCENDO EM EQUIPE
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COMO O MÉTODO ÁGIL PODE
CONTRIBUIR?
De forma muito parecida com o PMBOK, as metodologias ágeis
promovem a criação rotinas de feedbacks e de aprendizado
para aprimorar mais ainda as competências individuais e em
grupo. Atenção à palavra "aprendizado".

Alguns gestores experientes ainda dizem que se você não
consegue refletir em qual foi seu aprendizado naquele período
de tempo (Uma ou duas semanas, por exemplo), você precisa
parar o dobro de tempo para refletir sobre seus aprendizados.

Aqui, a diferença entre os métodos talvez seja a frequência do
feedback, muito mais presente e iterativo nos métodos ágeis do
que no PMBOK.

Dessa forma, em intervalos regulares, é recomendado que a
equipe reflita sobre como se tornar mais eficaz e então refina e
ajuste seu comportamento de acordo esse planejamento.

"PRECISO GARANTIR
A ÉTICA E
BIOSSEGURANÇA NO
MEU LABORATÓRIO"

SEGURANÇA NO
AMBIENTE DE
TRABALHO
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Dentro do contexto da metodologia do PMBOK é muito
importante gerar valor em todos os âmbitos do seu laboratório.
Durante muito tempo a biossegurança foi negligenciada e a
ética laboratorial pouco discutida.

Atualmente, ética e biossegurança não são apenas uma
questão de proteção e valor, mas práticas que impactam
diretamente o resultado de uma pesquisa, ou seja, impactam o
valor gerado a partir de um laboratório. Desde a capacidade de
reprodutibilidade de experimentos até a confiança da
sociedade na ciência podem ser influenciadas pelas práticas
laboratoriais.

Assim, é essencial que ética e biossegurança sejam vistos não
como obrigação, mas como fundamento de uma boa ciência,
como gerador de valor para o pesquisador e para a sociedade,
que se beneficia do conhecimento e tecnologias gerados.

SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO
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COMO O MÉTODO ÁGIL PODE
CONTRIBUIR?
Criar um planejamento a partir de demandas e serviços
obrigatórios é imprescindível quando precisamos garantir a
estabilidade dentro de um local, ainda mais se for um
laboratório.

Por meio disso, para que seja possível garantir a ética e
biossegurança no laboratório, é essencial criar um planejamento
para os dos fatores.

Voltado para a biossegurança, tem-se palestras, cursos e
instruções/normas que poderiam ser aplicadas e revisadas de
tempo em tempo, a fim de gerar o máximo de conhecimento no
ambiente de trabalho.

No lado da ética, além do discernimento natural do que é certo
e errado, nota-se que é de bom intuito fornecer capacitações e
cursos voltados para a área da pesquisa e recursos humanoss.

"PERCO MUITO
TEMPO BUSCANDO
COTAÇÕES E
FORNECEDORES
PARA OS PRODUTOS
QUE PRECISO"

FAÇA USO DA
DIGITALIZAÇÃO
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No laboratório, costumamos repetir o que vem sendo feito há
muitas gerações de pesquisadores.

Porém, a digitalização dos processos não é só vantagem para
empresas e não é apenas sobre aumentar eficiência para gerar
lucro. É sobre transparência e ter mais tempo para aquilo que
máquinas não conseguem fazer e cabe a nós humanos: criar.

E as agências de fomento já entraram nessa: compras através
de marketplaces, por exemplo, onde a comparação de preços é
imediata e há uma grande concentração de fornecedores, são
aceitas pelas FAPs, CNPq, entre outras agências - desde que as
plataformas respeitem algumas regras básicas.

Além disso, marketplaces lhe ajudam a conhecer novos
fornecedores, diminuindo a dependência de grandes empresas
estabelecidas, principalmente quando estas não realizam um
bom atendimento e não entregam o que é esperado.

Quando as metodologias de gestão buscam eficiência, elas
visam tornar processos mais simples e facilitar nossa vida. Em
relação às compras, às vezes passamos horas atrás de
fornecedores, pois os itens necessários acabaram e precisamos
de tudo com urgência. Prever as compras no início do projeto
evita esse tipo de desgaste e perda de tempo!

FAÇA USO DA DIGITALIZAÇÃO
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COMO O MÉTODO ÁGIL PODE
CONTRIBUIR?
A metodologia ágil fala pouco sobre compras e recursos. Pela
sua origem no desenvolvimento de softwares, os recursos
necessários são adquiridos no início do projeto e são mais
relacionados a competências e serviços de infraestrutura, do
que quaisquer itens de consumo, por exemplo.

O que o método ágil pode nos ensinar é a pensar de maneira
mais simples — na tentativa de utilizarmos os recursos já
disponíveis, ao invés de depender do que necessita ser
adquirido.

Nosso grupo trabalha para que o pesquisador foque na ciência,
ao invés de se preocupar com burocracias e problemas
rotineiros, principalmente relacionados à compra.

Nós temos em nosso portfólio, serviços de gestão de compras,
gestão de projetos e um marketplace digital, totalmente
gratuito para pesquisadores.

Visite o iBench Market e marque um treinamento de compras
conosco. Dedique-se às grandes ideias e deixe a rotina do lab
conosco.

VOCÊ APRENDEU ALGO COM
NOSSO EBOOK?
Compartilhe com outros pesquisadores e ajude-os
também.

Para entender melhor como podemos te trazer mais
tranquilidade para conduzir seu laboratório, entre em
contato.

SAIBA ONDE NOS
ENCONTRAR
+55 21 98271-0963
IBENCH@IBENCH.COM.BR
IBENCH.COM.BR
IBENCHMARKET.COM.BR
IBENCHNOW
IBENCH
IBENCH TECNOLOGIA

