editorial

Zózimo
Diretor Executivo
da Revista Mundo PM

D

esenvolvimento, uma das principais justificativas para a aplicação
do gerenciamento de projetos e
programas nas organizações. Normalmente associado a grandes investimentos
financeiros, como os projetos de capital,
que demandam estruturas de trabalho eficientes, organizações e equipes temporárias
coesas e alinhadas a um objetivo estratégico.
Ao buscar o desenvolvimento de uma cadeia
produtiva, a construção de grandes obras, a
integração de serviços ou a inovação tecnológica, inevitavelmente passa-se pelo desafio
de lidar com a complexidade da diversidade, pessoas e suas interfaces, uso inteligente
dos recursos e a disponibilidade do conhecimento.
Manter a simplicidade e a objetividade é a
chave para avançar a passos largos na criação de ambientes colaborativos, propiciando
sinergia em equipes, senso de propriedade,
além de acelerar a produtividade. Atributos
encontrados em um método que converte
objetivos estratégicos em atividades práticas
e estabelece compromisso com o planejamento, especialmente nas etapas iniciais
de um projeto. A dinâmica da concepção
colaborativa aplicada ao gerenciamento de
projetos, discutida no artigo Integrando as
metodologias Project Model Canvas e Ba-
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sic Methodware®, é um recurso poderoso
para os projetos ganharem alinhamento e
rumo efetivo.
Estruturar equipes de projeto é mais importante do que parece, exerce influência
direta nos resultados das atividades e, consequentemente, no sucesso do projeto. As
interconexões entre os fluxos de atividades, adicionadas as interconexões entre as
pessoas e equipes, e essas com as entidades
organizacionais, são complexidades inerentes às relações, uma situação muito presente
nos projetos e que determina a coesão das
interfaces entre as entidades que compõem
o planejamento de um projeto. O esforço para gerenciar tais interfaces se faz necessário
para compreender as características dessa
complexidade e lidar com ela de maneira
a obter melhor desempenho nas equipes
de projetos. Um tema abordado no artigo
Estruturando equipes de projetos e complexidade.
Multidisciplinar é uma característica
do gerenciamento de projetos, aplicar conhecimento de outras áreas na gestão dos
projetos é uma oportunidade que pode fazer
grande diferença nos resultados. É o caso
da neurociência, que, ao decifrar o comportamento humano por meio do estudo do
cérebro, auxilia o processo de tomada de
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decisão ao criar incentivos e, assim, influenciar significativamente a
motivação e o comportamento das pessoas. A compreensão sobre o
funcionamento do cérebro humano e suas formas de recompensa ao
atingir suas metas é um conhecimento que deve ser usado em prol de
decisões produtivas em projetos. No artigo O fator humano na tomada de decisão em negócios aprendemos a entender mais sobre o tema
e sua aplicação.
Grandes investimentos exigem bons planejamentos e processos
confiáveis para elaboração e validação do investimento. O uso eficiente dos recursos, sempre muito limitados, é um desafio constante em
qualquer projeto. Garantir etapas enxutas nos sistemas de produção,
especialmente em projetos de capital, é tema abordado no artigo Integrando Lean Delivery Production System e FEL, vital para um
desenvolvimento sustentável.
O desenvolvimento proporcionado pelos projetos e programas passa, em sua grande maioria, pelos desafios sobre os temas discutidos.
Estudar e compreender esses desafios pode contribuir para sua superação.
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