
Integração de interesses dos stakeholders.  
A moderna gestão de projetos tem foco nas 
relações humanas, com ela toda a comple-
xidade relacionada à visão sistêmica que de 
fato é o vetor resultante das forças que atuam 
para levar um projeto ao sucesso.

Atualmente esta é a competência mais 
desejável a um gestor, especialmente de 
grandes projetos, que normalmente exigem 
lidar com uma ampla e crescente quanti-
dade de stakeholders e seus mais variados 
interesses. 

A habilidade em lidar com situações não 
tradicionais exige do gestor uma percepção 
ampla das relações humanas e suas implica-
ções na solução a ser seguida, como também 
um poder de análise e síntese de questões 
que nem sempre têm solução e precisam ser 
gerenciadas. São as ciências humanas e su-
as complexidades dinâmicas cada vez mais 
presentes nos projetos modernos. O que 
levou à necessidade de incorporar a gestão 
de projetos ferramentas, frameworks e uma 
lógica de pensamento para representar os 
interesses de stakeholders, e lidar com essa 
dinâmica de valores e encontrar soluções 
para integrá-las como resultado do projeto.

Como enfrentar a interdependência das 
questões, encontrar soluções para proble-
mas persistentes, empregar o pensamento 
sistêmico às soluções, incorporar flexibili-
dade no planejamento, enfim gerenciar a 
complexidade. Tudo isso à luz da integração 
dos interesses dos stakeholders. Estes são os 
principais temas da atualidade e frentes de 
esforços para o desenvolvimento da área de 
gerenciamento de projetos. 

Nesta edição temos a satisfação de reunir 

alguns dos principais autores sobre tais as-
suntos e cobrir o tema de forma a provocar 
uma reflexão sobre a forma de condução 
dos projetos atualmente. Visando levar o ge-
rente de projeto a questionar-se sobre como 
encontrar soluções não tradicionais para 
estes tipos de problemas cada vez mais pre-
sentes nos projetos do nosso dia a dia.

No artigo Enfrentando a Complexidade 
de Projetos com Design Structure Matrix 
dos autores Dr. Eppinger e Dr. Tyson, au-
toridades mundiais no assunto, é possível 
enxergar uma solução prática para repre-
sentar a interdependência entre as entregas 
de um projeto e também visualizar fluxos 
que permitem uma análise mais ampla na 
busca de soluções mais representativa das 
partes interessadas.

Em Resolvendo problemas de Geren-
ciamento de Stakeholders utilizando uma 
abordagem de Sistemas Adaptativos a 
Complexidade de Dr. Findlay e Straus, encon-
tramos diversas reflexões sobre a dinâmica 
do tema e como podemos lidar com estas 
situações. Os autores apresentam ferramen-
tas e frameworks que possibilitam gerenciar 
projetos de maneira a considerar a abran-
gência dos problemas envolvidos. 

Na entrevista com Dr. Mike Jackson, sobre 
Pensamento Sistêmico Holístico: Prática Es-
sencial em Projetos de Larga Escala, uma das 
principais autoridades e pensadores sobre o 
assunto e autor de livro texto nesta área, são 
discutidos e esclarecidos diversos pontos 
sobre o tema que nos permitem compreen-
der melhor seu impacto sobre os problemas 
reais enfrentados no gerenciamento de 
projetos. O desafio de gerir a complexidade 

encontrada nos grandes projetos tem abordagens apropriadas e são 
apresentadas e comentadas pelo entrevistado.

Também no artigo Implementando Flexibilidade com Contingência 
em Cronograma de Projetos do Dr. Khamooshi, é possível encontrar 
soluções para incorporar flexibilidade no planejamento de projetos 
considerando a incerteza dos dados, seus riscos e probabilidades de 
acurácia. O framework desenvolvido pelo autor auxilia gestores de for-
ma prática a obter flexibilidade nas estimativas, que é essencial para 
conduzir projetos complexos.

A edição ainda aborda temas super-relevantes como: Contrato 
psicológico e a gestão de projetos como competência essencial das orga-
nizações, discutindo a questão de organização temporal dos projetos 
e seu impacto num dos pilares da relação humana, compromisso vs 
estabilidade. Ou ainda no artigo: Desenvolvimento eficaz de Requisitos 
Ágeis baseado em User Stories e Use cases, que discute o que significa 
ágil para os analistas de negócios e qual o impacto no seu papel, como 
utilizar técnicas tradicionais como os casos de uso e outros instru-
mentos para a coleta de requisitos junto com processos ágeis.

Ao completar 50 edições publicadas, a revista se presenteia com um 
novo projeto gráfico, que visa tornar sua leitura mais agradável, fa-
cilitando a identificação de trechos de texto que merecem sua maior 
atenção e assim permitir que o leitor tenha maior absorção de con-
teúdo. Uma revista especializada que valoriza o aprendizado do seu 
leitor e compreende que os artigos técnicos são de leitura mais difícil, 
porem são mais rico em valores, e estes podem fazer a diferença na 
sua carreira. É nosso trabalho selecionar e filtrar conteúdos relevantes 
para a sua profissão. Parabéns a todas as pessoas envolvidas com a 
publicação MundoPM, que nesta jornada têm uma parte do melhor de 
si representada nesta revista.
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