EDITORIAL

PROJETO,
UM ATIVO
DA EMPRESA!

Sim, uma parte do negócio da empresa é
sem dúvida um projeto em execução. Uma
representação simples seria: “Business +
Leadership + Management = Project”.
A questão é que o gerenciamento de
projeto moderno está cada vez mais se
tornando o cerne das ações de negócios da
empresa, não apenas a gestão de um desafio técnico. Isso nos remete a lidar com
novas fronteiras, incorporar novas restrições em decisões, e principalmente saber
liderar. Além é claro de dominar as práticas de gestão para garantir a execução das
atividades em curso.
O resultado do projeto, em alguns casos, só entregará o benefício esperado para
o negócio se o gerente de projetos conhecer os processos de negócios da empresa,
souber balancear adequadamente as restrições técnicas e de negócio em suas decisões, identificar momentos corretos durante o ciclo de vida do projeto para exigir
controle, mas também aceitar lidar com a desordem por entender que faz parte
da dinâmica do ambiente, e essencialmente ter sensibilidade para adaptar suas
práticas ao contexto único do seu projeto.
Ainda, é importante considerar a transição entre o projeto e a operação, ou seja,
planejar a prontidão organizacional, evitando assim grandes desgastes na percepção do cliente sobre o benefício do resultado do projeto após a entrega.
A parte boa de toda essa amplitude de competências relacionadas é que a área
de gestão de projetos tem se fortalecido no mundo corporativo. Projetos liderando
frentes de negócio!
Nesta edição destacamos dois artigos de autores renomados internacionalmente: Prof. Dr. Laufer e Dr. Kerzner. Ambos trabalham como tema central dos seus
artigos a importância dessas novas habilidades para o gestor de projetos, cada vez
mais presente no gerenciamento de projeto moderno. São artigos que merecem
nossa especial atenção e reflexão.
Ainda nesta edição abordamos temas sobre Gerenciamento Ágil de Projetos, que
é uma das respostas a toda essa dinâmica no ambiente corporativo atual, assim
como o tema Gestão de Mudança, por meio de novas abordagens com o HCMBOK®
– Human Change Management Bodyof Know ledge, do Human Change Management Institute – HUCMI®.
Convido os leitores a visitarem nosso calendário de eventos para 2015, pois muitos dos workshops têm trabalhado esses assuntos críticos para o desenvolvimento
do gerente de projetos.
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