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Questíone-se sobre o significado de cultura e você poderá
achar difícil fazer uma afirmação clara e sucinta, mas é pro-
vável que você consiga recordar-se de uma empresa na qual
tenha trabalhado que tenha uma cultura saudável, do mesmo
modo que pode ser que recorde de uma organização que você
caracterizaria como tendo uma cultura não-saudável. Porque
isso ocorre? Embora cultura seja algo multifacetado e que
possa parecer difícil de ser resumida em uma só frase, é algo
que impacta a todos. A cultura determina como as pessoas
definem a si mesmas e seus relacionamentos com os outros e
influencia fortemente o autosenso da pessoa.

Em empresas que prosperam através de projetos, uma
cultura saudável é pré-requisito para o alto desempenho, por-
que os times são a força vital dos projetos. Times de pessoas
que são mobilizadas repetidamente para desafios temporários
e que produzem mudanças nos ambientes de negócios que,
por sua vez, estão sempre em mudança. Em tais organizações,
a cultura freqüentemente é a característica que evita que a
complexidade se degrade para o caos. Quase sempre ocorre
que organizações que apresentam alto desempenho possuem
uma cultura fortemente desenvolvida. Da mesma forma que
quase sempre organizações com baixo desempenho padecem
de problemas associados ao modo como as pessoas atuam em
conjunto, como elas definem a si mesmas e seus relaciona-
mentos com os outros, e as experiências e visões que os indi-
víduos têm em relação a seu autosenso dentro da organização.
Dessa forma, porque não vemos mais organizações levando
à risca os programas específicos, mensuráveis e efetivos para
transformar suas culturas?

Compreendendo a cultura
como a chave do negócio

Alguém poderia imaginar que transformar a cultura seria
o foco primário de qualquer Escritório de Projetos (PMO)
implementado para auxiliar organizações a finalizar seus
projetos com sucesso, consistentemente e de modo previsível,
mas freqüentemente esse não é o caso. Em geral, a cultura não
é entendida como chave para a execução, como de fato é, e os
líderes que dão prioridade a transformar a cultura podem não

saber como traduzir essas prioridades em ações num PMO.
Podemos resumir as quatro principais razões porque isso
acontece:

• Os líderes da organização podem não ter um senso claro
sobre o que é uma cultura saudável de gerenciamento de
projetos de acordo com as melhores práticas da indústria.
Trata-se, portanto, de conhecer a excelência.

• Os líderes podem não ter avaliado a organização baseados
numa metodologia, de modo a visualizar a situação atual
dos seus afazeres pelo ponto de vista das outras pessoas
dentro da organização. Trata-se de avaliar a si próprio
rigorosamente.

• A organização pode não ter criado claramente um dono
para transformar a cultura. Trata-se de criar responsabili-
dades.

• A organização pode não ter criado um plano realístico
e mensurável para transformar a cultura. Trata-se de distin-
guir as ações.

Essas razões têm efeito cumulativo, do mesmo modo
que os passos para a transformação de sua cultura são
hierarquizados como mostra a Figura 1.

Se uma organização não possuir um plano realístico
e mensurável para transformar a cultura, normalmente é
porque ela não estabeleceu claramente um responsável para
o desenvolvimento e execução de tal plano. Se ela não criou a
responsabilidade, pode ser exatamente o motivo pelo qual ela
não avaliou a organização de forma criteriosa para fornecer as
informações necessárias à efetivação da mudança. Os líderes
são incapazes de desenvolver estratégias e táticas efetivas
para transformar a cultura de gerenciamento de projetos sem
uma avaliação incontestável da organização e, mesmo que as
pessoas desejem a mudança, elas podem não saber o que fazer
sem essas informações. É difícil obter uma avaliação criteriosa
sem um claro padrão de excelência para descrever os vários
elementos que abrangem uma cultura saudável de gerencia-
mento de projetos.
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Os processos de gerenciamento são executados por pessoas e a cultura define
as normas sobre como as pessoas devem trabalhar em conjunto, processos + ambiente."

As pessoas sé concentram naquilo que conhecem. Várias
organizações que implementaram um PMO, ou que estão
considerando sua implementação, focam sua atenção nos
processos de gerenciamento de projetos. Focam em definir os
processos para gerenciar projetos e torná-los factíveis através
do gerenciamento de processos. Conforme diz o provérbio,
"a sabedoria é tão grande quanto a barba" - pelo menos na
aparência - pois somente será uma sabedoria verdadeira se a
cultura também for resolvida. É tarefa do PMO criar um ciclo
virtuoso entre a transformação da cultura em gerenciamento
de projetos e o desenvolvimento de processos que habilitem o
gerenciamento de projetos adequadamente, como apresentado
na Figura 2.

Os processos de gerenciamento são executados por pesso-
as e a cultura define as normas sobre como as pessoas devem
trabalhar em conjunto. É necessário cultivar tanto os processos
de gerenciamento, quanto o ambiente no qual esses proces-
sos ocorrem, mais especificamente a cultura, porque é o que
torna o ambiente propício para projetos serem bem sucedidos.
Como a ciência e a arte de fazer processos capazes e adequa-
dos têm sido desenvolvidas, implementadas e demonstradas
mundialmente nas indústrias com sucesso, muitas organi-
zações conhecem bem os quatro estágios do gerenciamento
de processos, i.e., a normalização de processos, a avaliação de
processos, o controle de processos e a melhoria contínua dos
processos.

Por comparação, uma agenda para transformação de cultu-
ra parece ser menos clara e definida. Ironicamente, na medida
em que os praticantes aprendem elementos chave de transfor-
mação da cultura de gerenciamento de projetos, alguns acham
mais fácil lidar com a cultura do que fazer o necessário para
tornar os processos mais capazes. Isso se dá, provavelmente,
porque o manuseio das técnicas de gerenciamento de proces-
sos para a aplicação prática do gerenciamento de processos
(opostamente aos processos de manufatura) permanece sob
domínio dos especialistas. Não importa qual seja o nível de
conhecimentos de uma pessoa sobre gerenciamento de pro-
cessos versus "transformação de cultura" e se parece mais fácil
tratar de um ou do outro, a questão básica é que o estabeleci-
mento de processos eficientes para gerenciamento de projetos
e a transformação da cultura em gerenciamento de projetos

andam de mãos dadas. É necessário compreender o que cada
um representa em relação ao outro e cultivar ambos.

Maturidade Organizacional em
Gerenciamento de Projetos (OPM3)

As normas para gerenciamento de processos se tornaram
populares há quase um século, ao passo que as diretrizes para
gerenciamento de projetos foram catapultadas ao estágio cen-
tral apenas na última década. Em 1998 o Project Management
Institute estabeleceu um programa para criar uma norma
internacional para avaliar e desenvolver a habilidade das orga-
nizações para que estas alcancem suas estratégias organizacio-
nais através dos projetos. O programa resultante, denominado
OPM3, foca igualmente os processos de capacitação e os de
transformação da cultura. O programa para criar capacita-
ção organizacional em processos tem início com políticas e
governança efetivas, documentando e normatizando processos
a fim de obter uma implementação consistente dos métodos
de trabalho. Esse programa de gerenciamento de processos é
mais bem desenvolvido ainda através das métricas que tomem
o processo mensurável, que gerem os dados necessários para
controlar o desempenho do processo e sua variabilidade. Sis-
temas internos são criados para gerenciar o desempenho dos
processos com os dados, e a infraestrutura resultante capacita
a organização para criar uma ampla participação em melhorias
sustentáveis de processos de modo que se possa beneficiar as
linhas de topo e de base. Esse programa de gerenciamento de
processos foi elevado ao status de princípios básicos no decor-
rer dos anos para os trabalhos de Shewart, Demming, Dewey,
Ishikawa, Juran, Crosby, Taguchi e muitos outros.

Graças a esses ícones, eu soube sobre a riqueza dos
conhecimentos desenvolvidos no último século no campo do
gerenciamento de processos quando aceitei o papel de gerente
de projetos do programa original OPM3 - representando o
PMI, em 1998 - e escrevi a carta de abertura do programa
OPM3 do PMI. Mas eu também sabia que cada pessoa que
nós recrutamos para o programa OPM3 tinha suas próprias
idéias sobre o que contribuiria para o sucesso dos projetos nos
ambientes organizacionais. O PMI concordou com a incorpo-
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Com o OPM3, as organizações podem projetar PMOs para auxiliar na construção
de processos de capacitação e simultaneamente na transformação da cultura.
O OPM3 é o pano de fundo para isso acontecer e gerar capacidade organizacional
para entrega de projetos."

ração tanto da primeira quanto da segunda linha de pesquisa
em nossa carta de abertura do programa, i.e., uma pesquisa
secundária envolvendo um resumo da pesquisa, atualmente
em andamento, e uma linha de pesquisa primária envolvendo
uma série de dados de arquivos mortos.

Mobilizamos um time de pesquisas no âmbito do pro-
grama OPM3 a fim de buscar idéias de forma metódica. A
pesquisa secundária incluiu uma revisão das normas de geren-
ciamento de processos e modelos de maturidade. A pesquisa
primária incluiu estudos que foram desenvolvidos repeti-
damente por mais de 30.000 executores. Conectando o vão
existente entre teoria e prática, a pesquisa assimilou o input de
executores reais, compartilhando suas próprias experiências
em organizações reais de todas as formas e tamanhos através
de indústrias em 35 países.

Com o tempo, eu passei a entender os vários tipos de
inputs que recebemos: um conjunto de milhares de elemen-
tos que podemos caracterizar em termos de cultura. Juntos,
esses elementos determinam como as pessoas trabalham
em conjunto e como as pessoas definem a si próprias e seus
relacionamentos com os outros. Os estágios mais amplamente
conhecidos do gerenciamento de processos de governança e de
normatização através da melhoria contínua foram integrados
com o programa para a transformação da cultura em geren-
ciamento de projetos, que foi delineado em termos dos assim
chamados "capacitadores organizacionais", que habilitam o
ambiente no qual os processos de gerenciamento de projetos
ocorrem. Os líderes de hoje estão alavancando o legado das
normas para tornar os processos capazes de estabelecer seqü-
ências com essas normas, a fim de transformar a cultura em
gerenciamento de projetos. Os "capacitadores organizacionais"
são divididos em 17 categorias:

de processos que ressaltam a verdade de que gerar capacitação
de processos anda de mãos dadas com a transformação da
cultura.

Considerando que os estágios do gerenciamento de
processos do OPM3 descrevem o gerenciamento de processos
em detalhes, os capacitadores organizacionais nos ajudam a
perceber um programa claro para cultivar o ambiente no qual
esses processos operam, que é constituído por pessoas que re-
querem visão, políticas, sistemas, treinamentos, metodologias
e comunidades de modo a solidificar um todo coeso que dá
ordem ao caos no meio e na mudança. Juntos, esses diversos
elementos determinam como as pessoas trabalham em con-
junto e definem como elas vêm a si mesmas e a seus relacio-
namentos com os outros. Eles dão ao aspecto da comunicação
executiva a importância do gerenciamento de projetos para a
organização e tratam do alinhamento estratégico dos gerentes
de projetos às estratégias da organização.

Eles tratam da definição dos papéis requeridos para
gerenciamento e da necessidade de prover o suporte de
gerenciamento necessário para que os gerentes de projetos
desempenhem seus papéis. Eles tratam do gerenciamento
de um conjunto de recursos competentes, da catalogação das
habilidades relevantes para os papéis-chave e da avaliação das
atividades para aumentar a visibilidade do processo de geração
de competências e dos modelos progressivos de carreiras. Eles
tratam da implementação de políticas para revisões de desem-
penho e treinamento para aprendizado com os outros e para
o gerenciamento dos conhecimentos. A lista de exemplos dos
elementos do OPM3 que tratam como as pessoas trabalham
em conjunto e como elas se vêm a si mesmas e seus relaciona-
mentos com os outros prossegue.

Através da implementação do OPM3, as organizações po-
dem projetar PMOs que irão auxiliar as organizações naquilo
em que os PMOs servem, focando numa agenda integrada
para a construção de processos de capacitação e orquestrando
simultaneamente a transformação da cultura. O OPM3 é o
pano de fundo para esclarecer o que é uma cultura em geren-
ciamento de projetos e para capacitar líderes a avaliar a organi-
zação a partir de uma variedade de perspectivas da organização
de forma incontestável e que pregam a responsabilidade na
criação de etapas específicas e mensuráveis a fim de gerar
capacidade organizacional para a entrega de projetos.

Exemplos de implementação do OPM3
Duas organizações implementaram recentemente o

OPM3 a fim de progredir com seus respectivos PMOs e exem-
plificam as formas através das quais a geração de processos
adequados para o gerenciamento de projetos e a transfor-
mação da cultura em gerenciamento de projetos andam de
mãos dadas. Elas também demonstram os impactos que cada
um pode exercer sobre o outro, i.e., processos sobre a cultura
e cultura sobre os processos. A primeira delas é a Harris
Corporation's RF Communications Division (RFCD), uma
empresa internacional de tecnologia da informação e comu-
nicação. A segunda é o National Information Center (NIC) do
Ministério do Interior do Reino da Arábia Saudita.
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A Harris RFCD demonstra o
impacto dos processos sobre a cultura.
A Harris possui um ambiente de me-
lhoria de processos multímodelo que
inclui CMMI, ISO e OPM3. O requisito
do processo é o foco na mudança. A
cultura orientada a processos dentro
da RFCD levou ao cultivo de diversos
aspectos do ambiente relativos à cultura
em gerenciamento de projetos. Em
oposição, a Saudi NIC demonstra o
impacto da cultura sobre os processos. A
cultura do governo saudita, e em par-
ticular da NIC, geram um forte legado
de líderes que imbuíram a organização
com a tradição de aceitação de uma
hierarquia de gerenciamento vertical.
Esse modelo é fortemente reforçado
pela cultura saudita, que espera que os
líderes se afastem dos subordinados e
que os líderes dêem ordens completas
e claras. Na medida em que a NIC se
desenvolveu, ela amadureceu seu PMO
para começar a transformar seu foco
para dentro da hierarquia de linha do
gerenciamento organizacional para um
foco que olhe para fora, na direção dos
clientes do PMO.

Tanto a Harris Corporation quanto
o NIC nos fornecem visões compelidas
dos impactos que os processos podem
ter sobre a cultura e vice-versa. Cada
uma destas organizações entende
as quatro razões pelas quais muitas
organizações falham na transformação
de suas culturas em gerenciamento
de projetos. Nossa empresa trabalhou
com essas organizações para ajudá-
las a evitar tais armadilhas. Ambas as
organizações entenderam a necessidade
de conhecer excelência, de uma autoa-
valiação rigorosa, de criar responsabi-
lidades e de distinguir as ações. Cada
organização tratou dessas necessidades
combinando PMO e OPM3, a fim de
transformar suas culturas em gerencia-
mento de projetos.

Enquanto vários outros modelos
enfatizam o gerenciamento de pro-
cessos quase até a exclusão de todo o
resto, freqüentemente, em termos dos
cinco níveis correspondentes aos passos
do controle estatístico de processos,
o OPM3 expande-se até os tratados
do gerenciamento de processos para
tratar da cultura em gerenciamento de
projetos na qual o processo ocorre. Isto

se baseia na premissa autoevidente de
que os processos não ocorrem isolada-
mente. De fato, processos de gerencia-
mento são executados habitualmente
por pessoas e o ambiente onde elas se
encontram interagindo é a cultura. Mi-
lhares de praticantes de todo o mundo
contribuíram com o OPM3 com suas
próprias experiências em organizações
reais de todos os modelos e tamanhos.
As formas nas quais o corpo de conhe-
cimentos resultante, que podem ser
transformadas em uma estrutura para
execução, estão descritas nas próximas
duas seções deste artigo - Caso de Su-
cesso 1 e 2, pelos respectivos líderes dos
PMOs das duas organizações.

O trabalho com a Harris Corpora-
tion mostrou como o OPM3 pode ser
utilizado para implementar um PMO
numa organização cujo compromisso
com estruturas de processos (que são
barreiras competitivas para entrar e que
definem a indústria) orienta a transfor-
mação da cultura em gerenciamento de
projetos. Neste caso, a Harris reduziu
a complexidade dos processos na sua
magnitude com o OPM3. Esta melhoria
estratégica orientou e foi reforçada por
melhorias multifacetadas do ambiente
ou da cultura na qual ocorriam os pro-
cessos de gerenciamento de projetos.
A ênfase dada à melhoria dos proces-
sos conduziu a um ciclo virtuoso de
melhorias entre aqueles processos e os
elementos envolvidos do ambiente no
qual os processos ocorriam, resultando
na capacitação para entrega de um pro-
jeto estratégico conduzido pelo PMO.

Por comparação, o Centro de
Informações do Ministério Saudita
do Interior demonstrou o impacto
sobre a cultura na institucionalização
e no desenvolvimento dos processos
de gerenciamento de projetos. Neste
caso, fortes peculiaridades culturais da
organização, como a forte hierarquia
vertical, eram envolvidas pelo PMO
como se fosse um gerenciamento de
cliente dos seus processos e serviços
de gerenciamento de projetos. Assim
a chamada "distância de poder" entre os
líderes e os subordinados confundia os
papéis do sponsor com os do cliente.
Nós ajudamos a desfazer essa confusão
e a estruturar uma mudança onde uma
parte do PMO era voltada para dentro

da organização e outra para fora, o que
permitiria direcionar as intenções es-
tratégicas dos gerentes sêniors do PMO
e tratar os setores do ministério como
clientes internos do PMO. A ênfase
dada à cultura predominante foi reco-
nhecida e utilizada para desenvolver
um ciclo virtuoso de melhorias entre
os elementos da cultura em gerencia-
mento de projetos e da governança de
processos, das políticas de processos,
dos clientes de processos e das métricas
em processos.

Os sucessos descritos em cada um
destes casos derivam do fato de que os
líderes de cada uma dessas organiza-
ções cultivaram seus conhecimentos
sobre excelência, assumiram que suas
organizações seriam avaliadas rigo-
rosamente, criaram responsabilidade
para os resultados avaliados e para a
melhoria destes resultados e distingui-
ram ações específicas para desenvolver
seus PMOS através da criação de ciclos
virtuosos com melhoria de sinergia,
utilizando o OPM3. Cada uma dessas
organizações exemplificou as formas
nas quais os processos e a cultura em
gerenciamento de projetos são inter-
dependentes e como o OPM3 pode ser
utilizado para implementar um PMO
que desenvolva os objetivos estratégicos
da organização.

Na seqüência, leia sobre as experi-
ências dos líderes de cada um destes
PMOs descritas com suas próprias
palavras. Quando uma empresa líder de
mercado de qualquer indústria é capaz
de demonstrar vantagens de longo pra-
zo de seu desempenho superior devido
aos processos de gerenciamento de
projetos adequados e à efetiva cultura
em gerenciamento de projetos (que são
os elementos-chave para realização),
ela irá mudar as regras para todos os
seus concorrentes para sempre. Os dois
PMOs embarcaram numa jornada para
fazer exatamente isso empregando o
OPM3.

Leia o relato completo em "Business Driver
PMO's: Practical Insights, Techniques, and
Case Examples for Ensuring Success" por
Mark Perry (J. Ross Publishing).

Para mais informações sobre OPM3, junte-
se gratuitamente ao grupo de discussão
OPM3 SIG no Linkedln em http://www.
linkedin.com/groups?gid=1312167



Há uma razão pela qual a Harris Corporation's RF Com-
munications Division (RFCD) é a número Um no mercado
global de rádios de comunicação tática. A Harris fornece uma
tecnologia que torna as comunicações em campos de batalha
confiável, segura e simples. A linha abrangente da Harris, com
produtos de software definido para rádios, suporta sistemas
em missões críticas ao redor do mundo. A empresa é conheci-
da por fornecer produtos de comunicação confiáveis, inte-
gração de sistemas e tecnologia da informação para clientes
governamentais e comerciais. A necessidade de trazer essas
soluções para o mercado mais rápido submete a importância
do gerenciamento de projetos a um elevado realce.

A excelência nos processos não é somente um bom
negócio: ela pode ser a diferença na entrega de soluções que
impactam sobre vidas. Ser o melhor fornecedor global na ca-
tegoria de sistemas em missões críticas e serviços para seus clientes
combinando tecnologia avançada com aplicação de conhecimentos
demanda um comprometimento com excelência na cultura
em gerenciamento de projetos em seus processos e nos siste-
mas de entrega de gerenciamento de projetos.

As soluções que a RFCD oferece são produtos de times
de projetos funcionais dedicados que traduzem a excelência
de processos em cultura. A RFCD foca em algumas das áreas
de maior especialização em expertise tecnológica. Os times de
projetos são formados por engenheiros muito educados e ha-
bilidosos e cientistas de pesquisa em sistemas e componentes
elétricos, mecânicos, de testes, hardware e software e materiais
desenvolvidos. Os processos utilizam essas habilidades em
aplicações na tecnologia da informação e nas comunicações. A
formação de processos de gerenciamento de projetos capazes
empregados nos times de projetos da RFCD e a transformação
da cultura em gerenciamento de projetos, que capacitam estes
processos, andam de mãos dadas. Na conturbada economia atu-
al, o gerenciamento de projetos é uma vantagem competitiva.

Como indica John Schlichter, da OPM Experts LLC, o pro-
grama da RFCD para capacitação avançada em gerenciamento
de projetos trata da excelência em conhecimentos, promoven-
do uma rigorosa autoavaliação, gerando responsabilidade e
distinguindo as ações.

Excelência em conhecimentos
A busca da RFCD por qualidade de produtos e de proces-

sos é encarada como uma jornada e não como um fim. Desde
o início de 2000, a RFCD estabeleceu, manteve e implemen-
tou um roteiro de melhoria contínua para a busca de elevada
capacitação em desenvolvimento de produtos e processos.
O roteiro auxilia a comunidade da RFCD a compreender as
situações atual e futura do gerenciamento e a melhoria dos
processos.

A implementação de normas de processos na RFCD desde
o início resultou em times auto-otimizantes na engenharia e
nos grupos da organização funcional e de negócios da RFCD.
Um produto paralelo dessas abordagens prévias foi a criação

de mecanismos múltiplos para desenvolvimento de produtos,
tendo cada um deles seu próprio conjunto de fases de projeto e
de processos de gerenciamento de projetos.

Como mostrado na Figura 1, os processos de gerencia-
mento de projetos se sobrepuseram e foram duplicados entre
os mecanismos.

Em 2007, a Engenharia lançou uma iniciativa para o
desenvolvimento enxuto de produtos a fim de alcançar maior
eficiência no desempenho de processos funcionais que
permeiam toda a organização. Esse esforço contínuo procurou
eliminar perdas e reduzir o tempo do ciclo dos subprocessos
dentro e entre os mecanismos de desenvolvimento.

A introdução do OPM3® tem suas origens na iniciativa de
desenvolvimento enxuto de produtos com o objetivo de guiar
a norma e posteriormente difundi-la dentro da comunidade
da engenharia. O Grupo Divisional de Processos (DPG) da
RFCD's empregou o OPM3® inicialmente para prover um
suporte às melhores práticas de gerenciamento de projetos a
fim de melhorar os projetos dentro do domínio das normas
de gerenciamento de projetos. O DPG administra e facilita o
alcance das metas e objetivos de melhoria dos processos de
engenharia. Trata-se do braço operacional do programa de me-
lhoria contínua na engenharia e patrocina a criação e a manu-
tenção do programa. Essa abordagem possibilitou que o time
DPG desenvolvesse uma expertise em OPM3® e preparasse
competências com a ajuda dos especialistas líderes mundiais
em OPM3 da OPM Experts LLC, antes de uma utilização mais
ampla da norma dentro da organização.

A Figura 2 mostra as três fases da iniciativa de desenvolvi-
mento enxuto de produtos.

A fase 1 é caracterizada pela introdução das melhores prá-
ticas e demonstra flexibilidade para com as normas básicas do
processo. A fase 2 muda da melhoria dos processos para o de-
sempenho dos processos, mais especificamente das interfaces
dos processos entre as disciplinas da engenharia e de outras
funções da RFCD. A reengenharia dos processos é a fase final.
A capacitação do desenvolvimento de produtos é vista como o
componente chave de todo o sistema do processo de negócios.

Cada elipse contém um portfólio de projetos de melho-
ria. O eixo vertical mostra os tipos de notação de processos
utilizados para caracterizar e avaliar os processos da RFCD.
O eixo horizontal identifica o foco das avaliações referentes a
processos. A flecha central identifica medidas de interesse. A
grande elipse do Desenvolvimento Enxuto de Produtos indica
a área primária, com ênfase à melhoria. Projetos de melhoria
podem sobrepor-se nessas fases dependendo de seu escopo. O
DPG realiza projetos de melhoria de acordo'com os programas
OPM3® recomendados.

Tendo obtido sucesso com o piloto do OPM3® no Desen-
volvimento Enxuto de Produtos, o DPG fez planos para am-
pliar a metodologia OPM3® em toda a engenharia. A RFCD
opera num ambiente de melhoria de processos multinormas,
multimodelo. A divisão conta com um Sistema de Gerenda-
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Grupos de desenvolvimento de produtos se reinventam com a ajuda de normas
melhores para seus processos, o que aumenta sua maturidade. A maturidade dos
processos está ligada ao valor do negócio."

mento da Qualidade (Quality Mana-
gement System - QMS) que inclui requi-
sitos das melhores práticas associados
com a 1509001:2000, CMMI® e outras
normas de processos. O QMS engloba
os requisitos centrais dos processos da
organização.

Como apresentado na Figura 3,
práticas relativas a várias normas de
processos, tal como OPM3®, são mape-
adas e avaliadas quanto a excelência de
utilização antes de serem introduzidas
no QMS. O requisito do processo é o
foco na mudança, não na norma.

O DPG codificou a introdução do
OPM3® no QMS utilizando o plano
anual de melhoria de processos de enge-
nharia. O plano abrange provisões para:

• Patrocínio e supervisão da alta
gestão

• Alinhamento do OPM3® com o
plano de crescimento estratégico da
divisão (5CP)

• Conexão do OPM3® com outras
iniciativas de processos (p.ex., desen-
volvimento enxuto de produtos)

• Mapeamento das melhores práticas
do OPM 3® no QMS

• Estabelecimento de um escritório de
gerenciamento de projetos

• Identificação e envolvimento de fun-
ções e projetos parceiros da RFCD

Um cuidado especial foi tomado
para programar o OPM3®como norma
complementar e não como norma que
compete com outras normas de pro-
cesso e iniciativas para melhoria. Para
a engenharia da RFCD, excelência em
conhecimentos é conhecer o contexto
atual de processos da organização e
como uma nova norma de processos
pode modificar esse contexto a fim
de promover êxito e desenvolver uma
cultura de excelência em respostas às
solicitações estratégicas da organização.

Avaliando
rigorosamente

Ingressar no OPM3® por meio
de uma avaliação é uma característica
atrativa do sistema. Enquanto outras
normas podem demandar a melhoria de

processos antes de avaliar a organização,
o OPM3® começa com uma avaliação.

A engenharia da RFCD estima as
avaliações como uma forma de medir a
maturidade em processos e de iden-
tificar oportunidades de melhorias. A
divisão é registrada como uma empresa
ISO 9001-2000 e seus grupos de enge-
nharia de sistemas e de software foram
avaliados com sucesso conforme o nível
três de maturidade do CMMI®.

A engenharia complementou suas
buscas internas do OPM3® contratando
a OPM Experts LLC para realizar uma
avaliação rigorosa e para aconselhar o
pessoal da RFCD sobre a implemen-
tação do OPM3®. A rigorosa avaliação
de três partes focou na capacidade de
gerenciamento de projetos associada
com as disciplinas de engenharia de
sistemas, software e hardware. Políticas
múltiplas de gerenciamento de projetos
e de processos estavam permeadas
nestas disciplinas.

Embora os múltiplos ciclos de vida de
desenvolvimento da engenharia apresentem
diferenças em algum grau, a OPM Experts
LLC mostrou, usando o OPM3, como os
processos de gerenciamento de proje-
tos podem ser os mesmos - ajustados
quando necessário - aplicados à maioria
dos projetos na maior parte das vezes e
desenvolvidos no tempo como um siste-
ma de entregas de projetos estratégicos
altamente capaz.

O OPM3® com uma visão de
agregação de valor da OPM Experts LLC
inspirou o DPG a buscar uma maior
maturidade no desenvolvimento de
produtos transformando mecanismos
múltiplos de desenvolvimento de produ-
tos (Figura 1) numa estrutura simples
e unificada de desenvolvimento de
produtos. Para suportar esse conceito,
o DPG procurou institucionalizar um
conjunto padrão de processos enxutos
de gerenciamento de projetos que os
gerentes de projeto de engenharia
pudessem utilizar a fim de entregar
suas soluções mais rapidamente e com
menores custos através da estrutura.

A rigorosa avaliação OPM3® revelou
como os vários processos de gerencia-



mento de projetos dentro da engenharia
poderiam ser consolidados, reduzindo
assim os custos e a complexidade de
manutenção de diversos conjuntos de
processos de gerenciamento de projetos
para cada mecanismo de desenvolvi-
mento de produtos. Ao estabelecer um
conjunto unificado de procedimentos
enxutos de gerenciamento de projetos,
as ligações dos recursos do processo
entre os mecanismos poderiam ser
reduzidas em mais de dois para um. O
DPG empregou o PMI PMBOK® Guide
para direcionar os esforços de redução.

Criando
Responsabilidade

A criação de processos capazes de
gerenciamento de projetos e a trans-
formação da cultura em gerenciamento
de projetos andam de mãos dadas.
Para a engenharia, esses dois conceitos
convergem em dois requisitos estratégi-
cos da RFCD: instante de lançamento
(Time-to-Market - TTM) e redução de
custos. Para os tipos de aplicações que a
RFCD desenvolve, somente as melhores
servirão, e ofertar essas soluções para o
mercado mais rapidamente pode fazer
uma diferença de salvar a vida.

O DPG usa o OPM}® para melhorar
continuamente a marca dos processos
de gerenciamento de projetos e para
estabelecer um vocabulário comum
de suporte à abordagem unificada de
desenvolvimento de produtos. Um pro-
cesso assim envolve responsabilidades,
especialmente no estabelecimento e na
manutenção de capacitadores organiza-
cionais chave, tais como um PMO, para
auxiliar a dirigir o desenvolvimento e
a institucionalização de processos que
suportem um sistema unificado de
desenvolvimento de produtos.

O DPG lançou o PMO para aprimo-
rar o programa unificado de desenvol-
vimento de produtos, aumentando a
capacitação da engenharia da RFCD nos
domínios do projeto especificado do
OPM3®, do programa e do portfólio de
projetos. PMP's, Six Sigma Black Belts e

um assessor licenceado em OPM3® pelo

PMI completam o PMO.

O PMO tem uma missão
de três partes:

7. Estabelecer e manter um conjunto

padrão de processos enxutos para
gerenciamento de projetos, programas
e portfólio;

2. Estabelecer competências enxutas de
gerenciamento de projetos, programas
e portfólio e

3. Avaliar os benefícios do aumento
de maturidade em gerenciamento
de projetos tanto na engenharia de
desenvolvimento de produtos quanto
em projetos internos de melhoria.

A obrigação principal do PMO é
supervisionar a criação e o preparo de
processos de gerenciamento enxuto de
projetos, programas e portfólio que
capacitem uma cultura em gerencia-
mento enxuto de projetos que reaja aos
requisitos de crescimento estratégico
da RFCD. Isso funciona em conjunto
com a comunidade da engenharia para
reduzir duplicidades nos processos de

gerenciamento de projetos, quando
apropriado, e para desenvolver pro-
cessos de gerenciamento de projetos
"banais" (i.e., processos que não estejam
firmemente conectados a uma discipli-
na específica de engenharia).

A engenharia estabeleceu normas
feitas sob medida a fim de garantir
que a quantidade certa de processos
seja aplicada nos esforços de desen-
volvimento de produtos. Processos
enxutos de gerenciamento de projetos
são não-prescritivos e cobrem o ciclo de
vida completo do desenvolvimento de
produtos. A seleção e o ajuste inteligen-
tes dos processos fortalecem os gerentes
de projetos de engenharia para cumprir
seus objetivos quanto a cronogramas,
custos e qualidade.

Distinguindo as ações
O OPM3® serve como pano de

fundo para reforçar a responsabilidade
e a fidelidade do PMO em relação a sua
missão. Embora o PMO esteja em seus
estágios iniciais de desenvolvimento, os
ativistas do PMO já contribuíram para
o estabelecimento e manutenção dos
sistemas de gerenciamento referentes às



políticas, procedimentos, ferramentas, treinamento e desem-
penho da engenharia da RFCD.

O PMO criou uma biblioteca de ativos de processos
de gerenciamento de projetos baseada na web para uso da
comunidade de gerenciamento de projetos de engenharia. Ela
tem uma função de cronograma de projetos que proporciona
uma expertise em cronologia quando demandada a todos os
gerentes de projetos da RFCD. O PMO está promovendo um
ambiente participativo para o compartilhamento das melhores
práticas e para as lições aprendidas. Ela gerencia ativamente o
portfólio de projetos de melhoria da engenharia a dá supor-
te à liderança da RFCD em seus requisitos de crescimento
estratégico em ambientes funcionais, gerais da empresa e de
projetos.

Como apresentado na Figura 4, o PMO divulgou um pai-
nel referente ao desenvolvimento enxuto de produtos que une
explicitamente suas propostas de valores ao TTM da RFCD e
aos propósitos de redução de custos.

O propósito do painel é ajudar a capacitar uma cultura
de gerenciamento enxuto de projetos por meio do uso de
indicadores mensuráveis. O painel identifica somente projetos
de suporte para melhoria de processos, que são processos ge-
néricos disponíveis para uso em todos os projetos de engenha-
ria. Melhorias específicas para projetos não são apresentadas
devido a restrições de propriedade. Nem todos os esforços de
melhoria do PMO estão incluídos no painel. Alguns projetos
de melhoria são categorizados simplesmente como projetos
"vá e faça". Outros esforços requerem uma abordagem de

gerenciamento de projetos mais disciplinada. A liderança da
RFCD requer uma compreensão dos benefícios dos significa-
tivos esforços para melhoria. Consequentemente, um retorno
de investimentos agregado (ROÍ) é calculado para esse tipo
de projetos. O painel também serve como indicador chave
de onde a cultura do gerenciamento enxuto de projetos e sua
filosofia estão sendo desenvolvidos na organização.

Conclusão
Grupos de desenvolvimento de produtos bem sucedidos

se reinventam com a ajuda de normas de processos melhores
em sua categoria, que dirigem o aumento da maturidade de
processos. Eles também juntam o uso dessas normas aos
requisitos estratégicos que desafiam os sistemas de entrega de
projetos em níveis crescentes de eficiência e produtividade. A
maturidade dos processos está ligada ao valor do negócio.

Através do uso do OPM3® e de seu trabalho com a OPM
Experts LLC, a Engenharia da RFCD está focando no pro-
grama integrado para a criação de capacitação em processos,
orquestrando simultaneamente a transformação da cultura em
gerenciamento de projetos da engenharia. O OPM3® é o pano
de fundo para esclarecer o que significa a cultura em gerencia-
mento de projetos e como essa cultura pode contribuir para a
linha de base do negócio. Ele tem sido especialmente útil para
tornar claros os impactos que os processos exercem sobre a
cultura de gerenciamento de projetos da engenharia da RFCD
e os impactos que a cultura exerce sobre os processos de
gerenciamento de projetos da engenharia.

Improvement Dashboard

Improvement Portfólio Dashboard



Transformando a cultura de gerenciamento de projetos
no Ministério do Interior do Reino da Arábia Saudita

O Reino da Arábia Saudita (KSA) é o maior país da penín-
sula arábica e sua estabilidade, segurança e tranqüilidade são de
responsabilidade do Ministério do Interior (MOI), que é com-
preendido por 30 setores principais e por Emirados. Um setor é
uma organização MOI com responsabilidades pela administra-
ção das políticas nacionais do Reino em áreas funcionais espe-
cíficas, através de suas sucursais localizadas no Reino e onde as
complexas responsabilidades funcionais podem ser ainda mais
subdivididas em departamentos que provêm da Administração
Nacional numa área específica das responsabilidades funcio-
nais do Setor, ao passo que um Emirado é uma organização
MOI que prove a administração civil para uma região do Reino
(Província). A quantidade destes Emirados no Reino é 13. Os
Setores e os Emirados são apresentados na Figura 5.

O Centro Nacional de Informações (NIC) proporciona ser-
viços aos setores do MOI, empregando sistemas altissimamen-
te avançados e muito potentes, adicionalmente a uma vasta
rede de informações que cobre todas as áreas do Reino.

O Ministro possui uma cultura elevada tendo orgulho de
uma linhagem de líderes que data de 1344 Islâmico / 1925 Gre-
goriano. A partir de uma perspectiva de gerenciamento da ciên-
cia, a tradição de acato à liderança de alguém prevaleceu dentro
do governo e isso não é menos verídico no NIC. Entretanto, ao
manter suas tarefas de servir os setores, o NIC envolveu-se na
organização de serviços profissionais que trata os setores como
seus clientes ou como beneficiários de diversos processos de
gerenciamento de projetos. Isto resultou em desafios exclusi-
vos para o PMO, especialmente em termos dos impactos da
cultura em gerenciamento de projetos sobre os processos de
gerenciamento de projetos. Comprometido com a excelência na
entrega de seus projetos, o NIC trabalhou com a OPM Experts
LLC para desenvolver seus conhecimentos sobre excelência
no gerenciamento organizacional de projetos para avaliar-se
com rigorosidade. O objetivo era criar responsabilidades para a
melhoria do gerenciamento de projetos e distinguir ações que
proporcionassem maturidade ao PMO na direção estratégica.

O desenvolvimento do ministério teve início quando o
processo foi instaurado em 1344 Islâmico para monitorar ad-
ministrativamente a região de Al-Hijaz. O processo foi dividido
em duas divisões:

Primeira Divisão: Ministério do Interior, incluindo Saúde,
Educação, Correios e Telégrafos, Tribunais Legais, Polícia
Geral, Municipalidades e Dotações.

Segunda Divisão: Membros conselheiros consistindo do
Diretor e dos Deputados do Ministério de Assuntos de Exte-
rior, Ministro das Finanças e Al-Shura.

A responsabilidade por essas duas divisões foi assumida
sempre pelo Procurador Geral Príncipe Faisal Bin Abdulaziz
(tomara que Allah tenha piedade de sua alma!). Na medida
em que o Ministério se desenvolveu, o Ministro tornou-se gra-
dualmente responsável pela administração local representada
pelos emirados da região e por setores de segurança em todas
as regiões do Reino. As responsabilidades foram atribuídas a
uma série de Ministros qualificados e atualmente o Príncipe
Naif Bin Abdulaziz Al-Saud é o Ministro e o Vice-Ministro
do Interior é o Príncipe Ahmad Bin Abdulaziz Al-Saud. Os
Ministros do MOI delegaram responsabilidades verticalmente
dentro das hierarquias de gerenciamento. Dentro do NIC,
o PMO tem hoje a supervisão de todos os projetos do NIC,
provendo sistemas de computação e telecomunicações, redes

seguras de comunicação, serviços públicos e administração e
um amplo espectro da tecnologia da informação que é essencial
para a vida cotidiana do Reino.

Na Arábia Saudita, grande distância do poder e fuga das
incertezas são características predominantes da cultura. É
esperado e aceito que os líderes separem-se por si mesmos do
grupo e providenciem diretivas completas e específicas. His-
toricamente, acato à estrutura vertical tem sido a regra dentro
do PMO do NIC. Assim sendo, o gerente do PMO submete-se
ao gerente de planejamento, que se submete ao diretor geral,
como apresentado no organograma da Figura 6 (página 26).

Em seu reino, o diretor geral do NIC, Dr. Khalid Al-Tawil,
procurou desenvolver a capacitação do PMO para mantê-la de
acordo com as necessidades do Reino. Deste modo, os líderes
do NIC comprometeram-se a aprender sobre excelência, ava-
liando a organização rigorosamente, criando responsabilidades
e distinguindo as ações para melhorar o PMO, o processo de
gerenciamento de projetos e a cultura em gerenciamento de
projetos. Isso representou o amadurecimento do PMO para
que ele se voltasse para fora ao invés de para dentro, uma mu-
dança cultural com significativas implicações para os processos
de gerenciamento de projetos e para os meios através dos quais
o PMO desenvolve sua capacitação.

Excelência em conhecimentos
A norma de excelência em gerenciamento organizacional

de projetos é o Programa de Maturidade Organizacional em Ge-
renciamento de Projetos (OPM3) do Project Management Ins-
titute. A norma de excelência mais amplamente utilizada para
gerenciamento individual de projetos é "A Guide to the Project
Management Body of Rnowledge" ou "PMBOK® Guide" do
PMI. O OPM3 incorpora o "PMBOK® Guide" e expande-o para
os domínios do gerenciamento de programas e de portfólio. O
método preferido para a implementação do OPM3 se dá através
de assessores e consultores que são certificados num avançado
conjunto de ferramentas denominado jogo de produtos OPM3.
O NIC contratou John Schlichter da OPM Experts LLCque diri-
giu o desenvolvimento do OPM3 como representante do PMI e
deu suporte para a criação do jogo de produtos OPM3, de modo



a avaliar os esforços do NIC em relação ao OPM3 até agora. O
objetivo da avaliação OPM3 conduzida pela OPM Experts LLC
era de progredir na implementação do PMO para manter o
compromisso dos diretores em desenvolver a capacitação do
PMO a fim de atender às necessidades do Reino.

Avaliando rigorosamente
O NIC realizou uma série de avaliações OPM3. Cada uma

envolveu a valorização da governança de processos, das políticas,
dos processos, do treinamento, da flexibilidade, das métricas,
dos sistemas de controle, bem como de inúmeros elementos da
cultura de gerenciamento de projetos. A primeira avaliação foi
contratada como avaliação "de balcão", em que o assessor senta-
se "do outro lado do balcão" de um representante da organiza-
ção e anota as declarações pessoais referentes à maturidade da
organização ao pé da letra, sem validar essas afirmações. Tendo
concluído a primeira avaliação, o NIC, então, incumbiu a OPM
Experts LLC de valorizar a primeira avaliação e realizar uma
avaliação subsequente (follow up assessment). Comprometido em
avaliar rigorosamente, o PMO conduziu a OPM Experts LLC a
ampliar a segunda avaliação, baseada na avaliação anterior, in-
cluindo os donos do processo, executores, a liderança do NIC e
fornecedores-chave. Como resultado, a OPM Experts LLC entre-
vistou o Diretor Geral do NIC, patrocinadores do NIC, o Diretor
de Planejamento do NIC, o Diretor do PMO do NIC, Gerentes
de Programas do NIC, Donos de Projetos do NIC, funcionários
do PMO do NIC, gerentes dos fornecedores, o Gerente de PMO
de um fornecedor e Gerentes de Projetos de fornecedores. Um
organograma detalhado descrevendo as relações entre estes
papéis é apresentado na Figura 7.

A primeira avaliação foi alinhada à cultura anterior no MOI
para pôr o foco nas necessidades dos líderes de uma organi-
zação. Durante a avaliação de balcão inicial, o assessor levou a
declaração do gerente do PMO ao pé da letra, de que a gover-
nança efetiva do processo foi estabelecida como uma entidade
formada pelas pessoas certas que se encontrariam regularmente
a fim de identificar e decidir sobre melhorias no processo de
gerenciamento de projetos. O assessor levou ao pé da letra a
declaração do gerente do PMO de que as políticas de gerencia-
mento de projetos foram estabelecidas e também julgou que o
beneficiário ou cliente de todos os processos de gerenciamento
de projetos era o gerente de planejamento, a quem o gerente
de PMO se reportava. Em seguida, o OPM3 requereu que a
organização coletasse métricas que garantissem que os proces-
sos de gerenciamento de projetos fossem executados na forma
requerida pelos clientes desses processos. A avaliação de balcão
determinou que todas as métricas de gerenciamento de projetos
atendessem às necessidades do gerente de planejamento.

Em contrapartida, a segunda avaliação foi rigorosa, incluin-
do mais pessoas do que a avaliação de balcão e foi alinhada às

prioridades estratégicas que o diretor geral e o gerente de plane-
jamento estabeleceram para formar a capacitação do PMO para
atender aos setores (olhando para fora, ao invés de para dentro).
A avaliação rigorosa determinou que a entidade que administra-
ria o processo responsável pela institucionalização das normas
de gerenciamento de projetos dentro dos setores precisava ser
formada por mais do que o gerente de planejamento sozinho.
Pessoas adicionais deveriam ser incluídas na administração do
processo, de modo a normatizar, avaliar, controlar e melhorar
continuamente os processos de gerenciamento de projetos a
serviço dos setores. A entidade de administração do processo
deveria incluir, no mínimo, representantes autorizados do Di-
retor Geral, do PMO, da função de planejamento, da função de
gerenciamento do portfólio e gerentes de recursos. Outras fun-
ções também precisariam ser incluídas de tempos em tempos,
particularmente durante discussões sobre mudanças específicas
de processos, p. ex., no departamento de contratos, no caso do
processo de administração de contratos.

Adicionalmente, nós concordamos com a rigorosa avaliação
de que aqueles envolvidos na avaliação de balcão inicial viam as
decisões do gerente de planejamento, obtidas informalmente,
como as políticas de gerenciamento de projetos da organização
(em oposição a instrumentos políticos formais que poderiam
ser compartilhados com aqueles dos quais se esperava que
realizassem os processos administrados por essas políticas). Do
mesmo modo, o PMO do NIC assimilou uma grande quantida-
de de métricas como parte de seus processos de Gerenciamento
de Projetos. Na avaliação mais rigorosa, nós concordamos que
precisaríamos garantir que a organização medisse as coisas cer-
tas e não medisse mais coisas do que necessário. Por essa razão,
o PMO do NIC precisaria desenvolver políticas que pusessem
o foco do NIC sobre as características críticas de cada processo,
que mantivessem os processos enxutos e que garantissem
que as necessidades dos clientes fossem atendidas. De modo
a proporcionar maturidade ao PMO no serviço aos setores,
concordou-se que os clientes dos processos de gerenciamento
de projetos eram justamente os setores (e não somente o Dire-
tor do PMO). Assim sendo, os setores precisariam engajar-se a
fim de incorporar os requisitos de desempenho às métricas de
gerenciamento de projetos controladas pelo PMO.

Como conseqüência dos contrastes entre a abordagem mais
rigorosa e a abordagem anterior - que foi limitada a umas pou-
cas entrevistas e que tomou as declarações ao pé da letra, como
mostrado na Figura 8 - a segunda avaliação revelou que o
PMO amadureceu significativamente, embora a avaliação inicial
tenha inflacionado as contagens em determinadas áreas, como
imposto pelo gráfico da avaliação inicial a ser realizada como
avaliação de balcão e tenha confiado nas visões de substitutos na
organização, que foram submetidos à cultura formando essas
visões.



A avaliação 1 foi caracterizada por uma cultura de distância
do poder e de fuga das incertezas, que foi incorporada de várias
formas através das quais o gerente de planejamento era o foco
dos esforços para aumentar a maturidade do PMO (conforme
Figura 6). Enquanto que a avaliação 2 alinhou-se às intenções
do diretor em desenvolver o PMO, mantendo-o de acordo com
as necessidades do Reino e institucionalizando a capacitação
através dos setores (conforme Figura 8). A rigorosa avaliação
assentou a base para o desenvolvimento do PMO que servisse
aos setores e que orientasse o PMO nas novas direções estraté-
gicas. Embora as contagens relativas ao processo de gerencia-
mento de projetos fossem mais baixas na segunda avaliação,
as contagens eram especialmente elevadas nas áreas do OPM3
relativas à cultura, i.e., os capacitadores organizacionais. Esses
capacitadores correspondiam à cultura de gerenciamento
de projetos, que pontuou quase quatro vezes mais do que os
elementos do processo de gerenciamento de projetos descrito
acima.

Como John Schlichter indicou anteriormente e como eu
descrevi até aqui, foi a cultura que conduziu o desenvolvimento
do processo de gerenciamento de projetos dentro do NIC. As
conclusões da primeira avaliação demonstraram o acato à hie-
rarquia vertical de gerenciamento e indicaram a vasta cultura
dentro do NIC e do MÓI de maneira geral. Em seguida, as con-
clusões da segunda avaliação alinharam-se à visão do Diretor
sobre maturidade do PMO em servir aos setores e mostraram
que estes elementos do OPM3 referentes à cultura ofereceram
uma maior alavancagem para o crescimento da capacitação do
gerenciamento de projetos dentro da organização.

Criando responsabilidade e
distinguindo as ações

Da mesma forma que a excelência em conhecimentos
capacita uma avaliação rigorosa, ela, por sua vez, capacita a
criação de responsabilidades para a melhoria do processo de
gerenciamento de projetos e da cultura em gerenciamento de
projetos ao manter-se de acordo com a visão do diretor para o
PMO. Eu fui promovido de gerente de planejamento a uma
nova posição, me sendo atribuída a missão de aumentar a
capacitação da organização nos domínios do gerenciamento
de portfólio e em outras direções estratégicas. Meu sucessor
no PMO apurou onde tínhamos parado e focou a organização
novamente nos elementos-chave de normatização e medição do
processo de gerenciamento de projetos, cultivando simultanea-
mente a cultura em gerenciamento de projetos, aumentando a
capacitação e a escalabilidade dos processos dentro dos setores
de projetos.

Figura 8. Avaliação 1 vs. Avaliação 2

Conclusão
Pela implementação do OPM3, o NIC pôs o foco num

programa integrado de criação de capacitação em proces-
sos, orquestrando simultaneamente uma transformação da
cultura. O OPM3 foi uma ferramenta útil para tornar claro o
que é a cultura em gerenciamento de projetos e para capacitar
líderes a avaliar a organização a partir de várias perspectivas na
organização de formas contestáveis que determinam a criação
de responsabilidades para etapas específicas e mensuráveis, a
fim de gerar uma capacitação organizacional para entrega dos
projetos. Dentro do NIC, o OPM3 foi especialmente útil para
esclarecer sobre os impactos que os processos exerceram sobre
a cultura e os impactos que a cultura exerceu sobre os proces-
sos.

O NIC compreendeu os motivos pelos quais muitas orga-
nizações têm falhado na transformação de suas culturas em
gerenciamento de projetos e evitou essas armadilhas com nos-
sas iniciativas de melhorias. Trabalhando com a OPM Experts
LLC, nossos líderes compreenderam a necessidade de se ter
excelência em conhecimento, de se autoavaliar rigorosamente,
de se criar responsabilidades e de se distinguir as ações. Essa
abordagem direta ajudou a progredir na missão organizacio-
nal de garantir que os projetos através dos setores sejam bem
sucedidos, promovendo estabilidade, segurança e tranqüilidade
para o Reino.
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