
Este artigo representa um
resumo sobre as melhores práticas

de gerenciamento de programas e de

projetos, baseado em estudos de ca-

sos de empresas de classe mundial,

uma ampla revisão da literatura

atual e diversas atividades de con-

sultoria sobre o tópico. É um resu-

mo de um capítulo do livro escrito

pelo autor, intitulado "Implemen-

ting IT [Information Technology]

Governance - A Guide to Global

Best Practices in IT Management".

Ele identifica as forças atuantes,

proposições de valor, princípios-

chave e práticas para se alcançar

a excelência no gerenciamento de

programas e de projetos como parte

da administração de TI afim de

auxiliar que os programas e os

projetos sejam entregues no prazo,

de acordo com o escopo, conforme

o orçamento, com alta qualidade e

possibilitando a satisfação do clien-

te. Estas mesmas práticas podem

ser aplicadas a qualquer tipo de

programa e de projeto.

Definições-chave
A figura i propicia uma definição de trabalho dos termos-chave, tais como

programas, projetos, atividades e processos.

Habilidades e competências em
Gerenciamento de Projetos

Na medida em que a complexidade dos projetos aumenta, o gerente de
projetos e o time devem ter um amplo campo de habilidades e de competências
para efetivar. A figura z identifica as habilidades e competências requeridas
nos ambientes de projetos do futuro, cada vez mais complexos e mutáveis.

Quanto Gerenciamento de Programas
e de Projetos é necessário?

Muitas organizações têm sido desafiadas pela questão "Quanto Gerencia-
mento de Programas e de Projetos é necessário em nosso ambiente?" Não há
uma resposta simples para essa questão. A resposta depende de muitos fatores
relativos ao programa ou ao projeto, tais como:

• Grau de visibilidade ou valor estratégico da iniciativa.

9 Valor financeiro (valores únicos e custos recorrentes).
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• Valor estratégico e visibilidade (quem é o sponsor
executivo).

• Complexidade, escopo e dimensão.

• Duração.

• Quantidade de interfaces e requisitos para integração com
outras iniciativas.

V
• Grau de risco.

• Velocidade requerida para implementação.

• Estilo do gerenciamento sênior e do gerenciamento dos
C Ps, filosofia e nível da maturidade organizacional em CP.

• Volume de organizações, departamentos, locais e recursos
envolvidos.

• Requisitos do gerenciamento executivo e/ou de clientes.

• grau de terceirização (ouisourcing) e número de
fornecedores a ser gerenciado.

• Requisitos de regulamentação e de conformidade.

Os 5 "Ws" e os 2 "Hs" do
Gerenciamento de Projetos

É importante definir as perguntas básicas que ajudarão
a construir os parâmetros de um projeto. As questões fun-
damentais que ajudam a definir o escopo de um projeto
abrangem:

• (Why) Por que..._fazemos isto? Para solucionar um pro-
blema recém-descoberto, resolver um problema existente,
perseguir uma oportunidade, cortar custos, ampliar as
vendas ou aumentara produtividade? Cada um, do topo
à base, deve saber a resposta e a resposta deve estar nesta
lista.

• (Who) Quem... quer isto realizado? É um sponsor exe-
cutivo, ou uma força-tarefa/gerente de projeto e seu time,
responsável pelas entregas, ou clientes ou stakeholders
externos? Esta pessoa/time vendeu o "porquê" e assumiu
as responsabilidades e compromisso com as pessoas-chave?

• (What) Quais... são os detalhes? O projeto é viável? Ele
está alinhado com a visão organizacional e seus planos?
Todos os recursos (humanos, financeiros, materiais, utilida-
des, etc.) estão disponíveis e comprometidos? O escopo e
os objetivos do projeto foram aprovados e "vendidos" para
todos? Os riscos foram avaliados e as contingências foram
planejadas? Os temas relativos às interfaces e à integração
foram encaminhados adequadamente?

• (How) Como... nós faremos isto? Quanto nós iremos
construir? Quanto comprar? Quanto será terceirizado?
Como nós auditaremos o progresso e a qualidade da parte
terceirizada? Como os problemas serão encaminhados e
avaliados?

• (When) Quando... são necessárias as entregas? Prazos,
cronogramas, miíestones e as atividades do caminho crítico
estão identificadas e todos os envolvidos estão conscientes
delas?

• (Where) Onde... isto será feito e onde estão os stakehol-
ders? Onde estão os departamentos, equipamentos, locais,
países e pessoas?

• (How much) De quanto... é o orçamento? Quanto foi
orçado, comprometido, alocado e gasto? Como nós me-
diremos o desempenho e as métricas-chave? Como serão
direcionadas quaisquer variações no orçamento, valores
atuais e a linha base?

Principais causas de erros e
contestações em programas/projetos

Há muitas razões para os erros e contestações em
programas e projetos, que abrangem:

• Falta ou pobreza de casos de negócios.

• Falta de comprometimento executivo, visibilidade e de
responsabilidade.

• Má definição dos requisitos, escopo, objetivos e entregas.

• Ineficiência das comunicações.

• Falhas ao tratar projetos como iniciativas para pôr em
funcionamento.

• Falta de realismo das expectativas.

• Limitação da constituição da propriedade e do
envolvimento.

• Falta ou insuficiência de tipo adequado de recursos.

• Falta ou integração fraca com a organização e com outros
sistemas.

• Ausência de planos, avaliação e mitigação de riscos e alter-
nativas como os planos de contingências.

• Falta de controles e de métricas para avaliação.

• Não-efetividade da estratégia de implementação.

• Subestimação da complexidade, dos custos e dos prazos de
projeto.

• Pobreza ou não-realismo das entregas dos fornecedores.

• Falta de treinamento tanto para o time de projetos quanto
para os stakeholders que são impactados pelo projeto.

• Inflexibilidade, limitação ou ausência de processos para
gerenciamento de projetos.

• Mau uso ou confiança excessiva no uso de ferramentas e
softwarés para CP.

O custo das falhas no Gerenciamento
de Programas e de Projetos

Tanto o Standish Group quanto o Gartner conduziram
estudos anuais periódicos sobre a situação do geren-
ciamento de projetos nos EUA. Estes estudos dividem
os programas e projetos em três classificações - falhos,
contestados e bem-sucedidos. A primeira classificação
representa projetos que falharam, que foram iniciados,
mas que jamais foram concluídos por uma série de razões
• o sponsor demitiu-se, a necessidade deixou de existir,
os requisitos foram mal definidos e o escopo definhou. A
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segunda classificação representa projetos
contestados, que foram implementados,
porém com uma ou mais contestações
significativas, tais como budget excedido,
prazo estourado, escopo não atendido e
muito retrabalho devido a modificações
dos requisitos. A terceira classificação
representa projetos bem-sucedidos que
foram implementados, geralmente
dentro do prazo, conforme o budget, aca-
tando o escopo e com qualidade razoável
de acordo com a satisfação do cliente.

Conforme uma mistura dos estudos
da Standish e de Gartner, a faixa de cus-
tos anuais estimados de projetos falhos
e contestados nos EUA é de $100 a 150
bilhões. A figura 3 ilustra esses núme-
ros para pequenas, médias e grandes
empresas.

Algumas das perguntas que o autor
formula aos executivos sêniores das
empresas referentes aos seus ambientes
de projetos são: "Quanto destes custos
são uma contribuição de sua empresa
devido a projetos falhos ou contestados?
Quão efetivas (ou não-efetivas) são suas
políticas, estruturas, normas, processos,
ferramentas, disciplinas e programas
de treinamento em gerenciamento de
projetos?

Ações para superar
obstáculos no
Gerenciamento de Projetos

Para cada obstáculo encontrado no
gerenciamento de projetos, há uma ação
que ajudará a eliminá-lo, neutralizá-lo e
evitá-lo. A figura 4 descreve os obstá-
culos-chave e as ações sugeridas para
minimizar o impacto dos obstáculos.

Atributos-chave de
programas e projetos
bem-sucedidos baseados
em ambientes e culturas
organizacionais

Os seguintes princípios e práticas
representam um check list das melho-
res práticas para auxiliar as empresas a
alcançar melhorias e níveis mais altos de
maturidade em gerenciamento de proje-
tos e de efetividade em seus ambientes.
Eles foram organizados em categorias
lógicas a fim de facilitar sua utilização.
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Visibilidade no gerenciamento
de programas/projetos

• A alta direção deve priorizar os proje-

tos baseando-se em avaliações de

consistência e de "repetibilidade" e

nos processos de seleção.

• Os clientes devem aprovar e

estabelecer as prioridades dentre os

projetos,

• Implementar projetos deforma

bem-sucedida (ex.: no prazo, de

acordo com o budget, conforme o

escopo, com alta qualidade e corres-

pondendo à satisfação dos clientes).

• O CEO (ex.: CIO; CFO; CMO;

COO; etc.) deve comprometer-se

com a Implementação do CP como

uma competência central para

gerenciar todos os tipos de projetos.

• Conduzir avaliações formais periódi-

cas de CP e revisões com o gerencia-

mento sênior.

• Os projetos devem ser limitados a

um volume que possa ser comple-

tamente entendido pelo gerente do

projeto.

• O gerenciamento de projetos bem-

sucedido deve ser uma junção de

esforços entre clientes e times de

projeto. Mas a responsabilidade f nal

pelo sucesso ou pela falha fica com

o cliente.

• Venda e comunique as vantagens e

os resultados positivos das disciplinas

do bom e fundamental gerencia-

mento de projetos por meio de

circulares, sites da internet, testemu-

nhos de clientes e outros veículos de

divulgação.

• Desenvolva um caso de negócios de

complexidade principal e projetos

moderados.

• O elemento essencial de cada

projeto é o planejamento completo

baseado numa estrutura de

trabalho detalhada, com pacotes de

trabalho associados, identificação de

tarefas, estimativas, orçamentos e

cronogramas.

• Planejamento é tudo e é contínuo

- detalhado, sistemático e que

envolve o time.

• Quanto mais "ridículo"foro prazo,
tanto mais custará tentar alcançá-lo.

• Sponsors e constituintes do projeto

devem ser participantes ativos -for-
taleça relacionamentos, comunica-

ções e compromissos.

• Empregue normts industriais e guias
para nortear sua direção no CP
- CMMI, PMBOK, PMMM, ISO
9000, PRINCE2, Six Sigma e outros.

Patrocínio, responsabilidade,
liderança e administração

• Todos os programas/projetos devem

ter um sponsor e/ou um proprietário
e um gerente geral de programas/

projetos.

• Papéis-chave e responsabilidades de-
vem ser formalmente aceitas desde
o início e comunicadas a todos da

circunscrição, na qual ações especí-
ficas são atribuídas às pessoas sob a

forma da matriz RACI (Responsible
= responsável, Approve = aprovador,
Consult = consultante, Inform = in-

formante), que se torna então parte
da documentação do projeto.

• Escopo do programa/projeto, requi-

sitos e entregas devem ser aprovados
desde o início pelo sponsor.

• Custos e benefícios do programa/

projeto (incluindo benefícios não-
financeíros) devem ser quantificados

e aprovados pelo sponsor e cobrados
de volta do sponsor ou do proprie-

tário.

• Projetos rápidos possuem líderes for-
tes que geram um senso de urgência
e de velocidade.

• Profissionalize o CP, recompense a

certificação e celebre os sucessos.

• O escopo do programa/projeto, os
requisitos e as entregas (como em
um gráfico) devem ser aprovados

desde o início pelo sponsor e moni-
torados por todas as fases do ciclo

de vida.

• A criação do Program Management
Office (PMO) como um centro

de excelência para desenvolver e
manter processos de CP, coordenar
treinamentos e certificação, geren-

ciar ou consultar grandes projetos ou
projetos com problemas, e facilitar o

planejamento de projetos, os relató-

rios sobre situação e revisões formais

periódicas.

Gerentes de projetos devem focar

nas cinco dimensões de sucesso dos

projetos - no prazo, conforme o bud-

get, de acordo com o escopo, com

qualidade aceitável e possibilitando

a satisfação do cliente.

Ciclo de vida do projeto com marcos

segue/não segue e viabilizam

revisões de projetos de médio prazo e

ajustes e/ou cancelamentos.

A palavra mais valiosa e menos usa-

da pelo gerente de projetos é "não".

A responsabilidade do gerente de

projetos deve ser combinada com

autoridade equivalente.

Os membros do time de projetos

merecem um esquema claro, por

escrito e normas referentes às tarefas

que devem executar, bem como o

prazo disponível para sua execução.

Perguntas formuladas pelo time de

projetos merecem respostas diretas

da parte do cliente.

Crie painéis de revisão dos projetos

formados por elementos constituin-

tes e conduza revisões formais com

ações defollow-up, prazos e respon-

sabilidades associadas.

Deve ser publicado um calendário

formal para administração que

identifique as revisões formais do

projeto, os relatórios de situação (ex.:

semanal, quinzena!, mensal, trimes-

tral), revisões f nanceiras, etc.

Um processo de CP flexível e

escalonável deve ser estabelecido e

melhorado continuamente a f m

de acomodar diferentes tipos de

projetos.

Um Centro de Excelência em CP

(PMO) deve ser implantado para

desenvolver critérios para competên-

cias em CP, encorajar o treinamento

e a certificação em CP, proporcionar

ajuda especializada em CP, atuar

como advogado em CP e conduzir

verificações de saúde periódicas nos

programas/projetos selecionados.
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• Estabeleça uma recompensa e um sistema de reconheci-
mento paro identificar a excelência em CP e encoraje a
certificação.

• Faça entregas incrementais de projetos de curto prazo que
atuem no estabelecimento da credibilidade e da visibilida-
de (decomponha programas e projetos complexos em pa-
cotes de trabalho de não mais que 80 horas com entregas
planejadas, revisões formais de projeto, etc.).

• Métricas consistentes para programas e projetos devem ser
Instituídos baseadas em prazos, custos, recursos, qualidade
e satisfação do cliente (incluindo valor agregado, onde for
aplicável). Há um número de ferramentas que pode ajudar
com estimativas, alocação de recursos, nivelamento de
cargas e utilização de recursos.

• Um processo formal de avaliação, com responsabilidades
e papéis claros, deveria ser estabelecido afim de resolver
temas-chave de programas/projetos, riscos e alterações
aprovadas.

• Um sistema forma! para acompanhamento de prazos
deveria estar em operação para registrar como o tempo é
gasto nos projetos, incluindo os retrabalhos.

• Um processo formal de gerenciamento de mudanças deve
ser estabelecido para gerenciar e monitorar mudanças
significativas de projetos no escopo, prazos, custos e outros
fatores.

Otimização, disponibilidade e
comprometimento de recursos

• Sponsors e gerentes de programas/projetos deveriam ter
acesso a recursos adequados, baseado na fase do projeto,
requisitos das tarefas e competências necessárias.

• A disponibilidade e o comprometimento dos recursos
deveriam ser assegurados pelo gerenciamento sênior após o
programa/projeto ser aprovado e os recursos alocados,

Repertório de programas/projetos
e lições aprendidas

• Lições aprendidas deveriam ser desenvolvidas e disponibili-
zadas para todos os constituintes que as requererem levan-
do em consideração as políticas de segurança e de acesso.

• Um benchmarking sobre as melhores práticas atuais e
evoluídas deve ser perseguido e adotado.

• Um sistema de gerenciamento de conhecimentos de CP
sobre as lições aprendidas e sobre as lições a serem altera-
das deve ser mantido.

• Trabalhos desejados devem ser recompensados; trabalhos
indesejados devem ser modificados.

Fases do ciclo de vida do
gerenciamento de projetos
e componentes-chave

Projetos são eventos únicos com um início e um final.
Além disso, todos os projetos têm um ciclo de vida. Ciclos

de vida podem mudar em cada projeto. Por exemplo, o
ciclo de vida de uni projeto de desenvolvimento de um
novo produto é algo diferente de um ciclo de vida de um
projeto para um sistema de informações ou de uma fusão
e aquisição. O PMBOK® do PMI identifica cinco fases de
projetos - iniciação, planejamento, execução, controle e
finalização ou fechamento. De forma prática, o número
atual de fases do ciclo de vida que uma empresa emprega
é menos importante, desde que haja um acordo de que o
processo do ciclo de vida do projeto com fases específicas e
componentes seja utilizado numa base consistente, porém
mensurável.

A figura 5 representa o dclo de vida do gerenciamento
de projeto baseado em quatro fases - iniciação, planejamento,
execução e finalização. Muitos profissionais de gerenciamento
de projetos acreditam que o "controle" não é, de fato, uma fase
separada no ciclo de vida, mas, ao invés disso, é uma parte inte-
grante de todas as fases do ciclo de vida. A quantidade atual de
fases não é tão importante, desde que o ciclo de vida do projeto
seja adotado e aplicado consistentemcnte. A figura 5 também
identifica os componentes-chave de cada uma das fases. Nem
Iodos os componentes devem ou precisam ser usados para cada
projeto, mas eles propiciam um check list que pode ser aplicado
tanto em projetos rápidos (simples ou ágil), moderados ou
complexos (ex.: SAP).

Fazendo a escolha - Gerenciamento
rápido ou complexo de
programas e projetos

Uma vez que um programa ou um projeto tenha
sido aprovado, a pergunta formulada por muitos é
"Quanto será demandado, neste projeto, de processos e
de documentação para gerenciamento de projetos e que
tipo de modelo de gerenciamento de projetos deveria ser
empregado?" As empresas das melhores práticas como
IBM, GE, Boeing, Bechtel, Johnson & Tohnson e outras
desenvolveram metodologias de gerenciamento de projetos
bem detalhadas, robustas e mensuráveis que são aplicadas
consistentemente, mas com flexibilidade a uma ampla
variedade de programas e projetos numa base global.

Já que os programas e projetos nunca são iguais, as
empresas estão implementando, de forma crescente, um ciclo
de vida para gerenciamento de programas e projetos flexível e
mensurável, que consiste em caminhos múltiplos, tais como
processos ágeis ou simples versus complexos, com os modelos
associados de check lists, processos e ferramentas de suporte.
Esta flexibilidade ajuda a superar as reclamações freqüente-
mente ouvidas de que o gerenciamento de projetos demanda
1 'ma documentação substancial e compromissos de prazos
comparados ao valor significativo que uma política e processos
flexíveis e mensuráveis de GP proporcionam.

A matriz do tipo de escala de projetos proporciona
uma abordagem estruturada para determinar os mode-
los (e documentação} apropriados de gerenciamento de
projetos utilizados para planejar, gerenciar, monitorar e
controlar um programa ou projeto do início ao fim de
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suas fases do ciclo de vida. Na essência,
a matriz do tipo de escala dos projetos
identifica o nível de documentação de
gerenciamento de projetos requerido
para três tipos de projetos - simples,
moderados e complexos, baseado em n
fatores de complexidade no eixo vertical
e acomoda três taxas de valores, variando
de um mínimo de 1 a um máximo de 5.
Cada um dos n elementos é classificado
e o valor numérico total é resumido. Na
base da matriz, há um guia pontual por
meio do qual os projetos são classificados
como simples, moderados ou complexos.
Ele sugere os modelos que devem ser uti-
lizados para cada um dos tipos de proje-
tos e os níveis adequados requeridos para
aprovação baseado no valor numérico de
cada projeto. A matriz pode ser adaptada
para diferentes ambientes alterando-se os
fatores de complexidade, seus valores e
respectivos pesos. Ela foi idealizada corno
uma diretriz para auxiliar as empresas
a proporcionar flexibilidade e escolha,
dentro de uma estrutura consistente e
reproduzível.

Modelos de projetos
relativos a iniciativas
simples ou complexas

A matriz tipo escala de projetos
deve ser empregada em conjunto com
a figura 6 (veja no site, no endereço:
http://www.mundopm.com.br/ed2O/gad/figo6.

pdf), que ilustra as fases do ciclo de vida
do gerenciamento de projetos e define os
modelos associados que representam a
documentação requerida para diferentes
tipos de projetos. A matriz identifica os
modelos recomendados que deveriam
ser utilizados por tipo de projeto. Os
modelos são todos baseados na web e
variam em tamanho de uma até mais de
dez páginas. Cada modelo contém, ainda,
informações obrigatórias e discricioná-
rias que precisam ser completadas para
cada projeto. Deste modo, o processo
de gerenciamento de projetos "simples"
(ou de baixo risco) pode ser utilizado
para projetos "simples" e "com alguma
moderação" e requer somente o emprego
de dois modelos, enquanto que projetos
"complexos" (ou de alto risco) tal como
o de uma instalação SAP irão requerer
a utilização de todos ou da maioria dos
modelos de projetos.
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Pré-requisitos para
execução efetiva do
gerenciamento de
projetos e métricas

O gerente de projetos tem a
responsabilidade, durante a fase de
execução, de comparar e de anali-
sar o progresso de implementação
do projeto contra a linha de base
do cronograma e adotar ações para
corrigir quaisquer temas significati-
vos e variações com base em métricas
obrigatórias e de seleção discricioná-
ria empregadas de forma consistente
em qualquer empresa.

Métricas obrigatórias sugeridas

• Prazos e cronograma.

• Custos - atuais versus estimados no
orçamento.

• Situação do caminho crítico — ba-
seado no prazo, estamos dentro do
objetivo?

• Taxa de atendimento de entregas
— quantidade de entregas planejadas
versus realizadas (cronograma).

• Temas principais - número de temas
abertos deve ser minimizado.

• Principais riscos do projeto (devem
sempre estar no foco) — com planos
de contingência.

• Satisfação do cliente.

Métricas discrícionais sugeridas

• Taxa de atendimento dos milestones
- quantidade de milestones planeja-
dos versus atualmente atendidos no
período emfoso.

• Recursos atuais versus estimado
(número de pessoas).

• Quantidade de modificações no
programa/projeto.

• Percentual de retrabalho e número
de modificações solicitadas (in-
cluindo custos de modificações e de
retrabalho).

• índice de desempenho de custos =
Cosi performance Index (CPI).

• índice de desempenho de prazos =
Schedule performance Index (SPI).

• Valor agregado - demanda a
disponibilidade de um sistema de
relatórios.
De tempos em tempos, o geren-

te do projeto precisa de ajuda para
resolver temas com clientes difíceis,
stakeholders sem suporte ou com for-
necedores de serviços problemáticos.
Uma administração formal do projeto
e uma hierarquia de avaliação com
papéis e responsabilidades claras se
fazem necessárias. A figura 7 retrata
uma empresa assim.

Escritório de Projetos
= Project Management
Office (PMO) - Papéis
e pontos de foco

O papel do PMO é o de defender
a consciência dos benefícios do
GP, ajudar a desenvolver expertise
em gerenciamento de projetos e
proporcionar apoio administrativo
(processos, ferramentas, técnicas,
treinamento e help desks) que
suporte um ambiente vibrante e
efetivo nas empresas. Os papéis e
responsabilidades específicos no
PMO irão variar de empresa para
empresa, rnas podem ser incluídos
no seguinte:

• Agir como um centro de excelência
e ponto de foco para habilidades,
competências, metodologias, bene-

fícios e defesa do gerenciamento de
projetos.

• Desenvolver, manter e administrar
todos os processos, técnicas, modelos
e ferramentas de GP para assegurar
uma implementação efetiva do
gerenciamento de projetos.

• Coordenar a educação, o treinamen-
to e a supervisão em gerenciamento
de projetos.

• Estabelecer um "banco para repo-
sição de dados em projetos" para
capacitar gerentes de projetos, spon-
sors e outros constituintes a planejar
e acompanhar o progresso de todos
os projetos.

• Definir métricas comuns para geren-
ciamento de projetos e sinais vitais e
garantir que eles sejam aplicados.

• Dar assistência a gerentes de
projetos, membros do time e outros

constituintes do projeto para resolver
temas, preocupações e questões
sobre gerenciamento de projetos.

• Conduzir revisões escolhidas porá
avaliação de projetos.

• Dar assistência a projetos "proble-
máticos".
Embora o conceito de PMO tenha

surgido em TI, ele tem sido imple-
mentado em um número crescente
de empresas globais para gerenciar
e coordenar iniciativas estratégicas e
altamente visíveis nos níveis executi-
vos de toda a organização.

Resumo e fatores
críticos de sucesso

Fatores críticos de sucesso para al-
cançar a excelência no gerenciamento
de programas e projetos incluem:

Criar o ambiente e
cultura adequados

• Estabeleça a mentalidade
organizacional, cultura e ambiente
apropriados.

• Obtenha patrocínio e comprometi-
mento executivo e gestão externa de
multínível.

• Obtenha comprometimento e pro-
priedade dos clientes/outros stakehol-
áers/do time de projetos.

• O sucesso depende da criação de
uma fundação sustentável (ex.: polí-
ticas, processos, métricas, etc.) para
gerenciar programas e projetos e
para integrar resultados e metodolo-
gias à cultura da organização.

• Defina papéis e envolva as pessoas
certas em cada fase do programa/
projeto.

• Venda e reforce (ex.: treinamentos, recom-
pensas, aconselhamentos, ferramentas,
processos flexíveis) o valor e os bene-
fícios das boas práticas de CP.

• Adote um processo flexível e
mensurável de CP (fases, modelos,
repositórios, ferramentas e custo-
mização, quando requerido) afim
de acomodar diferentes tipos de
programas e de projetos baseado
nas melhores práticas das indústrias
atuais e emergentes.
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Desenvolver planos para programas/projetos
(baseado em processos flexíveis e mensuráveis)

• Defina o escopo, objetivos, requisitos e as entregas do projeto,

• Estabeleça fases/atividades bem definidas, marcos e milestones segue/
não segue (estruture as tarefas em pacotes de trabalho gerenciáveis - re-
gra das 80 horas) com linhas de base realistas (custos, prazos, recursos
e contingências) baseados em incrementos de curto prazo e entregas
tangíveis.

• Defina uma matriz de atribuição de responsabilidades - Responsável,
Informante, Consultante e/ou Aprovador.

• Estabeleça processos de gerenciamento formal de mudanças e de geren-
ciamento de riscos.

Garantir administração e comunicações excelentes

• Estabeleça processos e políticas de administração, controle, reportes e de
avaliação.

• Gerencie as expectativas de todos os stakeholders com proatividade.

• Identifique, meça e acompanhe sinais vitais obrigatórios e discrícionais,
métricas, temas-chave e adote rapidamente as ações necessárias - elimi-
ne os obstáculos do caminho.

• Estabeleça comunicações freqüentes e abertas com os stakeholders (tan-
to em reuniões formais para revisões, quanto nas informais) em bases
diárias, semanais, mensais e trimestrais, dependendo da importância e
da proximidade de implementação do projeto.

• Assegure um monitoramento preciso, pontual e representativo, bem
como reportes sobre o progresso.

Institucionalizar uma política de CP com
processos flexíveis e mensuráveis

• Crie Centros de Excelência em CP (ex.: centros de defesa, heip desk, educação,
treinamento, ajuda de experts em temas específicos, desenvolvimento de pro-
cessos, acompanhamento de projetos, requisitos para certificação, etc.).

m Crie uma política de recompensa/reconhecimento para reforçar e
manter.

• Conduza revisões formais de programas/projetos.

• Desenvolva e utilize processos de CP consistentes, flexíveis e mensuráveis
(ex.: projetos acelerados ou simples versus complexos) e automatize
processos e ferramentas (baseados na web).

• Capte e aplique as lições aprendidas e focalize na melhoria contínua.
Lembre-se: as chaves para o sucesso são gerenciar as expectativas de

todos os stakeholders, entregar o que você prometeu para manter a cre-
dibilidade, realizar tão impecavelmente quanto possível, e gerar valor
para o cliente e para a empresa através de disciplina flexível.
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