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Fortalecendo o processo 
para construir 
relações de 

longo prazo, como menciona o colega Eugênio do Carvalhal, em seu livro sobre 
negociação. Logo após estabelecer uma sequencia lógica para as atividades de 
uma organização, nos deparamos com os desafios de fortalecer os processos sob 
diversos vieses, das otimizações, aumento de fluxos, cultura do ambiente, esco-
lhas criteriosas e habilidades de negociação. O objetivo é criar condições para a 
melhoria contínua e na base deste está o conhecimento. Especialistas apontam que 
a retroalimentação dos processos pelo conhecimento gerado em sua execução é o 
caminho para fortalecer as condições para o sucesso de longo prazo.

São privilegiados nesta edição artigos que nos auxiliam a refinar essa com-
preensão, como o artigo Gerir Projetos Requer Gerir Conhecimentos (pág. 8), 
do Prof. Sabbag, que contrapõe o gerenciamento baseado em heroísmo a um 
gerenciamento sistemático, com ênfase na promoção de conhecimentos, que 
tem o sucesso como um resultado de hábitos. Em Implementando Teoria das 
Restrições (pág. 34), é apresentado de forma prática como aumentar o fluxo de 
execução de um projeto, baseado na corrente crítica, ou seja, restrições da cadeia 
produtiva. No artigo Um Modelo de Comportamentos do Bom Negociador 
(pág. 68) são apontadas as características desse perfil, categorizadas de forma a 
potencializar sua aplicação. O modelo permite fortalecer o processo de negociação, 
fator essencial para fazer fluir através dos relacionamentos os objetivos do projeto, 
otimizando os resultados.  

Fortalecer o processo de decisão também é importante. O texto A Teoria da 
Decisão: Aplicada na Escolha de Fornecedores (pág. 46) auxilia a estabelecer 
critérios para escolhas importantes, compensando os prós e contras para o projeto 
que cada proposta pode oferecer. Em Transformando a Cultura através do PMO 
e OPM3 (pág. 16), o autor mostra como a maturidade dos processos fortalece a 
cultura da organização e como esta cria ambientes que inibem o caos em situações 
complexas, potencializando o alto desempenho. 

Ainda sobre o planejamento e controle de projetos, em nível avançado, temos o 
artigo A Metodologia SDPM - Success Driven Project Management (pág. 60) 
que trata, simultaneamente, o binômio Probabilidade x Restrições para atingir 
o sucesso no projeto. Outro meio de fortalecer processos é explorado no artigo 
Potencializando o Gerenciamento de Riscos através do Compartilhamento 
de Conhecimento (pág. 52), práticas que estimulam a aprender. Assim como na 
seção o Especialista Responde (pág. 30) são apresentadas formas de transfor-
mar os tipos de conhecimento em prol da organização.
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A premiação Projeto do Ano  
edição 2009

Após um caloroso sucesso pela realização em 
2008, neste ano a premiação promovida pela revista 
MundoPM em conjunto com a Fundação Getúlio 
Vargas será ampliada. Novas categorias serão criadas, 
além do prêmio Melhor Projeto do Ano e do Melhor 
Gerente de Projeto do Ano teremos uma categoria 
para reconhecer a inovação empregada nesta área 
de conhecimento, passando a homenagear também 
os projetos inovadores com o prêmio Melhor Projeto 
Inovador e o Melhor Gerente de Projeto Inovador.

Nesta edição de 2009, também teremos uma 
subdivisão da premiação por porte da organização e 
do projeto, assim como por área de atuação. Ou seja, 
teremos uma segmentação dos prêmios por tamanho 
da empresa/projeto e segmento de mercado. Pos-
sibilitando, assim, sermos mais específico sobre as 
particularidades em que se reconhece a excelência em 
gerenciamento de projetos.

Os critérios para cada tipo de premiação serão 
divulgados em breve no nosso site em 
www.mundopm.com.br/premio2009 assim como os 
formulários de participação. Os interessados deverão 
candidatar-se até o dia 05/novembro e a cerimônia 
de premiação está prevista para o dia 02/dezembro, 
ambas ainda sujeitas a confirmação.

Oficialmente estamos confirmando o evento para 
2009 e gostaríamos de convidar todos a participa-
rem e divulgarem este evento, com intuito de juntos 
criarmos um mercado mais maduro e próspero para 
os profissionais e empresas que apostam na gestão 
de projetos.
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