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CARTA AO LEITOR

Entendendo 
o problema

eja onde estiver atuando, o melhor 
resultado provém quando há cons-
ciência sobre as dificuldades ineren-
te à iniciativa estabelecida, ou seja, 

quando são pautados os riscos, as incertezas 
e as probabilidades de modo a decidir em 
prol de um melhor caminho a se seguir.

A maioria das organizações busca se 
fortalecer no mercado criando processos 
mais eficazes e eficientes para as diversas 
atividades que sustentam seu negócio. Es-
pecialistas apontam que para o sucesso na 
aplicação de qualquer metodologia, ferra-
menta e/ou melhores práticas é necessá-
rio adaptá-las à cultura organizacional. No 
entanto, isso exige uma vasta experiência 
em no mínimo duas frentes: o negócio 
da empresa, e dos vários métodos de im-
plantação disponíveis no mercado para 
estabelecer a tão desejada sabedoria que o 
mercado demanda. 

Contudo, alguns suportes para melho-
res decisões podem ser criados adjacentes a 
essa busca, principalmente para auxiliar na 
compreensão do problema a ser enfrentado. 
Antes de propor qualquer prazo, custo, es-
copo e benefício/valor ao cliente, questione-
-se sobre, pelo menos, os três itens abaixo, 
isso será útil para evitar que mais de um 
projeto entre na rota do fracasso antes mes-
mo de iniciar. 

1) Quais pontos da proposta geram in-
certezas e possíveis consequências desco-
nhecidas? 

2) Sobre qual ótica os riscos da proposta 
foram avaliados? 

S 3) As estimativas para o projeto foram 
baseadas sobre quais pressupostos?

Os três artigos em destaques desta 
edição nos ajudam a responder a essas 
questões. Em “Estimando o Desconhe-
cido – Medindo o progresso do projeto 
considerando a resolução das incerte-
zas” (pág. 52), Fern e Mojtaba sugerem 
um índice de confiança de conclusão para o 
projeto. Trata-se de um método para medir 
o progresso do projeto com ênfase na iden-
tificação e estimativa das consequências das 
incertezas e suas resoluções em termos de 
prazo e custos. 

No artigo “As Novas Ciências em Ge-
renciamento de Riscos em Projetos” (pág. 
74), Dr. Hancock alerta que a gestão de riscos 
tem muito mais de arte do que ciência. Ele 
estimula a questionar o viés com que os ris-
cos em projetos têm sido analisados e propõe 
uma matriz de enquadramento dos tipos de 
problemas com os quais estamos lidando para 
melhor compreendermos os tipos de riscos e 
suas possíveis soluções, ou não, sugerindo que 
devemos saber conviver com as incertezas.

Já no artigo de capa “O Problema das 
Médias – Um erro comum nas estimati-
vas em projetos” (pág. 10), o Dr. Savage 
nos mostra quão importante é o papel de 
uma distribuição probabilística para as esti-
mativas em projetos. O texto apresenta uma 
solução para um dos erros mais clássicos 
em estimativas – o valor médio, demons-
trando o problema de se assumir que o 
reducionismo a um único número (média 
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estatística) representa um conhecimento mais adequado que uma 
distribuição probabilística. 

O artigo ainda ensina a utilizar a função DIST (Distribution 
String), de sua autoria, que encapsula todo um ensaio probabilístico 
que é representado por um único dado. Isso possibilita acumular 
vários cenários que podem servir de entrada para outras simula-
ções, ou seja, uma distribuição probabilística de fácil compartilha-
mento, o que é uma melhoria em relação ao tradicional método de 
Monte Carlo.

Também nesta edição, publicamos as opiniões de três grandes 
nomes da área no Brasil, Ricardo Vargas, Paul Dinsmore e Darci 
Prado, sobre gerenciamento de projetos e suas percepções.

Ainda são discutidos diversos outros temas interessantes e 
complementares como: a) os tipos e níveis de comunicação em ges-
tão de riscos que contribuem para uma visão sistêmica dos proje-
tos; b) uma pesquisa sobre gestão de portfólio de projetos no setor 
público, um retrato atual do setor e sugestões de avanços; c) a in-
dustrialização dos PMOs, uma forma de estabelecer uma estrutura 
de escritórios de projetos de forma rápida e segura; d) selecionar 
fornecedores de ERP, um método para avaliar os critérios técnicos 
e preços das soluções de mercado que melhor se adaptem à sua 
realidade; e) um relato de um gerente de projetos sobre seu sucesso 
na implantação de um sistema de emissão de nota fiscal eletrônica 
para um grupo que atua em 10 estados diferentes e emite aproxima-
damente 95 mil notas fiscais por mês.

Em suas duas seções permanentes, “O Especialista Responde” e 
“Falando de projetos”, a revista aborda os temas: integração de pro-
jetos junto à cadeia de suprimentos e uma reflexão sobre todas as 
potenciais finalidades de uma EAP – Estrutura Analítica de Projetos.

Sem fugir à sua missão, a revista apresenta nesta edição um mix 
de assuntos, autores e perspectivas que colaboram tanto para os pro-
fissionais da área quanto para os gestores em geral formarem opini-
ões sólidas sobre uma das áreas mais interessantes e desafiadoras da 
capacidade humana, que vê no trabalho em grupo a oportunidade de 
realizar algo que sozinho não é possível. Bem-vindos ao mundo do 
gerenciamento de projetos, programas e portfólio de projetos.
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