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A simulação computacional proporciona análises importantes so-
bre os riscos ocultos em projetos, gerando não apenas um núme-
ro mas uma distribuição de probabilidades. A função DIST (Dis-
tribution String), criada pelo autor, estabelece adicionalmente um 
padrão de comunicação de entrada/saída das incertezas em proje-
tos, facilitando o compartilhamento de cenários e conhecimentos 
que infl uenciam as estimativas de prazos, custos e demais fatores 
do projeto de forma inequívoca entre todos os gerentes.

Há um sentimento entre alguns profi ssionais que lidam 
com riscos, incluindo o autor, de que o gerenciamento 
teórico de riscos desgarrou-se de nossa intuição no 
mundo do gerenciamento de projetos. Este artigo mostra 
que, ao se entender com que tipo de problema se está 
lidando, as decisões passam a ser mais conscientes das 
inerentes incertezas.

Trata-se de um método para medir o progresso com ênfase na 
identifi cação e estimativa das consequências das possíveis reso-
luções das incertezas de um projeto, em termos tanto de tempo 
como fi nanceiro. Uma vez terminadas essas estimativas, pode-se 
calcular um conjunto de possíveis resultados, identifi cando a pior 
das hipóteses para custo, tempo e para cada um dos requerimen-
tos importantes do projeto.
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Os desafi os da integração entre projetos e cadeia de 
suprimentos, especialmente nos processos de aquisições em 
grandes empreendimentos. 20

Avaliação de 
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na seleção de 
fornecedor de ERP

Samantha Lucidi 
e Carlos Magno

Este artigo apresenta uma proposta de como escolher um 
fornecedor para um projeto de implantação de software 
de ERP utilizando uma metodologia estruturada que leva 
em consideração não somente o preço, mas também os 
quesitos técnicos

42
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Luiz Ferreira

Este artigo apresenta o projeto de implantação na Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e) na Ferramenta Gerais, onde mais de 95 
mil notas são emitidas por mês, para 180 mil clientes, em 10 
estados do Brasil. 
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A empresa projetiza-
da: criando a cultura   

Paul Dinsmore

Considere que o uso de projetos na sua organização 
pode ajudar a assegurar sua sobrevivência e aumentar a 
prosperidade futura. Como proceder para criar uma cultura 
em projetos é assunto deste artigo.
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Darci Prado

O texto aborda a importância de projetos e seu gerenciamento 
no mundo atual. Quase um terço da economia mundial 
é gerado por meio de projetos e o incômodo índice de 
insucessos é alvo de combate prioritário nas organizações de 
vanguarda. A maturidade em gerenciamento de projetos é um 
caminho para essa evolução.
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Marlene 
Carnevali

Uma das principais práticas tem sido negligenciada tanto nas 
organizações, como na sociedade e até na nossa vida pessoal, a 
comunicação. Ela é algo muito mais abrangente do que apenas 
emitir e receber mensagens. Especialmente em gestão de riscos, 
a comunicação torna-se fundamental e um meio para se atingir 
o pensamento sistêmico, que alimenta uma gestão efi caz.
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Industrializa-
ção do PMO.

Cristiane Sakae e 
Kelly Santos

A padronização de algumas práticas aliadas aos modelos 
de avaliação de maturidade permitem que rapidamente 
estruturas básicas de Escritórios de Projetos (PMOs) sejam 
implantadas nas organizações.
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O presente trabalho tem como objetivo apresentar o resultado 
de um estudo de avaliação do nível de utilização de práticas da 
gestão de portfólio em organizações governamentais. 56
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