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Significado e contexto, impossível dissociá-los, principalmente na gestão de projetos
moderna. A intensidade com que esse tipo
de informação está presente na realização
dos projetos de sucesso atualmente é muito
elevada, em especial naqueles que procuram
um resultado baseado na entrega de valor
para o cliente. Basicamente, os aprimoramentos em abordagens de novos métodos,
estruturas organizacionais, formas de planejamentos ou ferramentas consistem em
trazer essas informações ao centro de suas
argumentações de decisão.
Observe que na essência de diversas inovações nas abordagens de gestão está o
princípio de “fazer sentido”, e não apenas
estabelecer regras. É um equilíbrio entre
questões importantes em projetos como:
processo e auto-organização, pressão e
análise, benefício e custo, poder e engajamento, cliente e decisão, riscos e requisitos,
enfim, uma calibragem que é temporal, ou
seja, vai variar dependendo do momento
e suas conjecturas. Diversas situações são
presenciadas ao longo dos ciclos, e cada uma
estabelece um contexto. Delimitado por um
contexto é possível determinar um significado com mais precisão. Notoriamente,
as abordagens mais modernas consideram
esses fatores para desenvolver seus planeja-
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mentos e ações. Converter um plano de ação
em tarefa executada, sem antes passar pelo
entendimento da estrutura organizacional
e toda implicação relacionada; perceber o
contexto e o que cria sentido nessa situação;
e envolver as pessoas para estabelecer senso
de propriedade, é gerir baseando-se em moldes ultrapassados. O importante é convergir
isso tudo e desenvolver competências em
agilidade para a gestão de projetos.
A agilidade é um tema relacionado em
diversos artigos apresentados nesta edição.
No artigo “A teoria de gerenciamento de
projetos: explicação para novos métodos”,
de Lauri Koskela, professor na Universidade de Salford, e Greg Howell, diretor no
Lean Construction Institute, os autores demonstram em seus diversos estudos uma
fundamentação teórica para os métodos
Scrum e Last Planner. Esse é um dos artigos clássicos da área que deu sustentação
teórica aos princípios de agilidade no meio
acadêmico.
O tema agilidade também é assunto nos
artigos “Sim, você pode: Agile na construção civil”, que explora a aplicabilidade do
tema no ramo de construção. E no artigo
“Design thinking e métodos ágeis – aliados
na geração de ideias para projetos de TIC”,
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o qual apresenta um estudo que mostra a sintonia entre métodos de
inovação, gestão do conhecimento e métodos ágeis para projetos de
tecnologia da informação.
Também é interessante destacar os aspectos das evoluções dos
escritórios de gerenciamento de projetos nos últimos dez anos, demonstrados nos estudos da professora Monique Aubry, que relata
importantes mudanças nessas estruturas de organização, considerando inclusive diversos pontos destacados neste editorial. Entre eles, que
o desempenho com qualidade está no equilíbrio entre foco interno x
externo e flexibilidade x controle, um framework entre as forças competitivas. Como cita a autora: “O objetivo não é eliminar as diferenças,
mas tornar visível a diversidade de pontos de vista e chegar a uma
combinação aceitável e diversificada sobre a contribuição de um PMO
para o desempenho organizacional”.
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Ainda nesta edição, o gerenciamento de custos em projetos é abordado pelo professor Armando Terribili, que, de forma muito apropriada,
faz uma análise sobre a gestão de custos. Ela é dividida em três momentos distintos do projeto: a estimativa dos custos, o controle dos
custos e as ações gerenciais necessárias no transcorrer do projeto.
Convido aos leitores a participarem do Prêmio Projetos do Ano 2014,
apresentando seus trabalhos acadêmicos, projetos inovadores, projetos corporativos e também seus trabalhos em PMOs. Acesse: www.
mundopm.com.br/premio2014.
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