Boa Gerência de Projetos depende da liderança
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A sobrevivência de uma empresa requer de seus executivos ações rápidas, objetivas e
consistentes. Todas as oportunidades devem ser aproveitadas e novos espaços precisam ser
criados. O sucesso da organização é o resultado de suas lideranças e da aplicação de práticas
gerenciais que a conduzam, com eficiência e eficácia, no sentido de atingir os resultados
esperados. O gerenciamento de projetos é o caminho para transformar ideias em algo que dê as
empresas desenvolvimento de forma sustentável, considerando-se o cenário competitivo atual.
Atualmente o profissional responsável por conduzir os projetos recebe a atribuição de Gerente do
Projeto. Entretanto, é vital observarmos que é fundamental existir esta função, independente de seu
título, uma vez que este cargo ainda não é formalmente reconhecido por várias organizações.
Mas independente de nomes ou cargos, saber o perfil necessário ao gerente do projeto, para o
melhor desempenho de suas atribuições é fundamental na construção de uma organização de alto
desempenho. Este profissional deve conter pelo menos três competências: técnica, competência na
área de atuação e de gestão. A segunda competência está relacionada ao tipo de negócio ou
projetos envolvidos, como engenharia, tecnologia da informação e a competência de gestão, ligada
ao comportamental e requer habilidades e atitudes que tornam o gerente de projeto um líder.
Todas as competências são importantes, mas a que leva a liderança é a que traz melhores
resultados para a organização e para o profissional. O gerente de projetos não é um "tocador" de
cronogramas, muito menos um herói realizador. Ele precisa ser o líder de uma transformação,
conduzindo uma equipe a desenvolver, coordenadamente, um conjunto de tarefas executadas de
forma eficiente para a obtenção do sucesso, não só para a organização, mas também para seus
clientes e todos os envolvidos no projeto.
A liderança é o resultado de habilidades do gestor em entender as causas e os objetivos, de
atitudes em motivar e colaborar, de atribuir a si responsabilidades e de realizar alianças com
equipe, pares e outras partes interessadas num objetivo convergente.
Um estudo realizado por uma consultoria em Recursos Humanos norte-americana revelou as 25
empresas que melhor formam líderes no mundo. O primeiro lugar apontado pela pesquisa é da
IBM, que possui um dos mais abrangentes programas de formação de gerentes de projetos e de
líderes, requerendo que todos os seus executivos tenham cerificação em gerenciamento de
projetos.
A IBM é uma das poucas empresas americanas que se manteve inabalável perante a crise
financeira recente. É uma das Top of Mind do Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de
Projetos, coordenado pelo PMI Regional Rio de Janeiro (www.pmirio.org.br). A General Electric
também é uma das principais em liderança, com programas de formação e certificação em gerentes
de projetos. A NASA, uma das maiores referências em gerenciamento de projetos, possui um
programa específico para formação de gerentes de projeto líderes.
Este modelo propaga-se por todos os níveis hierárquicos, mostrando um novo caminho para o
profissional em gerenciamento de projetos. Steve Dobbs, presidente da Fluor Corporation,
sentenciou que a sua empresa passou pela crise graças ao gerenciamento de projetos, que
alavanca os resultados na bonança e alinha o rumo em momentos desfavoráveis. Ser gerente de
projetos é uma opção para grandes realizações, mas irá exigir muito esforço e desenvolvimento de
seu perfil para alcançar o sucesso pessoal e da organização.

