
Project Management

Nesta edição de lançamento é inevitável deixar de agra-
decer a todas as pessoas que contribuíram para via-
bilizar este projeto, desde os profissionais envolvidos 

diretamente na edição da revista aos ilustres Russel Archibald e 
Paul Dinsmore e, em especial, gostaria de agradecer à Margareth 
Carneiro, ao Silvio Wille e ao Eduardo Espínola pela contribuição 
e carinho desprendido durante esta jornada.
Com esta publicação, a editora busca mostrar que, definitivamen-
te, o mercado nacional está maduro quanto ao tema Gerencia-
mento de Projeto, e com suas edições espera-se contribuir para a 
consolidação do tema e abrir espaço para que os interlocutores 
nacionais possam exibir suas conquistas e iniciativas nesta área 
que tanto nos fascina e desafia. Nada melhor do que alguém 
com reconhecimento internacional para comentar sobre em que 
rumo navegamos, assim sendo a revista MundoPM convida para 
fazer o editorial desta edição o Sr. Ricardo Viana Vargas.
Nesta edição, falamos de ciclo de vida de projetos para novos 
produtos, Certificação PMP e IPMA, e indicadores de desempe-
nho e resultado – temas indispensáveis a todos os gerentes de 
projetos. E tem muito mais: gestão de portfólios de projetos, uma 
análise comparativa entre benchmarking sobre maturidade em 
gerenciamento de projetos no Brasil e EUA, também traz opinião 
sobre gestão de projetos em TI, dicas sobre o Microsoft Project e 
como escolher uma ferramenta eletrônica para gerenciamento 
de projetos. Além de muitas notícias e casos de sucesso do mer-
cado nacional. 
O destaque desta edição fica por conta das entrevistas com 
Russel Archibald – o papa do gerenciamento de projetos – e Paul 
Dinsmore – consultor renomado no mercado brasileiro. Ambos 
falam aos leitores da revista MundoPM sobre suas experiências, 
opiniões e dicas.

A todos, uma ótima leitura.

Sinceramente,
Osmar Zózimo de Souza Jr.

Carta aos leitores

É com grande satisfação que recebi o convite 
para fazer o editorial da mais nova publicação 

na área de gerenciamento de projetos. Atualmen-
te, tenho sido questionado constantemente sobre 
quais os rumos que a área tem tomado e qual se-
ria seu futuro, ou até mesmo se estamos tratando 
de um modismo ou coisa parecida.
É difícil traçar prognósticos em um cenário tão di-
nâmico quanto o que vivemos hoje. Para mim, es-
tes últimos cinco anos permitiram que o gerencia-
mento de projetos fosse “descoberto” pela grande 
massa de organizações. Observamos hoje na área 
de projetos o que se observou no marketing na 
década de 80. E hoje o marketing não acabou, 
continua cada vez mais forte e estratégico em to-
das as organizações.
É claro que alguns “vendem” o gerenciamento de 
projetos como algo milagroso, que irá resolver de 
uma vez por todas os problemas. E o pior é que 
ainda existem os que compram esse tipo de fór-
mula de sucesso. 
Na verdade o gerenciamento de projetos certa-
mente permite o aprimoramento dos negócios e 
uma melhor compreensão do trabalho a ser feito. 
Agora isso não basta, é preciso um conjunto am-
plo de conhecimentos e habilidades gerenciais, 
habilidades essas que vão se somar aos conceitos 
de projetos de forma a permitir um conhecimento 
amplo do trabalho realizado.
É como se o gerenciamento fosse uma das peças 
de um canivete suíço. Uma peça importante, mas 
não a única.
É com essa filosofia que eu espero que a revista 
MundoPM abra seu caminho, sempre contribuin-
do de uma forma crítica e estratégica para que a 
gama de interessados na área possa ter um local 
para discutir, debater e avaliar os caminhos de 
nosso trabalho e da nossa profissão. Sucesso aos 
editores e parabéns a toda a comunidade por 
mais essa iniciativa.
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