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Carta ao Leitor

Equipe. Há diversas razões 
que levam um 
projeto ao sucesso, 

contudo nenhuma delas é mais expressiva que o compro-
metimento das pessoas em trabalhar verdadeiramente 
como uma equipe. Especialmente em projetos que depen-
dem muito da harmonia de equipes multidisciplinares 
trabalhando em contextos complexos. É fácil visualizar que 
o resultado de qualquer iniciativa está atrelado ao resultado 
individual dos membros desta equipe. Mesmo os grandes 
líderes, que devido a sua habilidade pessoal conseguem 
motivar suas equipes, dependem dos membros estarem 
devidamente capacitados em suas especialidades, e, con-
sequentemente, que tenham bons desempenhos para se 
obter bons resultados no projeto. 

Nesta edição, destaca-se o artigo Gestão do Tempo 
Além dos Cronogramas (Pg. 74), que aborda o tema da 
gestão individual do tempo como forma de render melhor 
nas atividades pessoais diárias e manter o foco, para isso 
refletir nos resultados dos projetos. Algumas técnicas sim-
ples são apresentadas, e qualquer membro de equipe pode 
aplicá-las no seu dia a dia. 

A sintonia entre membros de uma equipe de projeto 
também é essencial, pois não basta haver bons gerentes de 
projetos, é necessário que a equipe esteja alinhada à forma 
de se trabalhar em um projeto e às suas particularidades. 
O artigo CAPM® – Certificação do PMI para Membros 
de Equipes de Projetos (Pg. 24) trata a capacitação pa-
dronizada como uma forma de proporcionar essa sintonia. 
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O artigo Desenvolvendo o Processo de Aprendizagem 
em Equipes de Projetos (Pg. 30), sob outro ângulo, dis-
cute formas de se potencializar uma competência essencial 
para os melhores resultados em equipe: o aprendizado em 
grupo.

Acelerando a Maturidade Organizacional em 
Gerenciamento de Projetos na Siemens (Pg. 08) 
Ferramentas de Planejamento e Controle Aplicadas ao 
Melhor Projeto do Ano 2009 – Case Chemtech (Pg. 52) 
mostram dois exemplos de sucesso alcançados graças a 
aliar o elevado nível de competência dos seus membros 
com um ambientes de trabalho harmônico e comprome-
tido.

A edição discute ainda outros temas não menos impor-
tantes para o gerenciamento de projetos, mas a ênfase nas 
equipes de trabalho se deve pela sua inerência aos projetos. 
A conquista de um espírito de time não é nada simples, 
mas os temas apresentados neste número 31 certamente 
permeiam esse objetivo. 

Nunca é demais lembrar que o Brasil está diante de 
uma oportunidade excepcional de crescimento, e ele vai 
depender dos seus projetos para conseguir superar este de-
safio. Desenvolver equipes de trabalho competentes parece 
ser uma questão estratégica para o país, porque não há 
dúvidas, o sucesso de um projeto depende dos membros 
de sua equipe.

 

Zózimo

Fevereiro / Março 2010  |  www.mundopm.com.br 5


