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Introducció

Abans d’introduir els mòduls següents, en els quals ja començarem a plantejar

els processos pròpiament de la direcció de projectes, hem volgut introduir la

influència que té el costat humà en el projecte. El costat humà tant en la in-

fluència que té l’estructura organitzativa en el projecte, com la influència dels

interessats i els rols principals. Sense oblidar quines han de ser les competèn-

cies del cap de projecte.

Perquè un projecte és un esforç de persones, i és el maneig de les persones el

que el condueix o no, al final del dia, al fracàs o a l'èxit. Així és dins de l'equip

de treball i en la relació amb el client, els usuaris i els contractistes. De manera

que ens ha semblat adequat dedicar part d’aquest mòdul a un dels autors clàs-

sics d'aquesta disciplina (Pinto i Millet, 1999), que va parlar del "costat humà"

de la direcció de projectes.

Creiem que una aproximació a la gestió de persones dins de la direcció de

projectes no ha de ser un enunciat de bons propòsits, sinó una disciplina en

si mateixa en què, per a tenir èxit, s'han d'alinear diverses classes d'elements:

1) La influència de l’organització en els rols del projecte.

2) El disseny de l'organització del projecte, és a dir, l'aclariment dels rols i les

responsabilitats dels seus membres, en particular en els nivells de direcció, per

part del client i de l'equip.

3) La gestió dels interessats (stakeholders), és a dir, la identificació intel·ligent de

l'impacte i la influència del projecte sobre les diferents parts de l'organització,

la seva predisposició a adoptar-lo i les estratègies que cal desplegar.

4) Les habilitats interpersonals que ha de desenvolupar el cap de projecte, en

particular les de comunicació, presa de decisions, lideratge, motivació, treball

en equip, negociació i resolució de conflictes.



CC-BY-NC-ND • PID_00200571 6 L’organització dels projectes i els interessats

Objectius

Després de l’estudi d’aquest mòdul, els estudiants haurien de tenir una visió

global i completa de de l’organització del projecte i la gestió dels interessats.

En concret:

1. Comprendre el disseny de l’estructura i l’organització d’un projecte i com

influeix en aquest.

2. Comprendre els diferents rols i responsabilitats del projecte, i en particular

els del cap de projecte.

3. Comprendre les habilitats bàsiques del cap de projecte.

4. Comprendre d’una manera integral i integrada els components de la gestió

dels interessats.
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1. Influències de l'organització en el projecte

L’estructura de l’organització té una gran importància en la disponibilitat dels

recurs i en el nivell d’autoritat que podrà tenir el cap de projecte. A continu-

ació s’esmenten les estructures d’organització principals per a analitzar-ne la

influència en el projecte.

1)�Organització�funcional

Tal com es mostra en la taula 1, l’organització funcional clàssica és una jerar-

quia en la qual cada empleat té un director funcional clarament establert. Els

treballadors estan dividits per la seva especialitat. En aquestes organitzacions,

l’abast del projecte es limita a les funcions de cada departament treballant

d’una manera independent. Normalment la responsabilitat de l’execució del

projecte recau en els directors funcionals, sense una figura clara de cap de pro-

jecte, i si aquesta existeix tindrà una responsabilitat i una autoritat nul·les.

Taula 1. Organització funcional

2)�Organització�projectitzada



CC-BY-NC-ND • PID_00200571 8 L’organització dels projectes i els interessats

En una organització d’aquest tipus l’empresa en la seva totalitat està organit-

zada per projectes i el cap de projecte té plena autoritat i responsabilitat en el

projecte. L’equip està assignat plenament al projecte i ret comptes únicament

al cap de projecte. En algunes empreses aquesta estructura s’organitza per fa-

mílies de productes. Se’n pot veure un exemple en la taula 2.

Taula 2. Organització projectitzada

3)�Organització�matricial

Aquesta estructura intenta maximitzar les fortaleses de les dues anteriors, la

funcional i la projectitzada. En aquest cas, l’equip ha de retre comptes a dos

superiors, el director funcional i el cap de projecte, amb la qual cosa la comu-

nicació és un dels punts crítics d’aquest tipus d’estructures per la seva com-

plexitat. A part, l’equip ha de compaginar la seva feina diària amb la feina

del projecte. Se’n pot veure un exemple en la taula 3, en aquest cas es tracta

d’una organització matricial forta, ja que té una oficina de direcció de projec-

tes (PMO) i el cap de projecte pertany a aquest departament. Aquest és el cas

en què el cap de projecte té més autoritat en una organització matricial, ja que

té un director funcional amb una visió completament de projecte perquè és

el director de l’oficina de projectes.
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Taula 3. Organització matricial

En el cas de les organitzacions del tipus funcional o matricial, el cap de projecte

tindrà la responsabilitat del projecte però no la plena autoritat, ja que l’equip

continua mantenint el seu director funcional. Aquest és l’etern problema dels

caps de projecte: com responsabilitzar-se d’un equip i un projecte si no se’n té

l’autoritat. Ja veurem en el descripció dels rols del projecte que és el patroci-

nador la persona que ha de delegar l’autoritat al cap de projecte. Encara que la

teoria és molt clara, a la pràctica el patrocinador difícilment arriba a delegar,

per tant és un dels molts problemes no resolts si no és amb una estructura

organitzativa projectitzada.
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2. L’organització del projecte

Entenem per organització del projecte la definició de rols i responsabilitats

dels membres del projecte (sigui quina en sigui la procedència: client,

empresa proveïdora, contractistes) amb relació al projecte i l'estructura

de presa de decisions i distribució del treball.

Les estructures d'organització inclouen els òrgans�individuals (persones que

assumeixen rols i tenen responsabilitats) i també els òrgans�col·legiats (comi-

tès i comissions que tenen funcions atribuïdes dins del projecte).

Com hem dit fins ara, en els projectes complexos, les diferències entre el que

és dins del projecte i el que és fora, el que és negoci i el que és projecte, el

que és part de l'equip i el que són parts interessades es difumina, i la gestió del

cap o director de projecte és, en bona mesura, comprendre i manejar aquest

conjunt d'interaccions. Aprofundirem en aquest punt quan parlem de la gestió

d'interessats.

2.1. Interessats del projecte: definició

Els interessats (o stakeholders, en anglès) en un projecte són totes les persones

i organitzacions que es veuran afectades pel desenvolupament del projecte,

tant si és directament, perquè participen en el projecte d'alguna manera, com

indirectament, perquè el funcionament del producte o servei que resultarà del

projecte els afectarà d'una manera o una altra (la gestió d'interessats és una part

important de la gestió del canvi). També poden ser persones o organitzacions

que poden afectar els resultats i objectius del projecte.

Interessats:

• Participen activament en el projecte.

• Els seus interessos es veuen afectats pel seu desenvolupament.

• Exerceixen influencia sobre els objectius i/o resultats del projecte.

Una de les tasques principals del cap de projecte juntament amb l’equip serà

la d’identificar els interessats del projecte, determinar-ne els requisits i expec-

tatives i gestionar-los al llarg del projecte, i també poder gestionar-ne la influ-

ència d’una manera positiva per al projecte.
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En la figura següent es poden veure representats els interessats principals en

un projecte de metodologia tradicional. Alguns, per la seva importància, ja

tenen uns rols assignats, que seran els que es comentaran en l’apartat següent.

Figura 1. Diagrama d’interessats en el projecte

2.2. Rols principals en el projecte

2.2.1. Metodologies tradicionals

1)�Cap�de�projecte

El cap de projecte és el responsable del projecte en el dia a dia. Ha d'organitzar

el treball dins de l'equip de projecte i en les seves relacions amb l'organització

client. És la persona que dirigeix el projecte des de la planificació fins al tan-

cament (de vegades també intervé en les fases anteriors), i té la responsabilitat

de complir els objectius en temps i costos i els recursos assignats per a això. Per

a complir amb èxit la seva funció, ha d'estar investit de l'autoritat equivalent

a la seva responsabilitat.

El paper del cap de projecte és gestionar. Gestionar un projecte és el següent:

• Fer que les coses es facin amb la col·laboració de l’equip.

• Marcar un camí i fer que la gent es mogui en aquesta direcció amb èxit.

• Millorar el rendiment individual i del grup mitjançant el consell i

l'avaluació.

• Relacionar l'equip amb l'organització, amb altres equips i amb el client, i

proporcionar-li informació i recursos.

• Tenir i compartir una visió àmplia del projecte dins de l'empresa, i enten-

dre els beneficis del projecte per al client i el que la tecnologia aporta al

negoci.
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Per tant, gestionar requereix un conjunt d'habilitats interpersonals, a les quals

ens referim en un apartat posterior d'aquest mòdul. Un bon líder mostra una

visió i una direcció clares, genera confiança i crea sentiment de pertinença i

desig d'estar en l'equip, ajuda en el desenvolupament personal mitjançant el

coaching, a vegades té algunes qualitats especials o carisma i a més té compe-

tències tècniques que l'equip reconeix. En tot cas, com diuen Andersen i altres

(2003), és de poc valor o una mica frustrant comparar la gent que fa projectes

amb llistes de superqualitats.

És més important entendre quins són els requisits essencials del lloc, amb in-

dependència de les qualitats personals i directives. Un bon cap de projecte:

• Manté una actitud principalment proactiva, prevenint els problemes en

comptes de solucionar-los.

• Té una visió global del projecte i té la responsabilitat de mantenir la inte-

gritat del projecte.

• Pot fer una valoració realista de l'estat del projecte, tant amb relació al

compliment de les fites i el progrés del treball, com amb relació a la situació

de les persones de l'equip.

• Pot proposar i executar accions i decisions per a corregir la situació si fa

falta, de manera flexible i efectiva, per a l'èxit del treball i de la gent.

• Pot comunicar tot això d'una manera adequada en el contingut, en la for-

ma i en el temps, per a obtenir la comprensió i el suport de totes les parts

involucrades.

Aquest balanç de maduresa, flexibilitat i realisme entre les necessitats del pro-

jecte i les de les persones és el més important en el cap de projecte. Un bon

cap de projecte no és un tecnòcrata (el millor coneixedor i implantador de la

solució tecnològica), ni un buròcrata (el millor controlador i metodòleg de la

direcció de projectes) ni un venedor (el millor comunicador dels èxits, reals

o imaginaris, del projecte). Però sí que és un bon gestor de persones, un bon

coach, un bon comunicador i una persona orientada a l'acció.

Qui ha de ser cap de projecte

Normalment, un cap de projecte ha estat abans membre d'un equip, en general un
membre reeixit, i hi ha aportat el seu coneixement funcional o tècnic. Encara que el
cap de projecte també fa una aportació tècnica, no hi és principalment per a això i no
és veritat que el gerent sigui "qui sap més". En la majoria de projectes, és habitual que
el cap de projecte tingui una formació o experiència tècnica. Això facilita la relació
amb l'equip i el coneixement de les metodologies, tècniques i eines que s'utilitzen
en el treball.

Però no ha de ser necessàriament així, tal com hem vist en el mòdul 1, apartat 2.3,
“Canvi de model: d’expert a facilitador”. Altres vegades, el patrocinador prefereix es-
collir una persona de la seva organització o departament que coneix bé el negoci i els
processos de treball. Per a complicar el dibuix, les empreses externes que col·laboren
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en la realització del treball i els subcontractistes de l'empresa adjudicatària també
col·loquen i han de col·locar un cap de projecte en la seva àrea de responsabilitat. De
nou, utilitzant la matriu de rols i responsabilitats, és bo aclarir i documentar el rol de
cada un. Encara que pot variar en cada situació, ens inclinem pel model següent:

• Un director o cap de projecte de l'organització que fa l'encàrrec, amb formació
i experiència gestionant projectes, i amb coneixement i capacitat de diàleg en
aquest àmbit. Li correspon la supervisió global del treball i prendre les decisions
que s'han descrit, per ell mateix o juntament amb alguna de les figures següents.

• Un líder funcional, procedent de l'àrea de negoci, que representa els interessos
(objectius) del patrocinador amb relació al projecte, coneix el negoci i els proces-
sos. Assigna, controla i motiva els membres de l'equip que procedeixen del client.

• Un cap de projecte de l'organització contractista, responsable del compliment
dels objectius descrits en el contracte. Controla i motiva els membres de l'equip
que li han estat assignats i les empreses subcontractistes, si escau. Aquest trium-
virat assumeix actualment, en les organitzacions i els projectes complexos, la di-
recció del projecte.

Font: Rodríguez, García i Lamarca (2007)

2)�Membres�de�l’equip

Els membres de l'equip tenen una responsabilitat principalment tècnica,

d'execució de la part del treball que tenen assignada amb la seva aportació

professional i en col·laboració amb altres membres de l'equip i personal del

client. Generalment serà responsabilitat de l’equip ajudar en la redacció de

l’EDT (estructura de desglossament del treball) i crear les estimacions dels pa-

quets de treball assignats. Durant l’execució del projecte també ha de vetllar

per trobar les possibles desviacions del pla de direcció del projecte. En resum,

les seves responsabilitats principals serien:

• Identificar els interessats i els seus requisits.

• Identificar restriccions i assumpcions del projecte.

• Crear l’EDT (estructura de desglossament del treball).

• Descompondre els paquets de treball assignats.

• Ajudar a identificar les dependències entre paquets de treball.

• Fer estimacions de temps i de cost.

• Participar en els processos de gestió de riscos.

• Complir els plans de qualitat i de comunicació.

• Executar el pla de direcció del projecte per a assolir l’abast definit.

• Atendre les reunions de projecte.

• Millorar els processos.

• Recomanar accions preventives i correctives.

3)�Patrocinador

La definició bàsica de patrocinador, o sponsor, és la de persona que prove-

eix de recursos financers el projecte. Si una empresa externa està executant

el projecte, es pot considerar que el projecte té dos patrocinadors: l’intern de

l’empresa executant, i l’extern de l’empresa contractant. Normalment té un

paper de direcció estratègica i relació dins del projecte i amb relació a tercers.
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És el promotor de la definició del projecte, coneix bé els objectius i les priori-

tats i l'impacte en el negoci. Assegura que l'equip tingui la dotació adequada

en quantitat i qualitat i s'ocupa de motivar-lo. Com a resum, les seves respon-

sabilitats principals serien:

• Aconseguir el suport necessari per al projecte.

• Ser la figura visible per a l’alta direcció en el projecte.

• Proveir de fons.

• Ser el responsable de la redacció de l’acta de constitució.

• Autoritzar el cap de projecte.

• Proveir el projecte de l’equip de recursos humans.

• Aprovar el pla de direcció del projecte.

• Protegir el projecte d’influències i canvis externs.

• Resoldre conflictes que estiguin per sobre de la responsabilitat del cap de

projecte.

• Aprovar el pla de fites i descomposició del treball (EDT).

• Aprovar el repartiment de rols i responsabilitats en el projecte.

• Assegurar l'assignació de recursos.

• Assegurar la comunicació dins de l'organització i entre les seves parts.

• Conèixer i aprovar el progrés del projecte d'acord amb el pla.

• Proposar les desviacions d'abast, pressupost i temps o prendre decisions

sobre això.

4)�Comitè�de�direcció

Normalment, el cap de projecte ret comptes a un comitè de direcció, en què

són representades les diferents parts interessades en l'èxit del projecte, que

aporten recursos i que han de prendre decisions. Normalment està presidit per

l'sponsor o patrocinador. La divisió de les responsabilitats entre el patrocinador

i el comitè de direcció dependrien de l’estructura de cada tipus de projecte. Per

tant, la majoria s’han assignat al patrocinador, entenent que aquestes serien

repartides entre el comitè de direcció i el mateix patrocinador.

5)�Alta�direcció

L'alta direcció que, segons el que hem vist, selecciona i aprova els projectes en

funció d'uns objectius i beneficis de negoci.

6)�Director�funcional

El director funcional gestiona i és el propietari dels recursos humans del pro-

jecte. El nivell de responsabilitat del director funcional en el projecte dependrà

de l’estructura organitzativa de l’empresa. Però en general, per a evitar conflic-

tes, el director funcional i el cap de projecte han de coordinar les necessitats
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respectives en l’ús dels recursos. Hauran, doncs, de donar suport als objectius

del projecte en la seva àrea, assignar els recursos i prestar tot el suport necessari

per a l'èxit.

7)�PMO:�oficina�de�direcció�de�projectes

Normalment, l'oficina�de�projecte (project management office), cada vegada

més freqüent en projectes grans, adopta un d’aquests tres rols:

• Proveir de metodologies, polítiques i plantilles per a la gestió dels projectes

en l’organització.

• Proveir de suport i guia a l’organització sobre com gestionar els projectes,

i impartir formació en la direcció de projectes en general.

• Proveir de caps de projecte els projectes de l’organització i ser el responsa-

ble dels resultats d’aquests. Per tant, es gestionen des de la seva oficina.

Aclarir el rol de l'oficina de projecte és clau

Implementar una oficina de projecte requereix entendre molt bé què se n'espera, com-
prendre els requisits del projecte o dels projectes i gestionar les expectatives (és a dir, gai-
rebé és un projecte en si mateix!). Després de decennis d'implantació d'oficines de projec-
tes TIC, als Estats Units, aproximadament només la meitat dels directors d'organització
i sistemes (CIO) es mostren satisfets amb el seu rendiment en una enquesta publicada a
CIO Magazine. Els que es mostren satisfets manifesten que l'oficina de projecte ha ajudat
a implantar estàndards de gestió de projecte, millorar la satisfacció dels clients interns i
alinear els projectes amb l'estratègia de negoci.

Font: Snyder i Parth (2007)

Un altre aspecte que cal tenir en compte, i que aquí simplificarem, és que cada

vegada és més habitual trobar organitzacions de projecte en què es produeix

una certa relació especular (de mirall) entre l'estructura del client i l'estructura

del proveïdor o dels proveïdors. És a dir, si el proveïdor té un cap de projecte,

el client té un cap de projecte; si el proveïdor té un responsable funcional i

un altre de tècnic, el client té un responsable funcional i un altre de tècnic; si

el proveïdor té un responsable per a la integració, el client té un responsable

per a la integració. Això sol tenir grans avantatges des del punt de vista de

la comunicació i relació amb el client, però de vegades fa l'organització del

treball molt complexa i l'autoritat es dilueix.

8)�Client/usuari

Segons el PMBOK® el client o usuari és la persona o organització que utilitzarà

el producte, el servei o el resultat. Però habitualment distingim entre el client

–persona o organització que ha demanat el producte– i l’usuari –el que en fa

l’ús final.
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2.2.2. Metodologies àgils

Es definiran els rols del marc de treball scrum perquè són els més característics i

diferents respecte a les metodologies tradicionals i perquè els rols estan limitats

a només tres: el product owner, l’equip i l’scrum master. La figura del cap de

projecte desapareix perquè l’equip és responsable i autogestionat.

2.3. Competències del cap de projecte

Per a descriure les competències del cap de projecte se seguirà l’estàndard

del PMI Project manager competency development (PMCD) framework.

L’estàndard de competències del PMI descriu quines han de ser les competèn-

cies personals del cap de projecte dividint-les en les següents:

1)�Comunicació. És capaç d’intercanviar d’una manera efectiva, acurada, re-

llevant i apropiada la informació amb els interessats del projecte amb els mè-

todes adequats.

• Escolta activament i entén els interessats i els respon.

• Manté línies de comunicació.

• Assegura la qualitat de la informació.

• Ajusta la informació a l’audiència.
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2)�Lideratge. És capaç de guiar, inspirar i motivar l’equip del projecte i els

altres interessats per a gestionar de manera efectiva tots els temes que van

apareixent al llarg del projecte i assolir els objectius.

• Crea un ambient de treball que promociona un màxim rendiment de

l’equip.

• Construeix i manté relacions efectives.

• Motiva i guia els membres de l’equip del projecte.

• Assumeix la responsabilitat de lliurar el projecte.

• Utilitza les seves habilitats per a influir quan és necessari.

3)�Direcció. Administra efectivament el projecte fins a la implementació amb

un ús apropiat dels recursos humans, financers, intel·lectuals i intangibles.

• Construeix i manté l’equip del projecte.

• Es planifica i gestiona d’una manera organitzada per a assegurar l’èxit del

projecte.

• Resol els conflictes entre l’equip o els interessats.

4)�Habilitat�cognitiva. S'aplica amb la profunditat adequada a la percepció,

discerniment i judici per a dirigir amb eficàcia el projecte en un entorn can-

viant i en evolució constant.

• Pren una visió holística del projecte.

• Resol eficaçment temes i problemes.

• Utilitza eines i tècniques de direcció de projectes apropiades.

• Busca oportunitats per a millorar els resultats del projecte.

5)�Eficàcia. Produeix els resultats desitjats utilitzant els recursos, eines i tècni-

ques apropiats en totes les activitats del projecte.

• Resol els problemes del projecte.

• Manté el compromís, la motivació o el suport dels interessats.

• Du a terme els canvis al ritme adequat per a assolir els objectius del pro-

jecte.

• Utilitza l’assertivitat quan és necessari.

6)�Professionalisme. S’ajusta a un comportament ètic regit per la responsa-

bilitat, el respecte, la igualtat i l’honestedat en les pràctiques de la gestió del

projecte.

• Demostra compromís amb el projecte.

• Actua amb integritat.

• Gestiona l'adversitat del personal i de l'equip de manera adequada.

• Gestiona un força de treball diversa.

• Resol les temes individuals i de l’organització amb objectivitat.
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3. Gestió dels interessats

Al llarg del projecte, la gestió d'interessats aspira a identificar-los correctament,

entendre’n els requisits i expectatives i l’interès en el projecte, qualificar-ne la

influència dins de l'organització i establir estratègies per al seu maneig per a fa-

cilitar la participació de les persones que són necessàries per a l'èxit i, en gene-

ral, l'acceptació del projecte i els productes o minimitzar les barreres d'adopció

en el si del client. Això no és senzill, perquè freqüentment entre les parts hi

ha interessos en conflicte, latents o explícits, que el projecte fa més evidents.

Segons el que hem comentat, el procés de gestió d'interessats està inclòs en el

PMBOK® (2008), en l'àrea de coneixement de Comunicació, i es desenvolupa

en l'etapa d'iniciació i en la d'execució.

La gestió de les expectatives dels interessats, segons el PMBOK®

Gestionar les expectatives dels interessats inclou activitats dirigides a les parts interes-
sades en el projecte per a influir en les seves expectatives, atendre les seves preocu-
pacions i resoldre incidències (issues), com ara:

• Manejar activament les expectatives dels interessats per a augmentar la proba-
bilitat d'acceptació del projecte, negociant i influint sobre els seus desigs per a
aconseguir i mantenir els objectius del projecte.

• Atendre’n les preocupacions (concerns), que encara no s'han convertit en incidèn-
cies (issues), per a anticipar-se a problemes futurs. Aquestes preocupacions s'han
de posar sobre la taula i discutir, i també se n'han d'examinar els riscos.

• Aclarir i resoldre les incidències (issues) que han estat identificades. La resolució
pot donar lloc a una petició de canvis o es pot atendre fora del projecte, en una
altra fase o en una altra instància de l'organització.

Font: PMBOK® (2008, 4a. ed., pàg. 261)

3.1. Gestió dels requisits i expectatives

En primer lloc, el cap de projecte necessita reconèixer desapassionadament el

paper que els requisits i expectatives dels interessats tenen en les organitzaci-

ons i els projectes (i els seus productes resultants) alterant inevitablement els

equilibris del projecte. Sense reconèixer (i a continuació gestionar) els requi-

sits i expectatives de qualsevol projecte, és impossible entendre la majoria de

les claus d'èxit o fracàs del projecte i, per tant, és força probable que estiguem

establint les bases d'un fracàs sonor.
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El segon que necessita el cap de projecte és reconèixer que ells també tenen

requisits, interessos, emocions, preferències, afeccions i desinteressos, que es

posen en joc durant la realització del projecte. No són estàtues de gel sense

interessos i emocions, i aquests influeixen en les seves relacions, en la interac-

ció amb les persones i, inevitablement, en les seves decisions.

Per tant, és bo que aprenguin a reconèixer-los i a mostrar-los honradament,

si en volen fer alguna cosa i volen que es converteixin en alguna cosa pro-

ductiva per al treball, l'equip i el client. Les actituds ingènues (tant com les

actituds deshonestes, del "tauró" o pescador en riu turbulent) no serveixen per

a res. Pinto i Millet (1999) resumeixen en cinc proposicions, sustentades per

l'evidència científica, una visió desapassionada, tranquil·la i natural del que

passa en qualsevol organització quan té lloc un projecte i, amb aquest, apa-

reixen les decisions d'assignació de recursos, repartiment de responsabilitats i

canvis en els processos i l'organització del negoci i en les maneres de treballar:

1) Les decisions importants en qualsevol organització es refereixen a

l'assignació de recursos escassos. La decisió de fer o no un projecte TIC i quin

projecte es fa competeix amb altres demandes de l'organització. Algú guanya

i algú perd.

2) Durant el procés d'assignació de recursos i presa de decisions, es produeixen

negociacions, que tenen components racionals i altres d'emocionals. Ningú

no ho guanya tot o ho perd tot. S'estableixen compromisos i victòries i derrotes

parcials, entre gent que està condemnada a entendre's, treballar junta i establir

aliances.

3) Cap organització no és monolítica. Cada organització està composta per

grups i coalicions d'interessos, fins i tot quan hi ha una cultura i autoritat cor-

porativa forta i compartida. Fins i tot quan es produeix una decisió corporati-

va, compartida, consensuada i negociada, és normal que apareguin conflictes

d'interès o rebuig per part d'alguns grups de l'organització que poden entendre

que la seva posició es debilita o es danya, realment o potencialment.

4) Aquests grups d'interès difereixen en objectius, valors, actituds, prioritats,

agenda i en moltes altres coses. Aquests grups poden ser departamentals (fi-

nances davant màrqueting), geogràfics (Europa davant Amèrica) o d'origen o

formació (en les fusions, per exemple). Aquest procés s'anomena diferenciació

organitzativa. Per aquest motiu, amb freqüència els grups poden estar inclinats

en major mesura que els de la direcció o els de l'empresa a satisfer els propis

interessos com un tot.
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5) Com a corol·lari, a causa de l'escassetat de recursos, les ferides i compromisos

que produeix la negociació i les diferències i els interessos privats dels grups,

la discussió sobre el poder o l'aparició del conflicte no són efectes secundaris,

indesitjats o evitables, sinó que són una cosa completament racional, lògica i

normal en qualsevol organització.

3.2. Estratègia de gestió dels interessats

La gestió dels interessats comprèn identificar-los en el projecte, resoldre

els seus problemes, i entendre, analitzar, satisfer i gestionar les seves

necessitats i expectatives.

El propòsit de la gestió dels interessats és desenvolupar una estratègia de co-

municació que impliqui els interessats, en gestioni les expectatives i en millori

l’aprovació dels objectius del projecte.

En la figura següent es pot veure el procés global de gestió dels interessats, que

es descriu en detall en els apartats següents.

Figura 2. Procés global de gestió dels Interessats

3.2.1. Anàlisi dels interessats

Els interessats del projecte tenen l’habilitat d’influir en els resultats del pro-

jecte tant positivament com negativament. Els que estan molt implicats en

el projecte podran actuar com a “influenciadors” dels seus companys i grup

d’interessats explicant els beneficis del projecte. En canvi, els que estan poc o
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gens implicats en el projecte hi podran influir fent possible l’increment dels

riscos de fallida. Per tant caldrà documentar i entendre tots els efectes poten-

cials dels interessats en el projecte.

Per a assistir a aquest procés es fa una anàlisi dels interessats. L’objectiu

d’aquesta anàlisi és:

1) Identificar els interessats en el projecte.

2) Entendre’n les necessitats i expectatives.

• Necessitats: requisits dels interessats que són capaços de descriure.

• Expectatives: desitjos de futur dels interessats que desconeixen o no són

capaços de descriure.

3) Documentar-ne la influència i el compromís en el projecte.

4) Identificar-ne les oportunitats per a construir i mantenir el compromís amb

el projecte.

Aquesta anàlisi la fa l’equip del projecte com a part de la inicialització del

projecte, i els resultats s’utilitzen com a entrada del pla de comunicació i del

de gestió dels interessats. Dins d’aquesta anàlisi cal que quedi clar quins són

els interessats més importants i quina és l’actitud que esperem que tinguin

davant del projecte. Un cop feta l’anàlisi, és convenient crear una taula (vegeu

la taula 4) amb el resum de totes les dades que s’han obtingut.

Taula 4. Resum de l’anàlisi dels interessats

Interessat Necessitats
Expectatives

Compromís Influència en
el projecte

Influència en
l’organització

Necessitats
comunicació

Comentaris

Nom Específiques de
cada interessat

Baix/mitjà/alt Baix/mitjà/alt Baix/mitjà/alt Baix/mitjà/alt Característiques es-
pecials

Per a fer l’anàlisi dels interessats hi ha un seguit de tècniques i eines que es

poden utilitzar:

1)�Consulta. Es refereix a tècniques com entrevistes, enquestes i mapes socials.

Els mapes socials representen en una àrea les estructures socials i institucions

que s’hi troben, i no sols ajuden a identificar interessats sinó també a identi-

ficar els punts de partida per a començar entrevistes.

2)�Documents�de�procura. Són documents del projecte que ens aporten in-

formació per a poder identificar els interessats.

• Contracte

• Contracte�de�l’enunciat�de�treball�(SOW)
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• Petició�de�proposta�(RFP)�o�petició�de�cotització�(RFQ)

3)�Comunicació. És una eina important per a identificar interessats i canvis

com l’aparició de nous interessats.

4)�Actius�dels�processos�de�l’organització. Les bases de dades de les lliçons

apreses són una font d’informació per a la identificació dels interessats.

5)�Factors�ambientals�de�l’empresa. Els que poden ser més rellevants per a la

identificació dels interessats són els següents:

• Sistema�d’autorització�de�treball

• Estructura�i�cultura�de�l’organització

• Toleràncies�al�risc�dels�interessats

3.2.2. Classificació dels interessats del projecte

Per a poder optimitzar la gestió dels interessats és important classificar-los i

caracteritzar-los. D’aquesta manera es poden agrupar segons els seus interes-

sos, necessitats i expectatives i es poden gestionar d’una manera més efectiva.

La classificació dels interessats ens permet agrupar-los per a facilitar-ne

la gestió.

Es poden classificar segons els criteris següents:

• Interessos. Basant-nos en el seu interès en el projecte, els podem classi-

ficar com a positius (aquells amb interessos que es poden veure afectats

positivament pel projecte) o com a negatius (aquells amb interessos que

es poden veure afectats negativament pel projecte).

• Nivell�d’implicació. També es poden agrupar pel nivell d’implicació o

interès en el projecte.

• Nivell�de�gestió. Segons el nivell de jerarquia o de poder de l’interessat, la

forma de la comunicació serà molt diferent.



CC-BY-NC-ND • PID_00200571 23 L’organització dels projectes i els interessats

Figura 3. Quadre d'interessats per interès i poder

Com a eina per a ajudar a la classificació tenim el quadre d’interessats. En

la figura següent es pot veure un quadre en funció de l’interès i del poder

d’influència dels interessats. En la gràfica, els interessats se situen en funció del

seu interès i de la seva influència en el projecte. Segons aquest quadre tindríem

quatre grans grups quant a estratègia de gestió:

• Controlats. Són els interessats amb menys interès i poder sobre el projecte,

per tant la recomanació és dedicar-los el mínim d’esforços. Cal mantenir

un control per a assegurar-se que no hi ha canvis en el seu interès o en

el seu poder.

• Informats. Són interessats amb molt interès pel projecte, però amb molt

poc pes. La recomanació de gestió és mantenir-los informats perquè se

sentin implicats en el projecte i hi tinguin confiança.

• Es�mantenen�satisfets. Aquests interessats tenen molt poder en el projec-

te, però un nivell baix d’interès. Cal, doncs, activar-ne l’interès en el pro-

jecte i mantenir-los motivats. És el típic cas dels directors funcionals, que

tenen molt poder en el projecte però moltes vegades no tenen un interès

en el projecte. Cal, doncs, motivar-los perquè augmenti el seu interès.

• Gestionats�activament. Són els interessats crítics del projecte. Cal, doncs,

dedicar els màxims esforços en la seva gestió, mantenint el seu elevat in-

terès en el projecte i gestionant correctament el seu poder en aquest.

Hi ha una tendència natural a ignorar els interessats negatius, la qual cosa té

un efecte negatiu sobre el projecte i n’augmenta el risc.



CC-BY-NC-ND • PID_00200571 24 L’organització dels projectes i els interessats

Per tant, la identificació i la gestió de tots els interessats és clau per a

l’èxit del projecte.

En els apartats anteriors ja hem comentat els interessats principals en la direc-

ció de projectes.

3.2.3. Estratègia dels interessats del projecte

El desenvolupament d’un pla de gestió dels interessats és una part important

de la planificació del projecte i el resultat de la definició de l’estratègia dels

interessats.

El pla de gestió dels interessats defineix els interessats del projecte, les

seves necessitats de comunicació, com se’n gestionaran les expectatives

i el seu nivell de compromís.

La definició d’un pla de comunicació ha de permetre gestionar correctament

les expectatives dels interessats i reduir el nombre de conflictes entre ells. Un

pla de gestió dels interessats del projecte hauria d’incloure la informació se-

güent:

1)�Posició�i�influència�dels�interessats. Definir quina és la posició inicial de

l’interessat i quina és la posició final desitjada.

2)� Estratègia� de� comunicació. A partir de la informació que tenim de

l’interessat, s’ha de desenvolupar una estratègia per a gestionar-ne les expec-

tatives i millorar-ne l’acceptació dels objectius del projecte i implicació en

aquest. Una estratègia correcta de comunicació ha de ser proactiva i orientada.

La estratègia ens ha de permetre modificar la posició inicial de l’interessat fins

a transformar-la en la final desitjada.

3)�Gestió�del�canvi. Cal definir la gestió de l’interessat quan es fan canvis

en el projecte, cal mostrar d’una manera eficient com el canvi s’integra en el

projecte. Els passos necessaris per a gestionar el canvi amb els interessats són

els següents:

• Identificar els interessats afectats pel canvi i assegurar-se que són consci-

ents del canvi i que hi donen suport.

• Comunicar la necessitat del canvi als interessats, i el propòsit i els recursos

que seran necessaris.

• Definir objectius i un pla per al canvi, i fer-ne un seguiment.
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• Obtenir i avaluar la retroalimentació dels interessats.

4)�Gestió�de�conflictes�entre�les�necessitats�i�expectatives�dels�interessats.

Cal definir com es resoldran els possibles conflictes d’interessos. Per a evitar

el risc de conflictes es recomanen els passos següents:

• Comprometre’s amb una comunicació permanent amb els interessats al

llarg de tot els cicle de vida del projecte.

• Incrementar la transparència del projecte per a tots els interessats al llarg

de tot el cicle de vida.

• Gestionar les dependències i desenvolupar formes per a visualitzar el pro-

grés del projecte.

• Dedicar temps tant als plans de transició com a la planificació dels kickoffs

dels projectes.

En la taula següent es pot veure una mostra dels elements a tenir en compte

per a poder definir el pla de comunicació dels interessats.

Taula 5. Pla de comunicació dels interessats

Interessat Posició ini-
cial i final

Necessi-
tats de co-
municació

Comunicació
primària

Mètode de
comunicació

Persona
Contacte

Preocupa-
cions clau

Altres

Nom A favor
En contra
Indiferent

Baix
Mitjà
Alt

Informes
d’estat
Resum de be-
neficis
Revisions del
projecte
Resum
d’incidències

Correu electrò-
nic
Reunions esta-
blertes

Nom Alineació amb
els objectius
Impacte en els
recursos
Assoliment de
benèfics
Grau de risc

Característiques
especials

3.2.4. Gestió dels interessats

La gestió dels interessats té dos punts principals: gestionar-ne les expectatives,

i mantenir-ne el nivell de compromís perquè no decaigui el seu interès en el

projecte, a partir del pla de gestió dels interessats que s’hagi elaborat.

Gestionar les expectatives dels interessats és un procés que consisteix a comu-

nicar-se i treballar amb ells per a satisfer les seves expectatives i enfrontar els

problemes que puguin sorgir. A diferència dels requisits, les expectatives són

esperances de fer o aconseguir una cosa, per tant són més figures mentals d’un

estat futur desitjat i no pas necessitats actuals. És doncs molt important conèi-

xer les expectatives dels interessats perquè els resultats dels projectes complei-

xin amb aquesta idea de futur i no sigui necessari aplicar canvis i resoldre con-

flictes.
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Gestionar correctament les expectatives dels interessats disminueix la proba-

bilitat de canvis, millora la sinèrgia de treball i limita les interrupcions en el

projecte. Per a gestionar-les correctament cal escollir correctament els mètodes

de comunicació i dur a terme un control de les incidències. Per a això, el cap

de projecte registra amb certa freqüència tots els documents relacionats amb

la gestió dels interessats per a determinar què cal gestionar.
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Resum

1)�Influències�de�l’organització�en�el�projecte

L’estructura de l’organització del projecte té una gran influència en el projecte.

En aquest apartat hem vist les estructures organitzatives principals i com hi

influeixen.

• Organització�funcional. És l’organització funcional clàssica en les orga-

nitzacions en què els projectes no tenen un pes elevat de la càrrega de tre-

ball. La coordinació del projecte recau en els directors funcionals, i el rol

del cap de projecte és molt limitat. El gran desavantatge és que l’equip del

projecte difícilment tindrà com a objectiu principal l’èxit del projecte.

• Organització�projectitzada. En aquest cas, l’estructura de l’empresa està

organitzada per projectes, per tant es dóna en empreses en què el desen-

volupament de projectes és l’activitat principal. Tot l’equip del projecte

practica una dedicació completa al projecte, i el cap de projecte assoleix

un grau màxim d’autoritat i responsabilitat. Per a la gestió del projecte

és la millor organització, però pot no ser la millor quant a eficiència dels

recursos.

• Organització�matricial. És una combinació de les dues anteriors, amb un

intent de maximitzar les fortaleses de totes dues. El cap de projecte per-

tany a una PMO, i l’equip practica una dedicació parcial en el projecte. El

nivell d’autoritat i responsabilitat del cap de projecte millora, però l’equip

continua tenint una dualitat de responsabilitats.

2)�L’organització�del�projecte

Els interessats (o stakeholders, en anglès) en un projecte són totes les persones

i/o organitzacions que:

• Participen activament en el projecte.

• Tenen interessos que es veuen afectats pel desenvolupament del projecte.

• Exerceixen influència sobre els objectius o els resultats del projecte.

La definició de l'organigrama del projecte i dels rols, responsabilitats i autoritat

dels seus membres és un procés completament bàsic de la gestió del projecte.
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En les metodologies tradicionals, els òrgans principals de gestió del projecte

són:

• El patrocinador o sponsor

• El director, cap, gerent o líder del projecte

• El comitè de direcció

El cap de projecte és el responsable del projecte en el dia a dia. Ha d'organitzar

el treball dins de l'equip de projecte i en les seves relacions amb l'organització

client. És la persona que dirigeix el projecte des de la planificació fins al tan-

cament (de vegades també intervé en les fases anteriors), i té la responsabili-

tat del compliment dels objectius en temps i costos, i dels recursos assignats

per a això. Per a complir amb èxit amb la seva funció, ha d'estar investit de

l'autoritat equivalent a la seva responsabilitat.

En la metodologia àgil scrum només es defineixen tres rols:

• Product�owner. L’únic representant de tots els interessats del projecte. De-

fineix els objectius, els prioritza i dirigeix els resultats per a maximitzar

la ROI.

• Equip. Ha de ser multidisciplinari i autogestionat, i comparteix un únic

objectiu. Treballa en un espai comú i se sincronitza diàriament. Efectua

les estimacions.

• Scrum�master. Facilita la col·laboració interna de l’equip i amb el client.

Treu impediments interns i externs perquè l’equip pugui estar focalitzat.

És el responsable del procés.

Així com s’han comentat les competències bàsiques del rol principal, el de cap

de projecte, segons l’estàndard del PMI:

• Comunicació. És capaç d’intercanviar d’una manera efectiva, acurada, re-

llevant i apropiada la informació amb els interessats del projecte amb els

mètodes adequats.

• Lideratge. És capaç de guiar, inspirar i motivar l’equip del projecte i els

altres interessats per a gestionar de manera efectiva tots els temes que van

apareixent al llarg del projecte i assolir els objectius.

• Direcció. Administra efectivament el projecte fina a la implementació

amb un ús apropiat dels recursos humans, financers, intel·lectuals i intan-

gibles.
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• Habilitat�cognitiva. S'aplica amb la profunditat adequada a la percepció,

discerniment i judici per a dirigir amb eficàcia el projecte en un entorn

canviant i en evolució constant.

• Eficàcia. Produeix els resultats desitjats utilitzant els recursos, eines i tèc-

niques apropiats en totes les activitats del projecte.

• Professionalisme. S’ajusta a un comportament ètic regit per la responsa-

bilitat, el respecte, la igualtat i l’honestedat en les pràctiques de la gestió

del projecte.

3)�Gestió�dels�interessats

Al llarg del projecte, la gestió d'interessats aspira a identificar-los correctament,

entendre’n les expectatives i interès en el projecte, qualificar-ne la influèn-

cia dins de l'organització i establir estratègies per al seu maneig per a facilitar

la participació de les persones que són necessàries per a l'èxit i, en general,

l'acceptació del projecte i els productes o minimitzar les barreres d'adopció en

el si del client. Això no és senzill, perquè freqüentment entre les parts hi ha

interessos en conflicte latents o explícits que el projecte fa més evidents.

El líder del projecte no pot ignorar les dimensions de la gestió dels requisits

i expectatives de qualsevol projecte, sinó que les ha d'identificar i manejar

adequadament, utilitzant eines, tècniques i habilitats variades, i sobretot, però

no únicament, les de comunicació.

El procés de gestió dels interessats passa pels passos següents:

• Anàlisi�dels�interessats. L’objectiu d’aquesta anàlisi és identificar tots els

interessats del projecte, entendre’n els requisits i expectatives, i avaluar

quina pot ser la seva influència i compromís en el projecte.

• Classificació�dels� interessats. Atès que ens interessa identificar tots els

interessats, ens convé poder-los agrupar per a millorar l’eficiència de la

seva gestió. Els podem classificar per interessos, nivell d’implicació, poder

o interès, o per nivell de gestió.

• Estratègia�dels�interessats. Passa per desenvolupar un pla de gestió per

a cada grup d’interessats definint una estratègia tant per a assolir la seva

posició final desitjada com els seus requisits i expectatives.

• Gestió�dels�interessats. Té dos punts principals: gestionar-ne les expec-

tatives, i mantenir-ne el nivell de compromís perquè no decaigui el seu

interès en el projecte, a partir del pla de gestió dels interessats que s’hagi

elaborat.
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