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Perspectiva Melhorando o Desempenho Corporativo

Introdução
Acompanhando mais de uma década de

conhecidos colapsos corporativos, não é de se
surpreender que a governança corporativa tenha
passado por um exame minucioso e que acionis-
tas e outros stakeholders estejam demandando
responsabilidade, transparência e habilidade
crescentes para implementar estratégias. Proje-
tos e programas são os veículos para viabilizar
estratégias corporativas, de modo que a efetiva
governança de projetos, dentro da estrutura de
governança corporativa, tornou-se uma preocu-
pação séria para as organizações, oferecendo aos
diretores das empresas visão e controle claros
para operações corporativas não-rotineiras e
para suprir capacitação.

Três níveis de responsabilidade para
viabilizar a estratégia corporativa podem ser
identificados nas organizações. No topo estão o
corpo diretivo e a alta gestão, que estabelecem
a estrutura da governança corporativa para a
organização e formulam a estratégia. Em campo
estão os gerentes e as equipes que são responsá-
veis pela implementação da estratégia por meio
dos programas e dos projetos. Conectando aque-
les que formulam a estratégia com aqueles que
a implementam, estão os Executive Sponsors,
membros da alta administração geralmente
responsáveis pelo conselho de administração da
empresa e pelo sucesso da iniciativa de negócio
e também por garantir que os projetos e os pro-
gramas gerem os benefícios prometidos. Eles
também provêm a ligação vital entre governança
corporativa e a governança dos projetos e dos
programas.

Contra uma cultura que orienta o aumento
de foco apenas na governança corporativa, este
artigo proporciona uma definição de governança
de projetos e de programas relativa à governança
corporativa. Então, ele discute como a governan-
ça de projetos e de programas pode ser empre-
gada para auxiliar na melhoria da eficiência das
entregas no projeto, melhorar a efetividade no
programa e aumentar a agilidade da organiza-
ção.

Governança corporativa, de
projetos e'de programas

O imperativo da governança corporativa

Um aumento de foco na governança corpo-
rativa foi observado quando houve um colapso
no mercado de ações no fim dos anos 8o, que
precipitou inúmeras falhas na governança cor-
porativa no início dos anos 90. Exemplos de ten-
tativas dos governos para melhorar as práticas
de governança corporativa foram as Práticas do
Código Cadbury (Cadbury, 1992), no Reino Uni-
do, e o Melhorando: Estritamente para a Direto-
ria: Governança para Avanço no Desempenho
da Empresa, Austrália, publicado inicialmente
em 1993 (Hilmer, 1998). A despeito destas ten-
tativas na regulamentação, surgiu uma pressão
ainda maior sobre as empresas a partir da crise
deflacionária japonesa, desde o início dos anos
90 até anos mais recentes, a crise financeira e
de governança asiática no final dos anos 90 e a
explosão da bolha das "ponto.com" em 2000-
2001. O relatório de Weill Gothshal & Manges
(Gregory e Simmelkjaer, 2002) para a OECD
cita especificamente como catalisador para
mudanças nas práticas de governança corporativa
a falência da Enron, Worldcom e Tyco nos EUA
por causa do impacto daqueles eventos sobre
os mercados financeiros internacionais. No
entanto, a OECD também faz referência a falhas
de governança corporativas em locais como no
Reino Unido, na Austrália, na Alemanha, na
França, no Japão, na Coréia e na Suíça, indican-
do onde os problemas se alastraram.

Aliados aos excessos gerenciais dos executivos
e, em alguns casos, francamente fraudulentos
(OECD, 2004), as diversas falhas tiveram um
amplo impacto. Desde que a OECD publicou seus
"Princípios de Governança Corporativa" em 1999,
aproximadamente 35 códigos ou declarações
sobre princípios de governança corporativa foram
publicados em países OECD (Gregory e Simme-
lkjaer, 2002). O mais significativo destes foi o
Sarbanes Oxley Act, 2002. Enquanto a jurisdição
deste ato são os EUA, a influência dele é sentida
em âmbito mundial na medida em que várias
corporações com conexões nos EUA estão sendo
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forçadas a sujeitar-se às principais auditorias da Sarbanes
Oxley. Organizações no setor financeiro estão experimen-
tando pressões regulatórias elevadas incluindo, mas não se
limitando, Basiléia II.

No passado, diversos gerentes experientes tinham
pouco interesse no gerenciamento de projetos, consideran-
do que este era mais tático do que estratégico. Outros de-
testavam ou desconfiavam do gerenciamento de projetos
porque ele encoraja a visibilidade, a transparência e a res-
ponsabilidade e isso poderia dificultar que os erros sejam
ocultados. Na medida em que a legislação, tal como o ato
de Sarbanes Oxley, demanda que os diretores assumam a
responsabilidade de garantir 'precisão e confiabilidade das
revelações corporativas', a atitude dos gerentes em relação
à transparência está mudando e o gerenciamento de proje-
tos pode ser visto dando suporte diretamente à alta gestão
para alcançar e preencher suas obrigações legislativas.

À governança corporativa pode ser atribuído o envol-
vimento das relações entre o gerenciamento da empresa,
sua diretoria (ou equipe gerencial), seus acionistas, e
outros stakeholders, e o ato de proporcionar a estrutura
por meio da qual os objetivos da empresa são acertados
e os meios para alcançar estes objetivos e de monitorar o
desempenho são determinados (OECD, 2004). A gover-
nança corporativa está preocupada com:

J. Papéis e responsabilidades.

2. Confiabilidade.

3. Revelação e transparência.

4. Gerenciamento e controle de riscos.

5. Tomada de decisões.
6. Ética.
7. Desempenho e efetividade.

8. Implementação da estratégia.

Uma definição sobre governança
de projetos e programas

A governança de projetos e programas é iniciada sob
o "guarda-chuva" da governança corporativa e faz-uma
contribuição significativa para direcionar as oito preocu-
pações da governança corporativa listadas anteriormente.
Projetos e programas como instrumentos de mudança são
fundamentais para a implementação da estratégia. O ge-
renciamento de projetos está preocupado especificamente
com o gerenciamento de riscos, controle de desempenho
e efetividade. A estrutura da governança de projetos e de

programas irá identificar com clareza os papéis e respon-
sabilidades e isso, por si só, proporciona uma base para
a tomada de decisões. Como citado acima, revelação e
transparência são características de bom gerenciamento de
projetos.

Governança de projetos e de programas pode ser defi-
nida como um conjunto de princípios formais, estruturas
e processos para realização e gerenciamento de projetos,
aplicáveis no contexto de projetos individuais, programas
ou portfólios de projetos que:

• Aponte um responsável pela coordenação (ou um grupo
de coordenação) para um projeto.

• Defina e regulamente papéis, responsabilidades, tomada
de decisões e as fronteiras de cada área de gerenciamento.

• Coordene os relacionamentos do projeto, planejamento e
controle (Hazard e Crawford, 2004).

Relacionando governança com
desempenho corporativo avançado

O Grupo de Trabalho Independente em Governança
Corporativa (1993) produziu um documento denomina-
.do: Strictly Boardroom; Improving Govemance to Enhance
Company Performance (Hilmer, 1998). Este título deixa
claro uma afirmação de que uma boa governança deve
melhorar o desempenho da organização. Esta afirmação
está respaldada por uma pesquisa em 200 instituições de
investimentos nos EUA, Europa, Ásia e América Latina.
O relatório sobre esta pesquisa indicou que mais de 80%
dos que responderam pagariam mais por urna empresa
bem administrada que tivesse uma diretoria independen-
te e que fosse responsável pelos investidores (McKinsey,
2000). Estudos adicionais relatam que uma boa governan-
ça corporativa tem resultado num acréscimo no valor de
mercado de 10-20% (Newell e Wilson, 2002; Weill e Ross,
2004).

No projeto, há uma evidência considerável tanto das
práticas quanto das pesquisas de que a boa governança
de projetos e de programas realça o sucesso dos projetos
(Cooke-Davies, 2002; Ibbs et ai. 2004). Isso significa, em
termos práticos, que projetos e programas são conduzidos
com uma clara identificação do diretor sênior, ou do grupo
de coordenação, que tenha definição e aceitação de papéis,
responsabilidades e autoridades tomadoras de decisão; cla-
ra definição das fronteiras do projeto; e que siga processos
bem definidos para a coordenação dos relacionamentos
dos projetos, planejamento e controle.
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Se a boa governança garante que
os projetos e os programas viabili-
zem consistentemente os benefícios
definidos na estratégia corporativa,
então é razoável assumir que isso irá
contribuir significativamente para o
desempenho corporativo. Projetos e
programas são os veículos para a im-
plementação da estratégia corporativa
e uma boa governança de projetos e
de programas garante que a organiza-
ção tenha a capacitação para viabilizar
a estratégia.

Três níveis para
viabilizar a capacitação

A governança corporativa pro-
porciona uma estrutura de trabalho
(framework) e, dentro desta, a gover-
nança de projetos e de programas
assegura a transparência na entrega
dos benefícios requeridos para imple-
mentar a estratégia. Boa governança
significa que a capacidade deve existir
em três níveis: no nível da organiza-
ção ou do portfólio, que é o domínio
do corpo diretivo e da alta adminis-
tração; no nível do gerenciamento de
projetos e de programas; e, conectan-
do estes dois níveis, é necessário que
haja um sponsor do projeto capacita-
do, usualmente atuando no domínio
do gerenciamento da unidade funcio-
nal/divisional/operação/negócios.

No campo do gerenciamento de
projetos é bastante comum o requi-
sito de ter capacidade de gerencia-
mento de um projeto individual. Boa
governança neste nível irá assegurar
uma eficiência no que diz respeito a
obter melhores resultados antecipa-
damente, com parâmetros acordados
para prazos, custos, escopo, qualida-
de, segurança e desempenho técnico
e, acima de tudo, o valor de retorno
do projeto e do programa. Os geren-
tes de projetos estão preocupados

com a entrega de resultados prede-
terminados e com a implantação
eficiente dos recursos no âmbito de
seus projetos.

São os gerentes de programas
e os sponsors dos projetos que se
preocupam com que os resultados
de cada um dos projetos resultem
na entrega dos benefícios especifica-
dos no programa. A capacidade do
gerenciamento de programas deveria
garantir que os projetos certos sejam
realizados no âmbito do programa
para entregar os benefícios esperados
e que os recursos sejam empregados
eficazmente por meio dos projetos
que compõem o programa.

A boa governança deve garantir
que a capacidade de produção orga-
nizacional seja suficientemente ágil
para implementar a estratégia como
planejado na medida em que reaja às
ameaças e oportunidades ambientais,
gerando valor. O conselho diretivo
e a alta administração desenvolvem
a estratégia e são responsáveis por
estabelecer prioridades e por acordar
sobre o portfólio de projetos e sobre
os programas que a organização
realizará de forma a implementar a
estratégia. Eles são solicitados a repor-
tar o desempenho organizacional aos
acionistas e são, em última instân-
cia, responsáveis pelo desempenho
corporativo. Neste nível, existe uma
preocupação sobre a efetividade e efi-
ciência na utilização dos recursos e na
entrega dos resultados por meio de
todos os projetos e programas realiza-
dos pela empresa. Isso significa que
todos os projetos e programas devem
estar alinhados com a estratégia e
com os recursos viabilizados de modo
que estes irão capacitá-los a explorar o
máximo número de oportunidades e
a gerar valor para a empresa.

São os gerentes de negócios e de
operação que viabilizam o lucro do

dia-a-dia, os serviços e decidem os
recursos que têm papéis importantes
a desempenhar na implementação
da estratégia. Eles estão preocupados
com a utilização efetiva dos recur-
sos por meio de todos os projetos
e programas dentro de suas áreas
de responsabilidade. O gerente de
negócios e o de operação são fortes
candidatos a serem os executivos
sponsors dos projetos. Os sponsors de
projetos e de programas geralmente
são os responsáveis pela direção dos
negócios e por assegurar que os
projetos e os programas entreguem
os benefícios de negócios prometidos.
Eles são responsáveis por facilitar a
comunicação com os executivos da
alta administração, ou do nível de
portfólio de projetos, e também são
os responsáveis pelos recursos corpo-
rativos e pela implantação efetiva dos
projetos.

Utilizando a governança
para melhorar o
desempenho corporativo

Várias organizações dedicam um
tempo considerável e recursos para
melhorar sua capacidade de gerenciar
projetos e programas. Isso é feito de
diferentes formas, como, por exem-
plo, desenvolver metodologias para
gerenciamento de projetos, comprar
ferramentas para gerenciamento de
projetos, estabelecer bancos de dados,
realizar treinamentos sobre gerencia-
mento de projetos e estabelecer Escri-
tórios de Gerenciamento de Projetos.
Como resultado disso, pode-se dizer
que muitas empresas apresentam
boas abordagens para gerenciamento
de projetos e de programas - no nível
do gerenciamento de projetos e de
programas. O problema principal, en-
tretanto, é na implantação desta capa-
cidade. A despeito das metodologias,
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das ferramentas, dos bancos de dados e dos treinamentos
que estão disponíveis, eles freqüentemente não são empre-
gados consistentemente nos projetos e programas, além
de minar o potencial de melhoria do desempenho.

A boa governança assegura que papéis e responsabili-
dades estejam definidos, entendidos e aceitos e que os pro-
cessos que são seguidos podem garantir que as melhorias
no gerenciamento de projetos e programas serão obser-
vadas nos resultados e que os benefícios do investimento
sejam colhidos.

Mesmo que as organizações possam investir na melho-
ria no nível dos projetos e dos programas, é dada menos
atenção nos níveis de capacidade organizacional e no
sponsor de projeto. Há várias razões para isso - a primeira
delas é que o conselho diretivo, a alta administração, os
gerentes de negócios e de operação freqüentemente não
gostam da responsabilidade dos seus papéis, que é ter de
assegurar o retorno de seus investimentos em projetos e
programas. Como conseqüência, eles não vêem a necessi-
dade de investir tempo no desenvolvimento de suas pró-
prias capacidades. Contudo, seu papel é essencial. São es-
tas as pessoas que decidem sobre a estratégia da empresa
e sobre quais projetos e programas serão implantados para
viabilizar aquela estratégia. Então eles tomam decisões
relativas aos recursos que serão investidos nos projetos e
programas e ao nível de riscos que será assumido.

A regulação da governança corporativa (eg Sarbanes
Oxley Act, 2002) começa a aumentar a consciência nos ní-
veis mais elevados da administração de que eles precisam
encarar suas responsabilidades sobre os projetos e progra-
mas com mais seriedade e que precisam desenvolver suas
capacidades equivalentemente. Isso inclui assegurar que
os processos estejam implantados para a seleção dos pro-
jetos e para a alocação de recursos; para gerenciamento e
controle de riscos; para emissão efetiva de relatórios; para
utilização de recursos e concretização dos benefícios. Isso
também significa que o papel do executivo ou do sponsor
do projeto não é algo a ser assumido indiferentemente.
Sponsors comprometidos e efetivos têm um papel vital a
desempenhar para o sucesso dos projetos e dos programas
e para a melhoria do desempenho corporativo (Crawford e
Cooke-Davies, 2005).

Conclusão
Uma governança corporativa efetiva proporciona uma

estrutura de trabalho para assegurar a afetividade da go-
vernança de projetos e de programas. Levada a sério pela
organização e aplicada efetivamente, a governança, em
todos os níveis da organização, pode ser a principal força
para guiar a melhoria do desempenho corporativo.
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