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Carta ao Leitor

Inteligência. Para qualquer lu-
gar que olhamos, 
percebemos que 

o mundo cada vez mais procura por soluções inteligentes. É interessante como 
essa palavra está intimamente ligada a softwares e administração. Um produto 
inteligente normalmente tem software embutido para gerir com algum propó-
sito dentro do contexto em que é utilizado. Aqueles que ainda não estão nesse 
padrão, certamente serão atualizados em breve para contemplar algo “inteli-
gente” factível ao seu orçamento. Mais interessante ainda é o fato de que essas 
empresas necessariamente passam por projetos para criarem ou aperfeiçoarem 
seus produtos. A ênfase em “coisas” inteligentes não seria diferente para a área 
de gerenciamento de projetos. Vários artigos desta edição aplicam esse princípio 
como fonte de motivações e para justificar seus esforços e recursos.

A metodologia de cadeia de eventos, por exemplo, aplicada ao gerenciamen-
to de projetos na elaboração de cronogramas, auxilia a lidar com as incertezas 
de cenários futuros, um assunto tratado no artigo Projetos de Software – 
Usando a Metodologia de Cadeia de Eventos para Reduzir Incertezas 
em Cronogramas (Pg. 08). O mundo dos projetos de desenvolvimento de 
software realmente tem suas particularidades, e empresas de sucesso na área 
geralmente são inovadores em práticas inteligentes para resolver seus proble-
mas. No artigo Três Métodos para Gerenciar Projetos de TI (Pg. 76), Joel 
Spolsky, da Fog Creek, mostra como ele gerencia sua equipe para ter alto nível 
de motivação e criatividade. Soluções que aprendem com as decisões anterio-
res, é assunto do artigo Gerenciamento Adaptativo para Planejamento de 
Projetos  
(Pg. 46), é fácil de observar que as técnicas buscam evolução inteligente para 
enfrentar seus desafios, mesmo que oriundas de outras áreas de conhecimento, 
o objetivo é a melhoria contínua.

É muito comum ouvirmos “fazer do limão uma limonada”, no artigo 
Encontrando Oportunidades em Problemas (Pg. 34) é apresentado o tema 
gerenciamento ativo de riscos, que vê na mudança de cultura da organização 
uma forma de antecipação de riscos de cenários futuros a fim de avaliá-los 
como oportunidades a serem exploradas ou problemas a evitar. O apoio à toma-
da de decisão sempre foi o ponto culminante do uso consolidado da inteligência 
que a organização dispõe, no artigo Gerenciamento de Portfólio e Avaliação 
de Desempenho: um estudo de caso sobre apoio à decisão (Pg. 60) é 
apresentado um modelo baseado em metodologias multicritérios, de conotação 
construtivista, para auxiliar na elaboração e decisões em projetos de TI, um 
estudo realizado na Sênior Sistemas. Já nos artigos Scoring: Um Método Prá-
tico e Simples para Priorização de Projetos (Pg. 24) e Implementação de 
um Modelo Eficiente de Gestão de Portfólio de Projetos (Pg. 40), o foco 
está no discernimento do nível de maturidades das organizações para aplica-
rem soluções adequadas nas análises dos projetos. Elas variam entre práticas 
de pontuação simples para priorização de projetos até ferramentas de software 
sofisticadas que podem simular modelos matemáticos para obter um Ranking 
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ERRATA: Na edição 25 da revista MundoPM deve-se considerar que a página 43, faltou citar 
devidamente que o texto original é de autoria de Antonio Cesar Amaru Maximiano, publicado 
em seu livro ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS, da Editora Atlas.
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Curve, visando um melhor retorno de investimento ponderado pelo 
risco e alinhamento estratégico, por exemplo.

Gerenciar o valor que o projeto entrega para a organização sem 
dúvida é o novo foco de gestão que os gerentes de projetos modernos 
deverão galgar. 

O artigo Acelerando Projetos a Partir da Análise de Riscos 
(Pg. 28) mostra como esses novos requisitos – eficiência, eficácia e 
velocidade – podem ser monitorados a fim de focar nos processos que 
podem ser acelerados ou detalhar o planejamento daqueles de maior 
risco. Os métodos quantitativos de análise de risco são práticas indis-
pensáveis nesses casos, assim como para estabelecer cronogramas 
complexos, o artigo Usando o Método Monte Carlo para Agenda-
mento de Parada de Operação (Pg. 20) mostra o caso de sucesso 
da Kraton Polymers. 

Ainda, no artigo Implementação e Execução de CCPM (Pg. 
70), continuação do artigo publicado na edição anterior, é apresentado 
um guia para execução do método da corrente crítica, e relacionamento 
com clientes e fornecedores. Publicamos também um debate sobre 
Utilizar ou não o PRINCE2 (Pg. 54), agora, com o lançamento da 
versão 2009, a metodologia foi oficialmente homologada como padrão 
para os projetos do governo do Reino Unido. Sempre atentos aos 
detalhes da profissão gerente de projetos, na matéria A Evolução da 
Carreira em Gerenciamento de Projetos (Pg. 52), são discutidas as 
particularidades da área.

Prêmio Projeto do Ano 2009
Na última edição que antecede a premiação promovida pela revista 

MundoPM e Fundação Getúlio Vargas, dedicamos esse espaço para 
convidá-los a participar dessa premiação de âmbito nacional que visa 
reconhecer e valorizar os profissionais e empresas divulgando publi-
camente seus trabalhos e conquistas na área de gerenciamento de 
projetos.

Tenha seu trabalho devidamente reconhecido pelo mercado, 
diferencie-se como um profissional realmente capaz de grandes reali-
zações e entre para o hall de pessoas que fazem a diferença. 

Inscreva-se no Prêmio Projeto do Ano 2009, acessando 
www.mundopm.com.br/premio2009.

A novidade deste ano está na criação de uma nova categoria, Me-
lhor Projeto Inovador e na subdivisão por porte de projeto e segmento 
de atuação.

PARTICIPE!


