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EDITORIAL

Estratégia, não há um momento sequer 
em gerenciamento que possamos deixar de 
considerar nos direcionamentos e escolhas 
a serem tomados, especialmente em proje-
tos, que são vetores de sua implementação. 
Contudo, executar projetos com os valores 
estratégicos de forma inerente exige do ge-
rente de projeto sensibilidade, observar di-
versas possibilidades para o caminho a ser 
percorrido e fechar as lacunas que os dis-
tanciam dele. O senso de propriedade levará 
o gerente de projeto ao envolvimento e res-
ponsabilidades que vão de encontro ao valor 
da estratégia. É preciso trabalhar a curto e 
longo prazo, ou seja, gerenciar para resulta-
dos e gerenciar mudanças e estratégias di-
ferentes ao mesmo tempo. Há muitas em-
presas sendo gerenciadas demais e pouco 
lideradas, a comunicação precisa fl uir para 
uma estratégia ter resultado. Reconhecer 
padrões de mercado à frente dos seus com-
petidores é importante para antecipar deci-
sões estratégicas, os produtos e mercados 
usualmente se enquadram em ciclos, o que 
permite detectar momentos mais propícios 
para criar novos valores: uma busca eterna.

As pessoas também precisam ter es-
tratégia para si próprias, saber lidar com as 
mudanças e o aumento da competitividade 
do mercado. Defi nir seus alvos, manter seu 
diferencial e defi nir a si mesmo. Indepen-
dentemente das escolhas feitas, absorver a 
ideia de que o aprendizado deve ser geren-

ciado como um complemento constante ao 
longo de toda a vida. Então, estratégia é um 
conceito que quanto antes for compreen-
dido e percebidas suas aplicações melhor, 
porque implica diretamente na sua vida 
profi ssional ou mesmo pessoal.

Produtividade é uma variável impor-
tante sobre a competitividade de uma na-
ção, que faz afl orar a verdadeira efi ciência 
do uso de capital e dos trabalhadores em 
gerar riqueza. É um indicador importante 
em todas as economias de mercado, um re-
trato da competência de um país e a serieda-
de com que lida com seu futuro e, por esta 
razão, está na pauta desta edição da revis-
ta. Para profi ssionais de gerenciamento de 
projetos, que essencialmente trabalham no 
âmago do sentido de efi ciência, ou seja, fa-
zer mais com menos, ter consciência sobre 
indicadores nacionais de produtividade é 
ter maturidade para compreender o impac-
to das suas realizações num cenário coletivo 
nacional. Enxergar a relação estratégia, pro-
jeto e o mercado da organização na qual está 
inserido e de fato pertencer ao contexto.

Enfi m, tem certas coisas no mundo cor-
porativo que independente de gostarmos ou 
não estamos ligados a elas, e como um pano 
de fundo em tudo que fazemos, elas estão 
presentes e refl etem o quantos fomos inteli-
gentes ou não em lidar com elas, estratégia 
e produtividade são duas delas.      

A produção científica nacional em gerenciamento de projetos é 
muito baixa, segundo estudo realizado por professores da área que 
fi zeram um levantamento sobre as pesquisas acadêmicas desenvol-
vidas nesta área no Brasil. Outro resultado do estudo mostrou que 
há uma dissonância entre a demanda por profi ssionais certifi cados 
e a quantidade de pesquisadores dedicados ao tema. Em geral o re-
trato nacional com relação ao nível de educação profi ssional mostra 
que temos muito a desenvolver ainda, um entrave para o desen-
volvimento nacional. Há espaço para mais estudos científi cos neste 
ramo e uma grande necessidade de integração com as necessidades 
práticas das indústrias.

Para a governança de projetos o gerenciamento das partes 
interessadas é sua essência. Identifi car e gerenciar os níveis de 
stakeholders de um projeto, programa ou portfólio é, aos olhos de ges-
tores superexperientes, o que mais contribui para seu sucesso ou 
insucesso e, portanto, a área mais importante do gerenciamento de 
projetos. A justifi cativa está no fato de que por ser a área que mais 
exerce infl uência sobre todo o ciclo de vida do projeto e em todos 
os seus níveis de atuação – profi ssionais, gerenciais e governança, 
a torna estrategicamente importante para o resultado do projeto.

   Considerando que o mercado global está cada vez mais reco-
nhecendo que o valor real de um profi ssional está em suas realiza-
ções (projetos dos quais participou) e não somente em sua forma-
ção acadêmica e descrição de carreira, uma prática emergente no 
recrutamento de profi ssionais para empresas de alto desempenho. 
Gostaria de reforçar o convite para participarem do Prêmio Projeto 
do Ano 2012. Escolha a sua categoria e participe! Entre para o hall da 
fama daqueles que fazem acontecer.
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