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A POO Uma estrutura social

As empresas estão se tornando mais orientadas a projetos. Projetos e pro-

gramas são aplicados em todos os tipos de indústrias e setor sem fins lucra-

tivos. Qualquer organização (empresa, divisão ou unidade de negócio) que

aplique com certa freqüência projetos ou programas para executar processos

de negócios de escopo amplo e relativamente único pode ser considerada

como sendo orientada a projetos.

Uma POO pode ser definida como uma organização que:

Defina "Gerenciamento por projetos" como uma estratégia organizacional;

Organiza-se através de estruturas temporárias para executar proces-

sos de negócios com escopo de médio e amplo porte;

Gerencia um portfólio de projetos com diferentes tipos de projetos;

Possua unidades organizacionais específicas e permanentes para

gestão de projetos, tal como um escritório de gerenciamento de projetos e um

grupo de gerenciamento de portfólio de projetos;

Aplica um "novo paradigma de gestão";

Autodenomina-se orientada a projetos.

Observar a orientação por projetos de uma empresa requer que "colo-

quemos os óculos especiais da orientação por projetos" a fim de observar

as práticas de gerenciamento de projetos, de programas e de portfólio de

projetos assim como os aspectos da estrutura organizacional e das práticas de

gerenciamento de recursos humanos que dão suporte a essas abordagens. Es-

tas observações são as bases da atuação gerencial necessária para aperfeiçoar

a maturidade de uma POO.

amplo porte, mas sim como uma op-

ção estratégica para a estrutura or-

ganizacional de uma empresa. Para

a implementação do "Gerenciamen-

to por projetos" são necessárias me-

dições simbólicas de gerenciamento,

demonstrando a importância dos

projetos. Essas medições englobam:

• A apresentação, no quadro

organizacional da empresa, não so-

mente as estruturas organizacionais

permanentes, mas também as or-

ganizações de estrutura temporária

(vide figura 1);

• A inclusão de funções rela-

cionadas com projetos nas descrições

de atividades de todos os gerentes e

diretores;

» A inclusão de uma declara-

ção sobre a importância estratégica

do gerenciamento de projetos na

declaração de missão da empresa.

O marketing e a promoção

do gerenciamento de projetos.

"Gerenciamento por projetos" é a estratégia

organizacional da POO. Projetos não são conside-

rados somente como ferramentas para executar

processos de negócios com escopo de médio e

"Gerenciamento por projetos" é a estratégia organizacional

de uma POO. Projetos não são considerados somente como

ferramentas para executar processos de negócios com escopo

de médio e amplo porte, mas sim como uma opção estratégi-

ca para a estrutura organizacional de uma empresa...



MERCADO • Gestão de organizações orientadas a projetos

Atualmente, não somente os projetos, mas também os programas se tor-

nam populares para enfrentar a complexidade. Um programa é uma organiza-

ção temporária para executar um processo de negócio com escopo de amplo

porte. Um programa consiste em diversos projetos e atividades intimamente

ligadas. Ele possui uma dimensão temporal e duração de médio ou longo

prazo. Programas típicos são, por exemplo, o desenvolvimento de uma "fa-

mília de produtos" (e não somente de um produto simples), a implementação

de uma.solução abrangente de TI para um conglomerado internacional, a

reorganização de um grupo de empresas dentro da estrutura de uma holding

e investimentos em infra-estrutura considerando diversos objetivos de inves-

timentos.

Para a integração de diferentes projetos realizados simultaneamente numa

POO, os projetos devem ser agrupados. O agrupamento de acordo com a

seqüência em que os projetos são executados resulta numa "cadeia de proje-

tos". Relacionando-se projetos entre si, de acordo com critérios definidos tais

como a tecnologia aplicada, um cliente comum ou uma região geográfica, ob-

tém-se uma "rede de projetos". Considerando-se todos os projetos realizados

pela empresa, obtém-se o "portfólio de projetos". Um portfólio de projetos é

definido como um conjunto de todos os projetos que uma POO conduz num

dado momento e as relações entre estes projetos.

Num portfólio de projetos podem ser incluídos diferentes tipos de pro-

jetos, tais como projetos internos e externos, projetos únicos e repetitivos,

projetos de marketing, de contratação, de desenvolvimento organizacional e

de infra-estrutura.

Processos de negócios específicos na POO

Uma POO é caracterizada por processos de negócios específicos que po-

dem ser visualizados num gráfico de rede (vide figura 2). Para cada um destes

processos, a POO requer competências individuais e organizacionais.

O gerenciamento de programa

deve ser executado de forma com-
plementar ao gerenciamento isola-

do dos projetos de um programa. O

processo de gerenciamento do pro-

grama conta com a mesma estrutura

do processo de gerenciamento de

projeto. Isso inclui os subprocessos
de iniciação, coordenação, controle

e encerramento de um programa e

possivelmente a solução da descon-

tinuidade de um programa. Portan-

to, métodos de gerenciamento de

programas são similares aos méto-

dos de gerenciamento de projetos,

isso é, há uma estrutura de decom-

posição do programa, um diagrama

de barras do programa, análises de

ambiente de um programa e assim

por diante.

Com o objetivo de permitir pro-

jetos autônomos, em que se possa

assegurar os benefícios do aprendi-
zado organizacional, economias de

escala e sinergias de relacionamento
num programa do outro lado deve-

se conceber uma estrutura organi-

zacional específica para programas.

Os papéis típicos em programas são:

um responsável pela equipe do pro-
grama, um gerente de programa,

um escritório de gerenciamento de

programa e uma equipe de pro-

grama (vide figura 3). O proprietá-

rio/responsável do programa atribui

esse ao gerente de programa, que

fica responsável pelo gerenciamento

do programa. Ele é apoiado pelos

membros da equipe do programa e
pelo escritório de programas. A fun-

ção de um programa organizacional

é a de integrar diferentes projetos

em um programa de modo a atingir

todos seus objetivos e estratégias

As vantagens de conceber um

programa organizacional ao invés de

definir um grande "projeto" com di-

versos subprojetos são:

Uma organização menos

hierarquizada;

Uma terminologia clara:

um gerente de programa e diversos

gerentes de projetos, ao invés de um
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Figura 3. Quadro organizacional de um programa.

sempenho dos projetos. O banco de

dados de um portfólio de projetos

não é um sistema específico de in-
formações de projetos, mas engloba
somente dados pertinentes aos pro-
jetos. Ele poderia ser integrado ao
sistema de informações de projetos.

O banco de dados do portfólio
de projetos possibilita o desenvolvi-
mento de relatórios sobre o portfó-
lio de projetos. Relatórios típicos de
portfólio de projetos são diagramas
de barras do portfólio de projetos,
gráficos de riscos de lucratividade do
portfólio de projetos e gráficos de
progresso do portfólio de projetos.
Uma ferramenta de relatórios que
pode ser integrada ao portfólio de
projetos é o painel de controle (sco-
recard) do portfólio de projetos (vide
figura 4). Ele mostra como o portfó-
lio de projetos realmente contribui
para a implementação da estratégia
empresarial e relata sobre a estrutura
e a situação global do portfólio de
projetos. A visualização de um rela-
tório sobre o portfólio de projetos
da organização contribui significati-
vamente para a sua aceitação como
instrumento de comunicação sobre
a gestão e a direção da empresa.

gerente de projetos e "gerentes de projetos" adicionais dos subpro-

jetos;

Fortalecimento dos projetos (do programa), viabilizando-

se culturas específicas de projetos, ambientes específicos de relacio-

namentos sociais e organizações específicas para projetos;

Diferenciação entre a propriedade do programa e a pro-

priedade sobre os diferentes projetos.

Os objetivos do gerenciamento de portfólio de projetos são:

A otimização dos resultados do portfólio de projetos e não

dos projetos em separado;
A definição das prioridades dos projetos;

A coordenação dos recursos internos e externos;

A organização do aprendizado dos projetos e entre os di-

versos projetos.

A base para a coordenação do portfólio de projetos é o seu

banco de dados, que inclui habitualmente dados sobre os tipos de

projetos, as relações entre os projetos, as estruturas organizacionais
dos projetos, as características relevantes sobre o ambiente e o de-



Um conjunto de projetos intimamente ligados pode ser definido como uma
rede de projetos. Exemplos dos critérios que podem relacionar projetos numa
rede são tecnologias comuns aplicadas no projeto, um cliente em comum, um
parceiro ou fornecedor em comurn ou uma região geográfica em comum. A
criação de uma rede de projetos se dá por um determinado momento, com o
objetivo de resolver um problema comum ou fazer uso de uma oportunidade
em comum. Por isso, uma rede de projetos não é uma organização com um
objetivo comum e um gerente, tal como um programa, e sim uma estrutura
ad-hoc de comunicação.

Um exemplo de rede entre projetos é apresentado na figura 5.

A demanda por uma rede entre projetos de uma empresa de consultoria
austríaca, visualizada na figura 5, se deu em função de uma crise no projeto
"eSupported PM -Seminars". Neste projeto, a cooperação com o fornecedor
de TI causou os problemas principais. O banco de dados do portfólio de pro-
jetos mostrou que este fornecedor de TI também era fornecedor ou parceiro
em cooperação em outros projetos. Medidas para solucionar este problema
não poderiam ser decididas levando em conta somente o projeto "eSupported
PM-Seminars", mas as relações com outros projetos nos quais este fornecedor
de TI estava envolvido também deveriam ser consideradas.

Para analisar as conseqüências
sobre todos os projetos no qual este
fornecedor de TI estava envolvido,
foi organizado um workshop com
os gerentes de projetos de sua rede,
com o objetivo de investigar as re-
lações entre os projetos e de desen-
volver estratégias e medidas comuns
para resolver o problema. A estra-
tégia acordada foi a de continuar
cooperando com a empresa de TI,
mas de reduzir a dependência dela
como seu parceiro e fornecedor. As
medidas acordadas visavam resolver
a crise no projeto "eSupported PM-
Seminars", ao atribuir o mesmo res-
ponsável pelo desenvolvimento dos
dois projetos, e cancelar o convite a
funcionários do fornecedor de TI a
participar da equipe de treinamen-
to.

A fim de integrar os diferentes
projetos conduzidos simultanea-
mente, uma POO requer estruturas
organizacionais permanentes e espe-
cíficas, tais como o escritório de GP,
um grupo de portfólio de projetos e
equipes de especialistas.

Para garantir que os diferentes
projetos em curso apliquem uma
abordagem comum de gerencia-
mento, o escritório de GP assume a
direção/propriedade do processo de
gerenciamento de projetos. O escri-
tório de GP é uma estrutura perma-
nente e é parte da base organizacio-
nal de uma POO. Ele fornece serviços
a todos os projetos e também ao
grupo de gerenciamento de portfó-
lio de projetos. É da responsabilidade
do escritório de GP continuar desen-
volvendo a maturidade da POO.

Maturidade de ume POO
As competências organizacionais

de uma POO podem ser avaliadas
com o Modelo de Maturidade POO.
As coordenadas do gráfico de rede
representam os processos de negó-
cios de uma POO. A maturidade da
POO no desempenho de cada um
desses processos pode ser avaliada
através da aplicação de um conjunto
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As maturidades das POOs podem ser "comparadas" para o seu desenvol-

vimento futuro. Instrumentos para o desenvolvimento de competências indivi-

duais nos papéis de uma POO são auto-avaliações, treinamentos (em salas de

aula ou nas empresas) e coachings. Os instrumentos para desenvolvimento de

competências organizacionais de uma POO são avaliações, benchmarkings e

projetos de desenvolvimento organizacional, por exemplo, implementar uma

metodologia de gerenciamento de portfólio de projetos e para estabelecer um

escritório de GP.
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Fonte: Mundopm, ano 3, n. 15, p. 74-79, jun / jul. 2007.




