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CARTA AO LEITOR

Fronteira eficiente – A vantagem de se 

construir a fronteira efi ciente é o fato de 

ela permitir a visualização simultânea de 

todos os portfólios alternativos que estão 

sob análise, tornando possível a compara-

ção dos portfólios no que se refere à otimi-

zação da relação retorno x risco, segundo o 

autor Hélio Costa, em seu artigo .

Se o mundo ideal em gestão de proje-

tos existisse, ele passaria muito perto da 

fronteira efi ciente defi nida por Markowitz. 

A possibilidade de combinar um conjun-

to de projetos, considerando a interrela-

ção existente entre eles e como isso afeta 

o portfólio, aproxima de fato as empresas 

do ápice da performance organizacional, 

faltando somente considerar as percepções 

pessoais que levam a decisões intuitivas 

acertadas, o que não é possível replicar 

num  modelo.

Ainda deste artigo citamos, “... a Mo-

derna Teoria do Portfólio (Markowitz, 

1952) é uma abordagem desenvolvida para 

apoiar decisões sobre alocação de recursos 

em portfólios de ativos fi nanceiros. O ob-

jetivo desta teoria é defi nir, diante de um 

conjunto limitado de opções, que ativos de-

vem fazer parte do portfólio e em que pro-

porção estes ativos devem ser ponderados 

de forma que o retorno do portfólio seja 

maximizado e o risco seja minimizado.” 

Isso certamente beira à perfeição na apli-

cabilidade no gerenciamento de portfólio 

de projetos.  

A criação de todos os possíveis por-

tfólios que podem ser formados a partir 

dos projetos candidatos é de uma ordem 

de grandeza de 2m, sendo m o número 

de projetos candidatos. Por exemplo, na 

existência de 10 projetos candidatos, 1024 

possíveis portfólios podem ser formados, o 

que pode tornar a decisão complexa se não 

houver uma base sólida de métodos para 

fazer esta seleção. Eis o foco principal do 

artigo de capa desta edição. Ou seja, esta-

belecer um índice de performance que re-

presente a relação entre o retorno e o risco 

do portfólio. Este índice demonstra a quan-

tidade de retorno por unidade de risco, o 

que é uma medida teórica da efi ciência do 

portfólio. Quanto maior este índice, maior 

a efi ciência do portfólio

É desnecessário ressaltar a importân-

cia de indicadores de desempenho nas 

organizações, contudo, estabelecer indi-

cadores de desempenho para um PMO 

pode ser uma tarefa árdua, caso não sejam 

dados os enfoques adequados à questão, 

como o desempenho do serviço prestado 

pelo PMO, o desempenho dos projetos sob 

a tutela do PMO e o desempenho do negócio 

da organização. Este é o foco do artigo . Se-

gundo os autores, “É necessário relativizar as análises em função das 

diferentes realidades de cada PMO e de cada organização. As circuns-

tâncias podem mudar completamente as visões de percepção de valor 

pelos clientes. No entanto, não há como mostrar o valor de um PMO 

sem buscar um processo que compreenda aquilo que o PMO faz, meça 

seus serviços e comunique o resultado aos stakeholders.”

Ainda em destaque nesta edição, o artigo  ressalta que “... a atual 

teoria de gerenciamento de projetos precisa ser complementada para 

melhor adequação ao contexto dos negócios baseados em projetos”. 

Essa complementação teórica é  proposta no artigo por um modelo de 

referência de gerenciamento de projetos adequado à realidade observa-

da nos casos múltiplos estudados que visa à identifi cação das caracte-

rísticas do gerenciamento de projetos nas suas dimensões operacional, 

organizacional e estratégica.

A edição ainda apresenta três casos de sucesso em gerenciamen-

to de projetos que foram premiados recentemente no Projeto do Ano 

2011. Todos os relatos são feitos pelos próprios gestores dos projetos e 

visam transmitir suas percepções e convicções sobre o que fez diferen-

ça na execução dos seus projetos para que tenham conseguido alcançar 

o sucesso. Entre eles, o projeto da RNEST da Petrobras, o projeto da 

EMBRAER sobre CCPM – Corrente Crítica e o projeto Aquapolo, da 

Construtora Norberto Odebrecht.

Também gostaria de convidar nossos leitores a experimentar a 

MundoPM no iPad, assim como  atentar ao nosso calendário de even-

tos para 2012, pois ambos expressam nossos esforços em lhes oferecer 

o que há de melhor na área de gestão de projetos.
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