
nizacional e P2M - Project and Program Management, espe-

cialmente com o surgimento e o desenvolvimento de normas

direcionadas à maturidade das organizações com gestão de

projetos, programas e portfólios1. Alguns outros padrões,

como o guia PMBOK®, não definem claramente a ligação

entre projetos e estratégia.

A questão é que estes documentos não esclarecem es-

pecificamente as circunstâncias estratégicas, ações e conse-

qüências que eu chamo de núcleo lógico da estratégia e suas

premissas correlatas, resultando em algumas incoerências na

abordagem. Este artigo auxilia no esclarecimento das ligações

entre estratégia, programas e projetos, mobilizando diversas

perspectivas: epistemológicas, conceituais, metodológicas e

técnicas. Assim, abrimos a discussão sobre por que, em nossa

opinião, o P2M pode tornar-se um novo paradigma na gestão

de projetos e de programas. Este artigo deve ser considerado

como um trabalho de base. Ele está baseado em 30 anos de

trabalhos de pesquisa conduzidos no Centro de Pesquisas Cl-

MAP (Centro Internacional de Administração e de Análise de

Projetos), ESC Lille, França.

Estratégia - Gestão de/por projetos: formas organiza-

cionais para lidar com complexidade e irreversibilidade.

Nos últimos 40 anos, a gestão de projetos tornou-se

uma forma bem aceita de gerenciar organizações. O campo

da gestão de projetos evoluiu das técnicas e ferramentas de

pesquisa operacional para uma disciplina de administração

(Cleland, 1994; Bredillet, 1999). Diversos autores salientam

esta evolução na forma de gerenciar projetos: "este livro

rastreia o desenvolvimento da disciplina de gestão de pro-

jetos", escreve Morris (Morris, 1997). A gestão de projetos

torna-se a forma de implementar estratégias corporativas

(Turner, 1993; Frarne, 1994) e de administrar uma empresa:

". . . valor é adicionado implementando-se sistematicamente

novos projetos - projetos de todos os tipos, dentro da orga-

nização" (Dinsmore, 1999, ix). Gestão de projetos, a forma

de gerenciar projetos dentro da mesma organização (Mor-

ris, 1997), e Gestão por projetos, projetos como uma forma

de organizar toda a organização (Gareis, 1990; Dinsmore,

1999), são ambos bons exemplos desta tendência. Projetos

são uma forma de organização que situa a empresa em re-

lação a seu ambiente. Como os projetos são os vetores da

estratégia (Grundy, 1998), a gestão de projetos é a maneira

de lidar com as características do ambiente como um todo:

complexidade (Arcade, 1998), mudanças (Voropajev, 1998),

globalização, prazos, competitividade (Hauc, 1998). Assim,

com o auxílio da gestão de projetos, a gestão da estratégia

torna-se realmente a gestão da irreversibilidade (Declerck et

al., 1997), concentrando-se no projeto/organização/contex-

to/operação/contexto do ecossistema e seu gerenciamento

integrativo (Declerck et al., 1983).

Projetos, como processos estratégicos, modificam as

condições da empresa em seu meio ambiente. Por meio

deles, recursos e competências são mobilizados para criar

vantagens competitivas e outras fontes de valor (figura1).

Os fundamentos lógicos que formam as três corren-

tes proeminentes do pensamento da gestão estratégica

estão resumidos a seguir. A análise revela algumas asser-

ções concordantes, algumas similaridades entre pares de

estruturas e algumas contradições fundamentais entre os

diversos conjuntos de lógica. Uma vez que elementos-

chave das premissas fundamentais de cada corrente de

pesquisa apresentam contradições lógicas com as outras

duas correntes, uma estratégia derivada de uma integra-

ção destas perspectivas gera inconsistências no contexto

de atuação da empresa, nas suas premissas sobre desen-

volvimento estratégico e nos seus arranjos administra-

tivos. Como as circunstâncias se alteram, uma empresa

pode ser submetida a uma mudança no núcleo lógico

ex. OPM3® (Organizational Project Management Maturity Model, PMI®),
e a ligação entre estratégia, programas e projetos (ex. Managing Successful

Programmes (MSP, APM Group), NASA 7l20-5a, Project & Program Mana-
gement for Enterprise Innovation (P2M, PMCQ), ou estratégia e projetos

(ex. Prince2™ (PRojects IN Controlled Environments, Grupo APM)

á algum tempo que percebemos a necessidade

de esclarecer as ligações entre maturidade orga-



Figura l . Gerenciamento estratégico.

da estratégia a fim de manter a consistência

entre sua estratégia e seu contexto estratégico.

Quando uma mudança se faz necessária, a em-

presa deve superar a inércia estrutural, a inércia

competitiva, o momento organizacional e sua

lógica atual de gestão, a fim de manter a con-

sistência interna.
Um desafio persistente no campo da ges-

tão estratégica é decidir qual ferramenta teórica

utilizar para descrever ou prever circunstâncias

estratégicas, ações e conseqüências. Como ex-

plicou Rumelt (1979), os tipos de situação que

demandam pensamento estratégico e análise
são aqueles que são mal estruturados e, além

disso, são difíceis e ambíguos. Rumelt disponi-

biliza quatro testes para identificar teorias es-

tratégicas efetivas. (1) O teste de consistência

de metas demanda uma teoria para especificar

metas primárias e para evitar objetivos inerente-
mente conflitantes. (2) O teste estrutural requer

uma teoria para distinguir fatores importantes

dos não-importantes e para definir subproble-

mas críticos que devem ser resolvidos. (3) O tes-

te de competência necessita de uma teoria para

disponibilizar formas para utilizar a experiência

profissional da organização, recursos e compe-

tências para solucionar assuntos críticos. (4) O

,teste de viabilidade requer uma teoria para pro-

porcionar uma expectativa razoável para que

resultados esperados possam ser alcançados se
a teoria for aplicada apropriadamente.

Utilizamos o termo núcleo lógico para des-

crever os princípios de composição e premissas
de uma teoria estratégica que responda direta-

mente a esses quatro testes. Conceitualmente

'núcleo lógico' é um termo genérico como 'hi-

pótese'. Assim como uma hipótese alternativa

pode ser considerada, o núcleo lógico vinculado
a uma estratégia específica pode ser compara-

do a diferentes núcleos lógicos de perspectivas

alternadas a fim de identificar similaridades e

diferenças das premissas enraizadas nas estraté-

gias. Em outras palavras, um núcleo lógico é um

conjunto de princípios articulados que especifi-

ca objetivos estratégicos, estruturas, competên-

cias e expectativas para o sucesso.

Premissas envolvendo o núcleo lógico da
estratégia descrevem os fatores e relações que

explicam as conseqüências esperadas das esco-
lhas estratégicas e ações de uma empresa. Um
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Faculdade de Adrmn -
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núcleo lógico expressa com clareza o fundamento lógico

para estruturar problemas estratégicos desestruturados.

Ela é aplicada dentro de um contexto compactuado no

qual as empresas criam várias condições externas que elas

enfrentam (Weick, 1995). Os critérios de Rumelt viabili-

zam um exame sistemático da utilidade do núcleo lógico,

bem como de seus elementos específicos de conteúdo.

Os criadores conceituais de pelo menos três correntes de

pesquisa (i. e., visões da empresa baseadas em recursos,

hipercompetição e estratégias de alta velocidade e teorias

sobre ecossistemas/caos) articularam o núcleo lógico de

suas idéias com suficiente consistência e explicitude, de

modo que estas teorias vão, sem qualquer erro, ao en-

contro dos testes de Rumelt.

Três lógicas de ! :is,..em "relação
3 íiSí.iVí s.';.' -—V.,

1

Os núcleos lógicos são descritos como conjuntos se-

parados de premissas, já que os defensores de cada uma

destas perspectivas argumentam que o fundamento con-

ceituai de sua abordagem é único. Nós rotulamos cada

núcleo lógico para refletir a linguagem central e as idéias

apresentadas pelos líderes em reflexão em cada área. Vi-

sões de empresa baseadas em recursos identificam aquilo

que denominamos lógica de capacitação. Perspectivas de

hipercompetitividade e de alta velocidade personificam a

lógica de guerrilha. Visões baseadas na teoria de ecos-

sistemas e do caos incorporam uma lógica de complexi-

dade. Um resumo dos princípios personificado em cada

núcleo de lógica é fornecido na tabela 1 .

Lógica, de, aipticítíiçÃú

A lógica de capacitação reflete a premissa geral que

uma empresa irá superar outra se possuir habilidade su-

perior para desenvolver-se, e utilizá-la para proteger suas

competências e recursos elementares. Barney (1991,

1995), por exemplo, enxerga a empresa como uma com-

posição de recursos que viabilizam certas capacidades,

opções e realizações. Prahalad e Hamel (1990) retratam

as competências centrais como fundamentos para a cria-

ção do futuro. A ênfase está nas capacidades internas

que possibilitam à empresa criar e explorar oportunidades

externas e desenvolver vantagens sustentadas quando

empregadas com compreensão e destreza.

Autores-chave: Barney (1991, 1995), Conner (1991),

Prahalad e Hamel (1990), Hamel e Prahalad (1993, 1994),

eWernerfelt(1984).

empresas com hipercompetição e alta velocidade. A ló-

gica de guerrilha afirma que uma empresa irá superar

outra se estiver mais qualificada para romper rápida e

repetidamente a situação atual para criar uma base sem

precedentes e não-convencional para competição. A hi-

percompetição é caracterizada pelas intermináveis mu-

danças de vantagens competitivas (p.ex., mudar de jogo

de damas para basquete e depois pôquer) e mudanças

radicais das relações com o mercado (p.ex., de competi-

dores para aliados aos objetivos da empresa). Diferente

da visão baseada em recursos, em que o pensamento

estratégico sobre alta velocidade não é sustentado pelas

forças existentes, e sim por condições atuais de repetidas

rupturas, incluindo o posicionamento estabelecido pela

própria empresa, para reconfigurar relacionamentos e re-

alidades. Isso capacita a empresa a formar repetidamente

novas vantagens competitivas, ainda que temporárias,

baseadas em diferentes regras e diferentes combinações

de patrimônio do que do padrão existente. Como defen-

de Collis (1994), uma vez que o valor da capacida-

de organizacional depende do contexto e já que as

empresas possuem formas diversificadas de alterar

o contexto, o campo estratégico jamais será capaz

de identificar uma vantagem competitiva verdadei-

ramente sustentável. A lógica de guerrilha vai um pas-

so adiante ao afirmar que, se mudanças radicais podem

criar uma vantagem temporária uma vez, o sucesso pode

ser baseado numa série de surpresas radicais. Estratégias

de hipercompetitividade minam as vantagens atuais in-

tencionalmente e alteram drasticamente contextos de

mercado para proporcionar um vigor adicional a diversos

caminho para a competitividade. Estas estratégias saltam

as fronteiras e perspectivas convencionais para repetida-

mente redefinir a arena competitiva. Quanto mais aveni-

das houver para uma empresa assumir vantagens com-

petitivas, tanto mais imprevisíveis se tornam suas ações

| estratégicas.

Autores-chave: D'Aveni (1994), Collis (1994), Chakra-

j varthy (1997), Eisenhardt (1989) lansiti (1995), Tapscott

(1996), eD'Aveni(1995).

Um segundo núcleo lógico molda o pensamento ge-

rencial estratégico que foi alcançado em pesquisas sobre

Um foco emergente no pensamento estratégico é de-

rivado de pesquisas feitas com negócios em ecossistemas

| e teoria do caos. Estas perspectivas afirmam que o suces-

| só estratégico é uma função do talento da empresa para

desenvolver-se em sistemas dinâmicos não-lineares que

dependem do feedback de uma rede e de relacionamen-

tos emergentes. Além disso, estratégias efetivas deman-

dam uma mistura de competição e cooperação. Relações

paradoxais, feedback positivo e negativo e tensões di-
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nâmicas enraizadas entre vários atores e processos, bem

como entre uma empresa e seu contexto, são elementos

fundamentais da lógica de complexidade. A estratégia é

reconceituada para representar estilos de processos que

criam atrativos, facilitam fluxos desejáveis, geram siner-

gia, integram subsistemas, capitalizam em comunidades

e simultaneamente eliminam falhas e reduzem a entropia.

Noções tradicionais sobre vantagens competitivas não su-

portam muito o peso da lógica de complexidade.

As aplicações da lógica de complexidade nos negó-

cios, tal como as organizações autodidatas (learning or-

ganizations) (Senge, 1990b) e ecologia (Boeker, 1991) são

mais familiares a diversos gerentes do que as sublinhadas

raízes conceituais da teoria da complexidade. O recente

trabalho de Stacey (1995, 1996), Levy (1994), McDaniel

(1997), e McDaniel e Walls (1998) está tornando o link

conceituai mais visível no campo da estratégia. Ele explica

que sistemas complexos são inerentemente imprevisíveis

e fundamentalmente desconhecidos e realça as implica-

ções das relações não-lineares e a coexistência de forças

paradoxais. Estes pesquisadores reconhecem que a lógica

de complexidade significa um reposicionamento formal,

estruturas hierárquicas com auto-organização, magnifi-

cando mais do que obscurecendo diferenças individuais e

pondo o foco nas relações, na comunidade, nos padrões

e no relativismo.

Autores-chave: Senge (1990a, 1990b), Stacey (1995,

1996), Boeker (1991), Levy (1994), Moore (1993, 1996),

Kauffman (1992), McDaniel (1997), McDaniel e Walls

(1998), Waldrop (1992) e Wheatley (1994).
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modos fundamentais de

Cada organização atua segundo dois modos fundamen-

tais: 1} um modo operacional ajudando na exploração de

vantagens competitivas e na posição atual no mercado e

proporcionando lucros e renovação ou crescimento de re-

cursos e 2) um modo empreendedor, ou modo de pro-

jeto, focando na pesquisa de novas posições e novas van-

tagens competitivas, consumindo dinheiro e recursos. Para

assegurar sua sustentabilídade e desenvolvimento, todas as

organizações devem combinar ambos os modos (Declerk in

Ansoff, Declerk, & Hayes, 1976). Assim, devemos enfrentar

dois tipos de atividades e eu gostaria de propor a dicotomia

de operações versus projetos (tabela 2). Projetos realçam

as características principais destas atividades. Foquei nestes

dois tipos, embora na realidade a atividade em si possa ser

uma mistura destes dois tipos.

Lógica de capacitação

• Recursos de nível superior conduzem a
realizações que sustentam as vantagens
competitivas.

• A interdependência complementar pro-
move realizações superiores.

• A seletividade fomenta interdependência
interna e facilita a adequada alimenta-
ção dos principais bens e competências;
da organização.

• A aplicação criativa das forças existentes
para novas situações promove posições
futuras desejáveis.

• A proteção contra imitação ou apropria-
ção é essencial para dar sustentação a
uma posição competitiva desejada.

• O equilíbrio evolucionário é uma situa- •
cão i

Lógica de guerrilha

Todas as vantagens competitivas
são transitórias.

O desequilíbrio deveria ser inicia- i
do deliberadamente, freqüente-
mente e imprevisivelmente p-ara
criar uma série de vantagens
temporárias.

Ligações descompromissadas
viabilizam ações mais rápidas,
agressivas e inteligentes que de-:

flagram o desequilíbrio.

Uma vez que o ciclo de vida para
cada solução é curto, os benefí-
cios devem ser auferidos rapida-
mente.

A agilidade depende da anteci-
pação e do crescimento de pá-

Figura 2. Diversas situações e práticas gerenciais,

Lógica de complexidade
Um ecossistema corairnitário j
saudável é um pré-requisito para
sobrevivência.

Sistemas sociais são não-lineares
e determinísticos, então as con-
seqüências naturais determinam
padrões sustentáveis para os re-
sultados estratégicos.

A influência é obtida pelo enten-
dimento e manipulação de forças
intrínsecas e dos atrativos que
criam ordem no ecossistema.

A transformação é implacável.

A auto-organização deflagra a
transformação.

Tabela l. Resumo dos princípios que moldam os três núcleos lógicos no campo estratégico.

www.mundopm.com.br
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A conseqüência disso e o reconhecimento de várias
situações gerenciáveis (desde operações a projetos/pro-

gramas complexos) envolvendo a utilização de diferentes

práticas gerenciais (figura 2).

Operações

Atividades em curso e repetitivas, propensas a influên-
cias por inúmeros fatores. Os fatores de influência são
principalmente internos (endógenos), mais do que am-
bientais, e eles podem ser manipulados pelo gerente de
operações. Os fatores ambientais explicam somente uma
pequena parcela da flutuação das saídas. Os inputs apre-
sentam variações randômicas. É possível medir e estimar
as probabilidades associadas a estas variações. A varia-
ção dos inputs pode ser tornada estaticamente estável.
Efeitos futuros podem ser previstos com uma margem
de erro especificada. Variações não-usuais advindas de
perturbações externas à operação resultam em pena-
lidades leves e jamais a desastres. Operações são pro-
cessos reversíveis: perturbações podem ser detectadas,
a natureza destas causas pode ser identificada e estas
causas podem ser erradicadas. A reversibilidade das ope-
rações pode ocorrer dentro de limites economicamente
aceitáveis. As operações podem interagir com as ações
do observador.

Projetos (assume-se aqui que são atividades
empreendedoras gerenciadas pelo uso da

"forma" de projetos.)

Atividades não-repetitivas (um tiro). As decisões são ir-
reversíveis. Projetos são sujeitos a múltiplas influências.
As influências principais vêm do ambiente (exógenas) e
podem variar consideravelmente. O decisor não pode
negociar um importante número de variáveis (variáveis
exógenas). É muito difícil medir os efeitos ou estas influ-
ências. Geralmente o projeto não está em estabilidade
estatística e não é possível associar as probabilidades aos
efeitos que uma pessoa tenta medir. Uma decisão " ruim"
e/ou uma influência não-controlável de um.evento maior
pode conduzir a um resultado catastrófico.

Para resumidas operações envolvem:
Ações planejadas
Atores mascarados
Processos
Racionalidade
Algoritmos
Sem histórico
Cooperação
Estabilidade e sentimento de segurança

Projetos envolvem:
Ações criativas
Atores desmascarados
Prática
Pára-racionalidade
Mosaico
Histórico
Confrontação
Riqueza, ambigüidade, instabilidade
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Ligando a ore *« seu
ambient

Agora faz sentido verificar a forma como uma organi-

zação está conectada a seu ambiente. Podemos definir a

estratégia com a função de conexão entre a organização

e seu ambiente (Ansoff, 1975). Se considerarmos o modo

operacional de atuação, a questão é otimizar o desempe-

nho da função de penetração estratégica da organização

em seu ambiente e otimizar o seu desempenho interno.

Por outro lado, no modo empreendedor de atuação, a

questão é observar as oportunidades de expansão e/ou

de diversificação e/ou de reconfiguração, escolhendo,

entre um leque de possíveis estratégias a função mais

efetiva, e selecionar, entre um conjunto de estruturas or-

ganizacionais possíveis, a mais eficiente.

Deste modo, os problemas em cada caso são quan-

titativos e qualitativamente muito diferentes. Vamos for-

malizar o problema:

• Para atividades operacionais: dada uma função estra-

tégica f() e uma função organizacional g(), maximize a

função de conexão Cx, mediante as restrições B = {b1,

..., bn} fornecidas;

• Para atividades empreendedoras: dado um conjunto

aberto F() = (f1(), ..., fk(),...} de possíveis funções estra-

tégicas e outro conjunto aberto G() = (g1(), ..., gj(),...}

de possíveis funções organizacionais, faça o que for

melhor para alcançar os objetivos, escolhendo uma

função estratégica f() e uma função organizacional g(),

com base num conjunto aberto de restrições B = (b1,...,

bk,...} usualmente mal estruturadas e envolventes. F()

e G() estão abertas na medida em que elas englobam

não somente o que se conhece, mas potencialmente o

que é desconhecido no momento. O problema é mais

complexo por causa da incerteza (diferente de associar

probabilidades a riscos num ambiente estatisticamen-

te estável) do par projeto/ambiente considerando, por

exemplo, abastecimento, demanda e tecnologia e por

causa da instabilidade do par projeto/ambiente consi-

derando a dinâmica das ligações que os associa.

Organização Ambiente

Um ecossistema é definido como "o complexo de

uma comunidade de organismos e seu ambiente (bio-

diversidade) operando como uma unidade ecológica"

(dicionário Merriam-Webster). Aqui a biodiversidade é o

ambiente incluindo o contexto do subsistema. Este é de-

finido de acordo com critérios pertinentes por decisores

e/ou gerentes de projetos. Naturalmente que ambiente e

contexto existem somente em sua relação dialética com a

organização, operação e projeto. Perturbações aparecem

e atingem sua massa crítica dentro do contexto. Choques

e desestabilizações macro surgem dentro do ambiente.

Figura 3. Dois modos de ligação (operacional e projeto/empreendimento)
entre uma organização e seu ambiente.

Figura 4. Operação/organização/contexto do ecos-
sistema e contexto do projeto/organização,

Considerando o aspecto dinâmico do projeto/contexto

do ecossistema, podem ser formuladas três proposições:

1. Um projeto tem início com uma simulação e continua,

então, com séries de simulações;

2. Um projeto é um local para gerações espontâneas de

feedbacks positivos;

3. Um projeto é uma dialética 'complexificação/descom-

plexificação'.

A dinâmica completa do ecossistema e a informação

gerada podem ser representadas como segue:
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e ir-; :íe de

O problema da integração entre os dois modos de atuação

e o mapeamento de um no outro está evidente. Este proble-

ma é caracterizado pela alocação de recursos entre operações

(gerando lucros*e equilíbrio) e projetos (riscos e incertezas),

pelo risco de deterioração de atividades existentes face a no-

vas atividades que surgem, pelos novos tipos de atividades

que são executadas na estrutura organizacional antiga e pelas

modificações que estão por vir nas novas atividades e serão

executadas na mesma estrutura organizacional.

Duas perspectivas distintas, porém complementares,

podem ser consideradas:

1. Uma perspectiva de sincronismo em um período curto

de tempo durante o qual o gerente deve lidar com a

coexistência de operações e de projetos e durante o

qual estes dois tipos de atividades não estão se alte-

rando significativamente;

2. Ufna perspectiva diacrônica durante a qual atividades

empreendedoras estão se alterando gradualmente ou

dramaticamente e interagem com atividades opera-

cionais num processo de modificação mútua.

Daí pode derivar duas premissas fundamentais: por

questões de retorno e de lucratividade (desempenho)

1. É necessário que um projeto transforme-se numa

operação;

2. O modo gerencial e comportamental dos gerentes

precisa mudar de acordo com o tipo de atividades.

Muito freqüentemente a transformação de um pro-

jeto numa operação envolve a descontinuidade (i.e.,

mudança de um gerente de projetos para um gerente)

e continua com a evolução de algumas características (fi-

gura 6),

Figura 4. Processo de transformação integrativa: evolução do modo empreendedor para operacional.
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A fim de generalizar com muita simplicidade e quase

que metaforicamente, a gestão de um portfólio de proje-

tos e operações irá envolver um curto período de tempo

no qual a soma dos fluxos de caixa gerados pelas opera-

ções e projetos é positiva; durante um longo período de

tempo a soma dos fluxos de caixa (descontado da soma

ou integração das partes) será maximizada (perspectiva

da otimização) para superar um percentual mínimo (com-

portamento mínimo satisfatório).

É claro que o gerenciamento estratégico é muito mais

do que somente a soma do gerenciamento operacional e

empreendedor: aqui, mais do que em qualquer lugar, o

todo é maior do que a soma das partes.

Como citado anteriormente:

"Projetos, como processos estratégicos, modificam as

condições da empresa em seu ambiente. Através deles,

recursos e competências são mobilizados para criar van-

tagens competitivas e outras fontes de valor."

Como recursos são facilmente compartilhados por

muitas organizações, as competências organizacionais

são as variáveis relevantes de maior importância. Assim,

através dos processos ou projetos da organização, ações

passadas são atualizadas como experiência; ações presen-

tes revelam e comprovam competências; ações futuras

geram e experimentam novas competências (Lorino e Ta-

rondeau, 1998). Competências (tanto individuais, quanto

organizacionais) estão na fonte da vantagem competitiva

e de geração de valor.

Gostaria inicialmente de comparar algumas caracte-

rísticas de grupos e de equipes. Wenger, McDermott &

Snyder (2002, p. 142) realizaram uma comparação entre

diversas formas de equipes organizacionais: comunida-

de de prática, grupo de trabalho formal, rede informal e

equipe de projetos. Há algumas diferenças fundamentais

entre equipes de projetos, comunidade de prática, e Ba,

plataforma para o processo de criação de conhecimentos

(Nonaka, Toyama, e Byosiere em Dierkes, Berhoin Antal,

Child, & Nonaka, 2001, pp. 491-517). Elas estão resumi-

das na tabela 4.

Para entender a especificidade criada pelo ambiente

do projeto e pela equipe de projetos tanto quanto se fala

em aprendizado, vamos sintetizar algumas das perspecti-

vas-chave (tabela 5).

Tabela A. Colocando times de projeto, comunidade de prática e Ba em perspectiva.
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Tabela 5. Síntese de duas perspectivas considerando Gestão do Conhecimento, Aprendizado Organizacional e Organizações
Autodidatas (Learning Orgonizatíons).

A partir desta tabela, torna-se claro que projetos,

como tal, são organizações de aprendizado ou locais

para aprendizado. Projetos, através da forma como atua

o time de projetos (prática), são locais privilegiados para

o aprendizado: tais aprendizados baseados em projetos

precisam integrar as duas perspectivas (modos de atua-

ção 'Ter' e 'Ser' ou 'operações' e 'projetos') na medida

em que há uma necessidade de uma mistura de aprendi-

zado criativo ou exploratório e de aprendizado aplicativo

ou exploratório (Boisot, 1998, p. 116). Tendo em men-

te a necessidade de eficiência e efetividade, um time de

projetos atua como uma estrutura temporária, gerando

inicialmente informação e criando conhecimento (adicio-

nando complexidade) com muitos graus de liberdade, e

então os aplicando (redução de complexidade) nos está-

gios primários de um projeto. Naturalmente, o nível de

conhecimento em criação irá depender da natureza do

sistema projeto/organização/ambiente. Alguns projetos

de construção requerem um pequeno volume de criati-

vidade, enquanto outros, num contexto diferente, irão

requerer uma porção maior.

Em um tema mais amplo, esta prática é tão fascinan-

te no âmbito dos projetos precisamente porque todos os

novos times de projetos precisam resolver um único di-

lema: em que grau estão disponíveis informação/conhe-

cimento para concluir o projeto baseado na experiência

passada, processos históricos repjicáveis, etc., e em que

grau deve ser adquirido todo o conhecimento e aprendi-

zado ou "emergir" como resultado da natureza única das

atividades de projetos.

Na prática, a conseqüência é desdobrada. Por um

lado, focando no lado "Ter", há uma necessidade de al-

guma forma de conhecimento - guia, melhores práticas,

normas, etc. - no nível do indivíduo, do time e da organi-

zação. Os desenvolvimentos de programas de certificação

profissional, bem como dos modelos de maturidade, são

importantes nisto. É importante identificar que tais nor-

mas devem ser vistas como amplos construtos sociais e

desenvolvem facilidade de comunicação e de confiança

dentre aqueles que estão adotando-as, mas sua evolução

está alinhada com a experiência auferida pelos usuários,

ou por que novos desenvolvimentos ou práticas são vitais

para evitar qualquer sucateamento (Bredillet, 2002). Por

outro lado, no lado do "Ser", a necessidade de maior

competência criativa (i.e., algumas certificações profissio-

nais estão incorporando características pessoais), estrutu-

ras flexíveis (i.e., emprego de regras para metas) e orga-

nização estrutural para capacitar o compartilhamento de

experiências é fundamental.

Considere agora a organização do aprendizado e as

necessárias estruturas de suporte. Cada organização que

realiza projetos e programas possui características pró-

prias. Cada uma deve elaborar seu próprio sistema para

organização do aprendizado. Sendo consciente da espe-

cificidade dos projetos e tendo clareza sobre a relevância

das premissas assumidas quanto a conceitos, métodos,
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ferramentas e técnicas disponíveis, isso deveria certa-
mente ajudar na concepção de um sistema apropriado

para a governança e eficiência da gestão de projetos e

programas e para a efetividade da implementação da es-

tratégia.

Governança da de e

Como enfrentar estes diversos núcleos de lógica es-

tratégica e situações de gerenciamento? Para poder res-

ponder 'parcialmente' esta questão, foi desenvolvido um

modelo (e continua a ser desenvolvido) de acordo com

um processo fortemente heurístico. Cada atividade de

pesquisa ou de consultoria trouxe e continua trazendo

sua contribuição. Apesar disso, antes de introduzir o meta
método (método MAP), vale a pena escrever algumas pa-

lavras para realçar teorias nas quais isso está enraizado,

mesmo que algumas delas sejam uma justificativa a pos-

teriori. A governança na gestão de projetos é entendida

aqui como os sistemas de gestão de projetos que permi-

tem atuar e responder às demandas de um amplo espec-

tro de stakeholders para níveis de confiabilidade e de-

sempenho de elevado crescimento. Aqui, a governança é

baseada em dois critérios: confiabilidade e desempenho.
A confiabilidade é fomentada através da transparência e

o desempenho é promovido pela responsabilidade e por

tomadas de decisões responsáveis.

De acordo com uma perspectiva sistêmica, transpa-

rência e tomada de decisões envolvem o acesso às infor-

mações, ao conhecimento tácito ou explícito, berrteomo
ao entendimento do contexto, aos diferentes parâmetros

e variáveis, sua interação e condições de mudanças. As-

sim, podemos_ considerar que há uma ligação sistêmica

e dinâmica entre governança, transparência & tomada

de decisões e informação, conhecimentos, aprendizado

e entendimento num dado contexto e sob determinadas

condições.

Este meta método está bem fundamentado em sóli-

das estruturas organizacionais teóricas. Com uma pers-

pectiva de governança de gestão de projetos, podemos

afirmar que o meta método (denominado método MAP)

está pronto para definir uma estrutura conceituai que:

• Proporcione um local privilegiado para indivíduos, ge-

rentes de projeto e stakeholders para agir e aprender.

Tal aprendizado no ambiente do projeto deve integrar

as duas perspectivas, na medida em que haja uma
necessidade de mistura de aprendizado criativo ou ex-

ploratório e a aplicação ou aprendizado exploratório

(Boisot, 1998, p. 116). Tendo em mente a necessida-

de de eficiência e de efetividade, um time de projetos

atua como uma estrutura que se dissipa no tempo

(Declerck, R., Debourse, & Declerck, J., 1997, p. 207),

gerando primeiro uma entropia (que é o conhecimen-

to), criando conhecimento em vários graus de liberda-

de, e então os aplicando (redução da entropia através

da redução da complexidade, Boisot, 1998, p. 67-68)
nos estágios primários de um projeto;

• Facilite esta prática através de um meta método espe-

cífico, sendo um dos paradigmas realçados aquele em

que haja uma co-evolução entre sujeito/ator/pesqui-

sador/estudante e seu ambiente. Isso engloba a inse-

parabilidade entre o sujeito e o objeto neste processo

de observação/ação. Esta observação/ação é relativa a

uma cognição epistemo-praxeológica através de uma

corrente de observação (percepção do que é verda-

deiro ou falso - subjetividade epistemológica), uma

corrente de decisão (tomada de decisão fundamen-

tada ou não-fundamentada - subjetividade pragmáti-

ca) e um efeito corrente (realização da ação viável ou

inviável - subjetividade praxeológica). Esta cognição

epistemo-praxeológica envolve a subjetividade parcial

e a objetividade parcial, congruentes com nossa posi-

ção epistemológica alternativa prévia;

• Capacite para gerar urna convenção específica (con-
figuração de pedido) e alguma espécie de estabilida-

de para enfrentar a incerteza e a ambigüidade numa

dada situação complexa de projeto. O método MAP

ajuda a criar uma estrutura de símbolos coerente ou

dissonante, fomentando práticas dinâmicas de ges-

tão que criam as condições iniciais adequadas para

a tomada de decisão (e, assim, de desempenho) e

transparência (e, assim, confiabilidade), mantendo a
consciência de vazios racionais.

de ym de-

Kurtz & Snowden (2003) questionam as três premis-

sas básicas quê permeiam a prática e a teoria da toma-

da de decisões e, assim, a governança das organizações:

premissas de pedidos, premissas de escolhas racionais e

premissas de capacitação intencional:

"A premissa de pedidos: que há relacionamen-

tos relevantes entre causa e efeito em intera-

ções humanas e mercados, que são passíveis

de descoberta e verificações empíricas. Con-
seqüentemente, é possível produzir modelos

prescritivos e preditivos e conceber intervenções

que nos permitam atingir metas. Isso implica

que um entendimento das ligações causais no

comportamento passado nos permite definir a
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"melhor prática" para o comportamento futu-

ro. Também implica que deva haver uma forma

correta ou ideal de fazer as coisas;

A premissa da escolha racional: que confron-

tada com a escolha entre uma ou mais alter-

nativas, os atores tomarão uma decisão "racio-

nal" baseada somente em minimizar a dor ou

maximizar o prazer; e, por conseqüência, seu

comportamento individual e coletivo pode ser

gerenciado pela manipulação dos resultados de

dor ou de prazer e através da educação para

tornar essas conseqüências evidentes;

A premissa da capacitação intencional: que a

aquisição de capacitação indica uma intenção

de empregá-la e que ações de concorrentes,

populações, estados da nação, comunidades

ou qualquer identidade coletiva está sob con-

sideração são os resultados do comportamento

.intencional. De fato, assumimos que cada "pis-

cada" que vemos é uma "piscada" e agimos

de acordo. Aceitamos que fazemos as coisas

acidentalmente, mas assumimos que os outros

fazem as coisas deliberadamente."

Concordamos com eles e argumentaríamos que a gestão

de projetos deve ser entendida como uma disciplina comple-

xa porque ela auxilia no trato de uma realidade complexa.

Na matemática, desde Ashby (1958) e a lei de variedade de

requisitos, sabe-se bem que para controlar um sistema com-

plexo com n dimensões, você precisa de um sistema dimen-

sional n + 1. A variedade de controles disponíveis deve ser

igual ou maior do que a variedade de interrupções a contro-

lar. Um número de conclusões pode ser derivado da teoria

de informações ou da teoria de conjuntos; em um sistema

de comunicações, para transmitir uma mensagem e recebê-

la com sucesso, a variedade de codificações/decodificações

deve exceder a variedade de interferência. Num conjunto,

a variedade de movimentos que lhe são disponíveis deve

ser maior do que a variedade de movimentos de seu ad-

versário se você quiser ser capaz de vencer. Isso implica que

é importante planejar para diversos estados (= situações) e

diversos mal-entendidos (veja adiante a lista de convenções).

Como parte da chave, que resulta em conceitos e princípios,

o seguinte pode ser mencionado como muito pertinente ao

tópico da governança:

O teorema de Conant-Ashby: cada bom regulador de um

sistema deve possuir um modelo deste sistema. Implica-

ção: o princípio induz alguém a pensar e a criar um mode-

lo daquilo que está sendo ensinado/gerenciado/guiado;

O princípio da escuridão: mesmo que um sistema nunca

seja conhecido por completo, ele pode ser efetivamente

gerenciado (teoria da caixa-preta);

- A redundância do princípio dos recursos: para minimizar

o efeito de perturbações ou de ruídos, o sistema requer

reserva de sistemas para recursos críticos (humanos e má-

quina) de modo a manter a estabilidade. Implicações: pla-

neje ações antes das perturbações ou ruídos ocorrerem,

porque eles vão ocorrer.

A gestão de projetos também deve ser simples, no que

diz respeito a seus princípios (de novo, veja adiante a lis-

ta das convenções): da mesma forma como a luz branca é

transformada em múltiplas cores através de um prisma, as

aplicações da gestão de projetos podem ser vistas como pro-

venientes de alguns princípios gerais. A gestão de projetos

deve integrar tanto a qualidade (ser), quanto a quantidade

(ter). A gestão de projetos é um processo de denominação,

de revelação, de criação. Assim, nossa finalidade é a de de-

fender a proposição de que a gestão de projetos tem uma

razão de ser (raison d'être) em si; ela é tagto uma disciplina,

quanto uma arte e ajuda para uma melhor compreensão da

proposta de posição epistemológica integrativa, na qual se

encontra a forte natureza da gestão de projetos.

De fato, gestão de projetos é uma prática. Praxeo-

logia é "a ciência da ação humana que se empenha em

validar o conhecimento universalmente.Em todos os seus

campos, esta ciência é, a priori, não empírica. Como a

lógica e a matemática, ela não é derivada da experiência;

ela é anterior à experiência. Ela é, como seria, a lógica da

ação e feito" (Von Mises, 1976, Capítulo 1 §6). É a fonte

da geração de valor(es) - humano e econômico - e isso

justifica o fato que é essencial entender melhor a natu-

reza arraigada de conhecimento - gnosis - da gestão de

projetos através do espelho do positivismo.

O papel da disciplina de gestão de projetos dentro

das organizações é o de conceber, analisar, gerenciar e

implementar estratégias e, como fonte de vantagens

competitivas através do desenvolvimento de conheci-

mento e de entendimento, me leva a questionar a forma

como é definido o campo da gestão de projetos.

De fato, este campo é a base para o desenvolvimento de

normas, de competências e, além disso, uma fonte de va-

lores para as pessoas, organizações e sociedade. Os seguin-

tes insights nos principais assuntos do campo da gestão de

projetos fornecem um inventário das questões principais.

Defendemos que uma abordagem situacional é ne-
cessária para capturar as diferentes formas de situações
de projetos/programas. A premissa básica neste caso é
que situações diferentes envolvem contextos diferentes
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para a governança de projetos e características distintas i

de governança.

A governança da gestão de projetos não é um exercício i

virtual. Ela ocorre em diversas situações e contextos. En- \

tender essas situações e contextos e adaptar a tomada de j

decisões e os sistemas de aprendizado é crucial. Para uma ;

revisão crítica da ligação entre informação, conhecimento, j

aprendizado organizacional e organizações que aprendem j

em ambiente de projetos, consulte Bredillet (2004).

Por exemplo, reconhecendo a especificidade da ges- ;

tão de projetos, de Meyer, Loch & Pich (2002a, 2002b), :

explicam as diferentes características (papel do gerente

de projetos, atividades gerenciáveis e relacionamentos da {

gestão) sob a ótica de quatro incertezas (variação, incer- ',

tezas previstas, incertezas imprevistas e caos). Courtney, [

Kirkland e Viguerie (1997) antecipam quatro níveis de in- ;

certezas sobre o futuro (futuro suficientemente claro, fu- l

turo alternativo, campo de futuros e ambigüidade real) e i

mostram que análises sob medida, posturas e movimen- \

tos devem ser considerados para direcioná-las.

Reconhecendo que os métodos "tradicionais" exis- ;

tentes de análise e gerenciamento ainda são válidos sob ;

condições estabelecidas, propomos novas formas de ré- i

flexão para compreender e lidar com a incerteza, ambi-

güidade e complexidade encontradas em diversas situa-

ções e contextos de projetos.

Tendo isso em mente e a fim de ser capaz de asse- ;

gurar bases e condições relevantes para a governança [

de projetos, devemos considerar além da informação \

gerada, o conhecimento e o entendimento. Como ex- ;

plicado por Gharajedaghi & Ackoff (1984), "informação, '

conhecimento e entendimento formam uma hierarquia. •

A informação não pressupõe nem conhecimento nem i

entendimente. O conhecimento pressupõe a informação j

e o entendimento pressupõe ambos. Alguém pode só- i

breviver sem entendimento, mas não se desenvolve. Sem i

entender, uma pessoa não é capaz de controlar causas; :

trata somente dos efeitos, suprime sintomas. Com en- j

tendimento, alguém pode conceber e criar o futuro" (p. j

289). Esta é a ajuda final de qualquer governança sólida.

Dentro dessa perspectiva, podemos olhar para as carac-

terísticas das atividades operacionais e de projetos. Vamos

sintetizar algumas das perspectivas-chave e características, j

Definimos brevemente acima o projeto visto como j

um sistema sociotécnico-econômico. Agir e aprender só- j

bre alguma coisa demanda uma imagem ou um conceito, !

um modelo. Tradicionalmente, têm sido empregados dois |

tipos de modelos com o objetivo de obter informações, j

conhecimento e entendimento sobre sistemas sociais: me- i

canicista e organicista (Gharajedaghi & Ackoff, 1984). Es- j

tes autores e outros (Lemoigne, 1995; Beinhocker, 1997) l

demonstraram que, num mundo de mudanças aceleradas, \

de incertezas, de ambigüidade e complexidade crescentes,

está se tornando evidente que estas são situações inade-

quadas para guiar a decisão, ação e controle. Há, deste

modo, uma demanda para um modelo diferente.

A conseqüência no nível da governança e da ação é

desdobrada em:

1. Por um lado, focando no "Ter", há uma necessidade

de alguma forma de conhecimento - guia, melhores

práticas, normas, etc. - no nível do indivíduo, do time

e da organização. Os desenvolvimentos de programas

de certificação profissional, bem como dos modelos

de maturidade, são importantes nisto. É relevante

identificar que tais normas devem ser vistas como

amplos construtos sociais e desenvolvem facilidade

de comunicação e de confiança dentre aqueles que

estão adotando-as, mas sua evolução está alinhada

com a experiência auferida pelos usuários ou por que

novos desenvolvimentos ou práticas são vitais para

evitar qualquer sucateamento (Bredillet, 2002).

2. Por outro lado, no "Ser", a necessidade de maior

competência criativa, estruturas flexíveis (i.e., em-

prego de regras para metas) e organização estrutural

para capacitar o compartilhamento de experiências é

fundamental.

Devemos dizer que tivemos o privilégio de ter assis-

tido a quatro apresentações sobre P2M, desde julho de

2001. A primeira apresentação feita em Liíle, França, pelo

professor Shigenobu Ohara foi intitulada "Gestão de pro-

jetos, programas para gerenciamento geral - Do local à

estratégia". Rendemo-nos imediatamente ao encanto da

abordagem. Desde esta primeira apresentação*, nós te-

mos o prazer e a honra de saudar anualmente em Lille, o

time PMCC ao redor do sr. Ishikura com alguns especia-

listas e homens de negócios famosos durante o seminário

de uma semana proferido diante de nossos estudantes

do MSc em Gestão de Projetos & Programas, MBA e PhD

em Gestão de Estratégia, Programas e Projetos. Este se-

minário é patrocinado em conjunto pela PMCC e pela

ESC de Lille.

A finalidade do breve desenvolvimento a seguir é a de

colocar em perspectiva algumas das características princi-

pais do P2M, conforme nossa opinião, fornecendo alguns

insights. Assim, não temos a intenção de ser exaustivos.

Mais do que descrever imperfeitamente o que é P2M, op-

tamos por balancear nossos comentários com a aborda-

gem introduzida acima.

Achamos que o P2M institucionaliza uma nova forma

de compreender a gestão de projetos e de programas,

propondo uma epistemologia balanceada baseada numa

estrutura flexível e adaptável.
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As referências e gráficos incluídos abaixo provem
do "P2M, um Manual para Gestão de Projetos e
Programas para Inovação Empresarial (A Guidebook
of Project & Program Management for Enterprise
Innovation)", Tradução do resumo, Novembro de 2001,
Revisão 2 de Julho de 2004, Centro de Certificação de
Profissionais em Gestão de Projetos - Project Management
Professionals Certification Center (PMCC).

Como vimos anteriormente, esta ligação é essencial e,

através de uma gestão de integração apropriada (gestão
de programas), operações e projetos estão contribuindo
para um movimento estratégico coerente e para a gera-
ção de valor.

Indo muito além da maioria das normas existentes, o
P2M oferece uma ligação clara entre estratégia (visão e

missão) e a forma de implementá-la através de programas
e de projetos (Figura 3-20 Gestão de Integração).

Um núcleo da lógica estratégica difere de uma orga-
nização para a outra e indicamos que as restrições "tri-
plas" fundamentais (prazos, custos, qualidade) devem ser

priorizadas de forma diferente. Isso engloba uma forma
específica de gestão de programas e de projetos e, assim,
a utilização de métodos genéricos de contextualização,

ferramentas e técnicas.
P2M proporciona uma estrutura adaptável e flexível, e

não somente uma "melhor forma" ancorada num paradig-
ma racionalista do positivismo ocidental de fazer as coisas

(para esta finalidade, veja OPM3®)(figura 3.1 e 3.4).

Gestão de programas, de acordo com nossa ótica, é
gerenciar uma série de projetos e operações, de modo a
conduzir um movimento estratégico específico que con-

tribua para uma estratégia global e para a geração de
valor. Assim, programas são qualitativamente muito dife-
rentes de projetos e devem, deste modo, ser gerenciados

segundo abordagens distintas (figura 1-7).
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Contrastamos anteriormente os conceitos sobre time

de projetos, comunidade de prática (CoP) e Ba. O método

MAP, pela criação de um espaço MAP (virtual ou não), en-

fatiza a necessidade de um espaço (uma plataforma) para

prática social e de um local proporcionando aos indivídu-

os, equipes e stakeholders representações, convenções e

símbolos.

Embora a noção da plataforma em P2M encontrar suas

origens numa perspectiva diferente (Gestão da Tecnologia,

ao invés da abordagem sociotécnica enraizada numa epis-

temo-praxeologia), acho que os dois conceitos estão muito

próximos um do outro (espaço MAP, plataforma).

- "Plataformas referem-se a um espaço comunitário es-

pecífico para facilitar um programa ou um projeto,

que é disponibilizado para um trabalho colaborativo

essencial para construir, adquirir e compartilhar in-

formações e conhecimentos sobre aspectos huma-

nos, informativos e culturais. Em outras palavras, a

plataforma é o espaço para comunicações onde são

tratados assuntos que não possam ser comunicados

somente na arquitetura" (P2M p.58 Guidebook) (fi-

gura 3-28 e 2-7).

Figura 2-7. Ba do projeto.

A trajetória proposta no método MAP (preferimos

empregar a palavra "trajetória" ao invés de "ciclo de

vida", já que ela incorpora os fundamentos científicos

termodinâmicos e de complexidade do método MAP)

integra duas fases fundamentais no nível da estratégia:

"Escolha estratégica" (com duas subfases: Concepção e

Formulação), e "Alternativas táticas" (incluindo análise

e avaliação, e decisão), e então uma terceira, o estágio

clássico da Realização.

A fase da "Escolha Estratégica" tem suas raízes na

estratégia e desenvolve a idéia de programas e projetos

implementá-la. E a fase das "Alternativas Táticas" ajuda

no desenvolvimento de vários cenários, acessando-os e

decidindo qual deles será implementado.

Estas duas fases cobrem o que o P2M denomina de

www.mundopm.corn.br



Gestão de Perfil, Gestão de Arquitetura e Gestão de Ciclo

de Vida de Programas. Consideramos a Gestão de Plata-

formas Como sendo de natureza diferente, suportando os

outros aspectos.

Gostamos particularmente da composição do Ciclo
de Vida de Programas P2M e da combinação do ciclo de

projetos repartida em modelos: de esquemático, sistémi-

co e serviços, e seus pontos de vista correlatos e seus in-

dicadores de valor. Escrevemos em algum outro lugar que

os métodos de gerenciamento devem ser enraizados nas

tradições: a abordagem cíclica desenvolvida aqui se ajusta

muito bem a este ponto de vista, com muitas tradições

incluindo uma perspectiva cíclica, mas também com uma

abordagem sistêmica, (figura 3-30 e 3-35).

Governança

Como mencionado anteriormente: consideramos a

governança de gestão de Projetos & Programas como os

sistemas de gestão que permitem atuar e responder às de-

mandas de um amplo espectro de stakeholders para níveis

de confiabilidade e desempenho de elevado crescimento.

Aqui, a governança é baseada em dois critérios: confiabili-

dade e desempenho. A confiabilidade é fomentada através

da transparência e o desempenho é promovido pela res-
ponsabilidade e por tomadas de decisões responsáveis.

P2M incorporou estas dimensões em toda a estrutura.

A confiabilidade é mencionada como um dos requisitos

para responsabilidade e desenvolvimento de capacitação

de profissionais para alcançar as missões (P2M, figura 1-

1) e como um indicador incluído nos modelos de projetos

(P2M, figura 3-35). O desempenho é mencionado em di-

versos locais e relacionado com eficiência e efetividade e

criação de valor.
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Mostramos anteriormente (agindo, conhecendo e

aprendendo com projetos e programas) que as competên-

cias das organizações são os indicadores mais importante

como fonte de vantagem competitiva e de criação de valor.

Para desenvolver competências, é necessário conheci-

mento. Podem ser consideradas duas visões principais de

desenvolvimento de competências. Uma visão tradicional é

que esta envolve a aplicação de um corpo de conhecimen-

tos para situações conhecidas, de modo a produzir soluções

racionais para os problemas (o que chamamos de "ter" ou

de perspectiva "quantitativa"). Entretanto, num mundo de

rápidas transformações com uma sociedade baseada em in-

formações, praticantes e organizações necessitam cada vez

mais responder de forma inteligente sobre situações desco-

nhecidas e "escudar-se" em conhecimentos sedimentados

para criar-interpretações únicas e resultados (Schön, 1971;

Ackoff, 1974; Toffler, 1980, 1990; Reich, 1991) — o que

chamamos de "ser" ou perspectiva "qualitativa". Como

resultado, não faz mais sentido basear o desenvolvimen-

to profissional somente na transmissão de conhecimentos

existentes e desenvolver um campo predefinido de compe-

tências na base: um problema é igual a uma solução. Por

outro lado, os praticantes devem estar aptos a construir e re-

construir o conhecimento de que eles necessitam e avançar

continuamente em suas práticas (Schön, 1987, pp. 35-36),

além de conduzir a um desenvolvimento sistêmico e dinâmi-

co de suas competências (para uma revisão da ligação entre

conhecimentos e dimensões de competências pessoais e

baseadas em desempenho, consulte Crawford (1998). Estas

abordagens alternativas de seguir modelos tradicionais de

uso de produção e de conhecimentos, enquanto reconhece

sua validade em algumas áreas, são baseados principalmen-

te em processos de reflexão, questionamento e criação.

P2M reconhece que as competências e o aprendizado

são o coração da criação de valor.

"Os requisitos ou o papel e a confiabilidade pro-

fissional das pessoas para alcançarem as missões que

executam a gestão de projetos é definida a seguir:

Profissionais que alcançam as missões são pes-

soas orientadas à integração que identificam

problemas e questões complexas a partir de

uma perspectiva elevada e executam soluções

corretas e otimizadas;

Profissionais que alcançam as missões são reque-

ridos para alcançar um corpo de conhecimentos

que proporcione uma perspectiva ampla;

- Para desenvolver capacitação profissional des-

tas pessoas que alcançam as missões, três tipos

de requisitos devem ser satisfeitos: controle de

um conjunto de conhecimentos, experiência

prática e atitudes/qualidades apropriadas;

Profissionais que alcançam as missões devem

preencher suas responsabilidades através de

automelhoria contínua por meio de aprendiza-

do e da prática;

- P2M é baseado em conhecimentos e experiên-

cias comprovados;

- P2M auxilia a fornecer a linha de base para a

construção da capacitação - Capability Building

Baseline (CBB) para profissionais que alcançam

as missões." (P2M, p.2) (figura 1-1).

E podemos ler que:

"Profissionais de projetos devem oferecer serviços

de alta qualidade profissional e contribuir para a ge-

ração de valor com eficiência;

- Profissionais de projetos devem focar na solução de

temas complexos e demonstrar a efetividade das so-

luções;

Profissionais de projetos devem executar atividades

de geração de valor para enaltecer a aceitação do

projeto, coordenando interesses de um amplo cam-

po de partes interessadas." (P2M, p.3) (figura 1-2).



Depois desses breves insights do que são, de acordo

com nossa própria perspectiva e pesquisa, as característi-
cas mais notáveis do P2M, está na hora de concluir.

Esta conclusão forma, de fato, numa perspectiva cícli-
ca, as "condições iniciais" para um novo ciclo. A busca do
"Cálice Sagrado" ainda não terminou.

Assim, e para não concluir..., alinhado com nossa

própria abordagem praxeológica (prática e aprendizado
estão integrados), desejamos enfatizar que as forcas do
P2M são:

Os templates são fornecidos para pronta recuperação
dos standards;

As estruturas dos standards são construídas com as
lições aprendidas nas indústrias, acumuladas através
da Experienciação - Memorização - Realimentação, a

aplicação de ciclos que ajudam a adquirir capacidade
de julgamento;
P2M permite aos profissionais de projetos construí-
rem competências profissionais ao repetir deduções,
predicções e aplicação ao longo das estruturas dos
standards fornecidas;
Os cases com P2M facilitam a simulação do aprendi-
zado;
E o framework é projetado para possibilitar uma apli-

cação contextual e situacional e possibilita melhoria
contínua.
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Text Box
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