
Mundo Project Management4

Zózimo
Diretor Executivo da 

Revista MundoPM

Carta ao Leitor

Enfrentar ,mas enfrentar com sabe-
doria parece ser o caminho 
adequado a escolher. Al-

cançar o sucesso significa passar por muitas experiências positivas, negativas ou 
ambas, mas sempre apontando para frente. Saber enfrentar situações, adversas 
ou não, que visam colocar a organização um passo adiante e em consenso parece 
respaldar qualquer decisão que se possa tomar. Mesmo que isso possa significar 
ter que retroceder por alguns momentos.

Muito dessa perspectiva pode ser observada nos artigos em destaque desta edi-
ção. Quando Dr. Goldratt coloca a harmonia como uma meta para os sistemas de 
gestão, porém sem deixar de enfrentar situações de conflito, logo entendemos que 
o trabalho em equipe e a confiança nos relacionamentos são fundamentais para o 
sucesso. Alinhado também a esse propósito, o CCPM (Gerenciamento de Projetos 
por Corrente Crítica), como uma das aplicações da Teoria das Restrições, propõe 
um método para gerenciar o tempo de forma que proporcione o comprometi-
mento coletivo, favorecendo a transformação de uma realidade baseada em ciclos 
controversos – comuns nos ambientes de projetos – numa situação de responsa-
bilidade holística. É essa mesma fonte que inspirou Yuji Kishira a nos mostrar a 
relação inseparável entre “gestão” e “projetos”. Ambos profissionais apresentam 
suas opiniões no artigo CCPM e TOC – Uma revolução no Japão (Pág. 70).

Já no texto de Dr. Kerzner, Sete Falácias que Atrasam a Maturidade do 
Gerenciamento de Projetos (Pág. 8), o viés é mostrar que muitas falácias 
podem confundir a percepção dos gestores e saber como identificá-las e enfrentá-
las é indispensável para atingir a maturidade em gerenciamento de projetos. Caso 
contrário, essas falácias contribuem para postergar a conquista, impactando no 
nível de competitividade da organização e, consequentemente, em sua sobrevivên-
cia no mercado.

A edição continua com artigos instigantes como Validando Julgamentos 
sobre Riscos (Pág. 12), que valida o conhecimento de especialistas com objetivo 
de trazer consistências para as prioridades da organização. Em Gerenciamento 
por Tendências: reagindo aos problemas do futuro (Pág. 26), o foco conti-
nua sendo como enfrentar situações, porém agora analisando tendências e não os 
fatos ocorridos. Em 10 Maneiras de Afundar um Projeto (Pág. 50) o ponto é 
proteger-se de situações que certamente colocarão seu projeto em risco.

Não menos instigantes e oportunos são os artigos Limitações no uso da Cor-
rente Crítica (Pág. 44) e A Arte do Ócio Produtivo (Pág. 20), que apresentam 
questionamentos e alternativas para compreender e lidar com situações ainda ino-
vadoras. Constituir e avaliar times de alto desempenho é assunto do artigo Desen-
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volvendo Grupos de Alto Desempenho (Pág. 56), que apresenta 
um resumo do desenvolvimento e aplicação de uma metodologia 
específica.

Por último, mas não menos interessantes, temos o Especialista 
Responde (Pág. 62), que nesta edição nos esclarece a diferença entre 
risk e issue, o artigo Jogos de Empresas para Gerenciamento de 
Projetos (Pág. 32), um meio de aprendizado baseado na andragogia 
que pode facilitar em muito a capacitação em gerenciamento de proje-
tos. E o artigo Análise de Negócios em Gerenciamento de Projetos 
(Pág. 66), que nos mostra a importância de uma interface de comuni-
cação especializada entre o entendimento do negócio e a construção de 
soluções conduzidas pelos projetos.

Projeto do Ano 2009
O prêmio valoriza as empresas e as pessoas que via projeto al-

cançaram resultados expressivos para o sucesso de uma iniciativa da 
organização.

Serão homenageados numa solenidade oficial com o prêmio de 
excelência em gerenciamento de projetos “Project Management  
Effectiveness - 2009” para as seguintes categorias:

Melhor Projeto do Ano

- Gerente de Projeto do Ano

Melhor Projeto Inovador do Ano

- Gerente de Projeto Inovador

A premiação também será subdividida pelo porte da empresa/
projeto e também pela área de atuação da organização. Os critérios para 
essas subdivisões serão divulgados em breve aqui e no site.

Os vencedores – Empresa e o Profissional – terão também uma 
matéria de destaque publicada na revista, como forma de reconhecer 
sua notória competência no ramo.

Acompanhe nosso site: www.mundopm.com.br/premio2009
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