
Em muito nos orgulha publicar nesta edição uma en-
trevista exclusiva com o Dr. Kerzner que, sem dúvida 
alguma, é o maior ícone da área de gerenciamento de 

projetos da atualidade. Esta oportunidade nos ratifica que o 
tema gerenciamento de projeto está globalizado e tem toma-
do importância significativa nos negócios das organizações, 
assim como respaldado as expectativas nos mais diversos 
segmentos de mercado. Basta analisarmos as colocações do 
ilustre entrevistado e imaginar como seriam nossas atividades 
cotidianas sem gerenciamento de projeto, o que nos confor-
ta poder concluir que gerenciamento de projeto está muito 
bem-posicionado quando se busca uma forma de condução 
eficaz dos programas das organizações. Ao meu ver, uma 
opção de gestão e modelo organizacional que mais se apro-
xima de uma visão enunciada pela sociedade do conhecimen-
to, informacional e em redes. Com atuação estreita desde o 
desdobramento da estratégia organizacional até as decisões 
operacionais, o modelo de gestão por projeto demonstra-se 
um caminho factível para se alcançar diferencial competitivo, 
inovação e fazer melhor uso dos recursos tangíveis e intangí-
veis das organizações.
Nesta edição, percorremos amplas aplicações de gerencia-
mento de projeto, desde XPM – eXtreme Project Manage-
ment a MMGP – Modelo de Maturidade, passando por temas 

como Projetos Distribuídos, uma forte tendência no mercado 
atualmente; O papel do PMO e Best Practices; Gerenciamen-
to de Reivindicações; Gerenciamento de Escopo e Gestão do 
Conhecimento. E outras variações apresentadas são: Fusão e 
Aquisições – Gerenciando com PMBoK; Programas Voluntários 
– Desenvolvimento de Liderança; Casos de Sucesso:  PRINCE2 
e PMO, ambos no Brasil, e Governança em TI – CoBit, Basiléia 
II e SOX qual a relação com portfólio de projetos. Dessa for-
ma, fechamos a edição número 03 da MundoPM, objetivando 
levar aos nossos leitores alguma contribuição no tema.
Por último, gostaríamos de agradecer em especial ao senhor 
Leon Herszon Filho, pela receptividade e profissionalismo com 
que recebeu a editora na realização da entrevista com o dou-
tor Kerzner, e também ao senhor Marcio Prieto, por compar-
tilhar conosco de sua experiência e fluência junto às comuni-
dades nacionais de gerenciamento de projeto. Aos membros 
do conselho e co-editores da revista que tornaram possível a 
compilação deste material.

A todos, uma ótima leitura.

Sinceramente,
Osmar Zózimo de Souza Jr. 

Carta aos leitores

Quero congratular os editores desta revista 
por esta tão importante iniciativa para a 

integração dos participantes e entidades envolvidas 
com Gestão de Projetos no Brasil.
Essa é a missão que entendo que a Revista 
MundoPM tem.
Vemos que o moderno Gerenciamento de 
Projetos nasceu e se desenvolve rapidamente 
com a disseminação do uso de computadores e 
da Tecnologia da Informação, atingindo hoje todas 
as atividades humanas.
O Project Management Institute – PMI é uma 
entidade sem fins lucrativos, nascida nos EUA, 
envolvendo hoje profissionais espalhados por 
todo o mundo (pessoas físicas).
Na perspectiva do PMI, atingimos maturidade 
suficiente com esta prática e modelo mental, dando 
uma dimensão estratégica no desenvolvimento de 
projetos.
Alcançamos no PMI uma importância e uma 
dimensão sem precedentes, atuando globalmente 
em todas as áreas e estruturada em Capítulos 
(Seções Regionais) e Grupos de Interesse 
Específicos (temas).

No Brasil, somos mais de 2.200 membros e 12 
Capítulos já reconhecidos, espalhados por todo o 
território nacional.
Vivemos um momento único, quando os Capítulos 
do PMI fora dos EUA se ombreiam para estabelecer 
identidades nacionais.
Convido os participantes deste processo a 
consolidarmos nossa integração e contribuição à 
sociedade, através dos diversos Capítulos do PMI 
existentes no Brasil e em outros países junto com 
as demais entidades atuantes e estruturadas.
A Revista MundoPM se mostra um importante 
instrumento para esse intento.

Desejo muito sucesso nesta empreitada.

Editorial convidado

MARCIO PRIETO
Presidente do Capítulo PMI São Paulo


