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nevitável! A visão de que projeto é um elemento estratégico para as orga-
nizações não é mais apenas compartilhada entre os grandes especialis-
tas da área, coisa de acadêmico, etc. A prova disso está no lançamento de 
dois novos padrões do PMI – Project Management Institute que além do 

famoso PMBOK, agora conta com os Standards Program & Porfolio Management. 
Sem dúvida, um marco na evolução do tema Project Management. Ainda, não 
distante disso, o IPMA – International Project Management Association anuncia 
para junho/julho uma nova versão do seu padrão, o ICB versão 3. O ICB – IPMA 
Competence Baseline traz forte contribuição para a certificação nível D do IPMA. 
Com toda essa movimentação, gerenciamento de projeto eleva sua participação 
na tão desejada competitividade organizacional e, de maneira sustentável, agora 
passa a compartilhar as melhores práticas em gerenciamento de programas e 
portfólio com todos os seus praticantes ao redor do mundo.
Nesta edição, apresentamos também a importância da integração entre alinha-
mento estratégico, tomada de decisão, gestão de projetos e tecnologia da infor-
mação, o professor Fernando Laurindo apresenta como pode se dar esta integra-
ção e a importância da mesma como elemento para se obter bons resultados 
organizacionais. Este tema é mais detalhadamente explorado no recém-lançado 
livro do autor com Tamio Shimizo e Marly Monteiro em Strategic Alignment Pro-
cess and Decision Support Systems. 
A edição ainda aborda temas como PMO, BSC, PDCA, CMMI, Six Sigma e Ciclo 
de Vida em Projetos Industriais. Na seção prática da revista, exploramos temas 
como o artigo “Tirando os Riscos do Papel” e a construção de uma EDT para 
obras de traslado. Não podendo deixar de constar nesta edição, publicamos um 
case de capacitação entre Promon e FGV que mostra como a capacitação promo-
ve a integração entre Engenharia e Administração. Outra temática extremamente 
oportuna é tratada no artigo “Gerência de Projeto – Arte ou Disciplina?”, em que 
se remete a importância do balanceamento das habilidades de um gerente de 
projeto quanto a softskill e disciplina. Um tema abordado também no recém-
lançado livro do autor – Gerente também é Gente, um romance sobre gerência 
de projeto.
Cabe uma especial menção ao nosso editorial convidado desta edição, o Sr. Ozi-
res Silva, que aos nossos olhos é um dos maiores empreendedores nacionais. Foi 
fundador da EMBRAER, presidente da PETROBRAS, presidente da VARIG, entre 
outras funções, e ao conhecer a MundoPM fez questão de contribuir para a 
revista. O Sr. Ozires nos coloca com muita propriedade na sua mensagem que o 
caminho para o desenvolvimento está dentro de nós, em nossas atitudes, cabe a 
nós refletirmos constantemente sobre suas palavras e buscarmos motivação para 
nossas iniciativas, pois eis aí um exemplo de cidadão brasileiro de sucesso. 

Zózimo



Editorial Convidado

á pouco, cruzamos a data de troca de Século e de 
Milênio. Estamos em pleno Século XXI. No sentido 
prático da natureza, estes dias e os subseqüentes po-
derão ser iguais, todos com 24 horas de duração, per-
correndo ao longo do ano as quatro estações. Depois 

de tantos anos, com resultados nacionais abaixo do que deveríamos 
catalogar em termos de desenvolvimento econômico, talvez fosse 
o caso de propor aos brasileiros uma opção de rejeitar o nosso 
comportamento que caracterizou cada ação tomada no passado. 
Quem sabe seria possível procurar inovar e fazer com que os anos 
futuros sejam diferentes. E há muitas razões para isso!

Se olharmos para o Brasil, sob qualquer perspectiva, temos 
muito a reclamar. Embora o nosso País seja historicamente apenas 
8 anos mais novo do que os Estados Unidos, do ponto de vista geral 
fi camos para trás. Os contrastes sociais que tanto nos ferem todos 
os dias mostram isso de forma dramática. Sempre encontramos 
explicações, dizendo que a colonização foi diferente; aí assumimos 
uma postura de absoluta inferioridade racial que parece nos satisfa-
zer. Para corrigir tudo isso, os nossos políticos têm trabalhado mais 
nos efeitos do que nas causas.

O desenvolvimento das nações não depende da idade dos pa-
íses, da região geográfi ca, dos recursos naturais, do clima, da raça 
dos seus povos, nem da habilidade empresarial dos empreendedo-
res. Os exemplos são muitos, Estados Unidos, Canadá, países da Eu-
ropa, Japão, Austrália, Nova Zelândia e, mais recentemente, Coréia 
e China. Povos diferentes, regiões diferentes, raças diferentes. Cada 
qual tem encontrado seus caminhos ou estão em vias de identifi car 
rotas de progresso ou de crescimento.

Então, quais seriam realmente os propulsores do progresso e 
do desenvolvimento das sociedades humanas? 

Quero crer que seria a atitude (Dicionário Aurélio: “modo de 
proceder ou agir; comportamento, procedimento”) dos povos mol-
dados por sistemas educacionais e culturais baseados em princípios 
como:
• A ética como fundamento;
• A integridade permanente;
• A responsabilidade em todos os atos;
• O respeito às leis e aos hábitos culturais da sociedade;
• Respeito aos direitos dos cidadãos;
• Amor ao trabalho construtivo;
• Esforço pela poupança e pelos investimentos;
• Desejo de superação e consagração dos êxitos;
• Pontualidade;
• Efi ciência e produtividade.

Todos esses princípios e atributos deveriam igualmente per-
mear a todos, povos e governos. O fundamento básico seria o de 
servir às populações, proporcionando-lhes, como acontece no 
dia-a-dia da própria natureza, que permanentemente nos garante 
previsibilidade. O mesmo deveria ocorrer nas sociedades humanas. 

Ozires Silva

É o desenvolvimento econômico possível?
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Isso é, ambiente legal e regulamentação clara, capazes de permitir planos de 
vida no longo prazo para todos os cidadãos. Liberdade e certeza quanto ao 
futuro.

Olhando sob esses ângulos não seria demais pensar agora e postular uma 
revolução cultural, como tantas que mudaram o mundo no passado. A única 
condição é que seja pacífi ca. Como ponto de partida seria possível, por exem-
plo, usar uma data, como exemplo, a da mudança de século e milênio, usando-a 
para revolucionar o nosso modo de vida, revisando o que temos na cabeça. Em 
outras palavras, estamos num novo século, num novo milênio. Vamos pensar 
diferentemente e agir em direções diversas daquelas dos anos passados. 

As nações desenvolvidas mostram alguns aspectos das suas condições de 
vida, que são no mínimo paradoxais, quando olhadas sob nossas perspectivas. 
Os sistemas produtivos e de serviços são consistentemente competentes. 
Fabricam e vendem produtos modernos, avançados, inovadores, efi cientes, 
atrativos, mostram uma grande habilidade para lançá-los no mercado con-
sumidor, de forma rápida, fl exível e a preços muito menores do que aqueles 
que podemos produzir no Brasil. Tudo isso é permanentemente sustentado 
por sociedades participativas e dinâmicas as quais apresentam importantes 
denominadores comuns. 

Um deles é o permanente estímulo aos inovadores e investidores que,  
incentivados por atitudes da sociedade e por leis favoráveis, habilita-os a ge-
rar e produzir produtos complexos, intensivos em componentes e sistemas, 
sem prejuízo da criatividade, dos preços e da qualidade fi nal. O resultado 
geral é direto. Empregos são gerados, a maioria de nível salarial relativamente 
alto. A esses estímulos a economia responde aceleradamente, com expressi-
va elevação dos padrões sociais atingindo resultados difi cilmente consegui-
dos pelos países periféricos. Fica claro que bons empregos, com bons salários 
são a melhor alavanca de desenvolvimento social que se conhece.

Não é fácil formular proposições e praticar ações para atingir desempe-
nhos equivalentes no Brasil e conseguir um comportamento da nossa socie-
dade que apresente um paralelismo capaz de nos assegurar saltos competi-
tivos equivalentes. Muito longe das medidas tópicas (as decantadas reformas 
que permanecem vivas somente nos eloqüentes discursos políticos), o clima 
de progresso que aspiramos somente pode ser alcançado se mudarmos nos-
sa cultura, nossas reações no dia-a-dia. No mundo moderno não podemos 
continuar a ser tão inefi cientes como temos sido até agora. O preço pago 
por nossa pobre e sofrida população tem sido grande demais. 

crescimento sustentado que poderá 
dobrar a economia mundial a cada 12 
anos, ou menos, e abre perspectivas 
para trazer prosperidade para bi-
lhões de pessoas em todo o planeta, 
desde que se alterem padrões cul-
turais básicos. A partir de recentes 
décadas, tem sido possível identifi car 
transformações realmente espeta-
culares e que já estão moldando o 
futuro. Nos países mais desenvolvi-
dos, novas tecnologias trouxeram 
grande aumento da produtividade e 
determinaram altos valores de cres-
cimento absoluto. Tudo indica que a 
evolução do conhecimento huma-
no vai continuar a dar dramáticas 
contribuições ao crescimento e ao 
progresso econômico de regiões ex-
tensas e de suas populações. Países 
como o nosso: populoso e de gran-
des dimensões geográfi cas, não pode 
fi car à margem desse processo que 
pode ser considerado de alucinantes 
mudanças.

Temos de confi ar que podemos 
enfrentar o desafi o e participar des-
te cenário estimulante e provocan-
te. Finalmente, voltando ao básico 
– que muitos poderão considerar 
acadêmico – temos de considerar 
que não temos muito tempo para a 
revolução necessária. Erramos muito 
no passado e o preço pago tem sido 
brutal para grande parte de nossa 
população. A idéia-força deveria ser: 
VAMOS MUDAR, e rapidamen-
te, para sobreviver decentemente 
como nação e como povo. O novo 
está batendo fortemente nas nossas 
portas. Nossos fi lhos e nossos netos 
não nos perdoarão se fi zermos as 
próximas passagens de ano, iguais às 
anteriores.

Desde o descobrimento, temos vivido 
com base numa cultura de dirigismo 
governamental – de subordinação do 

indivíduo aos interesses do estado, 
confundido com a sociedade. 

A humanidade conseguiu entrar num 
período de crescimento sustentado 

que poderá dobrar a economia 
mundial a cada 12 anos, ou menos, 

e abre perspectivas para trazer 
prosperidade para bilhões de pessoas 

em todo o planeta, desde que se 
alterem padrões culturais básicos.

Em que pese a importância do tema, nós, brasileiros, não temos tido vocação 
para encarar nossas limitações mentais e identifi carmos soluções, diretamente e 
com efi cácia. Desde o descobrimento, temos vivido com base numa cultura de 
dirigismo governamental – de subordinação do indivíduo aos interesses do esta-
do, confundido com a sociedade. E tudo ocorre sem planejamentos, sem estraté-
gias de longo prazo. Isso tem nos impedido de enfocar seriamente a questão do 
desenvolvimento sustentado. Sem essa base, tem sido impossível encontrar solu-
ções para todos os problemas fundamentais da comunidade em que vivemos. 

Se tentarmos olhar para o futuro, embora difícil, não seria uma extrapolação 
visionária dizer que o mundo está vivendo uma fase de prosperidade, claramente 
sem precedentes no passado. A humanidade conseguiu entrar num período de 


