
EXPEDIENTE

Diagramação
Blu Comunicação Integrada

Revisor de Ortografi a
João Aroldo de Oliveira Junior

Tradução
Carlos Kantek
Marcos Wlassow

Artigos
Redação MundoPM
artigos@mundopm.com.br

Contato Comercial
Telefone: (41)  3029-9397
Fax: 3029-9353
R. Fernando Simas, 705/72
Bigorrilho - CEP 80.430-190 
Curitiba-PR
comercial@mundopm.com.br
assinaturas@mundopm.com.br
publicidade@mundopm.com.br

Blog da revista
blog.mundopm.com.br

Facebook da revista
facebook.com/mundopm

ISSN:  1807-8095
A revista Mundo PM
é uma publicação 
bimestral da Editora Mundo

Distribuição
Fernando Chinaglia 
Distribuidora S.A.
Rua Teodoro da Silva, 907
CEP 20563-900
Rio de Janeiro - RJ

O conteúdo dos artigos é de 
responsabilidade dos autores. 
Softwares distribuídos via
CD-ROM e encartes com a
revista são de propriedade e 
responsabilidade de seus
fabricantes, assim como
suporte e os direitos autorais.

Erratas
www.mundopm.com.br/erratas

Editor e Diretor Executivo
Osmar Zózimo de Souza Jr.
zozimo@mundopm.com.br 

Conselho de Administração
Marco Antonio Guapo

Zózimo
Diretor Executivo da 

Revista MundoPM

Óbvio, este sentimento provoca a neces-
sidade de mudança. Em muitos casos, uma 
conquista, porém, em alguns contextos, 
uma estagnação. Contudo, é da natureza 
humana viver em ciclos do tipo “desconhecido 
– em conquista – dominado”, que leva à cons-
tante necessidade de mudança, abrindo 
novas oportunidades e, ao mesmo tempo, 
fechando portas no mercado. No mundo 
corporativo a palavra de ordem é inovação, 
justamente por provocar uma iniciativa de 
mudança do estado de óbvio/dominado 
para oportunidade/desconhecido objetivan-
do a transformação para o estado liderança/
em conquista.

Para os gestores de projetos o impor-
tante é saber identifi car a natureza da mu-
dança, gerenciá-la e transformá-la em dife-
rencial competitivo. Enxergar a mudança 
como algo negativo pode ser um erro, saber 
conviver com ela parece ser a postura mais 
contemporânea no momento, entretanto, 
colocá-la como motivo para inovar talvez 
seja o mais sábio a se fazer.

Quando a mudança é mais profunda, 
com impacto na cultura organizacional e 
questões de ordem pessoal e perfi l profi s-
sional, é conhecida como mudança trans-
formacional. Um tema abordado no artigo 
de David Miller – Conduzindo Mudança 
Transformacional. Esta gestão de mudança 
é mais complexa, exigindo comprometi-
mentos entre as partes em vários aspectos: 
não basta instalar os novos drivers da mu-

dança, é preciso de fato implementá-la até 
que os resultados estejam evidentes. Neste 
artigo são abordados alguns dos principais 
fatores críticos de sucesso para projetos des-
ta natureza. 

Há mudanças que são mais pontuais 
no projeto e, mesmo assim, sofrem resis-
tências de vários lados, contudo, é essen-
cial saber analisá-las no contexto do projeto 
e apontar seus impactos e, se aprovadas, 
atualizar o plano de execução. Controle de 
mudança e o impacto no planejamento é as-
sunto da coluna Falando de Projetos. E tam-
bém na coluna PMO Insights, os convidados 
debatem o tema, baseados em suas experi-
ências profi ssionais na área, sobre as pos-
sibilidades de envolvimento do PMO nas 
implementações de mudanças corporativas.

Um exemplo de inovação provocada 
pela pressão de players do mercado de cons-
trução para obter melhores resultados em 
projetos levou pesquisadores da área a criar 
uma nov a abordagem, que levou a mudan-
ças profundas nos métodos tradicionais de 
gerenciamento de projetos de construção. 
No artigo Abordagem baseada no Melhor 
Valor -  O futuro para os Projetos de Cons-
trução é apresentado um novo modelo de 
gestão de projetos para esta área que vem 
sendo aplicado com sucesso em diversos 
países. Basicamente a abordagem possibi-
lita uma liderança de projeto baseada em 
informações de desempenho, criando trans-
parência na condução, facilitando decisões 

e fronteiras de atuação. Estabelece uma relação multilateral de inte-
resses comuns porque o resultado, positivo ou negativo, impacta di-
retamente as partes. O autor do artigo, o professor Dean Kashiwagi, 
PhD. da Arizona State University, relata uma melhoria expressiva 
nos resultados dos projetos em diversos casos documentados. 

Ainda nesta edição, o artigo do autor Gerald I. Kendall mostra os 
vetores de uma coexistência necessária e benéfi ca para as organiza-
ções, o Gerenciamento de Portfólio de Projetos e o PMO. A ausên-
cia de uma relação saudável entre as partes pode levar a organização 
a distorções signifi cativas com relação ao alcance de suas metas es-
tratégicas. Analogamente, segundo o autor, é a mesma coisa que ter 
um coração fraco num corpo saudável: mais cedo ou mais tarde o 
corpo exigirá demais do coração, e o resultado será que ambos terão 
sua capacidade reduzida ao mínimo, senão pior.

Como de praxe, nesta última edição do ano divulgamos os ven-
cedores do Prêmio Projeto do Ano, uma iniciativa que visa destacar 
os trabalhos e conquistas daqueles que fazem por merecer, acredi-
tando juntos  que a excelência em gestão de projetos é o caminho 
para uma melhor competitividade no mercado. Parabéns aos pro-
fi ssionais e empresas: 

• Banco Santander –  Juan Hoyos e Izabella Belisario

• Comau do Brasil –  Gerardo Bovone e Delmer Cesario

• Oi-Telemar – João Pedro Sant Anna e Eugênio Silva

• Promon Engenharia – Patrícia Sibinelli e Paula Giudicelli

• Serasa Experian – Lisias Lauretti e Alessandra Almeida

• Governo do ES – Robson Nascimento e Regis Teixeira

• CEMIG – Ricardo Charbel e Carlos Sousa

• Universidade de São Paulo – Roberto Sbragia, Rosária Russo,    
Ricardo Yugue, Carlos Morais
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