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xecução... Evidencia-se cada vez mais que a execução é ponto críti-
co na cadeia de acontecimentos de uma empresa, diversas são as 
receitas para o sucesso nesta frente de batalha. Nesta edição, vere-
mos Ram Charan sentenciando que “todos os itens que dão sentido à 

existência de uma empresa dependem do elemento: execução. Que precisamos 
alocar as pessoas certas para os cargos certos; simplicidade; comunicação; infor-
mação rápida; uma conexão entre estes itens”. Tom Peters fala de “entusiastic”; 
Frank Maguire sobre Paixão, Atitude, Relacionamento. Enfim, o tema execução 
tem se voltado aos altos executivos e colocado que o trabalho deles é fazer as 
coisas acontecerem, tá e daí?
Daí que gerenciamento de projeto está no centro destas questões, como um 
mecanismo de apoio às melhores decisões – ciência da decisão. O desempenho 
organizacional depende de decisões acertadas, alinhadas à estratégia. As deci-
sões orientam a execução e envolvem pessoas. Muitas das questões essenciais 
apontadas para o sucesso da execução são especificamente tratadas nas disci-
plinas de gerenciamento de projeto, auxiliadas por estruturas como escritório de 
projetos, gerenciamento de programas e portfólio que, com muita propriedade, 
endereçam particularidades para o sucesso da execução. Nossos próximos anos 
prometem, estamos no olho do furacão!
Ainda nesta edição é apresentada, por David Pells e Vladimir Mikheev, uma 
visão sobre o que seria a terceira onda em gerenciamento de projeto, uma 
retrospectiva sobre os momentos do gerenciamento de projeto que distingue a 
sua evolução, a sua transformação durante o tempo. Sobre um outro viés, Daniel 
Leroy nos mostra o rumo das pesquisas científicas em gerenciamento de projeto, 
suas dimensões (organizacional, instrumental, cognitiva, estratégia/gerencial) e 
seus elementos de análise (objeto, tempo e sujeito). Em suma, uma cartografia 
das pesquisas em projetos.
No intuito de contribuir para a melhoria na execução dos projetos, esta edição 
traz artigos como o do Heitor Coutinho que trata dos aspectos críticos da execu-
ção da estratégia – os projetos. Também temos Lee Lambert nos mostrando que 
o Ambiente é a chave do sucesso e Carl Pritchard num artigo sobre a categoriza-
ção de riscos. Muito temos a fazer para criar a cultura de que precisamos gastar 
grande parte do nosso tempo naquilo que têm mais chance de não dar certo, 
neste contexto riscos e suas formas de categorização tem muito a contribuir.
Não deixando de lado nossa vida pessoal, nossos sonhos e a busca pela felici-
dade, publicamos nesta edição o artigo: Gerenciando seu Projeto de Vida. Uma 
introdução àquilo que pode fazer a diferença no seu projeto de vida. Porque 
certamente há conexão entre o seu sucesso profissional e o sucesso na sua vida 
pessoal. E assim esperamos estar contribuindo para o seu sucesso!
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