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Pulsar. Os modernos modelos de ges-
tão vêm mostrando que pulsar é um ritmo 
de execução que mais propicia práticas 
adaptativas a contextos e que melhor res-
ponde às necessidades de fl exibilidade do 
mercado. Implicações diretas no ciclo de 
vida de iniciativas são observadas, agora 
não somente ordenadas por etapas, fases 
ou grupos de processos, mas também por 
ritmo – pulsar seguido de um imediato 
realinhamento, validando não apenas o 
resultado obtido, mas a comparação en-
tre planejado versus realizado e o impacto 
no negócio como um todo.  Os mais adap-
tados são aqueles que melhor calibram 
o ritmo do pulsar, uma habilidade atual 
que permite às corporações sobreviver 
ao teste do tempo.

Primeiro vem o prazo, depois os riscos 
e logo em seguida os custos. Esses são os 
desafi os primordiais a serem analisados 
e determinados por um gerente de proje-
tos. Consequentemente estimar e avaliar 
o desempenho são atividades típicas que 
se esperam de um especialista em geren-
ciamento de projetos. Diversos métodos 
de apoio são utilizados para esses fi ns, o 
mais popular o Gerenciamento de Valor 
Agregado – GVA e suas extensões. A im-
portância de compreender indicadores 
e análise de avanço físico de projetos é 

essencial para gerenciar atividades e obter apoio a decisões, es-
pecialmente ações de correções durante a execução do projeto. 
Além disso, com a facilidade de uso dos sistemas de informação é 
cada vez mais comum obter um montante de dados maior sobre 
o projeto, e assim ter o potencial de analisar muito mais dados de 
forma ágil – Big data, uma tendência em gestão de projetos. 

No artigo de Walt Lipke o autor ratifi ca que indicadores de 
desempenho do método GVA permitem avaliar o limiar de re-
cuperação de um projeto, uma informação extremamente útil 
durante a execução do projeto, que impacta imediatamente no 
negócio corporativo. O artigo Implantação do método GVA em 
Programa apresenta os resultados de um estudo composto de 
mais de mil projetos e revela considerações sobre as adaptações 
válidas para a aplicação do GVA em programas.

Ainda nesta edição, o artigo Avanço Físico e Indicadores de 
Desempenho para Projetos utilizando SCRUM e PMBOK® explora 
a elaboração de um processo que exibe essas duas informações 
adaptando e integrando as abordagens, e também outro artigo 
que faz uma análise comparativa entre PRINCE2 e PMBOK®.

Publicamos ainda um estudo especialmente pertinente para o 
momento econômico atual – Quais competências dos Gerentes 
de Projetos o mercado valoriza? Uma análise das vagas de em-
prego. Informações consistentes que podem ser utilizadas para 
realinhamento do profi ssional da área ao mercado. Também 
muito relevante para a área de gerenciamento de projetos foi o 
lançamento recente do guia prático de Governança em Projetos 
publicado pelo PMI®, um amadurecimento indiscutivelmente 
necessário, e é tema abordado nessa edição, tal artigo explora 
como estabelecer colaboratividade entre governança corporati-
va e governança em projetos, um avanço para o fortalecimento 
das estruturas corporativas.
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