
A busca pela excelência em gestão criteriosamente passa 
pelo entendimento comum entre as pessoas sobre 
os valores tangíveis e intangíveis envolvidos numa 

iniciativa da qual elas farão parte. Não basta determinar indicadores, processos e cronogramas. 
Ao envolver pessoas, é necessário gerir a percepção desses valores nos vários níveis da inicia-
tiva e do início ao fim do seu ciclo de vida, pois como seres sociáveis as pessoas orientam-se 
por critérios que influenciam o seu desempenho, diferentemente das linhas de produção, em 
que os números e as “disciplinadas” rotinas funcionam bem. Gerenciar a percepção de valores 
contribui para as organizações se enxergarem como organismos vivos, o que de fato são. E 
assim propiciar um ambiente alinhado aos objetivos e metas da empresa, que precisa buscar 
constantemente inovação em toda a sua estrutura organizacional e cadeia de relacionamento 
para se manter competitiva no mercado.

Entretanto, não basta a alta administração ter sucesso na gestão da percepção sem que a 
organização tenha uma plataforma capaz de executar com competência suas iniciativas – pro-
gramas e projetos.  É difícil encontrar uma organização de ponta atualmente que não estabele-
ça uma relação bem definida entre suas funções de rotina e suas iniciativas estratégicas ou de 
core business, com o objetivo de obter um ambiente de colaboração entre as partes. Tem tempo 
que os líderes empresarias investem neste tipo de questão – TI, capacitação, processo para 
critério de decisão, para se manterem competitivos e serem capazes de gerar inovação. 

Não fica difícil entender o porquê da importância em se definir uma estrutura organizacio-
nal que potencialize a competência na gestão de iniciativas, tema abordado no artigo Orga-
nização do Gerenciamento Multiprojetos (Pág. 9), que distingue as opções de modelos de 
organização e as particularidades para um ambiente multiprojeto, germinando a semente da 

inovação. O artigo Gestão de Inovação de Produto na Era do Conheci-
mento (Pág. 68) nos alerta sobre outra questão: a amplificação da comple-
xidade e por conseqüência a demanda pela capacitação das pessoas.

 Considere ainda a questão do alinhamento da percepção, em que o 
gerenciamento de riscos pode contribuir fortemente, o artigo Gerencia-
mento Quantitativo de Riscos (Pág. 20) apresenta elementos que podem 
viabilizar a análise e credibilidade das estimativas de riscos de forma quan-
titativa o que possibilita orientar as decisões numa iniciativa de forma 
menos vulnerável e promover alinhamento. Uma das responsabilidades 
do papel do PMO – Project Management Office, segundo o artigo  
Harvard Pillgrim Health Care – Um caso de sucesso na implanta-

ção de um PMO (Pág. 77), é mostrar sua eficiência no suporte à decisão, com a identificação, 
priorização e seleção de projetos alinhados à estratégia da organização, mas não decidir, isto é 
papel da alta administração.

Sempre parece mais fácil do que de fato é, mas talvez seja mesmo, no artigo Um Modelo 
para Converter uma Empresa Baseada em Processo numa Orientada a Projetos  
(Pág. 39) é apresentado um framework para tornar uma empresa baseada em processo numa 
mais projetizada. Um investimento que deve ser gradativo, sugerido em três fases pelo autor, 
até mesmo para que a empresa possa analisar se cada nível de maturidade é suficiente para 
suprir suas necessidades.

Avançar na orientação a projetos credenciará a empresa na realização de megaprojetos, 
mesmo assim é natural que haja necessidade do aprendizado contínuo, um tema explorado 
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no artigo Aprendendo a Gerenciar Megaprojetos (Pág. �8), que trata de 
uma avaliação sobre a construção de competências baseadas em experi-
ências anteriores, sua aplicação em projetos atuais. Um ciclo virtuoso que 
propicia inovação em projetos. Muitas vezes, o sucesso do gerenciamento 
de projetos depende de coisas simples, como saber lidar com cronogra-
ma, que segundo o artigo Por que os cronogramas “furam”? (Pág. 

32) é a principal causa dos atrasos em projetos. A falta de uma análise 
mais criteriosa sobre a sua composição, interpretação e comunicação são 
fatores que contribuem para uma alienação sobre a conduta do projeto e 
por conseqüência a resultados não desejados. Um artefato que deveria ser 
utilizado para centralizar os entendimentos da equipe do projeto contri-
buindo para o alinhamento geral. 

Sustentabilidade vs. controle
Num encontro com Peter Senge, na Federação das Indústrias, ele 

apresentou uma visão sobre o termo sustentável que acho apropriado 
compartilhar com vocês neste momento. Sustentável não significa contro-
lável, ele fez uma analogia com o casamento: um casamento sustentável 
não significa controlável, pelo contrário num casamento sustentável o 
que predomina é a liberdade. Mas então o que mantém esse casamento 
sustentável? São os valores comuns que ambos compartilhar e respeitam, 
alimentando o princípio-base dos relacionamentos sustentáveis, valores 
que orientam o compromisso entre os organismos vivos. Criar, comuni-
car e sustentar valores como princípios de comprometimento entre as 
pessoas solidifica o alinhamento necessário para uma iniciativa coesa 
e disciplinada. Um elemento básico para a gestão de organizações, que 
nunca deixaram de ser organismos vivos. Este significado para susten-
tável será àquele que potencializa a essência da inovação, tão necessária 
para as empresas atualmente.

Isso mostra que processo e instrumentos de controles deixaram de ser 
recursos adequados de gestão para uma organização? Nada disso! Alinhar 
percepção significa estabelecer valores de relacionamentos sustentá-
veis entre as pessoas, equipes e toda uma organização que depende do 
comprometimento delas para com as metas de uma iniciativa. O sucesso 
desta iniciativa depende de enxergamos as pessoas e a organização como 
organismos vivos, como de fato o são, e sustentar princípios que pro-
movem a essência da vida. Tentar mantê-las coesas a um determinado 
objetivo através de controles numéricos como se fossem máquinas não 
será sustentável por muito tempo. O papel dos processos e instrumentos 
de controle é o de suportar a execução de atividades com disciplina, orga-
nização e manter orientação sobre os resultados alcançados. São controles 
desejáveis por todos aqueles que realmente estão comprometidos com o 
objetivo de uma iniciativa, e até mesmo fundamentais devido à crescente 
complexidade envolvida na execução das atividades.

Destaque
Não poderia deixar de parabenizar Paul Dinsmore pelo merecido prê-

mio de melhor livro do ano, concedido pelo PMI em outubro, na cidade 
de Atlanta. Assunto para nossa próxima edição.
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