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Conquista:
o preço do desenvolvimento profissional.
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percepção de que uma solução ou
problema é multifacetado é uma
realidade. Especialmente em contextos em que o profissionalismo é elevado,
pois esse é um ambiente que proporciona
obter diversos pontos de vista bem fundamentados para uma determinada situação.
São nesses ambientes também, que está
mais presente na cultura organizacional, a
percepção de que a origem de um problema
ou de uma solução não provém de um único ponto, e sim de uma grande diversidade
de fatores que, somados, desencadeiam um
impacto real no seu planejamento. Ou seja,
há um número pequeno de tipos de acontecimentos que sozinhos podem impactar seu
planejamento em grandes proporções. Em
outras palavras, os problemas ou soluções
têm evoluções gradativas.

gente, ou mesmo algo que já ocorreu, mas
está em fase embrionária. Um esforço para
manter o planejado dentro das margens de
tolerância.
Em tempos atuais, a expectativa pela qualidade no nível de serviço/produto é uma
constante crescente. A mesma expectativa
eleva o patamar de competividade entre
as empresas e empurra o profissional a desenvolver suas competências e habilidades
para lidar com suas atividades. E assim o
ciclo de uma conquista se fecha.
Nesta edição destacamos profissionais e
empresas que realizaram grandes conquistas neste ano. E por isso a importância de
comemorar e compartilhar o momento com
nossos leitores. A meritocracia deve ser va-

A resposta a essa situação é um desafio,

lorizada. Parabéns a todos os premiados

que demanda o desenvolvimento de novas

nesta edição, que na opinião da comissão

formas de pensar e soluções para lidar

de avaliação desta premiação são dignos de

com situações inevitáveis. Então surgem

receber os votos de notória competência na

as equipes de especialistas para desenvol-

área de gestão de projetos. Em especial ao

ver técnicas, métodos, abordagens etc.;

Sr. Luiz Caetano; Sra. Joseane Zoghbi; Sra.

para detectar nos projetos algum desvio de

Simone Vasconcelos e Sr. Mário Trentim pe-

padrão, ou mudança com potencial emer-

la resiliência demonstrada.
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A edição publica também artigos sobre temas que fortalecem o desenvolvimento profissional, anteriormente mencionado. Entre eles, o
que valoriza novas formas de pensar e lidar com a complexidade o
artigo sobre liderança e gestão de projetos complexos, do Prof. Ireland. Ainda, outros artigos que apresentam métodos e abordagens
com o intuito de trazer mais suporte ao gerenciamento de projetos,
como: Método do gerenciamento do risco agregado, uma extensão
do método EVM que explora a dimensão risco; Falhas em estimativas e o uso de ferramentas estatísticas em projetos, que previne a
tomada de decisão baseada em interpretações estatísticas falhas; Facilitadores organizacionais e a maturidade em gestão de projetos,
que auxilia a identificar os vetores para a maturidade organizacional;
e o artigo O método Bow Tie associado ao método Lean Risk Overview Matrix, que traz uma abordagem prática que auxilia a análise
preventiva de riscos em projetos. Apresentamos também artigos que
tratam de casos reais de aplicação de gerenciamento de projetos em
obras públicas rodoviárias e outro sobre manutenção industrial em
usinas sucroalcooleiras.
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