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CARTA AO LEITOR

Seguir forecasting é uma abordagem 
cada vez mais forte entre as práticas da alta 
gestão para o direcionamento e condução 
das empresas. Orientando os indicadores 
de metas, lançamentos de novos produtos e 
entrada em mercados emergentes, etc., esta 
é uma realidade clara especialmente nas 
empresas de tecnologia. 

Os investimentos das grandes empre-
sas líderes de mercado mundial dão o tom 
das previsões, e as demais seguem a onda. 
Certamente o mercado não se limita a isso. 
Há outras frentes de esforços que desen-
volvem o que já é uma demanda atrasada, 
normalmente atividades na indústria de 
infraestrutura de base ou de defesa, que 
atende ao crescimento natural imposto pelo 
mercado ou assuntos de governo. 

Existem ainda os inovadores, que de 
fato  criam novos nichos ou novas formas 
de fazer as coisas. 

A dinâmica é grande e os desenvolvedo-
res de produtos e serviços para esses players 
de mercado vão evoluindo também para 
atender e trazer mais produtividade e con-
troles aos seus processos de produção.

No artigo Application Lifecycle Ma-
nagement, o autor apresentou este concei-
to que já vem sendo aplicado na área de 
tecnologia da informação, “(...) ALM é um 
processo contínuo de gerenciamento da vida 
de uma aplicação através de governança, de-
senvolvimento e manutenção”. Em resumo, 
o ALM cobre o ciclo de vida do início ao 
fim de um projeto de desenvolvimento de 

software, desde tomar decisões estratégicas 
como, por exemplo, desenvolver um novo 
produto; liberar uma primeira versão e até 
fazer a manutenção do mesmo. Na prática, 
fala-se da integração entre aplicativos para 
o desenvolvimento de software e gerencia-
mento de projetos, mas com um diferen-
cial importante, não há restrição quanto ao 
uso da metodologia de desenvolvimento de 
software. Vários tipos de processos podem 
andar juntos, desde os mais formais, como 
os waterfall, até os processos ágeis, todos in-
tegrados e gerenciados numa mesma plata-
forma associados a um PMO (Escritório de 
Gerenciamento de Projetos). Uma habilida-
de que traz muito poder e agilidade para o 
setor de TI atender aos contextos dinâmicos 
e que ajuda certamente nos forecastings re-
lacionados às convergências tecnológicas.

Ainda nesta edição, publicamos uma 
pesquisa liderada pelo lendário Russell D. 
Archibald, PhD Honorário, que foi apoiada 
pelo PMI e por outras instituições impor-
tantes da área. O tema da pesquisa está re-
lacionado à carreira em gerenciamento de 
projetos, mais especificamente – Gerente 
de Projeto como Executivo Sênior –, apro-
fundando os entendimentos sobre como 
as experiências de um gerente de projetos 
o auxiliam na conquista de uma posição na 
alta administração.

No artigo Gestão da Mudança Organi-
zacional Integrada à Gestão de Projetos: 
Aumentando o Sucesso em Projeto é apre-

sentado o quanto pode ser importante associar esses dois concei-
tos para de fato gerenciarmos uma situação em sua plenitude, 
levando em conta seus vários aspectos e dimensões. Dissociar 
essas práticas pode dificultar muito a realização de um projeto 
e compreender as diferenças entre mudança e transição já vai 
refinar bastante os resultados. Dominar algumas técnicas e prá-
ticas associadas a essa diferenciação pode ainda potencializar e 
viabilizar muitos projetos considerados “complicados”.

A edição é especialmente dedicada aos vencedores do premio 
Projeto do Ano 2011. Em suas três categorias – projetos corpora-
tivos, inovadores e acadêmicos –, a premiação valoriza profissio-
nais e instituições que realizam com excelência o gerenciamento 
de projetos. Este ano tivemos como grande vencedor o Projeto da 
Refinaria do Nordeste (RNEST), um megaprojeto cujo grande de-
safio foi gerenciar a complexidade de 243 contratos, numa ordem 
de 26 bilhões de reais. Um dos seus destaques foi a concepção e 
implementação da sala de monitoração do empreendimento, uma 
estrutura inédita no âmbito da Petrobras. Parabéns ao Wilson Gui-
lherme e Paulo Costa!

Como vencedor da categoria projetos inovadores, tivemos o pro-
jeto COR – Centro de Operações da Cidade do Rio de Janeiro, que 
inovou ao implantar um sistema de integração de todas as agências 
e serviços da cidade, permitindo uma ampla gestão de incidentes e 
crises na cidade. Parabéns ao Artur Szabo e Pedro Almeida da IBM 
do Brasil. 

Na categoria projeto acadêmico do ano, o vencedor foi Hélio 
Rodrigues Costa, pela tese de doutoramento apresentada ao CO-
PPE-UFRJ, cujo tema foi Apoio à Seleção de Portfólio de Projetos de 
Software Baseado na Moderna Teoria do Portfólio.

Certamente parabenizamos a todos os projetos finalistas que 
fizeram por merecer o reconhecimento da comissão de avaliação 
2011.
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