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Carta ao Leitor

O que de fato podemos aprender dos 

casos práticos, segun-

do estudos e praticantes, é muito! Por isso, esta edição dedica grande 

parte aos casos de sucesso, insucesso e aplicações práticas de métodos 

e técnicas de gestão de projetos. São apresentados três casos que foram 

premiados como Projeto do Ano 2011, e outros três casos diferenciados 

como o da corrida de São Silvestre, relatos de Casos de Insucesso e um 

na área médica sobre implantação de ERP. Contudo, é importante res-

saltar que para melhor absorção dos casos apresentados, especialmente 

de algum entendimento que possa ser de seu interesse é necessário 

refletir sobre o que está escrito, compondo e imergindo no contexto de 

cada relato, considerando que são relatos de profissionais da área, ou 

seja, pessoas que foram escolhidas para ser o principal responsável pela 

condução do projeto. Aprender algo vai exigir mergulhar em contextos 

e extrapolar para outras situações que possam ser de seu interesse em 

específico e, muito provavelmente, adaptá-las para outras realidades. 

Interpretar, mesmo que em artigos técnicos, é fundamental para que a 

leitura transceda o papel e gere conhecimento.

Especial atenção ao caso da corrida de São Silvestre, onde conceitos 

técnicos de planejamento e corrente crítica são aplicados para objetivos 

distintos, iniciativas pessoais. Uma amostra do que pode ser uma opor-

tunidade para profissionais acostumados com gerenciamento aplicarem 

seus conhecimentos para melhorar a qualidade de vida pessoal. O equilí-

brio ainda serve como regra básica para o sucesso.

Em destaque nesta edição, um tema muito presente no atual mer-

cado de trabalho corporativo - Geração Y no Comando (pág. 10), e 

logicamente como parte integrante de um cotidiano de trabalho é vital 

compreender e saber lidar com esse perfil de profissional e ambiente 
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de trabalho. Desconsiderar essas peculiaridades e as característi-

cas desses profissionais pode levar a, por exemplo, uma perda de 

eficácia na comunicação entre equipe do projeto e stakeholders, uma 

deficiência que pode custar caro ao resultado final do projeto. Um 

pouco de psicologia para gerenciar e ser gerenciado por pessoas de 

gerações diferentes vai colaborar para o sucesso.

Não há dúvida de que o gerenciamento de comunicação é uma 

parte vital para a condução de um projeto, sem uma abordagem 

correta pode atrapalhar em muito o progresso do projeto. Um as-

sunto discutido no artigo – Estruturação da Comunicação de um 

Projeto (pág. 24).  Ainda neste mesmo artigo, o relato de um caso 

para ilustrar o assunto abordado.

Em outro artigo, é apresentado o resultado de um estudo sobre 

o impacto da cultura organizacional no gerenciamento da 

inovação da organização (pág. 60). Um estudo que nos permite 

entender as influências dos valores pessoais na execução de iniciati-

vas organizacionais, especialmente a inovação.

Quando associamos as reflexões sobre planejamento da comu-

nicação, microcultura organizacional, nova geração de perfil pro-

fissional no comando e os casos de sucesso e insucesso, trazemos 

um mix interessante de temas para iniciar um ano, e pensar sobre 

o que necessita ser melhorado e atualizado nas nossas percepções e 

entendimentos profissionais e pessoais.

Convido a todos também que visitem nossa página de eventos e 

workshop para 2011, o objetivo destes é atingir muitos dos propósi-

tos apresentados e discutidos nos artigos.  

www.mundopm.com.br/eventos 

Zózimo.


