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s mecanismos de colaboração, as 
alianças e a capacidade de traba-
lhar em equipe representam atu-
almente o potencial de realização 

de uma organização, como também sua 
competitividade e competência no ramo de 
atuação. Esta percepção está baseada no fato 
de que em redes de colaboração é mais viá-
vel, senão a única, forma de gerir informa-
ções e conhecimentos na diversidade, volu-
me e velocidade com que atualmente estão 
sendo gerados. Uma habilidade corporativa 
essencial para o sucesso de suas iniciativas, 
especialmente em grandes projetos. 

Esta dinâmica de relacionamentos re-
quer um ambiente de trabalho cada vez 
mais integrado a recursos tecnológicos e 
práticas de colaboração que permitam a 
formação de equipes distribuídas e virtual-
mente integradas, visando à mobilização de 
competências multidisciplinares na melhor 
relação custo vs. benefício.  As complexida-
des e incertezas que cercam os grandes pro-
jetos de infraesturutra, o desenvolvimento 
de novos produtos e serviços inovadores 
inevitavelmente exigem soluções que englo-
bem tais características e funcionalidades. 
Não distante deste cenário, assistimos nos-
so país passar  por um momento do qual 
se pode tirar proveito desse sistema de orga-
nização de trabalho e fortalecer a execução 

O dos programas de desenvolvimento e con-
solidar a competitividade.

Em destaque nesta edição publicamos o 
artigo Projetos de Desenvolvimento Global 
de Produtos usando DSM, que apresenta o 
método de Matriz de Estrutura de Projeto 
(Design Structure Matrix) para mapear a re-
lação de dependência entre atividades. Ele 
auxilia no compartilhamento das atividades 
entre várias equipes de trabalho e possibilita 
integrar, sincronizar e controlar atividades 
distribuídas globalmente. Essa é sem dúvida 
uma competência essencial para realizar pro-
jetos que necessitem integrar diversos forne-
cedores. E use a seu favor as competências 
globais já desenvolvidas e disponíveis.

O artigo de capa IPAT – Uma Ferramenta 
para Avaliar Projetos de Infraestrutura, mos-
tra como uma rede de conhecimentos, no 
caso a NETLIPSE da União Europeia, pode 
ser utilizada para mitigar as complexidades 
de projetos de grandes obras. De forma práti-
ca e estruturada, os projetos podem absorver 
as experiências de diversos casos anteriores, 
ou seja, lições aprendidas em projetos seme-
lhantes e aplicá-las a um sistema de avalia-
ção de projeto que auxilie na identificação 
de lacunas que podem desviá-lo do caminho 
desejado. Um avanço importante no modo 
de trabalhar com problemas complexos que 

Você é tão bom 
quanto é sua rede de 

relacionamento.
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auxilia os projetos a tomar um rumo mais confiável e também a oti-
mizar ciclos e processos baseados em conhecimentos adquiridos.

Em As perspectivas do Valor de Negócio do PMO, o autor auxilia 
a compreender onde e de que forma o gerenciamento de projetos 
agrega valor de negócio às organizações. Também evidencia os be-
nefícios obtidos em termos de desempenho do negócio, do projeto e 
técnico quando se utiliza as práticas de gerenciamento de projetos, 
especialmente quando apoiada numa estrutura como o escritório de 
gerenciamento de projetos.

Ainda nesta edição são abordados temas como Contratos de 
Aliança - Solução para Projetos Brasileiros?, que esclarece as di-
ferenças desse modelo de trabalho e como pode ser implantado 
de forma que as organizações usufruam dos seus benefícios. 
Em MoP™ - Uma metodologia para Gerenciamento de Portfólio 
e Certificação para Profissionais, é apresentado um modelo de-
senvolvido pelo Governo Britânico para implantar a gestão de 
portfólio nas organizações. Ainda, em Análise Probabilística 
para Estimativa de Custo e Risco de Projetos, é detalhado um 
método para calcular custos de projeto que auxilia na visibilidade 
dos riscos associados e, consequentemente, a tomar uma decisão 
mais consciente e certeira.

A competência necessária a qualquer organização, ou mesmo 
nações, que pretendem resistir aos desafios dos novos tempos e 
seus valores intrínsecos, estará cada vez mais associada às habili-
dades em executar iniciativas de forma colaborativa, em times, e 
irrestritas a local físico. O desafio é manter o benefício de negócio 
alinhado num ambiente tão dinâmico e multidisciplinar, o que nos 
remete inevitavelmente a iniciativas baseadas em gerenciamento de 
projetos, programas e portfólios. Dominar essas abordagens de ge-
renciamento é o caminho mais curto para o desenvolvimento dessa 
competência. 

Por isso, convido a todos para participarem das nossas iniciati-
vas Prêmio Projeto do Ano 2011 (www.mundopm.com.br/premio) e o 
evento Special Day Indicadores de Desempenho de Projetos (www.
mundopm.com.br/eventos), pois ambos buscam valorizar e desenvol-
ver as competências em gerenciamento de projetos, programas e 
portfólios.
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