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Farhad Abdollahyan

Nesta edição são abordadas questões sobre os temas: como 
avaliar direcionadores para os processos gerenciais? Quais as 
vantagens e desvantagens dos modelos de gerenciamento de 
riscos MoR e ISO 31000 e 31010.
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Entrevista: Ricardo Brito – 
Diretor da IBS-SP

A contribuição de uma experiência internacional na carreira em 
Gerenciamento de Projetos.
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Case Inmetro - Implantação de 
um PMO para Projetos de P&D 
em uma Instituição Pública     
Bruno Pimentel; Fabricius Neto, 
Samuel Castañon 

O presente artigo apresenta a experiência da equipe da 
Coordenação de Projetos da Diretoria de Metrologia Científi ca 
e Industrial do Inmetro na implantação de seu escritório de 
projetos, que tem como principal desafi o a gestão de projetos 
fi nanciados por agências de fomento, uma característica 
comum nos projetos em execução nos Institutos de Ciência e 
Tecnologia do país. 
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em Projetos
Guilherme Maia; Ricardo 
Vargas

Este artigo tem como argumento a inclusão da Gestão 
Ambiental nas áreas de conhecimento indispensáveis para o 
gerenciamento de projetos. Analisa os principais fatos históricos 
que fundamentam essa ideia, as lacunas do Guia e detalha 
algumas entradas, ferramentas, técnicas e saídas indispensáveis 
às melhores práticas em gerenciamento ambiental em projetos.
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Sustentáveis
Carlos Sona, Eduardo Ferraz, 
Myrian Moura

O artigo apresenta uma metodologia de apoio à decisão com base no 
Triple Bottom Line (TBL), caracterizando um enfoque sustentável e 
com foco no método de Análise Hierárquica de Processo (AHP), para 
suportar a seleção de projetos considerando estratégias sustentáveis.
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Antônio Pacagnella; Sérgio da 
Silva; Ornella Pacífico

Este trabalho apresenta trinta e oito fatores críticos de sucesso, 
sendo que dezenove deles são aplicados a projetos de qualquer 
tipo e os demais aos projetos ETO - Engineering-to-Order. 
Os resultados da pesquisa foram analisados considerando 
quatro dimensões - efi ciência; a satisfação do consumidor; o 
aprendizado organizacional e preparação para o futuro.
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Implementação da 
Excelência Operacional 
na Arena da Amazônia
Jevandro Barros; Gláucia Alves  
José Grajeda

Este artigo visa demonstrar as ações realizadas na obra da Arena 
da Amazônia, estádio para a Copa 2014 em Manaus, referentes 
à implementação da Excelência Operacional baseada na fi losofi a 
do Lean Construction, que, nesta obra, após um ano de aplicação, 
permitiu ganhos em produtividade na ordem de 25%.
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Sistemas de Produção 
para Montagem de 
Suspensões Veiculares
Iris Jonas Gontijo

Este artigo tem como objetivo descrever as principais técnicas 
e ferramentas aplicadas no gerenciamento de um projeto para 
padronização e fabricação de linhas de montagem para Suspensão 
Veicular. O projeto tem como entregas principais as próprias 
linhas de montagem e a expansão do core-business da empresa.
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Seção Falando de Projetos   
Hélio Rodrigues Costa

Planejamento integrado. Entendendo a lógica do cubo mágico 
e analogamente aplicando na dinâmica dos processos de 
planejamento e suas dependências.
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Para executar com sucesso projetos grandes e complexos, torna-se essencial que as pessoas certas se comuniquem 
entre si. A comunicação ajuda a coordenar esforços, assegurando que todos os pontos de integração entre os diferen-
tes componentes do projeto sejam bem entendidos por todos os membros da equipe. Infelizmente, na prática tem 
sido difícil medir esses padrões de comunicação e descobrir o que as equipes precisam efetivamente coordenar. Este 
artigo apresenta uma solução através de um dispositivo de sensoreamento portátil, que captura dados comportamen-
tais, possibilitando ter uma visão mais objetiva e detalhada dos padrões de comunicação.

Ben Waber, PhD
Percepção Sociométrica: Promovendo Colaboração Através de Sensores 
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O “preço” cobrado pelas exigências de um ambiente corporativo 
provocam efeitos negativos na saúde física e psicológica dos geren-
tes e tendem a ser avassaladores. Vivendo em constante impasse 
quanto à sensação de estar sempre trabalhando contra um tempo 
cada vez mais escasso e sob tensão contínua e crescente faz com 
que estes gerentes se transformem em uma espécie de “irmãos sia-
meses do estresse”, Estudos demonstram uma correlação positiva 
entre o estresse e a má-qualidade de decisões, além de disfunções 
em habilidades gerenciais fundamentais como: negociação, solu-
ção de problemas e até mesmo comportamento antissocial. 
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