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CARTA AO LEITOR

onfesso não ter enxergado este 

termo de forma tão chave para a 

área de gerenciamento de proje-

tos quando o ouvi pela primeira 

vez numa palestra ministrada pelo Prof. 

Carlos Salles na abertura de um curso 

da FGV alguns anos atrás. Até aquele 

momento, me era alheio “que o termo 

resiliência” realmente estava no “centro 

nervoso” do gerenciamento de projetos.

“Atualmente resiliência é utilizado no 

mundo dos negócios para caracterizar pessoas 

que têm a capacidade de retornar ao seu equi-

líbrio emocional após sofrer grandes pressões 

ou estresse, ou seja, são dotadas de habilidades 

que lhes permitem lidar com problemas sob 

pressão ou estresse mantendo o equilibrio.”

(Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre)

Ao rever o termo sendo empregado 

nas respostas dos principais temas de 

persquisa da atualidade em gerencia-

mento de projetos - Incertezas, e tam-

C bém assunto central do artigo de capa 

desta edição-, me resgatou a importância 

do mesmo para o cerne das questões em 

gerenciamento de projetos.

Aprendendo a Conviver com a Incer-

teza – Uma visão além do gerenciamen-

to de risco” (pg. 10), por exemplo, fala 

sobre o paradoxo da incerteza: menos 

risco pode, na verdade, significar mais 

riscos. Os autores argumentam que 

para lidar melhor com as incertezas, é 

preciso desenvolver nas empresas estru-

turas organizacionais mais resilientes. 

Estudos, práticas, ferramentas e a 

formação de uma cultura que visam com-

bater os riscos de maneira binária (0/1) 

mostram-se ineficazes no contexto atual, 

e o caminho tem sido estabelecer resili-

ência nos pontos-chave das articulações 

que movem um projeto.

É uma questão 
de resiliência!
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A tolerância à ambiguidade pode ser a principal habilidade 

para se obter organizações flexíveis. O artigo Liderança Adap-

tativa Complexa (pg. 74) nos mostra que organizações flexíveis 

necessitam de uma ruptura na sua forma de liderança. Oito 

princípios ajudam a fazer com que a complexidade trabalhe a 

favor da flexibilidade em três níveis: organizacional, individual 

e da equipe de projeto.

Ainda relacionado ao tema complexidade e incerteza, pu-

blicamos um resumo dos projetos vencedores do prêmio IC-

CPM Research 2010 – “Dominando projetos complexos atra-

vés de uma visão mais sistêmica. Repensando radicalmente o 

gerenciamento de projetos” – reconhecimento concedido pelo 

ICCPM (International Center of Complex Project Management).

A edição traz ainda três entrevistas exclusivas. Uma com 

o Diretor de Abastecimento da Petrobras, o Sr. Paulo Rober-

to Costa, responsável por um portfólio de projetos de US$78 

bilhões, o maior do mundo no gênero. Outra com o Diretor 

Mundial do Microsoft Project, o Sr. Arpan Shah, e uma ter-

ceira entrevista com o Sr. Ken Schwaber, criador do Método 

Scrum – um dos métodos ágeis mais utilizados em projetos 

de TI e também considerado um exemplo de inovação pela 

sua adaptação às novas realidades dos ambientes de trabalho. 

Nesta edição, também iniciamos a campanha de divulga-

ção do prêmio PROJETO DO ANO 2011. A premiação, que já é 

referência nacional, busca ampliar ainda mais sua represen-

tatividade com a participação de novos apoiadores nesta sua 

quarta edição. Convidamos todos a conferir em nosso site os 

detalhes: www.mundopm.com.br/premio2011  
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