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EDITORIAL

Investimentos, bem ou mal feitos, são 
eles que defi nem o rumo do desenvolvi-
mento ou crise. 

É um objetivo inerente a natureza em-
presarial que inevitavelmente demanda co-
tidianamente dos gestores decisões que os 
retratam perante seu apetite ou aversão ao 
risco.

As ações de desenvolvimento empresa-
rial são materializadas por projetos que têm 
o papel de transformar o investimento em 
um bem ou serviço que fi cará disponível à 
empresa para gerar as riquezas e/ou avan-
ços estrategicamente defi nidos para perpe-
tuar o sucesso da empresa no mercado.

Chega a ser perturbador concluir que 
os esforços diários de cada pessoa em todas 
as organizações se dão em decorrência de 
investimentos, estejam elas direta ou indi-
retamente ligadas aos projetos de desenvol-
vimento ou associadas à manutenção dos 
resultados desses projetos.

Não é à toa que deter a competência 
para acompanhar o andamento dos projetos 
se torna uma das principais forças competi-
tivas de mercado. Os projetos são os investi-
mentos das empresas.

O simples fato de interpretar os dados 
de um projeto de forma errada pode levar 

a perdas inestimáveis. Portanto, métodos 
avançados de leitura sobre o andamento de 
projeto tornam-se ferramentas de trabalho 
essenciais para as empresas, especialmente 
as que duelam em ambientes extremamen-
te competitivos.

Obter o status real de um projeto em 
execução é assunto para especialistas. As 
leituras tradicionais dos dados normalmen-
te retratam de forma simplista o contexto e 
muitas vezes deixam de considerar fatores 
de alto impacto nos projetos.

Conhecer e monitorar a relação custo 
vs. prazo de execução de um projeto é nave-
gar sem sonar ou voar sem transponder, ana-
logamente falando. Você pode se deparar 
com um iceberg ou outra aeronave em rota 
confl itante e não ter tempo hábil para fazer 
nenhuma ação de correção. Sofi sticados 
dashboards são atualmente desenvolvimen-
tos para monitorar os projetos, contudo, é 
importante saber o signifi cado desses dados 
e gerenciar seus impactos no projeto, uma 
responsabilidade dos diretores e gerentes 
de projetos. 

Nesta edição, destacamos a gestão de 
valor agregado conectada ao gerenciamen-
to de risco como uma poderosa ferramen-
ta para acompanhamento da execução de 

projetos, permitindo uma visibilidade mais realista do status do 
projeto e um mecanismo de melhor suporte à previsibilidade do 
andamento do projeto. Ainda como mecanismo para auxiliar os 
projetos a alcançarem o sucesso é discutido como o conceito de Bu-
siness Value deve ser abordado na condução dos projetos. Alguns pas-
sos, como compreender o que é o valor para um projeto, os benefí-
cios esperados pelos stakeholders, em qual momento e de que forma 
devem estar presentes no ciclo de vida do projeto. Ou seja, como os 
projetos se ligam com a estratégia empresarial.

Temas importantes relacionados a projetos, seu futuro e exten-
sões são abordados em artigos, como: a) A integração entre PLM – 
Product Lifecycle Management e MES – Manufactoring Execution System, 
essencial para a mobilidade e fl exibilidade do desenvolvimento ba-
seado em projetos; b) A concepção de produtos baseada na fi losofi a 
Lean, um processo de desenvolvimento de produto que visa iden-
tifi car todas as etapas do fl uxo de valor e eliminar o desperdício; c) 
Diagnóstico prático para implantação de métodos ágeis, facilitando 
o desenvolvimento de produtos inovadores; d) As capacidades dinâ-
micas das organizações e os projetos; e) Criando contextos capaci-
tantes em organizações do conhecimento. 

O PMO – Project Management Offi ce toma proporções ainda mais 
relevantes em todo esse cenário, por isso, nesta edição estreamos 
a coluna PMO Alliance Insights, que irá tratar deste assunto com 
maior abertura e amplitude – nossos leitores serão bem-vindos a 
participar pelo e-mail pmo@mundopm.com.br. Assunto também 
abordado no artigo Competências para PMO: Como Defi nir, Ava-
liar e Planejar. 
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