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EDITORIAL

Iceberg, a tão mencionada analogia do 
iceberg para retratar uma situação em que 
nem tudo que está às vistas do gestor repre-
senta o todo, especialmente no que se refere 
ao esforço envolvido em determinada ativi-
dade. Uma analogia simplista, mas que nos 
permite assimilar perfeitamente os fatores 
ocultos envolvidos em certos esforços de 
execução e entrega de uma atividade. Con-
tudo, ela nos permite refl etir ainda mais 
quando colocada no contexto “um iceberg 
se desloca devido ao movimento da maré e 
não pelo vento”, o que nos remete a focar 
esforços em fatores intrínsecos ao ser hu-
mano e ter uma visão muito clara sobre o 
valor de negócio para os stakeholders, am-
bos orientados às circunstâncias e mercado, 
respectivamente.

No artigo Gerenciando a Implementa-
ção de Projetos Estratégicos com Requisi-
tos em Aberto ou Mal Definidos, por Ha-
rold Kerzner, aborda uma realidade cada 
vez mais presente nos projetos, a fl exibilida-
de e a monitoração do “valor”. Flexibilidade 
para lidar com a necessidade de mudança 
oriunda do ponto de vista da alta adminis-
tração. Monitoração constante do “valor” 
para orientar as decisões nos projetos, o que 
exige o desenvolvimento de novos indicado-
res e métricas.

O mercado está cada vez mais frag-
mentado, as pessoas mais seletivas, e os 
critérios de escolhas diversifi cados de for-
ma sem precedentes. Um contexto que leva 
empresas a estabelecer forma de agir com 
a velocidade e inteligência necessária para 
moldar-se a esse cenário dinâmico. E essa 
forma se expressa em organizações tempo-
rárias – projetos/programas. Permitindo 
que os requisitos de multidisciplinaridade, 
fl exibilidade, objetivo/meta/resultado e, es-
pecialmente, o valor de negócio, estejam no 
centro da motivação para agir com efi ciên-
cia e efi cácia em resposta à demanda.

 Como citado no artigo Design Organi-
zacional, não apenas projetos! de Eamonn 
Molloy, da Universidade de Oxford, “A ati-
vidade primária de um gerente de projetos 
não mais é garantir que um processo de 
pré-planejamento seja seguido, ao invés 
disso, eles estão liderando uma complexa 
organização temporária.”

Numa profi ssão tão dinâmica como 
gerente/diretor de projetos e programas, 
é importante entender como desenvolver 
um plano de carreira e, assim, atingir a ex-
periência necessária para cada uma dessas 
etapas profi ssional. No artigo Quem são 
os Profissionais em Gestão de Projeto?, 
de Robert K. Wysocki, o intuito é mostrar 
o que constitui uma abrangente família de 

cargos/papéis em gestão de projeto. Um plano de carreira e desen-
volvimento para essa família de profi ssionais de projeto.  

A edição apresenta também o resultado e uma análise dos da-
dos da pesquisa sobre o estresse em gerente de projetos realizada 
pelo professor André Barcaui junto à comunidade de leitores da 
revista e simpatizantes do tema. Mais de 700 respostas foram cole-
tadas e produziram um retrato da situação atual e permitiu refl etir 
sobre pontos que podem auxiliar a lidar com situações de estresse 
em equipes de projetos.

Ainda nesta edição estão sendo abordados temas como: O ge-
renciamento de projetos para o desenvolvimento de cidades - mé-
todo PEM (Planejamento Estratégico Municipal); O Impacto das 
Surpresas Estratégicas em Projetos de Empresas Multinacionais; 
Aspectos Emocionais na Gestão de Stakeholders; Adequando a di-
mensão humana no gerenciamento por projetos.  

Uma análise feita pela Saïd Business School - Universidade de 
Oxford - sobre o Programa dos Jogos Olímpicos de Londres, que 
revela um estouro de 101% acima do orçamento e em vias de ser a 
Olimpíada mais cara da história. O que podemos aprender com a 
experiência das edições anteriores dos Jogos O límpicos, esta pesqui-
sa vem sendo feita deste 1960, e os resultados estão no documento 
Olympic Proportions: Cost and Cost Overrun at the Olympics 1960-
2012, que pode ser obtido junto ao professor Bent Flyvbjerg.

Participe do Prêmio Projeto do Ano 2012. Categorias: Pro-
jeto Corporativo, Inovador, Acadêmico e PMO do Ano. Acesse: 
www.mundopm.com.br/premio2012 
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