


• Ter uma visão panorâmica do cená

rio. Perguntar-se se faz sentido criar uma 
cultura projetizada agora. Se não, quais 
providências faltam? Quais são os SWOTs 
(sigla em inglês que significa pontos fortes, 
fraquezas, oportunidades e ameaças) da 
organização? Qual o nível de maturidade 
em gerenciamento do projeto? Como estes 
fatores contribuem para implementar um 
programa de projetização? 

Encontrar um patrocinador de alto ní

vel. Um executivo responsável por um pro
grama de projetização aumenta bastante a 
chance de se obter sucesso. Identifique e 
cultive um provável candidato destacando 
os benefícios para a organização e para o 
próprio patrocinador. 

• Estruturar um programa de mudança. 

Um programa estruturado de mudança é 
necessário para projetizar uma organização. 
A mudança deve estar atrelada e direciona
da a um programa que focalize os quatro 
elementos da projetização: governança, pro
cessos, competência e cultura. 

• Planejar, planejar, planejar. Identificar 
questões, discutir as hipóteses, descobrir 
agendas ocultas e construir um plano de 
ação. Dedicar tempo para montar um plano 
mestre, e lembre-se de envolver colaborado-
res-chave no planejamento. 

• Enfrentar questões sobre governança. 

Um programa de projetização de sucesso 
coloca a governança de gerenciamento de 
projetos e governança corporativa em sinto
nia uma com a outra. Diretrizes são fixadas 
para gerenciar os Três P's - portfólio, pro
gramas e projetos - bem como as interfaces 
com os assuntos operacionais. 

• Mapear um programa de competência 

dos colaboradores. Aptidão para geren
ciamento de projetos demanda um plano 
multifacetado, começando com avaliações 
de competência. Construir um programa 
de treinamento baseado em conhecimento, 

workshops práticos e experiências vividas 
dentro da empresa. A descrição de cargos 
completa o ciclo da competência. Organi
zações experimentarão saltos nas suas per
formances se aderirem aos programas de 
competência. 

• Fornecer ferramentas adequadas. Isto 
inclui processos como metodologias de 
gerenciamento de projetos, sistemas opera
cionais e de suporte, e procedimentos bási
cos. O legado de hardware e software pode 
necessitar de upgrades ou substituição para 
atender às necessidades de uma organiza
ção projetizada. 

• Mantenha as partes interessadas 

(stakeholderá sintonizadas. O caminho 
para alcançar esta tarefa inclui: workshops 
informativos, jornais internos, networking 
virtual e extensos programas de endomrrke-
ting. Fóruns, frequentes menções em reuni
ões por gerentes de alto-perfil, e campanhas 
também mantêm os colaboradores no cir
cuito. 

Cumprir os passos acima contribuirão 
para tornar bem-sucedido seu programa de 
projetização. 

O QUE NÃO FAZER: 

• Começar com muita pressa, já diz o ve
lho ditado, "Não se pode apressar o curso 
do rio; ele tem seu próprio tempo". É claro 
que um rio pode ser navegado inteligente
mente, usando as correntes e o vento a seu 
favor. Mas é notório que um programa deve 
respeitar o curso natural da assimilação das 
partes interessadas. 

• Subestimar os empecilhos do caminho. 

Imprevistos acontecem. Não importa o 
quão meticulosos sejam os planos, inevita
velmente encontrará tanto pequenos pro
blemas quanto grandes desafios. A clássica 
gestão de riscos do gerenciamento junto 
com um Plano B e intuição profissional tor
nam as incertezas mais palatáveis. 

• Presumir que um único patrocínio será 

suficiente. Patrocínios múltiplos são o ca
minho a seguir. Além de um patrocinador 
principal em nível corporativo, você tam
bém deve ter um executivo em nível médio 
bem como um patrocinador de recursos hu
manos bem posicionado. Um comitê exe
cutivo (steering comittee) é outra opção para 
criar sinergia de patrocínio. 

• Exagerar em treinamento técnico. Um 
programa de técnico com base no "Guide to 
the Project Management Body of Knowled-
ge" (PMBOK® Guide) não é uma fórmula 
mágica. É preciso focar em programas con
textuais e comportamentais tais quais lide
rança, negociação, formação da equipe e 
administração de conflito gerencial. 

• Subestimar o esforço necessário. Envol
ver facilitadores internos em tempo inte
gral ou consultores externos. O programa 
de projetização pode ser a resposta para 
aumentar a produtividade e resultados na 
organização. Necessita, portanto, que seja 
feita de forma correta, com recursos sufi
cientes, e com esforço considerável. 

• Protelar. O sucesso depende de organizar-
se e de articular-se em torno de um plano 
mestre, e depois promover seu lançamen
to. Reuniões de pré-lançamento e fóruns de 
conscientização ajudam a quebrar a inércia 
inicial e aumentar a visibilidade do programa. 

• Acionar o piloto automático. Postura 
proativa é necessária ao longo do progra
ma. Falta de entusiasmo - comum a todos 
os programas de mudança devido à extensa 
duração - pode ser compensada por uma 
fixação implacável e contínua visando cum
prir as etapas do plano mestre. 

Projetizar uma organização demanda 
firme aderência às máximas da gestão de 
mudanças e à própria prática do gerencia
mento de projetos. Ao seguir estas dicas, 
seu programa de projetização levará a orga
nização a atingir altos níveis de produtivida
de e melhores resultados. 
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