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Quando consideramos os arquétipos
organizacionais o conhecimento para as
abordagens em projetos difere brutalmente.
Observe as mudanças entre os conhecimentos
necessários das equipes quando nos referimos a
conduzir projetos para Complex project-based
organization, Mass-production organization ou
ainda Entrepreneurial organization (Fonte:
Artigo "Smart Mission" de Ed. Hoffman at all.,
publicado nesta edição da revista MundoPM).
Realmente estamos falando de domínios
diferentes.

O conhecimento surge das relações sociais
numa equipe de trabalho, essa aprendizagem
durante a jornada é essencial para projetos
executados em organizações empreendedoras,
em que permitir inovação é essencial para bons
resultados. Já em organizações com objetivos de
produção em massa é mais importante controles
via métricas de performance e capacidade
produtiva, processos preestabelecidos com
eficiência comprovada. Entretanto,
organizações baseadas em projetos complexo
depende de abordagens adaptativas, ciclos
curtos e de experimentação como base para o
progresso do projeto. 

A cultura organizacional e a comunicação são
princípios diferentes, a forma de colaboração e
formação de equipe tem objetivos diferentes, e o
aprendizado e conhecimento são estabelecidos
diferentes. Ou seja, são “universos” diferentes e
consequentemente, a abordagem de gestão do
projeto deve ser bastante diferenciada.
Em comum, na base de todos eles estão as
pessoas, é necessário habilidades pessoais
diferentes para cada cultura organizacional,
competências pressupostas para conduzir
abordagens totalmente diferentes. Espaços para
aprendizagem e colaboração com objetivos
distintos em cada modelo. Então, o principal
desafio está na equipe, sua liderança deve
perceber essas diferenças e trabalhar
perspectivas de conhecimento necessárias para
o sucesso do projeto direcionadas para lidar
com tais situações.
Sim, os projetos continuam sendo unidade de
trabalho dentro de uma organização, que visa
iniciar, gerenciar e completar uma iniciativa
com missão específica. Contudo, é suposto que
as pessoas necessárias para cada missão
deveriam ter habilidades específicas, e a
formação das equipes ser adaptada ao arquétipo
organizacional.

É preciso perceber que o termo
Projeto tornou-se genérico no
mercado, levando a interpretações
comuns sobre suas práticas e
abordagens, contudo as diferenciações
sobre abordagens em projetos têm
alargado nos últimos anos, assim como
os modelos de negócios impactando
diretamente nas abordagens de
gerenciamento de projetos e equipes.
Nem de perto são a mesma coisa, e
isso leva a grandes falhas na condução
dos projetos e gera confusões sobre a
adoção de práticas nas organizações.

A sensibilidade para diferenciar as
situações é requisito para um bom
especialista em gerenciamento de
projetos.

Arquétipos Organizacionais  
e Abordagens em Projetos
As diferenças entre projetos estão aumentando!
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