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Este artigo apresenta a rede NETLIPSE criada pela comunida-
de europeia com os objetivos de promover o compartilhamento 
de conhecimento e experiências entre suas organizações cons-
tituentes e permitir a avaliação de Large Infrastructure Projects 
(LIPs). Em especial, a ferramenta IPAT (Infrastructure Project 
Assessment Tool), criada para avaliação de LIPs ao longo do ciclo 
de vida dos projetos.

Neste artigo, efetua-se uma primeira discussão sobre o proble-
ma do gerenciamento de projetos de desenvolvimento global de 
produtos usando o método de Matriz de Estrutura de Projeto 
(método de Design Structure Matrix, DSM). Uma competência 
essencial para garantir uma real sustentabilidade na competição 
internacional.
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Como adotar um modelo de PPM? A metodologia MoP™ 
- Management of Portfolio, lançada pela OGC do governo 
britânico, e um programa de certifi cação nesta área vieram 
para auxiliar na implantação deste modelo.
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Caso de sucesso da Opto Eletronica S.A. Este artigo apresenta 
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Simulations, exploramos o assunto de capacitação via 
simulações, especialmente em gerenciamento de stakeholders, 
uma habilidade essencial aos gerentes de projetos.

72

Perspectiva

Quem corre atrás 
de quem em gestão 
de projetos?

Artur Giannini

A descrença na utilidade prática do planejamento leva a uma 
inversão das ordens no dia a dia das organizações. Uma situação 
perigosa nos projetos, pois o impacto do não planejamento pode 
ser muito maior  para a organização.
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Este texto discute os principais aspectos relacionados ao 
alinhamento estratégico dos projetos de Tecnologia da 
Informação com o negócio da empresa, apresentando os 
conceitos envolvidos, sua importância e seus desdobramentos. 
São também apresentados alguns resultados obtidos a partir 
de pesquisas desenvolvidas ao longo dos últimos dez anos no 
contexto de projetos de TI em empresas brasileiras.
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Em análises de viabilidade de projeto, a estimativa de custo é 
uma das informações mais relevantes na tomada de decisão. 
Baseado num estudo de caso em construção de rodovias, este 
artigo propõe um método que evita o chamado “problema das 
médias” ao apresentar com clareza a exposição ao risco de cada 
estimativa de custo adotada.
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O artigo apresenta um estudo sobre os avanços e as tendências 
relacionadas ao tema da gestão de portfólio de projetos a partir 
de uma análise das publicações realizadas desde o primeiro 
trabalho publicado por Markowitz sobre o tema.
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A gestão de projetos é inerente ao conjunto de práticas de negó-
cios encontrado em qualquer organização, especialmente quando 
os projetos são os mecanismos utilizados para entregar produtos 
e serviços. O artigo apresenta perspectivas fundamentais para en-
tender o valor de negócio do gerenciamento de projetos para as 
empresas. E como o PMO pode facilitar o apoio aos interesses de 
negócio da empresa.
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