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Viva a impressão. Para a Biblioteca de Tianjin Binhai, 
em Tianjin, China, um estilo visualmente deslumbrante 
foi o segredo para atrair bibliófilos de todas as linhas. 
Projetado para se assemelhar a um olho humano, o átrio 
de cinco andares do prédio abriga um auditório gigante, 
luminoso e esférico, e é preenchido com estantes ondu-
ladas em terraços que se estendem do chão ao teto.

A MVRDV, empresa holandesa encarregada 
pelo Instituto de Planejamento e Design Urbano de 
Tianjin de projetar a biblioteca, teve que ser ágil. Os 
planos iniciais do projeto para o espaço de 33.700 
metros quadrados permitiram que os clientes aces-
sassem as estantes de livros mais altas nas salas dos 
pisos superiores. Mas uma reviravolta na história 

surgiu durante o projeto de três anos: A equipe 
percebeu que não tinha tempo suficiente para cons-
truir as salas. Para entregar a experiência visual 
do átrio conforme planejado, a equipe teve que ser 
engenhosa, e imprimiu placas de alumínio perfu-
rado para representar livros nas prateleiras altas.

O efeito visual pretendido continua o mesmo e 
a empolgação local com o design do átrio ajudou 
a atrair uma média de 15 mil visitantes por fim de 
semana desde que abriu. “A arquitetura que eles 
completaram é como um recém-nascido entregue 
em nossas mãos. Agora cabe a nós dar uma alma”, 
disse Liu Xiufeng, vice-diretor da biblioteca, à 
Agence France-Presse.

Algo que não está nos livros
PROJETO:  

A Biblioteca 
Tianjin  
Binhai

LOCALIZAÇÃO:  
Tianjin, China

INAUGURAÇÃO: 
Outubro de 2017

A HISTÓRIA NÃO 
ACABOU:  

O projeto faz parte 
de um programa 

para criar um novo 
distrito cultural 
para a cidade.

“Os ângulos e as curvas destinam-se 
a estimular diferentes usos do 

espaço. ... Juntos formam o “olho” do 
edifício: para ver e ser visto”.

— Winy Maas, cofundadora, MVRDV 
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Badala Jaganathan, gerente do grupo de produtos 
químicos e metais da Technavio Research, em 
Bangalore, Índia.

Por enquanto, as organizações indianas de 
produção de aço estão procedendo com cautela, 
calibrando aspirações de produção com mais 
parcimônia que o objetivo do governo, e ao mesmo 
tempo investindo em fábricas novas e grandes, e 
expansões, de acordo com Anjani Kumar Agrawal, 
parceiro e líder nacional, metais e mineração, EY, 
Mumbai, Índia.

Devagar e sempre
É provável que as organizações concentrem esfor-
ços iniciais em projetos para expandir os locais de 
produção existentes, disse Anjani. Esses projetos 

Crescimento sólido como aço
Os produtores de aço da Índia enfrentam um 

problema. O governo federal do país quer criar 
novas cidades a partir do zero, desenvolver 
um novo corredor industrial e expandir a rede 
ferroviária de carga do país. Tudo isso exige uma 
enormidade de aço, então, o gabinete do Primeiro 
Ministro reorganizou a política nacional de aço 
para triplicar a capacidade de produção para 300 
milhões de toneladas até 2030.

Mas o gasto com infraestrutura do governo não 
é uma coisa certa. Os produtores de aço não têm 
certeza de quanto e exatamente quando a demanda 
aumentará, o que complica o processo de autorizar 
projetos para expandir a capacidade. “A projeção de 
300 milhões de toneladas métricas de produção de 
aço bruto é muito otimista”, disse Chandrakumar 

theEdge

O gabinete 
do Primeiro 

Ministro da Índia 
reorganizou 

a política 
nacional de aço 
para triplicar a 
capacidade de 
produção para

300  
milhões 

de toneladas 
métricas até 

2030.

A fábrica da JSW Steel 
Ltd. em Dolvi, Índia
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em “brownfields” tendem a ser mais baratos e de 
execução mais rápida, porque boa parte da infraes-
trutura básica e permissões já existem.

Para esse fim, a Jindal Steel & Power Ltd. (JSPL) 
completou um projeto de expansão em sua fábrica, 
em Angul, em maio passado, impulsionando a 
produção do local de 2 milhões para 6 milhões 
de toneladas por ano. A JSW Steel, maior side-
rúrgica do país, planeja investir INR 192 trilhões 
em diferentes projetos de parcerias, incluindo a 
duplicação da capacidade de produção de aço em 
sua unidade de Dolvi, em Maharashtra, para 10 
milhões de toneladas métricas por ano.

O grande risco que enfrentam as organizações 
é que os cronogramas dos projetos de expansão 
não sejam sincronizados com o lançamento de 
projetos de infraestrutura, criando uma incompa-
tibilidade entre oferta e demanda. Por exemplo, 
tanto a siderúrgica estatal Rashtriya Ispat Nigam 
Ltd. como a Steel Exchange India Ltd., de capi-
tal fechado, assinaram acordos em 2016 para 
expandir suas capacidades siderúrgicas em apoio 
aos planos do governo para construir uma nova 
capital do estado em Amaravati. Mas, 19 meses 
depois, ambos os projetos foram adiados devido 
à diminuição da demanda do setor de construção 
regional e financiamento insuficiente. “O atraso 
na implementação de projetos de infraestrutura 
apoiados pelo governo terá um impacto negativo 
direto na demanda e efeitos adversos nos planos 
de expansão”, disse Chandrakumar.

Os riscos do lado da demanda não são o único 
problema enfrentado pelas expansões do campo. Os 
proprietários de projetos também precisam levar em 

consideração as 
partes interessadas 
locais ao avaliar 
suas estratégias de 
mitigação de risco. 
Por exemplo, a Tata 
Steel planejava um 
projeto de expan-
são no estado de 
Odisha para atingir 
uma capacidade 
de produção anual 
de 3 milhões 
para 8 milhões de 
toneladas métri-
cas. (Os planos 
anteriores exigiram 
uma expansão de 

6 milhões de toneladas métricas.) Mas os aldeões se 
recusaram a abandonar o local, e atrasou o projeto por 
anos. Eles finalmente saíram em maio do ano passado.

Novos campos
Projetos de browfields (reutilização de terrenos 
industriais) são apenas parte da solução para a Índia 
atingir o objetivo de produção de aço declarado pelo 
governo. Projetos mais demorados de greenfields 
(terrenos novos), que criam novas unidades de pro-
dução a partir do zero, também precisam avançar 
para atender à demanda futura, disse Anjani. A JSW 
Steel, por exemplo, está construindo duas novas usi-
nas, em Odisha e Jharkhand, que ajudarão a orga-
nização a duplicar sua capacidade instalada para 40 
milhões de toneladas até 2030. Cada unidade pro-
duzirá 10 milhões de toneladas métricas por ano.

Com novos projetos de fábricas, a aquisição de 
terras é uma barreira importante. Mas a indústria 
tem esperança de que o governo ajude a impulsio-
nar os progressos, identificando terrenos para pro-
jetos, disse Anjani. Isso poderia ajudar a localizar 
estrategicamente novas capacidades de produção, 
para competitividade e sustentabilidade.

Em última análise, porém, o financiamento con-
tinua sendo o maior desafio para ambos os tipos 
de projetos. Muitas empresas siderúrgicas que se 
esforçam para garantir fundos podem se transfor-
mar em mercados de capitais para financiamento, 
disse Anjani. “Esta é uma boa oportunidade para 
os participantes estrangeiros se envolverem e 
darem o mergulho empresarial, pois este talvez 
seja o mercado de crescimento mais promissor 
para aço no mundo”. — Sarah Fister Gale

“O atraso na 
implementação 
de projetos de 
infraestrutura 
apoiados pelo 

governo terá (...) 
efeitos adversos 

nos planos de 
expansão”.

— Chandrakumar Badala 
Jaganathan, Technavio Research, 

Bangalore, Índia

Representação artística de 
uma nova capital do estado 

proposta em Amaravati, Índia



do Condado de Summit, Park City, Utah, EUA. (O 
Condado de Summit contém Park City.)

Quando a equipe do projeto inicialmente 
começou a pesquisar como aliviar a demanda no 
sistema de transporte do condado, um programa 
de compartilhamento de bicicletas parecia óbvio. 
Mas a equipe logo percebeu que as bicicletas tra-
dicionais não funcionariam: Residentes e turistas 
ficariam relutantes em usá-las por causa do relevo 

dif ícil da região. “Sabíamos que precisáva-
mos de bicicletas elétri-

cas, para que as pessoas 
realmente as usassem”, 

disse ela.
A equipe tinha certeza de que as bicicletas elé-

tricas, que podem atingir velocidades de até 22,5 
quilômetros por hora, teriam apelo a uma popula-
ção mais ampla, incluindo pessoas com mobilidade 
limitada. “Temos uma funcionária 
do condado que passou por dois 
transplantes de rim em um ano, e 
ela pensou que nunca mais volta-
ria a andar de bicicleta”, disse Caroline. 
“Mas, agora, ela pode”.

Em contrapartida, as bicicletas elétricas 
custam mais do que as bicicletas tradi-
cionais e exigem estações de carga. (As 

A maioria das pessoas concorda: subir morro de 

bicicleta não é divertido. Assim, cidades com 
muitas ladeiras que procuram reduzir o congestio-
namento e facilitar os custos de transporte estão 
colocando bicicletas elétricas nas ruas. Os projetos 
para lançar programas de compartilhamento de 
bicicletas elétricas estão ganhando impulso.

Em Lisboa, Portugal, por exemplo, a empresa de 
transporte municipal Emel apoiou um projeto de 
EUR 23 milhões que introduziu mais de 60 bici-
cletas elétricas em junho. O plano é expandir para 
940. “As bicicletas elétricas resolvem o problema 
das colinas, mas também proporcionam mais 
alcance”, disse Pedro Machado, da Emel, ao The 
Guardian. “Inclui pessoas que não poderiam usar 
uma bicicleta normal”.

Como parte de um estudo da 
University of Califor-
nia, Berkeley, a empresa 
privada Social Bicycles 
lançou um programa piloto 
de compartilhamento de 
bicicletas elétricas em uma 
cidade famosa pelas ladeiras: 
São Francisco, Califórnia, EUA, 
no ano passado. E em Park 
City, Utah, EUA, os governos locais lançaram o 
primeiro programa de compartilhamento 
de bicicletas elétricas do país, em 
julho.

“O Greater Park City 
é uma comunidade 
realmente rural tra-
dicional ao ar livre, 
focada no lazer, 
que enfrenta pro-
blemas urbanos, 
porque rece-
bemos muitos 
visitantes a cada 
ano”, disse Caro-
line Rodriguez, 
líder do projeto e 
diretora regional de 
planejamento de transporte 

Daqui, é morro abaixo

Uma bicicleta 
elétrica do 

programa Summit 
Bike Share em Park 

City, Utah, EUA
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bicicletas em Park City têm uma autonomia de 97 
quilômetros, por carga.) Para ajudar a financiar o 
projeto, o Condado de Summit lançou uma joint-
-venture com o provedor canadense de serviços de 
compartilhamento de bicicletas elétricas Bewegen.

Até aí, tudo bem: “Nossos níveis de uso per 
capita no Summit County estão agora se aproxi-
mando das bicicletas em Paris e Montreal”, disse 
Caroline. E o município planeja expandir seu 
programa para até 150 bicicletas este ano, com a 
possibilidade de ainda mais no horizonte.  
— Kate Rockwood

Além da tecnologia
À medida que as tecnologias digitais se movem para o núcleo das 
organizações, o papel dos diretores de informação evolui.

NOVAS VISÕES
Os diretores de informação estão gastando menos tempo na entrega de 
projetos de TI e mais tempo concentrado em liderança executiva.

45 Horas por mês 
dedicadas 
por diretores 

de informação à liderança 
executiva, em 2014

60 Horas por 
mês dedicadas 
por diretores 

de informação à liderança 
executiva, em 2017

MAIS ABRANGÊNCIA É MELHOR?
Os diretores de informação são mais propensos a ter responsabilidades 
fora da TI em organizações de melhor desempenho.*

84% dos diretores 
de informação em 

organizações de alto 
desempenho têm um 
papel mais abrangente

72% dos diretores 
de informação 

em organizações 
típicas têm um papel 

mais abrangente

53% dos diretores 
de informação em 

organizações de menor 
desempenho têm um 

papel mais abrangente

*Nível de desempenho das organizações que os entrevistados da pesquisa da 
Gartner determinaram por meio de pontuações de desempenho empresarial 
e de TI autorrelatados em relação a maturidade digital. As três categorias de 

desempenho: alto desempenho, típica e menor desempenho.

OLHOS NO HORIZONTE
Mas investir em tecnologias emergentes e encontrar o talento certo para 
executar projetos relacionados permanece essencial para o papel do 
diretor de informação.

Fonte: 2018 CIO Agenda Report, Gartner, 2017

O talento pode ser algo difícil de encontrar quando se trata de tecnologia 
emergente, dizem os diretores de informação.

 Novas habilidades necessitadas Habilidades desejáveis difíceis de encontrar

IA 47% 37%

Segurança digital  26% 22%

IdT 25% 10%

Blockchain 23% 18%

A porcentagem de diretores de informação que este ano investirá em  
(ou planeja investir em).

71%
Segurança 

digital

36%
Internet das 
coisas (IdC)

25%
Inteligência 

artificial 
(IA)

21%
Interfaces 

conversacionais

17%
Realidade 

virtual/ 
realidade 

aumentada

Em Lisboa, Portugal, a empresa 
de transporte municipal Emel 

apoiou um projeto de

EUR 23  
milhões

 que introduziu mais de 60 
bibicletas elétricas em junho. O 

plano é expandir para 940.
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painéis solares flutuantes na barragem de Alto Raba-
gão, em Portugal. A instalação é a primeira usina de 
energia hidrelétrica e solar combinada do mundo.

Dores do crescimento
Mas as equipes ainda estão lidando com algumas 
questões técnicas que podem prejudicar os benef í-
cios dos projetos flutuantes. Incluem como evitar 
que os painéis se movam através dos corpos de água 
e se deteriorem devido à exposição à umidade.

Vamos considerar o projeto da barragem de Alto 
Rabagão, de 16 meses, patrocinado pela Energias de 
Portugal. Pretendia provar a viabilidade da instalação 
de painéis solares flutuantes em usinas hidrelétricas 
em todo o país. O projeto foi bem sucedido em ter-
mos de cronograma, orçamento e escopo, mas Paulo 
Pinto, que atuou como gerente de projeto, disse que 
o sistema piloto não tem viabilidade econômica. Em 
parte, isso decorreu de desafios de engenharia, que 
impulsionaram um aumento dos custos: a equipe teve 
que levar em conta as variações drásticas do nível da 
água, visto que o projeto estava em uma barragem e 
ventos fortes e ondas eram comuns na região. Assim, 
projetou um sistema de cabos elásticos para ancorar 

Energia flutuante
Acontece que água e eletricidade podem conviver 
muito bem, pelo menos quando se trata de energia 
renovável. Projetos de energia solar flutuantes estão 
aparecendo em todo o mundo, e as equipes apro-

veitam as vantagens únicas oferecidas 
por represas e outros corpos artificiais 
de água. Em muitos países, é mais fácil 
obter aprovações regulatórias para pro-
jetos de redes flutuantes do que projetos 
terrestres, e as águas adjacentes podem 
manter as células fotovoltaicas refrigera-
das, tornando-as mais eficientes. Mas os 
benef ícios vão além da geração de ener-
gia. Ao cobrir as superf ícies da água, as 
redes podem reduzir as taxas de evapo-
ração e evitar o crescimento de algas.

O maior projeto de energia solar flu-
tuante fechou em junho perto da cidade 
chinesa de Huainan. Com 160 mil pai-
néis solares, o sistema de 40 megawatts 
está localizado no topo de uma mina de 
carvão que desabou. Em julho, um dos 

pilares do setor, a Ciel & Terre International fechou 
um projeto piloto de EUR 400.000 para instalar 840 

Projeto de exploração de 
energia solar flutuante 
em Huainan, China

“Espero que, 
depois de mais 
alguns projetos 
e pilotos serem 

concluídos, 
será criado 

um novo 
mercado”.

— Mathias Ludwig, Ciel & 
Terre, São Paulo, Brasil

theEdge
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os painéis no fundo da barragem, permitindo que 
subam e desçam, acompanhando o nível da superfí-
cie, e permanecessem relativamente estacionários.

Os projetos futuros podem ser viáveis   se implemen-
tados em escala, porque o sistema de amarração tem 
um custo relativamente fixo e os próprios painéis cus-
tarão menos quando comprados no momento certo e 
a granel, disse Paulo, engenheiro elétrico sênior, Ener-
gias de Portugal, Lisboa, Portugal . “Queremos estudar 
soluções maiores e testar outros locais, mas ainda 
estamos coletando dados e analisando o mercado”.

No Brasil, as equipes da Ciel & Terre estão aper-
feiçoando suas abordagens para executar projetos 
solares flutuantes. As leis ambientais rigorosas 
dificultam a construção ao redor de barragens e 
lagos, mas não sobre eles. No estado de São Paulo, 
projetos abaixo de 5 megawatts não requerem 
aprovação regulamentar se não impactarem a 
vegetação, disse Mathias Ludwig, gerente de pro-
jeto, Ciel & Terre, São Paulo, Brasil. Isso dá aos 
projetos flutuantes uma vantagem diferenciada em 
sobre projetos similares em terra.

Para um projeto flutuante de 304 quilowatts 
concluído em maio passado, em uma lagoa de 
acumulação de águas pluviais, no estado de Goiás, 
a equipe da Ciel & Terre projetou o sistema de 
ancoragem e flutuação. Entregou o equipamento 
para o cliente instalar e ao mesmo tempo forneceu 
supervisão e treinamento.

À medida que a organização busca se expandir para 
outras regiões do Brasil, o Mathias antecipa os desafios 
de transporte e logística. Os sistemas flutuantes ocupam 
muito espaço, e movê-los pode ser caro, especialmente 
se o local do projeto estiver em partes mais remotas da 
Amazônia. Outros desafios incluem quanto as equipes 
da Ciel & Terre devem confiar em fornecedores exter-
nos (o que muitas vezes pode desencadear atrasos) e 
quanto tempo leva cultivar relacionamentos com as 
principais partes interessadas. Relações sólidas cons-
truídas em reuniões pessoais (o que pode exigir muitas 
viagens) são necessárias para que as coisas aconteçam.

“No Brasil, tudo funciona no nível pessoal. 
Como estamos desenvolvendo muitas coisas 
novas, envolvendo novos fornecedores e novas 
aplicações para diferentes produtos, sabemos que 
esta questão deve ser considerada”, disse ele.

Ainda assim, o interesse permanece elevado e, 

ALUGUE UM RESERVATÓRIO
Se tudo correr bem, uma parte do 
reservatório de Olivenhain perto de 
Escondido, Califórnia, EUA, deve ser 
coberta por 24 mil painéis solares 
até o final deste ano. A Autoridade 
de Águas do Condado de San Diego, 
que assinou um contrato de projeto 
com a Pristine Sun no ano passado, 
receberá um valor mensal pelo 
aluguel da superfície do reservatório 
e uma parcela de toda a energia 
gerada.

CICLO DE ENERGIA  
SOLAR E ESGOTO
O maior projeto de energia solar 
flutuante da Austrália, financiado 
pela comunidade e patrocinado 
pela cidade de Lismore, começou 
em outubro, nos lagos de 
saneamento da cidade. Toda a 
energia gerada ajudará a manter a 
estação de tratamento de esgoto 
de Lismore em funcionamento.

MAIS PARA BEBER
Um projeto de 960 painéis solares, 
concluído em conjunto pela Istambul 
Enerji e a Administração de Água e 
Esgoto de Istambul, em Istambul, 
no Lago de Büyükçekmece, Turquia, 
em agosto, pretende oferecer dois 
principais benefícios: evitar que até 
210 toneladas de emissão de dióxido 
de carbono anuais e reduzir a perda 
de água por evaporação. O lago 
fornece água potável para residentes 
da cidade.

Nível da superfície
Com as terras livres ficando cada vez mais 
escassas (e caras) em muitos lugares, as 
redes de painéis solares flutuantes devem 
continuar se multiplicando em vários 
corpos de água.

como as terras continuam escassas e caras, os pro-
ponentes estão confiantes de que os painéis solares 
flutuantes têm um futuro brilhante. Os clientes pre-
cisam “acreditar”, disse Mathias: “Espero que, depois 
de mais alguns projetos e pilotos serem concluídos, 
será criado um novo mercado”. — Ambreen Ali
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Angeles. Ela é diretora executiva da PATH Ventu-
res, que trabalha com a cidade para construir habi-
tação para pessoas sem residência e de baixa renda. 

O último projeto de sua equipe é o PATH Metro 
Villas, um projeto de várias fases e uso misto, que 
inclui a construção de três novos edif ícios com 187 
unidades de residência. Como o objetivo central 
do projeto é facilitar uma transição permanente, 
a equipe decidiu 
ampliar os planos do 
projeto para além 
das características 
padrão de habitação. 
Os edif ícios incluem 
escritórios para 
serviços de saúde e 
administrativos para 
casos no local, bem 
como uma cozinha-
-escola para oferecer 
oficinas sobre culiná-
ria saudável.

A construção do primeiro edif ício do projeto 
começou no final de 2016, e a organização está no 
caminho certo para começar a alojar os residentes 
até meados de 2018. Um senso de urgência em 

Em busca de abrigo
Os sem-teto do Condado de Los Angeles, Cali-
fórnia, EUA, aumentaram 23% entre 2016 e 2017: 
quase 58 mil pessoas moravam nas ruas a partir de 
janeiro do ano passado. Essa crescimento se tornou 
o foco das estratégias habitacionais do condado 
para abrigar permanentemente os necessitados. À 
medida que os sem-teto crescem em muitas partes 
do mundo, Los Angeles, Perth, Austrália, e muitas 
outras cidades estão adotando a abordagem de 
“habitação em primeiro lugar”. Os governos estão 
lançando programas para colocar permanentemente 
indivíduos em casas, em vez de abrigos temporários.

Dadas as necessidades urgentes, as cidades estão 
buscando uma construção rápida. Em 
Dublin, Irlanda, por exemplo, o governo 
está planejando uma “construção rápida” 
de mais de 900 unidades em toda a 
cidade. Sessenta e seis serão apartamen-
tos modulares, com um orçamento de 
EUR15 milhões. Na Colúmbia Britânica, 
Canadá, o governo destinou USD 291 
milhões em financiamento de projetos 
para ajudar a construir 2.000 apartamen-
tos modulares, com planos futuros para 
habitação mais permanente.

O governo de Los Angeles está 
adotando outra abordagem para a via 
rápida. Como parte de um programa 
de USD 1,2 bilhão para fornecer 10.000 
unidades de habitação para pessoas 

sem-teto, os planejadores da cidade apresentaram 
uma proposta para consolidar o processo de planeja-
mento em uma tentativa de acelerar a construção de 
300 unidades por ano para 1.000. Mas a cidade não 
quer uma velocidade para afastar os requisitos das 
principais partes interessadas: os futuros residentes.

“Nos concentramos no alcance e no envolvi-
mento com as pessoas atualmente sem residência 
para conectá-las a serviços e moradias, mas tam-
bém no estabelecimento do apoio adequado para 
ajudá-las a permanecer estáveis   nessas soluções de 
habitação permanente”, disse Amy Anderson, Los 

“Ajudamos 
indivíduos que 

o setor não 
acreditava 

que pudessem 
ser alojados 

permanentemente”.
— Sam Knight, Ruah, Perth, Austrália

Quase 
58.000

pessoas dormiam 
nas ruas de 
Los Angeles, 

Califórnia, EUA, 
em janeiro de 

2017.

A cerimônia inovadora do projeto 
PATH Metro Villas, em Los Angeles, 
Califórnia, EUA, em abril de 2017

theEdge
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torno da redução dos sem-teto entre o público em 
geral e o governo da cidade ajudou a fortalecer o 
financiamento do projeto; os eleitores aprovaram 
de forma esmagadora uma verba de USD 1,2 bilhão 
para construir novas habitações, em novembro de 
2016. “O financiamento é sempre um desafio, por-
que não existe uma fonte única de fundos. Em vez 
disso, juntamos o financiamento de várias fontes 
públicas e privativas, e nem sempre há recursos 
públicos adequados disponíveis”, disse Amy.

Velhas soluções, novos problemas
Uma construção nova pode dar às equipes do projeto 
a liberdade de adaptar as instalações às necessidades 
dos sem-teto, mas muitas vezes é uma abordagem 
cara. Em Perth, na Austrália, a organização sem fins 
lucrativos Ruah Community Services dirige uma 
iniciativa de “habitação em primeiro lugar” chamada 
50 Lives 50 Homes, que corresponde aos serviços de 
habitação e de apoio a pessoas sem teto. (Há mais de 
100.000 sem-teto por noite na Austrália, de acordo 
com o censo mais recente.)

Contudo, encontrar habitação disponível foi um 
grande obstáculo. “O fornecimento de habitação, 
para entrada rápida, tem sido o maior desafio do 
projeto”, disse Sam Knight, gerente de habitação e 

inquilinato de Ruah, Perth. “O setor aqui, como em 
muitos lugares, é bastante fragmentado. Alinhar as 
agências neste projeto promove uma resposta mais 
coordenada e, em última instância, mais efetiva a 
um grupo de clientes relativamente pequeno”.

Desde o lançamento em 2015, a iniciativa 50 
Lives 50 Homes abriga cerca de 100 pessoas em 
mais de 70 casas diferentes. “Ajudamos indivíduos 
que o setor não acreditava que pudessem ser alo-
jados permanentemente e, como resultado, vimos 
melhorias significativas no uso do atendimento 
básico em relação à busca de serviços de emergên-
cia”, disse Sam. Esses são os tipos de benef ícios que 
sua equipe espera impulsionar para futuros proje-
tos de habitação permanente.

Sucessos quantificáveis   são especialmente neces-
sários em áreas com interessados   locais resistentes. 

Para superar tais obstáculos do projeto, a 
melhor aposta pode ser trabalhar em estreita cola-
boração com as organizações locais para alterar os 
regulamentos. A câmara municipal de Los Ange-
les, por exemplo, está considerando uma nova lei 
que exigiria a aprovação da comunidade para qual-
quer edif ício com mais de 120 unidades, em vez de 
49 unidades, o que ajudaria a alojar significativa-
mente mais pessoas. — Kate Rockwood

“O financiamento 
é sempre um 

desafio, porque 
não existe uma 
fonte única de 
fundos. Em vez 
disso, juntamos 
o financiamento 
de várias fontes 

públicas e 
privativas”.

— Amy Anderson, PATH Ventures, Los 
Angeles, Califórnia, EUA.

Primeiro de 
tudo: uma casa
O modelo “habitação em 
primeiro lugar” ganha popula-
ridade entre os patrocinadores 
de projetos como forma 
efetiva de reduzir a falta de 
moradia. No seu núcleo está 
a ideia de proporcionar uma 
residência permanente sem 
condições prévias. Depois que 
uma pessoa tem um lugar 
para viver, fica mais fácil tratar 
outras questões, como uso de 
drogas ou doenças mentais. 
O modelo é particularmente 
útil para os sem-teto crônicos: 
pessoas que ficaram sem lar 
por um ano ou mais, ou que 
tiveram quatro ou mais episó-
dios de falta de moradia nos 
últimos três anos. E os benefí-
cios percebidos vão além das 
vidas dos alojados. Os estudos 
mostraram que a abordagem 
de “habitação em primeiro 
lugar” reduz as tensões nos 
serviços de emergência, o que 
se traduz em economia de 
custos de saúde.
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Uma tempestade está se formando no mundo dos 

talentos. Cerca de 1 milhão de cidadãos da União 
Europeia que atualmente trabalham no Reino Unido 
podem se mudar para outros lugares por causa do 
Brexit, encolhendo a força de trabalho nacional em 
mais de 3%, de acordo com uma pesquisa da KPMG 
de 2017. Isso não é uma boa notícia para o pipeline 
repleto de projetos e programas de infraestrutura do 
país. Estima-se que cerca de GBP 600 bilhões em pro-
jetos de setor público e privativo estejam planejados 
para o Reino Unido até 2027, de acordo com um rela-
tório do governo.

Mas com o talento certo mais dif ícil de conseguir, os 
líderes de projetos do setor público podem acabar dispu-
tando menos candidatos qualificados, de acordo com um 
recente relatório da EY. Isso pode atrasar os cronogramas 
e aumentar as expectati-
vas salariais, elevando os 
custos do projeto. O leste 
da Inglaterra será parti-
cularmente impactado, já 
que a região já enfrenta 
uma lacuna de habilida-
des de gerenciamento de 
projetos, com cinco vezes 
mais papéis disponíveis do 
que vagas para atendê-los, 
relata a EY.

“Nunca vimos esse 
aumento na demanda 
de habilidades de geren-
ciamento de projetos, 
comerciais e financeiras 
por toda a infraestrutura e o governo ao mesmo tempo”, 
disse Joe Stringer, parceiro, governo e setor público, EY, 
no relatório. “Os tomadores de decisão (...) precisam 
pensar criativamente e abraçar as melhores maneiras de 
trabalhar para garantir que eles possam entregar proje-
tos de uma forma que ofereça valor para o dinheiro”.

Uma mentalidade ágil ajudará. As organizações 
devem ser comunicativas e flexíveis quanto ao com-
partilhamento de recursos entre os programas, sugere 
o relatório da EY. Também observa que o mercado de 
trabalho em mudança pode ser um momento ideal 
para que as organizações repensem contratos de tra-
balho tradicionais e revejam como abordar o recruta-
mento para profissionais de gerenciamento de projetos. 
“Levará um tempo para implementar as mudanças 
necessárias, por isso é vital atuar agora para mitigar o 
impacto potencial”, disse Joe. — Kate Rockwood

Fora da ilha

Cerca de

1 milhão
de cidadãos da 

União Europeia que 
atualmente trabalham 

no Reino Unido 
podem se mudar 

para outros lugares 
por causa do Brexit, 

encolhendo a força de 
trabalho nacional em 

mais de 3%.
Fonte: KPMG

Ponte do Milênio 
sobre o rio Tâmisa, em 
Londres, Inglaterra
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Como voluntário você:

• contribui para a profissão de gerenciamento de projetos 

• atua localmente ou globalmente

• pode ajudar sua comunidade através de seu capítulo local 

• conhece outros profissionais da área

• recebe PDUs!

Diversas oportunidades de voluntariado estão disponíveis no 
Volunteer Relationship Management System (pmi.org/vrms) 
ou no capítulo do PMI mais próximo de você!

Torne-se um
voluntário do PMI.

Faça a 
em sua profissão
em 2018

Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI.

Assista a um vídeo 
com depoimentos

de voluntários 
brasileiros do PMI:

youtu.be/OvTqhr_w2KY

diferença

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/fevereiro_2018/TrackLink.action?pageName=15&exitLink=https%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG%2Fvrms
http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/fevereiro_2018/TrackLink.action?pageName=15&exitLink=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOvTqhr_w2KY
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INDICADORES

“Iniamigos” financeiros
Organizações de serviços financeiros estabelecidas estão 
lançando projetos de inovação em fintech e decidindo 
trabalhar diretamente com concorrentes. De Novid Parsi

A ASCENÇÃO
Taxa de adoção de fintech global média* entre consumidores  
digitalmente ativos:
*Adoção significa ter usado dois ou mais serviços de fintech nos últimos seis meses.

16% 33%

2015
0

10

20

30

2017

As cinco maiores taxas de adoção estão em...

69% 52% 42% 40% 37%

China Índia Reino Unido Brasil Austrália

A maioria dos executivos das organizações de serviços financeiros afirma que seus 
clientes já estão se voltando para empresas de fintech para estes quatro serviços:

88%
Os executivos das empresas 
de serviços financeiros 
tradicionais acreditam que 
as empresas de fintech 
colocarão parte de seus 
negócios em risco nos 
próximos cinco anos.

84%
Pagamentos

68%
Transferências 

de fundos

60%
Finanças 
pessoais

56%
Empréstimos 

pessoais

A AMEAÇA
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Fontes: CB Insights; Fintech Adoption Index, EY, 2017; Global FinTech Report, PwC, 2017 

25% Ásia 

23% América do Norte 

22% América Latina 

18% África 

16% Oceania 

14% Europa

20

0

40

80%

20%

A RESPOSTA

O ROI OS DESAFIOS

Grandes organizações estão aumentando os projetos de inovação, e fazendo parcerias com concorrentes.

Gerenciamento e cultura diferentes 55%

Incerteza regulatória 48%

Diferentes modelos comerciais 40%

77%

30%
20% 19%

82%

das instituições 
financeiras aumentarão 

os projetos internos 
de inovação de fintech 

nos próximos três a 
cinco anos.

das instituições 
financeiras esperam 

aumentar as parcerias 
com empresas de 
fintech durante o 
mesmo período.

USD 3,6
bilhões

Valor que os 10 principais 
bancos dos EUA (por 
ativos) investiu em fintech 
entre 2012 e 2017

Investimento esperado em tecnologias emergentes entre o início de 2017 e início de 2018 para...

Grandes* instituições financeiras: Grandes empresas de fintech:
*Mais de 500 funcionários

ROI anual que gerentes 
seniores e executivos esperam 
em projetos de fintech

A integração de organizações antigas e novas pode ser complicada.

de ambas as organizações de 
serviços financeiros e fintech 
têm problemas para encontrar e 
manter pessoas com habilidades 
de inovação.

ROI por região

Inteligência 
artificial

Inteligência 
artificial

Biometria BiometriaBlockchain Blockchain

50% 46% 43%

Os executivos veem os seguintes desafios ao trabalhar 
com empresas de fintech...

Segurança de TI 58%

Incerteza regulatória 54%

Gerenciamento e cultura diferentes 40%

E ao trabalhar com empresas financeiras tradicionais...
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Por que a empresa decidiu que precisava de 
uma diretora de operações com um plano de 
gerenciamento de projetos?
A empresa vem crescendo rapidamente, e os parcei-
ros não queriam mais gerenciar as operações diárias 
enquanto se concentravam no crescimento e em 
seus clientes. Então, procuraram alguém que pudesse 
tirar isso do cardápio e ao mesmo tempo fizesse com 
que as equipes jurídicas da empresa ficassem mais 
eficazes. Identifico maneiras para os advogados e 
paralegais trabalharem de forma mais eficiente. Os 
objetivos finais são melhorar os resultados e oferecer 
valor aos nossos clientes.

O que levou a empresa a perceber  
que precisava de mais eficiência?
Precisávamos melhorar a realização, ou seja: 

U
m projeto é um projeto, não importa 
como o chamem. Foi isso que DeAnna 
Burke descobriu na Dunlap Bennett 
& Ludwig, onde “projetos” recebem o 
nome de “assuntos legais”, e beneficiam-

-se de práticas sólidas de gerenciamento de projetos.
Com cerca de 60 advogados em 11 escritórios dos 

EUA e um escritório no Canadá e outro na Inglaterra, a 
Dunlap Bennett & Ludwig se concentra principalmente 
em direito societário e empresarial. Para ajudar a garan-
tir que seus advogados ofereçam serviços da forma mais 
eficiente possível, a empresa trouxe a DeAnna para ser 
a primeira diretora de operações, em abril. Ela tem mais 
de 15 anos de experiência em gerenciamento de pro-
jetos de TI, principalmente no setor de aviação, onde 
liderou iniciativas como a implementação de soluções 
de gerenciamento de tráfego aéreo.

DEANNA 
BURKE, PMP 

TÍTULO: dietora de 
operações

ORGANIZAÇÃO: Dunlap 
Bennett & Ludwig

LOCALIZAÇÃO: 
Washington, D.C., EUA

Preparando 
o caso

Vo
ze

s

LARGANDO NA FRENTE
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Conversa 
rápida
Qual é o melhor 
conselho profissional 
que você já recebeu?
“Nunca envie um 
e-mail se estiver com 
raiva”.

Qual livro tem um 
significado especial 
para você?
A Sand County Almanac 
de Aldo Leopold. Foi um 
dos primeiros livros que 
ativou minha  
consciência ecológica.

Qual é a sua atividade 
de lazer favorita?
Andar a cavalo. 
Quando a gente está 
cavalgando, estamos  
no presente.

aumentar o que realmente é cobrado em compa-
ração com o tempo e as despesas dos advogados. 
Se a nossa empresa gasta acima das expectativas, 
então, muitas vezes, reduziremos nossos serviços 
para que se alinhem com nossas estimativas ini-
ciais, o que reduz a realização. Então precisamos 
monitorar e controlar o tempo dos advogados.

Que tipos de práticas de gerenciamento de 
projetos você implementou?
Primeiro, apresentamos um plano para nossos clien-
tes e estabelecemos expectativas com eles, incluindo 
expectativas orçamentárias. E asseguramos que 
esse plano seja comunicado aos clientes para que 
eles estejam na mesma página. No mundo jurídico, 
especialmente em litígios, há tantas incógnitas que 
é dif ícil afirmar algo como: isso vai custar X. Mas 
podemos dizer: “geralmente esse tipo de caso custa 
tanto”. Os advogados identificam riscos e premissas e, 
se um risco ou mudança acontecer, comunicamos ao 
cliente. Por exemplo, podemos esperar que um caso 
seja realizado em uma determinada jurisdição com 
um determinado juiz, mas pode haver uma mudança 
para um local com um juiz menos favorável. 

Então, aplicamos as fases de iniciação e planeja-
mento ao setor jurídico. Em seguida, monitoramos 
continuamente à medida que as contas chegam 
para ver se estamos no caminho certo e se houve 
algum escopo inesperado, como uma novidade 
do advogado adversário. Aplicamos os princípios 
de gerenciamento de projetos para garantir que 
nossos clientes fiquem bem informados e, no final, 
satisfeitos com os serviços que receberam.

Parece que muito disso envolve o reforço  
das comunicações com os clientes.
Sim. Em geral, a indústria jurídica não é surpreen-
dente nesse ponto. Os advogados sabem o que estão 
fazendo, mas costumo dizer o seguinte a eles: se eu 
estou com dúvidas, os clientes também estão. Há mui-
tas práticas verbais que precisamos documentar para 
garantir que o cliente tenha a mesma informação.

Como você descreveria as abordagens  
de entrega que adota?
Mantenho os cinco principais processos de gerencia-
mento de projetos em cascata como diretriz geral, mas 

me baseio mais em uma abordagem ágil personalizada. 
O tempo dos advogados é caro e escasso, então, fazer 
reuniões todos os dias em um momento específico 
não é viável. Dito isto, a ideia de um check-in semanal 
sobre o que todos estão trabalhando e quais os obstá-
culos que possam ter encontrado revelou-se útil para 
manter as equipes na mesma página. Você precisa 
ser criativo e há algumas tentativas e erros para ver o 
que vai dar certo, mas estamos buscando maneiras de 
melhorar a comunicação dentro da equipe. Em última 
análise, isso se traduz em comunicação e expectativas 
melhores com os clientes também.

Você planeja trazer gerentes de projeto para 
trabalhar junto com os advogados?
Vamos acabar contratando gerentes de projetos e 
colocando-os em casos para ajudar os advogados. 
Os gerentes de projeto monitorarão o caso, se 
comunicarão mais prontamente com o cliente e 
assegurarão que as comunicações sejam claras e 
não sofram com muito juridiquês.

Como você conseguiu que os advogados  
aceitassem esta mudança?
Não quero mudar o que os advogados estão fazendo. 
Eles executam bem seus trabalhos, então, apenas avalio 
o que estão fazendo e tento modificar ou acrescentar, 
não substituir. Começo focando no nosso grupo de 
marcas registradas, de oito advogados e quatro fun-
cionários de apoio. Implementamos um processo de 
gerenciamento de projetos dentro desse grupo, aper-
feiçoamos e expandimos para outras áreas. Além disso, 
trabalho muito de perto com os quatro principais par-
ceiros da empresa. Tenho 100 por cento de apoio deles, 
o que faz a mudança acontecer sem problemas.

Como você mede o benef ício do gerenciamento 
de projetos para a sua organização?
Antes, não controlávamos nem registrávamos a 
felicidade de nossos clientes. Agora, sim: aumen-
tamos nossa equipe de atendimento ao cliente, 
que reúne o feedback dos clientes. Tínhamos 
dois membros de suporte de serviços ao cliente, 
e contratamos mais três no ano passado. Então, 
sabemos se nossos clientes tiveram uma ótima 
experiência. E se não tiveram, ficamos com as 
lições aprendidas. PM
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Vozes  P&R DE CARREIRA

Tempo de mudança
Como se preparar para uma caça a emprego e uma mudança de carreira,  
e a arte de criar um título de perfil ao LinkedIn.
De Lindsay Scott

fora do gerenciamento de projetos. Por exemplo, 
essas habilidades podem ajudar a planejar melhor 
um trabalho, criar um orçamento ou melhorar a 
forma como você comunica a um gerente o que está 
fazendo. Eu sugeriria explorar essas possibilidades 
antes de decidir olhar para fora. Também pode 
haver oportunidades em outra parte do negócio 
mais baseada em projetos. Explore isso falando com 
seu departamento de recursos humanos e colegas 
em outros departamentos.

Se você decidir procurar externamente maneiras 
de impulsionar sua nova carreira de gerenciamento 
de projetos, tenha em mente que o mercado para 
cargos de administrador de projeto/nível de coor-
denador é competitivo. Ter êxito em conseguir um 
desses cargos se resume à sua experiência anterior e 
quais habilidades você pode trazer para a organização 
no primeiro dia. No entanto, muitas organizações 
entenderão que você pode crescer e assumir um 
papel com algum apoio e treinamento no trabalho. 

Certos papéis baseados em negócios são boas 
etapas iniciais para papéis de nível de coordenador. Por 
exemplo, considere os papéis que exijam excelentes 
habilidades de organização e administração; papéis 
em que apoiar uma equipe de pessoas seja algo de 
destaque; e posições que demandem habilidades 
analíticas, como planejamento e finanças. Essas 
experiências, mais a certificação CAPM® (parabéns!), 
podem ajudar a conduzir você para a primeira posição 
baseada em projeto. 

Mas, claro, você ainda precisará entender as 
principais competências exigidas por qualquer 
posição a que se candidatar e as principais tare-
fas que realizaria. Com base no que vi durante o 
recrutamento para cargos de nível de coordenador 
nos últimos 15 anos, as cinco principais áreas de 
competência são planejamento, relatórios, meto-
dologia de entrega, problemas/riscos/mudanças 
e tarefas administrativas/de secretaria. Se você 
entender as competências essenciais, será mais 
capaz de demonstrar habilidades transferíveis 
adquiridas no seu papel atual. 

Você também precisará uma compreensão 
sólida das ferramentas que um coordenador do 

E
u espero mudar de emprego 
ainda este ano, mas não estou 
pronto para começar a me can-
didatar a cargos. Como devo me 
preparar enquanto isso?

Como todo bom profissional de projeto, você 
precisa planejar. A primeira etapa deve ser óbvia: 
atualize seu currículo e o perfil do LinkedIn. 
Em seguida, você precisa pensar sobre o tipo de 
oportunidades que está procurando. Comece 
pesquisando o que está acontecendo no mercado. 
Quais organizações estão crescendo? Quais estão 
compartilhando estratégias e inovações novas e pro-
missoras? Você precisa entender onde as mudanças 
estão acontecendo nas empresas e seus programas, 
porque é aí que os projetos provavelmente estarão 
acontecendo e você poderá aproveitar uma oportu-
nidade.

Depois de ter alguns objetivos em mente, pense 
cuidadosamente sobre como deseja navegar 
pelos vários canais de busca de emprego. 
Entre as opções estão anúncios de emprego 
publicados on-line ou impressos, agências 
de recrutamento e redes sociais. E não negli-
gencie o poder da sua rede de contatos: Isso 
ajudará você a encontrar sua próxima função. 
Participe de eventos relacionados a gerencia-
mento de projetos para fortalecer suas cone-
xões e entender o que os empregadores estão 
procurando e onde as oportunidades estão.

Preparar-se para uma pesquisa de 
emprego leva muito tempo. Mas não planejar é se 
planejar para falhar. 

Estou no processo de fazer uma mudança de 
carreira para o gerenciamento de projetos. 
Obtive um Certified Associatein Project Mana-
gement (CAPM)®, mas não tenho experiência 
formal. Como posso acelerar minha transição?
Primeiro, considere como você pode usar o seu 
novo conhecimento de gerenciamento de projetos 
na sua posição atual ou em outro lugar em sua orga-
nização atual. Há sempre formas de alavancar as 
habilidades de gerenciamento de projetos em cargos 

Não 
negligencie 
o poder da 

sua rede de 
contatos: Isso 
ajudará você a 
encontrar sua 

próxima  
função.  
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Lindsay Scott é diretora de recrutamento  
para gerenciamento de projetos e programas 
da Arras People, Londres, Inglaterra.

projeto usa. Habilidades avançadas em software 
de planilha são sempre bem-vindas, além de 
conhecimento de ferramentas de planejamento 
de gráficos de Gantt. Dominar essas ferramentas 
agora só irá ajudar a se tornar mais atraente 
quando embarcar em um novo caminho.

Qual é a melhor maneira de redigir o meu per-
fil no LinkedIn?
Seu nome e título ocupam os lugares mais valiosos 
do seu perfil. É o que as pessoas veem em primeiro 
lugar quando pesquisam, nos comentários do 
grupo e se você estiver usando o LinkedIn para 
se candidatar a um emprego. Você tem 120 
caracteres para passar a impressão certa: 
use-os com sabedoria.

Mas não inclua apenas seu título de tra-
balho no espaço principal. Adicione outras 
palavras-chave que resumam quem você 
é: algo como “Gerente de projeto, transfor-
mação de negócios | Serviços de consultoria 
e TI”. E se você não estiver usando o LinkedIn 
para encontrar trabalho, algo como “Gerente de 
projetos na ABC Consultoria” está bom. Se você 
for autônomo ou empreiteiro, o LinkedIn é uma 
boa ferramenta de rede para encontrar novas 
oportunidades. Mas anunciar que você está 
procurando um novo papel é complicado. Um 
perfil com “Gerente de projeto - em busca de 
novas oportunidades” desencadeia uma vibração 
negativa e desesperada: por que você não está tra-
balhando? Uma abordagem melhor é “Gerente de 
projetos — Autônomo/por contrato | Serviços de 
TI | Disponível em <mês>, <ano>”.

E mais uma coisa: Use no máximo três letras 
abreviadas depois do nome. Mais que isso tor-
nará seu título parecerá desordenada e dif ícil 
de entender. Inclua primeiro o seu grau 
mais alto e depois todas as certificações 
PMI, se as tiver. PM
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Escolher 
o caminho 
certo
Perguntamos à comunidade de gerenciamento de projetos:  
Como você decide qual abordagem de entrega do projeto adotar?

FATOR DE ALINHAMENTO

 A realização de uma oficina de 
alinhamento de metodologia no início 
do projeto nos ajudará a entender as 

preferências do cliente e a determinar se podemos 
acomodá-las. Por exemplo, se o cliente ou a 
empresa estiverem se movendo em direção a uma 
maior adoção de scrum, eu dedicaria tempo para 
um treinamento de capacitação primeiro e pensar 
no uso de scrum. Eu o apresentaria como um 
desafio para uma empresa para realçar a ocasião e 
manteria a mente aberta quanto a aprender scrum e 
ser paciente no primeiro sprint (ou dois primeiros) 
até que as pessoas entendessem isso. No longo 
prazo, eles estarão muito melhores para isso”. 

— Lalig Musserian, PMP, gerente sênior de programas, 
metodologia e governança, Pegasystems, Cambridge, 
Massachusetts, EUA

IDENTIFICAR RISCOS

 Quando as abordagens são propostas, 
uma avaliação adequada de todos os 
riscos deve ser tomada. As partes inte-

ressadas, o custo total, o ambiente f ísico e as ques-
tões políticas podem afetar a eficácia de qualquer 
abordagem. Definir o perfil de risco, e a proximi-
dade desses riscos, pode revelar se um gerente de 
projeto precisa adotar um modo de sprint ou parar 
completamente um processo de cascata para girar 
em direção a uma opção mais lucrativa. O grau de 
hibridez e as técnicas híbridas específicas escolhi-
das dependem diretamente do risco que você está 
encontrando”.

— David Brezler, PMP, gerente de projeto assistente, CSA 
Group Architects and Engineers, Nova York, Nova York, EUA

Vozes  CAIXA DE FERRAMENTAS DE PROJETO

MEIO TERMO

 Uma abordagem de entrega mais ágil 
tende a ser a melhor opção se um projeto 
tiver um nível moderado a alto de incer-

teza de solução e/ou requisitos, e uma proposta de 
valor de negócio que possa ser alcançada em partes, 
em vez de um lançamento único. Uma abordagem 
preditiva/cascata pode ser mais bem ajustada quando 
um projeto tiver baixa incerteza de solução, requisi-
tos verdadeiramente fixos e um valor de negócio que 
só pode ser realizado quando o alcance total do pro-
jeto foi entregue. A maioria dos projetos se enquadra 
em algum ponto no meio, e é por isso que cascata 
plena ou ágil pleno provavelmente não funcionará 
para todos os projetos no portfólio”.

— Kiron D. Bondale, PMI-RMP, PMP, consultor sênior, 
World Class Productivity Inc., Mississauga, Ontário, Canadá

TRABALHO DE TRÁS PARA FRENTE

 Sempre comece com o fim em mente. 
Qual o resultado de negócio que o 
cliente espera? Como estão o ecossis-

tema ou a configuração de ambiente do cliente? 
Escolho cascata se o produto final/entrega for bem 
definido. Escolho ágil se o produto for um software 
e a parte interessada não estiver bem certa sobre 

ENTREGA  
ESPECIAL 

Compartilhe 
suas estratégias 
para escolher a 
abordagem de 

entrega certa no 
Grupo PMI Pro-
ject, Program 
and Portfolio 

Management do 
LinkedIn.
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das organizações adotam 
abordagens ágeis às vezes 
ou mais frequentemente 
do que antes

As razões mais  
comuns pelas quais  
as organizações  
adotam o ágil:

69% Acelerar a  
entrega de produto

61% Capacidade de 
gerenciar mudanças de 
prioridades

53% Aumentar a  
produtividade

43% Aprimorar a 
qualidade de software

42% Melhorar o 
alinhamento de 
negócios/TI

Fonte: 9ª pesquisa de gerenciamento 
de projetos globais Pulse of the 
Profession®: Aumento das taxas de 
sucesso: transformar o alto custo do 
baixo desempenho, PMI, 201711º 
Relatório Anual de Situação do Ágil 
VersionOne, 2017

Vantagens  
do ágil
Mais organizações estão 
mexendo nas suas  
abordagens de entrega 
para incluir o ágil.

71%

como o serviço será lançado aos usuários finais. 
Prefiro uma abordagem híbrida quando o escopo do 
projeto não estiver claro, mas a cultura de negócios/
trabalho não for compatível com a flexibilidade do 
ágil puro. Nesse caso, prefiro adaptar a abordagem 
a cada fase, dependendo das partes interessadas do 
cliente envolvidas e da prontidão”.

— Amr Sadek, PMP, gerente de entrega regional para a 
África, Comunidade dos Estados Independentes e Oriente 
Médio, Gemalto, Dubai, Emirados Árabes Unidos..

ATO DE EQUILÍBRIO

 Decidir sobre uma abordagem depende 
de muitos fatores. Mas responder a 
duas perguntas pode ajudar a esclare-

cer o caminho certo.
1. Qual é o apetite de risco da organização? Algumas 
abordagens ágeis levam ao mercado mais rápido, mas 
aumentam o risco. 
2. O cliente quer estabilidade ou flexibilidade? 
Lembre-se desta máxima: “Se você só tiver um 
martelo, tudo é um prego”. Faça sua mala com mais 
ferramentas de entrega para que você possa se 
adaptar facilmente às necessidades de um projeto.

— Peter Case, PMP, gerente de projeto, FiveCubits,  
Draper, Utah, EUA

FOCO NO ESCOPO

 Depende da natureza do projeto. Se não 
for esperado que o escopo do projeto 
mude durante a execução, então a 

metodologia tradicional de cascata pode ser usada. Se 
o escopo for volátil, opte pelo ágil. Uma abordagem 
híbrida pode ser usada quando alguns processos 
do projeto puderem ser ágeis e o restante puder 
usar cascata. Por exemplo, execução e garantia de 
qualidade pode ser ágil para deixar os usuários finais 
confortáveis   sobre o que eles vão obter”.

— Padmakar Boyapati, PMP, gerente de programas sênior, 
escritório de gerenciamento de projetos, Banco Nacional 
de Omã, Mascate, Omã

ANALISAR OPÇÕES

 Planejo iterativamente a abordagem. 
Às vezes a adapto para corresponder 
à cultura, às partes interessadas, à 

tecnologia, aos riscos, ao escopo ou às entregas.  
Eu crio vários caminhos e cenários para ajudar a 
avaliar o que é melhor, cascata, ágil ou híbrido. É 
preciso ser flexível para garantir que alcance os 
objetivos do projeto”. 

— Jun Bucao, PMP, gerente de programa sênior, Hewlett 
Packard Enterprise, Mississauga, Ontário, Canadá
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Abid Mustafa trabalhou com escritórios de 
gerenciamento de projetos por dez anos. O 
seu livro In the Age of Turbulence: How to Make 
Executive PMOs Successful (Na era da turbulência: 
como fazer EGPs executivos bem-sucedidos), está 
disponível em brochura e para Kindle.

Disruptores 
indicados
Os EGPEs podem ser fundamentais para o processo 
de inovação, se os executivos os capacitarem.
De Abid Mustafa

Vozes  POR DENTRO DO EGP

A 

disrupção digital está em toda 
parte. Então, as organizações estão 
empregando criatividade e inova-
ção para reinventar seus modelos 
de negócios e práticas de trabalho. 

Em termos simples, a criatividade trata da geração 
e filtragem de ideias, enquanto inovação trata de 
implementação de ideias triadas. Os escritórios de 
gerenciamento de projetos empresariais (EGPEs) 
estão idealmente posicionados para facilitar a ino-
vação, mesmo que muitas organizações os deixem 
na periferia desse processo.

Dependendo da natureza do seu negócio, as orga-
nizações costumam adotar um processo de ciclo 
de vida do produto (CVP) para a criatividade e um 
processo de entrega de soluções (PES) para a inova-
ção. (O CVP envolve a triagem de ideias e definição 
das características do produto, e o PES envolve a 
criação do produto real.) Algumas organizações 
podem executar um único processo transversal que 

funde o CVP e o PES. Embora possam interagir, 
ambos os processos estão sofrendo mudanças subs-
tanciais diante de novas realidades de negócios para 
aumentar a criatividade e a inovação.

A causa dessas mudanças é a disrupção digital, que 
está forçando os executivos a compactar seu processo 
de tomada de decisão, numa tentativa de reagir de 
forma rápida e efetiva a novas tendências do mercado. 
Paradoxalmente, tecnologias disruptivas, como a 
nuvem, a internet das coisas e a inteligência artificial, 
complicam o processo de tomada de decisão por adi-
cionar uma enorme quantidade de informações para 
os executivos processarem. Essa complexidade cria 
estresse e às vezes impede os executivos de tomarem 
decisões corretas, especialmente durante o PES.

Delegar para acelerar 
Os executivos podem se desencarregar dos fardos dessa 
complexidade se autorizarem os EGPEs a tomarem as 
decisões certas em seu nome. Até agora, a maioria dos 
EGPEs deixou a decisão final para o(s) executivo(s). 
Por exemplo, em um projeto multifuncional atrasado, 
é rotina um bom EGPE apresentar as causas do 
atraso, bem como as várias ações de mitigação e suas 
consequências. O executivo pesa os prós e contras de 
cada ação de mitigação e chega a uma solução.

No entanto, o EGPE é mais que capaz de tomar 
ações de nível inferior em nome da diretoria. 
Um PES forte identificará os reinos de decisão 
de baixo nível que o EGPE pode lidar, dando 
aos executivos tempo para se concentrarem em 
decisões mais importantes. Isso agiliza o processo 
de inovação, reduzindo o tempo de chegada ao 
mercado de produtos e serviços, melhorando, 
assim, a experiência do cliente. Também reduz 
consideravelmente a paralisia interdepartamental, 
que, para organizações em mercados de 
movimentação rápida, pode ser desastrosa.

Os executivos já têm confiança nas 
competências do EGPE: atenção aos detalhes, 
racionalidade baseada em dados e alinhamento 
estratégico. Agora chegou a hora de capacitar o 
EGPE a tomar decisões específicas em seu nome 
e liberar a energia latente nos departamentos em 
busca de inovação. PM

O EGPE é mais 
que capaz 
de tomar 
ações de 

nível inferior 
em nome da 

diretoria.
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Fazendo acontecer  O GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM AÇÃO

Amber Redmann, PMP, é CEO da Parasol Alliance, 
Chicago, Illinois, EUA.

Fundação robusta
Como o gerenciamento de projetos ajudou um CEO a elevar sua startup e sua carreira.
De Amber Redmann, PMP

D
esde que iniciamos uma empresa 
de soluções de tecnologia, há dois 
anos, nossa base de clientes tri-
plicou, nossa equipe quase qua-
druplicou e nossa receita cresceu 

para quase USD 1,4 milhão.
Sinto fortemente que o nosso sucesso é baseado 

nas habilidades que aprendi ao obter meu diploma de 
mestrado em gerenciamento de projetos e a certificação 
Project Management Professional (PMP®). Em particular, 
quatro características tipicamente associadas aos geren-
tes de projeto foram vitais na minha função de CEO:

1. Os gerentes de projeto são organizados. Na 
nossa pequena startup, tenho pelo menos oito 
empregos, apenas um deles é dirigir a empresa. 
Tenho que prestar atenção a todos 
os detalhes, bem como ao quadro 
geral. Sem habilidades organizacio-
nais sólidas, eu rapidamente ficaria 
sobrecarregada.

2. Os gerentes de projetos possuem boas habili-
dades interpessoais. Eles devem se dar bem com 
uma variedade de pessoas e equilibrar os interesses 
de todos de forma contínua. Um CEO tem uma 
tarefa bastante semelhante quando se trata de partes 
interessadas: investidores, funcionários e clientes têm 
interesses próprios, e todos são prioridade.

3. Os gerentes de projeto são influentes.Eles 
aprenderam a liderar com responsabilidade, não com 
autoridade. Meu trabalho é convencer muitas pes-
soas a se posicionarem na mesma direção. Embora 
os CEOs, claro, tenham autoridade, eles ainda devem 
depender fortemente da capacidade de mudar as 
mentes das pessoas. Como gerentes de projeto, os 
CEOs precisam ganhar o respeito dos outros, mesmo 
que nem todos concordem com suas decisões.

4. Os gerentes de projetos são tomadores de deci-
são. Ter um histórico de gerenciamento de projetos 
me permite coletar e analisar dados rapidamente, 
fazer as perguntas certas, tomar decisões e colocá-las 
em prática. Embora as startups precisem de flexibili-
dade para girar rapidamente, suas decisões precisam 

ser baseadas em dados e processos bons.

Muitos dos clientes da minha organização estão bus-
cando selecionar e implementar novos sistemas de 
tecnologia. Adotamos uma abordagem baseada em 
gerenciamento de projetos para identificar requisitos, 
preencher solicitações de propostas e, finalmente, 
selecionar fornecedores que melhor atendam às 
necessidades de nossos clientes. Nosso sucesso mos-
tra que os clientes apreciam a metodologia e os pro-
cessos que trazemos para todo esse trabalho.

Não há um dia sequer em que não me sinta 
grata pela minha formação em gerenciamento de 
projetos. Ela me dá o conjunto de habilidades de 
que preciso para gerenciar de forma mais eficiente 
minha empresa em toda a gama de suas atividades: 
colocação de pessoal, recrutamento, gerenciamento 
de investidores, gerenciamento de clientes e vendas. 
O gerenciamento de projetos geralmente está asso-
ciado aos fronts de uma organização, mas tem sido 
tão importante para mim, como um CEO. PM

Nosso sucesso 
mostra que 
os clientes 
apreciam a 
metodologia 
e os processos 
que trazemos 
para todo esse 
trabalho.
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Não se apresse 
em julgar
Procurando as melhores ideias para resolver problemas do projeto? 
Compreenda a diferença entre pensamento divergente e convergente.
De Teresa Lawrence, PMP

Primeiro: tempestade de ideias 
Quando sua equipe de projeto começar o 
brainstorming, certifique-se de manter estas 
diretrizes em mente:

1. Suspenda o julgamento das ideias.
2. Lute pela quantidade. Quanto mais 

ideias, melhor a chance de uma ótima 
ideia.

3. Crie outras ideias. Crie, melhore ou 
combine ideias para gerar novas.

4. Opte pelo maior. É mais fácil reduzir 
as ideias do que adicionar outras.

Uma técnica de brainstorming que 
comprovei ser eficaz é chamada de 
“brainstorming com notas adesivas”. Esta 
ferramenta pede que cada membro da equipe 
do projeto exponha sua ideia em voz alta e então 
a escreva em uma nota a ser afixada onde todos 
possam ver. Falar a ideia em voz alta desencadeia 
novas ideias e encoraja outros a expandir ou 
contribuir imediatamente com a ideia exposta. 

Utilizamos esta técnica uma vez ao adicionar 
um novo membro à equipe do projeto. Claro que 
todos queriam contratar um candidato de primeira 
linha, mas o que isso significava exatamente? 
Convidamos as partes interessadas para uma 
atividade de pensamento divergente para gerar 
e capturar todas as características desejadas. No 
final da sessão, tivemos mais de 100 notas afixadas, 
com respostas como: que jogue para a equipe, 
que tenha senso de humor, que se concentre no 
quadro geral, que precise de pouca orientação, que 
se encaixe no grupo e que tenha um pensamento 
sensato em momentos de pressão.

Próximo: O julgamento
Depois que a equipe gerou as ideias, o trabalho 
muda para o pensamento convergente. Quatro 
dicas podem impulsionar esse processo:

1. Pergunte a si mesmo: “O que é bom nessa ideia?”
2. Seja aberto a novidade.

T
odo projeto tem problemas. Para 
encontrar a melhor solução, os 
gerentes de projeto precisam 
usar dois tipos de pensamento: 
divergente e convergente. Gerar 

ideias é um pensamento divergente; avaliá-las 
e selecioná-las é um pensamento convergente. 
Mas assim como um motorista não pode realizar 
nada acelerando e freando ao mesmo tempo, os 
gerentes de projeto não conseguem encontrar 
soluções ideais gerando ideias e julgando-as ao 
mesmo tempo.

Por exemplo, uma vez fiz parte de uma equipe 
trabalhando em um projeto de melhoria de 
capital para um distrito escolar. A escola estava 
interessada em construir um campo para atletismo 
com iluminação. Embora a comunidade fosse 
em grande parte grande favorável ao campo, os 
vizinhos se preocupavam com os seus quintais 
sendo iluminados até tarde da noite. Foi um 
problema que a equipe não teria resolvido se 
tivéssemos começado a julgar as duas opções 
óbvias: instalar ou não instalar a iluminação. 
Em vez disso, para incentivar o pensamento 
divergente, o gerente do projeto nos perguntou: 
“Quais poderiam ser os usos alternativos ou 
benef ícios das luzes do campo para os vizinhos?”

Durante a discussão resultante, vários ótimos 
conceitos surgiram: a segurança proporcionada 
pela iluminação à noite, luzes retráteis e luzes no 
nível de rua normal. Ao final, a equipe concordou 
em explorar a ideia de instalar luzes ajustáveis   para 
servir tanto como iluminação do campo durante 
jogos e iluminação de rua depois deles.

Ao introduzir desafios como “O que poderia”, 
“Como poderia” ou “Quais seriam todas as formas”, 
os gerentes de projeto podem desviar o foco do 
pensamento convergente prematuro. Em vez disso, 
abrimos o problema para as possibilidades. Essa 
reformulação configura equipes para chegar a 
soluções que, de outra forma, poderiam não ser 
realizadas.

Compartilhe 
os seus 
pensamentos
Ninguém sabe mais 
de gerenciamento 
de projetos do que 
vocês, os profissionais 
que estão “Fazendo 
acontecer”.  Por isso, 
todos os meses, a  
PM Network 
compartilha os 
conhecimentos de 
vocês sobre tudo, 
da sustentabilidade 
ao gerenciamento 
de talentos e todos 
os temas de projeto 
entre um e outro. Se 
estiver interessado 
em contribuir, 
envie um e-mail 
para pmnetwork@
imaginepub.com.
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Teresa Lawrence, PhD, PMP, é presidente da 
International Deliverables LLC, East Amherst, 
Nova York, EUA.

3. Mantenha o objetivo em mente. A ideia que 
você está explorando resolve o problema?

4. Invista tempo para garantir que as ideias 
sejam desenvolvidas.

Uma técnica que gosto para o pensamento 
convergente é chamada de destaque. Possui três 
etapas: afixar, agrupar e reformular o agrupamento. 
Os membros da equipe afixam as ideias que 
despertam seu interesse e têm potencial de resolver 
o problema. Em seguida, o grupo organiza as ideias 
relacionadas e afixadas em grupos. Por fim, a equipe 
deve sintetizar as ideias nos grupos e reformulá-las 
em um novo desafio mais abrangente.

Usamos isso também como a etapa seguinte 
no nosso projeto de contratação. Os membros 
do grupo recebem cinco adesivos para colocar 
nas notas de ideias que gostaram mais. Em 
seguida, o grupo “agrupa” notas com adesivos 
semelhantes, de modo que ideias como “tenha 
senso de humor” e “se encaixe no grupo” fiquem 
juntas e “pense no quadro geral”, “pensamento 

sensato em momentos de pressão” e “precisa 
de pouca orientação” sejam agrupadas. Depois, 

os participantes reformulam cada grupo em uma 
declaração que capture sua essência, como “pro-
move a comunidade” e “autossuficiente”. Nossos 
conjuntos agrupados reformulados tornam-se a lista 
das características em comum acordo que as partes 
interessadas   queriam no membro da equipe. Assim, 
usamos o equilíbrio dinâmico de pensamento 
divergente e convergente para determinar as formas 
como os candidatos podem exibir ou transmitir 
essas habilidades durante o processo de entrevista.

Em menos de 90 minutos, usando ferramentas 
de pensamento divergente e convergente, conse-
guimos obter uma ampla contribuição sobre as 
características ideais do novo membro da equipe, 
concordamos quanto as maneiras para que os can-
didatos demonstrem essas habilidades desejadas e 
chegamos a critérios para avaliar os candidatos.

Na minha experiência, o resultado de tudo isso 
é claro: Quando os gerentes de projetos dedicam 
tempo para separar o pensamento divergente e 
convergente, a chance de chegar a uma solução 
inovadora e útil aumenta substancialmente. PM

Mantenha 
o objetivo 

em mente. 
A ideia que 

você está 
explorando 

resolve o 
problema?
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Prevenção 
de danos
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Os desastres naturais estão se 
intensificando. 

As equipes de projeto devem 
aprender com catástrofes 

recentes para mitigar os riscos 
crescentes.

Prevenção 
de danos DE SARAH FISTER GALE

Um ferro-velho inundado em 
Callahan, Flórida, EUA, depois do furacão Irma
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O ano passado trouxe graves inundações na China 
e no Peru, terremotos devastadores no México, 
furacões históricos nos Estados Unidos e incêndios 
florestais furiosos ao redor do mundo. Esses eventos 
mataram centenas de pessoas e destruíram milha-
res de casas. Também deixaram comunidades intei-
ras sem energia nem água limpa por meses.

O impacto financeiro é impressionante. O furacão 
Maria causou danos físicos em Porto Rico de USD 
22 bilhões e foi o 12º desastre em 2017 no território 
dos EUA a ultrapassar USD 1 bilhão em prejuízos, 
de acordo com a National Oceanic and Atmospheric 
Administration. Em 2016, as catástrofes naturais 
causaram perdas econômicas globais de USD 210 
bilhões, 21% acima da média dos 16 anos anteriores, 
de acordo com um relatório da Aon Benfield.

Mais do que nunca, empresas de engenharia, gover-
nos e organizações não governamentais (ONGs) estão 
sendo forçados a controlar suas estratégias de geren-
ciamento de riscos. As equipes do projeto devem 
descobrir como construir estruturas mais resistentes 
e desenvolver infraestruturas urbanas que possam 
resistir a um ambiente cada vez mais hostil. Mesmo 
projetos em áreas anteriormente consideradas fora 

de perigo não podem mais ignorar a necessidade de 
planejar o pior, disse Bas Jonkman, professor de enge-
nharia hidráulica na Delft University, Delft, Holanda.

“Desastres como os que vimos em 2017 devem ser 
um alerta para líderes governamentais e municipais, 
que muitas vezes postergam grandes investimentos 
de capital no planejamento de desastres até a tragédia 
ocorrer”, disse Bas, que trabalhou em projetos de miti-
gação de enchentes com muitas prefeituras do mundo. 
“As pessoas precisam priorizar esses projetos”.

AVALIAR COM ANTECEDÊNCIA
O que era considerado um exagero hoje tornou-se nor-
mal. Os furacões estão adentrando cada vez mais além 
das zonas costeiras e agredindo regiões inteiramente 
novas. À medida que as ameaças se expandem, as equi-
pes de projetos de hoje devem olhar para além dos 
requisitos e códigos de construção de longa data para 
determinar como novas estruturas e espaços renovados 
podem ser construídos para evitar riscos de longo prazo.

“Dez anos atrás, se alguém tivesse sugerido que 
Houston, Texas, deveria construir uma infraestru-
tura para resistir à inundação do milênio, prova-
velmente não teria sido muito bem recebido”, disse 

A 
zona de 

perigo de 
desastres 

naturais 
mortais não 

tem limites.
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“Desastres como 
os que vimos 

em 2017 devem 
ser um alerta 

para líderes 
governamentais 

e municipais, 
que muitas 

vezes postergam 
grandes 

investimentos de 
capital”.
— Bas Jonkman,  

University of Delft Delft,  
Países Baixos
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“Toda 
estrutura na 
área tem um 
impacto, e 
você deve levar 
todas em conta 
no seu plano 
de projeto”.
— Andrew Smith, Black & 
Veatch, Kansas City,  
Kansas, EUA
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Andrew Smith, líder nacional de drenagem de águas 
pluviais, Black & Veatch, Kansas City, Kansas, EUA.

Andrew está trabalhando com uma empresa de 
energia no Texas para evitar que suas subestações 
inundem no futuro, incluindo uma construída em uma 
zona de inundações. A ameaça de inundações para essa 
subestação em particular aumentou depois que um 
shopping center adjacente foi construído numa parte da 
planície de inundação próxima, disse ele. Então, Andrew 
se encontrou com as partes interessadas da empresa de 
energia para escolher uma solução: deslocar a estação ou 
criar sistemas de proteção contra inundações.

“Quando você está apresentando opções para as 
partes interessadas, é mais fácil enquadrar as con-
versas em termos de custo”, disse Andrew.

Por exemplo, mover a estação para um terreno mais 
alto seria extremamente caro, porque o equipamento 
pesado e personalizado da estação é difícil de ser deslo-
cado. Mas isso permitiria à empresa investir menos na 
proteção contra inundações e reduzir sua exposição ao 
risco de longo prazo. Se a distribuidora optar por manter 
a estação no lugar, a equipe de Andrew se concentrará 
no desenvolvimento de um plano que ajude a mitigar o 
risco de danos causados   por futuras inundações.

E as consequências dos custos vão muito além 
da estação, disse ele. Por exemplo, há uma ponte 
abandonada na propriedade da estação que eleva a 
planície de inundação. Tirar a ponte criaria mais área 
para as águas pluviais fluírem, reduzindo o risco de 
inundação. E esse movimento permitiria que a equipe 
do projeto construísse paredes menores de proteção 
contra inundações, o que é uma economia de custos.

“Você precisa considerar todo o sistema em termos 
de riscos de inundações e oportunidades de preven-
ção”, disse Andrew. “Toda estrutura na área tem um 
impacto, e você deve levar todas em conta no seu 
plano de projeto para tomar as melhores decisões”.

REFORÇO DO APOIO
Convencer as organizações públicas e privadas da 
necessidade de medidas de mitigação de riscos pode 
ser um desafio para os gerentes de projetos. Então eles 
têm que mostrar o valor de longo prazo de agir agora.

As equipes podem reforçar o seu caso, demons-
trando as lições aprendidas com desastres anteriores, 
como edifícios que se desintegraram porque não foram 
projetados para cumprir normas sísmicas ou ruas que 
inundaram porque as águas pluviais foram barradas 

Em 2016, desastres 
naturais causaram perdas 

econômicas globais de 
USD 210 bilhões—

21%
acima

 da média dos 16 anos 
anteriores.

Fonte: Aon Benfield 

Edifícios de escritórios inundados 
em Houston, Texas, EUA
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por estacionamentos e empreendimentos habitacionais.
“Temos o conhecimento e a tecnologia para construir 

cidades mais resistentes”, disse Eric Cesal, professor visi-
tante na faculdade de arquitetura da University of Cali-
fornia—Berkeley, Berkeley, Califórnia, EUA. “O problema 
é convencer o público e o governo a pagar por isso”.

Obter a aceitação das partes interessadas é o princi-
pal obstáculo que Bas enfrenta enquanto trabalha com 
pesquisadores da Texas A&M University para projetar 
uma “espinha costeira” que evitaria inundações em 
Galveston, Texas, que vulnerável a furacões. O projeto 
é semelhante a uma iniciativa lançada nos Países Baixos 
após grandes inundações, em 1953. O plano combina 
barreiras naturais e feitas pelo homem, incluindo reci-
fes de ostras, dunas de areia e portões flutuantes, para 
evitar picos de água de tempestades fora de Galveston 
durante eventos de fortes ventos. Mas as tentativas de 
dar o sinal verde para o projeto foram obstruídas por 
anos devido a preocupações com os custos.

“Durante muito tempo, não aconteceu muita coisa 
para fazer o projeto avançar, mas desde o Harvey a 
conversa mudou”, disse Bas. O plano do projeto agora 
envolve a atenção da mídia que está ajudando a gerar 
apoio político, embora ainda não esteja claro quando 

isso garantirá fundos suficientes.
“O estado do Texas agora apoia este projeto, mas 

pode custar até USD 10 bilhões. Então [o governo 
dos EUA] terá que entrar com muito dinheiro para 
fazê-lo funcionar ”, disse ele.

CRIAR RESILIÊNCIA
Tanto em países emergentes como em países desenvolvi-
dos, os recursos e interesses flutuantes podem dificultar o 
planejamento de projetos de longo prazo e de curto prazo 
que atenuem os danos decorrentes de catástrofes natu-
rais, disse Dzulkarnaen Ismail, PhD, palestrante sênior, 
Universiti Teknologi MARA, Perak, Malásia. 

“Gerenciar um projeto de recuperação pós-de-
sastre é muito mais complexo do que os projetos 
tradicionais”, disse ele. “Materiais, mão de obra e 
máquinas ficam escassos”.

O Dr. Ismail trabalhou em projetos de recuperação 
e prevenção de desastres naturais em todo o mundo, 
incluindo depois de terremotos no Paquistão e na 
Indonésia e depois de um tufão nas Filipinas. Para 
garantir que edifícios e infraestrutura possam resistir 
a turbulências no futuro, suas equipes se concentram 
em um conjunto de abordagens de gerenciamento de 

“Gerenciar um projeto de recuperação 
pós-desastre é muito mais complexo do 
que os projetos tradicionais”.
— Dzulkarnaen Ismail, PhD, Universiti Teknologi MARA, Perak, Malásia

Destruição do furacão Maria 
em Naranjito, Porto Rico

FOTO DE RICARDO ARDUENGO/AFP/GETTY IMAGES
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desastres apoiadas por muitas agências e organiza-
ções. O princípio Building Back Better aplica as lições 
aprendidas com as falhas e sucessos anteriores do 
projeto, envolve a comunidade para obter feedback, 
usa recursos locais para limitar os custos e calcula os 
riscos futuros no plano do projeto.

A demonstração bem-sucedida desta prática asse-
gurará que os doadores contribuam e acreditem mais 
nas suas organizações. Também mostrará a governos, 
ONGs e partes interessadas locais os benefícios de 
investir tempo para construir um plano de projeto 
sólido para que as decisões proporcionem valor de 
longo prazo para a comunidade, disse ele. A pro-
messa de usar o modelo Building Back Better ajudou 
a garantir um compromisso de USD 24 milhões 
do Banco Europeu de Investimento e do Banco 
de Desenvolvimento do Caribe em novembro para 
financiar projetos de reconstrução de infraestrutura 
em partes do Caribe que sofreram danos causados   
por furacões, no ano passado. Os gerentes de projeto 
envolvidos nesses esforços de reconstrução integra-
rão riscos climáticos e avaliações de vulnerabilidade 
para melhorar a tomada de decisões.

“Os gerentes de projeto em campo devem defen-

der essas decisões”, disse Dr. Ismail. “Eles enten-
dem o lugar melhor do que os patrocinadores, e 
podem ajudar a determinar quais necessidades e 
recursos estão disponíveis”.

Andrew acredita que o recente aumento de desastres 
naturais em todo o mundo estimulará o apoio renovado 
para projetos e ajudará a intensificar o foco no planeja-
mento para mitigar o impacto de eventos potencialmente 
catastróficos. Ele aponta para o plano de inundação 
estadual proposto para o Texas. Este governo estadual 
reconheceu a necessidade de desenvolver esforços coor-
denados e práticas recomendadas para o investimento 
antecipado de bilhões de dólares nos próximos anos. Os 
investimentos visam avaliar a preparação e a proteção 
das inundações e estabelecer estratégias para minimi-
zar os riscos e melhorar a resposta. A Black & Veatch 
desenvolveu uma proposta de projeto para a Texas Water 
Development Board, para ganhar uma parte do trabalho.

“Esta foi uma ideia já aplicada nos trabalhos antes 
do Harvey. No entanto, assumiu uma nova impor-
tância na sequência do desastre ”, disse Andrew. “O 
aumento da avaliação da preparação das inundações 
levará ao aumento do investimento em proteção e 
resiliência das inundações num futuro próximo”. PM

“O aumento 
da avaliação da 
preparação das 
inundações levará 
ao aumento do 
investimento 
em proteção e 
resiliência das 
inundações num 
futuro próximo”.
— Andrew Smith
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C
om quase 5,7 milhões de usuários por dia, 
o sistema de metrô de Nova York, NY, 
EUA não pode se dar ao luxo de parar. No 
entanto, é precisamente o que aconteceu 
há cinco anos, quando o furacão Sandy 

inundou túneis e encerrou os serviços por dias.
Determinado a garantir que o sistema de metrô 

nunca fique inundado novamente, a cidade lançou um 
programa maciço de mitigação de enchentes. A iniciativa 
inclui um projeto de USD 477 milhões para atualizar 
estações e reconstruir o túnel para uma linha de trem 
de Manhattan para Brooklyn sob o East River, uma das 
rotas mais movimentadas da cidade e que sofreu alguns 
dos maiores danos da Sandy. A construção começou em 
janeiro de 2019, e o projeto está previsto para conclusão 
no segundo semestre de 2020.

MUDANÇA DE ROTA
Elaborar um plano viável para reabilitar o túnel e a es-
tação não era um processo direto, disse Nasim Mogha-
ddasi, PhD, PMP, engenheiro supervisor da empresa de 
engenharia WSP, Nova York. A WSP ganhou o contrato 
de engenharia para o projeto de atualização. Construir 
um túnel inteiramente novo teria sido significativamente 
mais caro e demorado do que reabilitar o túnel existente. 
A equipe do Dr. Moghaddasi forneceu um projeto para 
reconstruir quilômetros de dutos corroídos que conti-
nham tubulações elétricas e de comunicação, reforçar 
as deficiências estruturais e instalar novas escadas e 
elevadores para acomodar todos os passageiros.

Mas para entregar o projeto de forma segura e eficien-
te, o patrocinador do projeto, a Metropolitan Transpor-

tation Authority (MTA), terá que desligar uma seção do 
túnel por mais de um ano. A linha transporta cerca de 
300 mil passageiros todos os dias, então a MTA está 
motivada a concluir o projeto o mais rápido possível. 
Embora o cronograma original fosse de 18 meses, a MTA 
dará aos empreiteiros USD 15 milhões para completar os 
reparos em 15 meses. A MTA também planeja fornecer 
opções alternativas de transporte público durante a 
desativação, incluindo serviços extra de ônibus e balsa, 
para mitigar o impacto aos viajantes.

A MTA também pesquisou um plano alternativo que 
exigiria apenas uma desativação parcial do túnel para que 
os trens pudessem operar em um lado do túnel enquanto 
os reparos eram feitos no outro. Mas o Dr. Moghaddasi 
disse que essa opção foi considerada mais cara, com 
tempo de construção substancialmente mais longo e mais 
riscos de segurança para passageiros e empreiteiros.

VALE O RISCO
A MTA precisará manter os passageiros e os trabalha-
dores seguros durante a construção, e garantir que o 
projeto atinja todos os objetivos. A equipe de projeto do 
Dr. Moghaddasi colaborou com a MTA em uma série de 
oficinas para identificar todos os riscos potenciais e criar 
planos de mitigação. Entre os itens de risco identificados 
estavam o deslocamento de serviços públicos, a obten-
ção de acordos oportunos com as partes interessadas e a 
garantia da segurança do local durante a construção.

Outro desafio: os padrões e códigos de design estão 
sendo atualizados continuamente pelas organizações 
federais, estaduais e municipais para contabilizar os 
dados obtidos com as últimas catástrofes naturais, bem 

como novas descobertas de pesquisa 
e tecnologia. Como sempre, o Dr. 
Moghaddasi e sua equipe tiveram 
que garantir que o plano usasse os 
códigos e padrões de projeto mais 
atualizados e também se comunicas-
sem estreitamente com o cliente so-
bre as recomendações de engenharia 
que funcionam melhor para cada 
projeto específico.

“Ter uma estreita comunicação 
com o cliente sobre a abordagem 
do projeto, as lições aprendidas 
em outros projetos, mapeamento 
de risco e planos de mitigação 
e fornecer recomendações de 
práticas recomendadas criam um 
ambiente para oferecer projetos de 
infraestrutura mais seguros e mais 
resilientes”, disse ela.

Uma equipe do projeto fechará temporariamente o serviço de metrô 
para que as inundações não causem problemas de longo prazo.

Visão em túnel

As inundações 
do furacão Sandy 
desativaram o sistema 
do metrô em Nova 
York, Nova York, EUA.
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Enquanto as lojas 
de alimentos 
mudam 
rapidamente, as 
equipes de projetos 
buscam oferecer 
o que os clientes 
desejam.

mudança
DE KATE ROCKWOOD

ILUSTRAÇÃO DE JOAN ALTURO

Fome de
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As grandes cadeias e as startups tecnológicas estão 
transformando a experiência de compra ao lançar 
projetos inovadores para expandir as capacidades 
on-line e implementar os sistemas de pagamento, 
finalização e entrega da próxima geração.

Meganegócios também estão acelerando o ritmo 
de mudança. Em agosto, a Amazon engolfou a Whole 
Foods por USD 13,7 bilhões, e rapidamente lançou um 
projeto para integrar mais de 1.000 itens de mercearia 
da cadeia em suas plataformas de compras on-line Ama-
zon.com, AmazonFresh, Prime Pantry e Prime Now.

Os consumidores estão com fome de mudança. Por 
exemplo, embora apenas 14 por cento dos consumido-
res encomendem mantimentos on-line hoje em dia, 30 
por cento estão dispostos a fazê-lo num futuro muito 
próximo, de acordo com um relatório global da Nielsen 
em 2017 (ver “Oportunidades on-line”, página 42).

Mas as equipes de projetos que buscam construir 

capacidades digitais devem navegar por desafios com-
plexos, disse o analista do setor de mercearias Phil 
Lempert, fundador, SupermarketGuru.com, Santa 
Monica, Califórnia, EUA. Mesmo projetos de desen-
volvimento de aplicativos aparentemente simples 
devem integrar uma série de sistemas de retaguarda, 
incluindo gerenciamento de estoque, bancos de dados 
demográficos de clientes e logística de entrega. Os 
profissionais de projetos encarregados de oferecer 
valor estão navegando em águas desconhecidas, com 
altas apostas e recompensas de alto potencial.

“Se a equipe pode pensar de forma diferente e estar 
disposta a cometer erros, pode se mover rapidamente 
e alcançar o sucesso”, disse Phil. “A habilidade é ser  
curioso e inovador”.

RÁPIDO E FRESCO
Mesmo as equipes de projeto das empresas mais inova-
doras entendem que há muitas dobras a alisar para levar 
mantimentos até a porta da frente de um cliente. “A 
entrega ineficiente é o principal gargalo no crescimento 
do comércio eletrônico”, disse Henry Harris-Burland, 
vice-presidente de marketing da Starship Technologies, 

O setor de 
mercearias está 
criando estoques 
para o futuro digital. 
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Londres, Inglaterra. “Uma vez que essa restrição seja 
removida, teremos crescimento em toda a indústria”.

O Instacart, lançado em 2012, é um serviço de 
terceiros que permite aos clientes encomendar man-
timentos através de um aplicativo e pagá-los e rece-
bê-los de lojas locais que se associarem ao serviço. 
Embora o serviço tenha se expandido nos EUA e 
no Canadá este ano, a empresa ainda está focada na 
criação de eficiências que ajudem os empreiteiros que 
compram e entregam mantimentos no prazo certo.

Para outra empresa de entrega de mantimentos, a 
Shipt, criar o catálogo de compras on-line teve como 
objetivo lançar vários projetos intensivos em mão de 
obra, disse o fundador e CEO da empresa, Bill Smith, 
Birmingham, Alabama, EUA. “Quando fizemos o 
lançamento, o catálogo digital e os dados sobre o 
estoque de uma loja não existiam. Então, desenvolve-
mos esse banco de dados por conta própria”, disse ele.

A equipe do projeto teve que catalogar manual-
mente corredores de algumas mercearias em cada 
mercado, uma tarefa imensa, uma vez que a maioria 
das lojas possui pelo menos 40 mil produtos. “Está-
vamos mandando pessoas para as lojas apenas para 

USD 4 
trilhões
Vendas globais anuais  
de alimentos no varejo

6,1%
Aumento anual 
projetado nas vendas 
globais de mercearias 
até 2020

USD 48 
bilhões
Vendas globais de 
mantimentos on-line em 
2016, um aumento de 
15% em relação ao ano 
anterior

USD 150 
bilhões
Vendas globais de 
mercearias on-line 
projetadas até 2025: 9 
por cento do mercado 

USD 1,5 
bilhão
Montante de capital 
de risco captado 
por 65 startups de 
tecnologia nos últimos 
cinco anos para 
financiar projetos de 
mercearias aproveitando 
inteligência artificial, 
chatbots, realidade 
virtual e displays 
interativos.

Fontes: Departamento de 
Agricultura dos EUA, 2017; Dun & 
Bradstreet First Research, 2017; 
Kantar Worldpanel, 2016; CB 
Insights, 2017

Crescimento 
das mercearias

tirar fotos de itens”, disse Bill. “O investimento em 
tecnologia por trás desses projetos foi grande, mas o 
investimento em mão de obra foi realmente enorme”.

Agora a Shipt adota uma abordagem mais cola-
borativa, formalmente se associando a empresas de 
mantimentos para ter acesso mais fácil aos dados 
de seus estoques. (Em dezembro, a varejista Target 
anunciou que compraria a Shipt, embora a empresa 
de entregas continue a operar de forma indepen-
dente e buscar negócios com outros varejistas). Esse 
esforço compartilhado ajuda a reduzir os custos tra-
balhistas e os orçamentos dos projetos. E também 
há um benefício para os clientes. “A experiência do 
consumidor fica melhor, porque podemos compar-
tilhar preços e dados atualizados diretamente da 
mercearia”, disse ele.

DEMANDAS DE ENTREGA
A próxima fronteira para todas as mercearias é imple-
mentar novos métodos de entrega. Mas sejam drones 
ou robôs, esses projetos de inovação não podem 
ganhar velocidade máxima até que as equipes de 
projeto classifiquem todos os requisitos e riscos. Por 
exemplo, embora a Amazon tenha concluído seu pri-
meiro projeto piloto público 
para entrega por drones em 
março, pode demorar anos 
antes que haja uma ampla 
implantação nos EUA. A 
empresa aguarda regras 
finais da Administração 
Federal de Aviação dos EUA 
para operações comerciais de 
drones em áreas urbanas.

No Reino Unido, a Star-
ship Technologies está se 
associando a mercearias 
para executar projetos piloto 
testando robôs autônomos 
que podem entregar man-
timentos em 30 minutos ou 
menos, a casas dentro de 
um raio de 3 quilômetros 
de uma loja. Os robôs são 
pequenos o suficiente para transitar em calçadas, 
reduzindo o tempo de transporte em áreas urbanas 
em que o tráfego de rua está congestionado.

“Estamos testando projetos em várias cidades ao 
redor do mundo e fazendo parcerias com mercea-
rias, restaurantes e lojas”, disse Henry. “Diferentes 
cidades têm diferentes complexidades. Por exemplo, 
as leis de trânsito nos EUA são diferentes das do 

“Se a equipe 
pode pensar 
de forma 
diferente e 
estar disposta a 
cometer erros, 
pode se mover 
rapidamente 
e alcançar o 
sucesso”.
— Phil Lempert, 
SupermarketGuru.com, Santa 
Monica, Califórnia, EUA
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Reino Unido e diferentes países têm diferentes hábi-
tos de clientes e expectativas de entrega”.

A equipe do projeto da Starship teve que projetar 
o robô com câmeras e sensores suficientes para se 
desviar de pedestres e buracos, atravessar ruas e 
quebra-molas e viajar a uma velocidade que garan-
tisse segurança e entrega rápida. O robô acabado 
move-se a cerca de 6,4 quilômetros por hora.

Mas Phil tem uma consciência clara sobre a extensão 
dos benefícios desses projetos. Em última análise, disse 
ele, as equipes precisam adaptar as opções de entrega 
ao ambiente residencial de um consumidor. “Em áreas 
urbanas densas com tráfego intenso, um robô de calçada 
pode ser interessante; se a pessoa morar no 25º andar de 
um arranha-céu, e um drone puder voar até a sua janela, 
isso é muito legal”, disse ele. “Mas isso é válido para talvez 
20 cidades ao redor do mundo. Robôs e drones não serão 
tão atraentes para pessoas que morem nos subúrbios”.

CORREDORES DE INOVAÇÃO
O comércio eletrônico não é o único foco de pro-
jetos de mercearias de próxima geração. Organiza-
ções de todos os tamanhos estão reforçando seus 
portfólios de tecnologia para tornar a experiência 
na loja tão objetiva e personalizada quanto possível. 

O portfólio focado no futuro para a cadeia norte ame-
ricana Kroger inclui um sistema que monitora o tráfego 
do cliente e usa algoritmos de dados para garantir que 
cada loja tenha um número adequado de caixas traba-
lhando a cada momento. A empresa também lançou um 
projeto piloto em 14 lojas em que as prateleiras eram car-
regadas de sensores reconhecem os compradores através 
de seus smartphones e oferecem opções personalizadas 

de produtos e promoções. Essa tecnologia pode ajudar 
a destacar os produtos sem amendoim para um consu-
midor com alergia alimentar ou detectar um cereal que 
aparece na lista de compras do comprador, por exemplo. 

Na mercearia de comércio eletrônico chinesa Yihao-
dian, os consumidores querem ter acesso a produ-
tos americanos e europeus, disse 
En-Zhi Tai, diretor de tecnologia de 
serviço de plataforma, Yihaodian, 
Xangai, China. Embora seja um 
desafio obter esses produtos, tam-
bém há um obstáculo tecnológico 
a superar em relação à previsão e 
recomendação de novos produtos 
aos clientes.

É por isso que En-Zhi está 
supervisionando um projeto para 
integrar o poderoso sistema de 
dados de produtos da Walmart. 
O projeto dará acesso à Yihao-
dian ao histórico de compras e 
avaliações de produtos de clientes 
locais para que a empresa possa 
adaptar itens da loja às preferên-
cias do cliente. “São tantos dados, 
análises e preparações, mas agora 
podemos adivinhar quais produ-
tos os clientes vão querer”, disse ele.

LIBERANDO O FUTURO
Mercearias inteligentes e seus parceiros digitais 
também estão começando a alavancar a tecnologia 
da casa inteligente para lançar novos projetos. A 

Oportunidades  
on-line
O interesse em compras de 
mantimentos on-line ainda 
está em desenvolvimento 
em todo o mundo. Mais de 
metade dos clientes diz que 
compraram mantimentos 
on-line ou que talvez o 
façam no futuro:

44% preferem comprar 
em uma loja física e não 
considerará comprar 
on-line

30% atualmente não 
estão comprando on-line, 
mas talvez o faça num 
futuro próximo

14% atualmente  
compram on-line 
regularmente

11% compraram on-
line no passado, mas não 
recentemente

Proporção de pessoas 
que dizem comprar 
regularmente mantimentos 
on-line, por região:

22% Ásia-Pa-
cífico

6% América 
Latina

5% Europa

4% América 
do Norte

4% Oriente 
Médio e África

Fonte: The Nielsen Company, 2017

“São tantos 
dados, 
análises e 
preparações, 
mas agora 
podemos 
adivinhar 
quais 
produtos os 
clientes vão 
querer”.
— En-Zhi Tai, Yihaodian, 
Xangai, China

“A entrega ineficiente é o principal 
gargalo no crescimento do 

comércio eletrônico de mercearias”.
— Henry Harris-Burland, Starship Technologies, Londres, Inglaterra

Robô de entrega 
da Starship 

Technologies

A Shipt recebe e 
entrega encomendas 
de mantimentos 
on-line.
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Walmart e a August, empresa de tecnologia de casa 
inteligente, lançaram um programa piloto no ano 
passado que permite que os funcionários da Wal-
mart entregassem compras diretamente na cozinha 
de um cliente. Os funcionários de entrega entram 
por meio de um código único em casas que usam 
o sistema de segurança inteligente da August. Um 
cliente poderia pedir mantimentos num um aplica-
tivo no seu trabalho e encontrar tudo na geladeira ou 
na despensa quando ele chegar em casa.

A Shipt acaba de lançar uma nova joint-venture 
com um fabricante de dispositivos que permitiria que 
os compradores digitalizassem um item em casa para 
adicioná-lo ao seu próximo pedido à Shipt. “Distribuiría-
mos o dispositivo e o integraríamos aos nossos pedidos”, 
disse Bill. “Se um cliente digitalizar um item ao qual não 
temos acesso, substituímos por um correspondente”.

Essas capacidades tecnológicas podem se tornar o 
primeiro passo para compras de mantimentos, tor-
nando-se um foco para cozinhas ultra inteligentes. Por 
exemplo, sensores inteligentes dentro de uma gela-
deira determinariam quando você precisa de mais leite 
ou ovos e pode pedir automaticamente os itens para 
entrega. Projetos que fornecem essas tecnologias são a 
última fronteira na disrupção no mercado de supermer-
cados, disse Phil.

“A verdadeira revolução será quando geladeiras 
inteligentes e armários inteligentes reabastecerem 
automaticamente o que as famílias precisam”, disse 
ele. “A tecnologia está aqui. É apenas uma questão 
de quão rápido podemos conseguir que as empresas 
de eletrodomésticos e as empresas de armários se 
comuniquem de maneira inteligente”. PM

LOJAS VIRTUAIS
O desenvolvedor de 
software da Nova 
Zelândia, Lumaten, 
lançou no ano 
passado um projeto 
piloto que usa 
realidade virtual (RV) 
para ajudar os clientes 
a testarem o recurso 
de novos produtos de 
supermercado antes 
de serem introduzidos em lojas físicas. Os 
clientes de teste usam um fone de ouvido de 
RV e uma varinha para selecionar produtos 
e a tecnologia rastreia e documenta essas 
seleções.

ARMÁRIOS  
REFRIGERADOS 
A mercearia britânica 
Waitrose tem outra 
solução para aqueles 
que não gostam 
de longas filas de 
pagamento. Em 
setembro, a empresa 
lançou vários armários 
com temperatura 
controlada nos 
estacionamentos da Waitrose. O serviço permite 
que os clientes façam pedidos on-line e, em 
seguida, selecione um horário para coletar seus 
mantimentos em um armário, usando um código 
de segurança recebido por mensagem de texto.

INVENTÁRIO 
INTELIGENTE
A startup de compras 
on-line dos EUA 
Farmstead está 
usando inteligência 
artificial para 
gerenciar seu 
inventário e reduzir 
os custos, diminuindo 
os custos indiretos do 
produto. O sistema usa históricos de pedidos 
de clientes para determinar quais produtos 
e quanto de cada produto a empresa deve 
comprar.

Desejo pelo futuro
Os projetos de mercearias de alta tecnologia vão além dos 
pedidos on-line e dos novos métodos de entrega. 
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Equipes de software do 
governo estão adotando o ágil, 
e descartando estereótipos 
burocráticos.  
DE STEVE HENDERSHOT
RETRATOS DE NOAH WILMAN

 DOMÍNIO
PÚBLICO

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/fevereiro_2018/TrackLink.action?pageName=42&exitLink=https%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG


   FEVEREIRO DE 2018  PM NETWORK     43

Kimberly Hancher, Deep 
Water Point, Annapolis, 

Maryland, EUA



Os governos nacionais nos Estados Unidos, 
Reino Unido e Austrália adotaram diretrizes que 
endossam o ágil para projetos de software. Países 
que vão do Brasil a Singapura também estão pres-
sionando pela incorporação do ágil em mais de 
seus projetos de TI governamentais.

No Reino Unido, por exemplo, o Serviço Digital 
do Governo exige uma abordagem de usuário em 
primeiro lugar para todos os projetos de TI, em todas 
as agências governamentais. No ano passado, o órgão 
limitou a duração de todos os seus projetos a 11 
semanas: o escopo pode ser flex; o cronograma, não. 
A mudança nas práticas parece estar acelerando nos 
EUA: Os líderes do projeto dizem que 80 por cento 
dos principais projetos federais de TI são ágeis ou 
iterativos, apenas 10 por cento a mais que em 2011, 
de acordo com uma análise da Deloitte, em 2017. 
(As práticas de gerenciamento de projetos federais 
estão se tornando mais abrangentes também. O 
governo dos EUA está implementando a Lei de 
Melhoria e Responsabilidade de Gerenciamento 
de Programas, que foi endossada pelo PMI. 
Em dezembro de 2016, desenvolve padrões e 
diretrizes de gerenciamento de projetos e pro-
gramas para o governo dos EUA).

Os motivos da tendência do setor público 

s abordagens ágeis não são mais 
inimigos de estado. Seguindo a 
liderança do setor de tecnologia 
privada, os governos em todo o mundo 
estão finalmente adotando mudanças 
ao adotar o ágil como abordagem de 
entrega preferida. Embora a transição 
seja restrita principalmente aos 
projetos de software, a tendência é 
ajudar as agências governamentais 
a revolver sua reputação de serem 
paquidérmicas, incapazes de se 
adaptar às mudanças.
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em relação às práticas de entrega ágil são evidentes 
para os agilistas: Os projetos de software que usam 
ágil relatam maiores taxas de sucesso do que suas 
contrapartes que adotam a cascata, e o foco do ágil 
em quebrar grandes iniciativas em pequenos pedaços 
gerenciáveis   pode abordar a tendência para o rastre-
amento de custos e escopo que prejudicou muitos 
projetos de TI do governo. (Em 2004, por exemplo, o 
projeto de software do governo dos EUA durava em 
média nove anos e custava USD 144 milhões. Hoje em 
dia, dura oito meses e custa menos de USD 2 milhões).

No entanto, construir aplicativos governamentais 
apresenta desafios únicos que as empresas de tecno-
logia e os projetos “skunkworks” corporativos muitas 
vezes não enfrentam. Isso inclui requisitos regulatórios 
que consomem muito tempo, o que pode impedir o 
desejado ritmo rápido do ágil. Por exemplo, Kimberly 
Hancher, ex-CIO da Comissão de Igualdade de Opor-
tunidades de Emprego (EEOC) dos EUA, menciona 
uma lei norte americana exigindo que, a qualquer 
momento, uma agência federal atualize um formulário 
oficial, o documento estará sujeito a um processo de 
revisão em três etapas, que incluem 90 dias durante os 
quais o público pode comentar sobre a mudança.

“É muito demorado e difícil coordenar as com-
pilações do sistema”, disse Kimberly, hoje consul-
tora principal da Deep Water Point, Annapolis, 
Maryland, EUA. “É algo que poderia ter sentido 
quando todas as coleções de informações estavam 
em papel. Mas com um processo ágil, é totalmente 
oneroso”.

Outro desafio é o escopo. Os projetos governa-
mentais geralmente devem servir a uma ampla base 
de usuários (o público em geral), de modo que girar 
para uma solução de nicho não é uma opção.

“Ao contrário do setor privado, as equipes de proje-
tos governamentais não podem escolher um mercado 
específico nem optar por não atender a alguns seg-
mentos de mercado. Então, temos que nos certificar de 
que entendemos como projetar para todos os usuários 
relevantes, e tornar isso o foco da implementação de 
políticas e regulamentos”, disse Rebecca Piazza, dire-

tora executiva em exercício da 18F, Washington, D.C., 
EUA. A agência de serviços digitais de propriedade do 
governo dos EUA foi criada no início implantação do 
frustrado healthcare.gov do país, e trabalha com agên-
cias federais para usar o ágil em seus projetos de TI.

Até certo ponto, a tensão entre ágil e governo é 
saudável. Ninguém quer que cientistas de armas 
nucleares adotem a máxima do ágil “falhar rapi-
damente”, por exemplo. Mas a tendência comum 
dentro das agências governamentais de acreditar 
que regulamentos mais específicos e políticas mais 
prescritivas levem a melhores resultados é um pro-
blema, disse Kirk Rieckhoff, sócio, McKinsey & Co., 
Washington, D.C. Ele é coautor de um relatório de 
2017 sobre como as práticas ágeis 
podem beneficiar o governo. “Isso 
é completamente antitético para 
o desenvolvimento ágil”, disse ele. 
“Em vez de superdefinir o que pre-
cisa ser feito, deve-se permitir que a 
magia aconteça”.

Há sinais reais, no entanto, de 
que duas das maiores barreiras cul-
turais à adoção do ágil no governo 
(o enfoque do usuário e a ênfase na 
rápida geração e teste de software 
de trabalho) podem ser superados.

USUÁRIOS EM  
PRIMEIRO LUGAR 
Kimberly se converteu ao ágil recen-
temente quando viu uma oportuni-
dade de se afastar da cascata, na EEOC, em 2015. A 
agência estava iniciando um projeto para criar um 
portal on-line através do qual os empregadores acu-
sados   de discriminação poderiam trocar documentos 
e rastrear o status de seus casos. A equipe de 20 pes-
soas de Kimberly tinha apenas cinco membros com 
experiência no trabalho com projetos ágeis, então, 
sua primeira ordem de negócios foi o aprendizado. 
Toda a equipe fez três dias de treinamento ágil, e 
duas pessoas (o gerente de projeto e o desenvolvedor 

“As equipes de projetos do governo não podem 
escolher um mercado específico. ... Então, temos 
que nos assegurar de que entendemos como 
projetar para todos os usuários relevantes”.
— Rebecca Piazza, 18F, Washington, D.C., EUA

80%
Parcela de grandes projetos de TI 
federais nos EUA de abordagem 

ágil ou iterativa em 2017

10%
Parcela do mesmo tipo  

de projetos descritos como  
tal em 2011

Fonte: Deloitte Center for 
Government Insights, 2017
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principal) foram treinadas como mestres de scrum, 
facilitadores principais dos sprints de curto prazo que 
definem parcialmente o processo ágil. Além disso, 
Kimberly e o gerente do projeto visitaram outras 
agências governamentais que haviam implementado 
o ágil para observar seus processos.

“Foi uma surpresa para muitos de nós que costu-
mávamos nos concentrar em coisas como documen-
tação de requisitos e solicitações de mudança”, disse 
Kimberly. “A ênfase é mais colocada na criação de 
componentes utilizáveis   e em trabalhar em estreita 
colaboração com o dono do produto”.

Contudo, a curva de aprendizagem foi íngreme. 
Quando o projeto se iniciou, rapidamente ficou claro 
que um foco nos casos de uso do cliente represen-
tava uma nova maneira de pensar para desenvolve-
dores treinados em cascata.

“As agências governamentais tradicionalmente 
não se concentravam em clientes externos e os 
sistemas de projeto têm sido dolorosos porque os 
proprietários de produtos muitas vezes não têm uma 
boa ideia do que seus clientes realmente precisam”, 
disse Kimberly.

Então, sua equipe realizou sessões de grupos 
de discussão com representantes de empresas que 

PROCURA-SE AJUDA, 
E ENCONTRA-SE
As agências governamentais que tentam tornar as 
abordagens ágeis no novo padrão de entrega estão à 
procura de talentos em ágil. A boa notícia é que, pelo 
menos nos Estados Unidos, atrair agilistas para o setor 
público não é um problema.

“Temos muito mais profissionais qualificados se 
candidatando do que vagas a serem preenchidas”, 
disse Rebecca Piazza, diretora executiva da agência de 
serviços digitais dos Estados Unidos 18F, Washington, 
D.C., EUA. “Há um alto nível de entusiasmo em trazer 
o trabalho ágil ao governo”.

O ex-diretor de informação da Equal Opportunity 
Employment Commission dos EUA, Kimberly Hancher, 
Annapolis, Maryland, EUA, concorda, acrescentando 
que as implementações ágeis funcionam melhor com 
as novas equipes de projetos. Reorientar uma equipe 
existente é mais desafiador. Isso ajuda a semear o grupo 
com alguns recém-chegados que trazem conhecimentos 
e entusiasmo ágeis, de modo que seu zelo se espalha 
para os funcionários que podem estar mais acostumados 
a cascata. A mudança para ágil, disse Kimberly, é “difícil 
para os profissionais de desenvolvimento de software 
que preferem trabalhar de forma independente. Se você 
não gosta de diálogo, compartilhamento e transparência, 
então não vai gostar de trabalhar em uma equipe ágil”.

Você precisa ter pessoas que 
usam o sistema dia sim, dia 
não, dizendo em linguagem 
simples o que funciona bem e 
o que não funciona bem”. 
— Kimberly Hancher

“Há um alto 
nível de 

entusiasmo 
em trazer o 

trabalho ágil 
ao governo”.

— Rebecca Piazza

Kimberly Hancher, no centro, 
com membros da equipe
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interagem com a EEOC. Foi um movimento ágil 
clássico, mas causou apreensão dentro da agência.

“Havia muita preocupação quanto ao envolvi-
mento desses usuários finais, mas precisávamos 
deles para dar um feedback direto e honesto. Você 
precisa ter pessoas que usam o sistema dia sim, dia 
não, dizendo em linguagem simples o que funciona 
bem e o que não funciona bem ”, disse Kimberly.

A qualidade do feedback, e as melhorias resultantes, 
logo converteu os céticos. Os participantes em um 
grupo de discussão, por exemplo, expressaram a pre-
ocupação de que o sistema enviasse notificações por 
e-mail apenas para o endereço do remetente. Eles suge-
riram uma mudança simples: encaminhar notificações 
por e-mail para vários endereços na empresa em vez de 
para um único funcionário, que pode perder a mensa-
gem se estiver doente, de férias ou saído da empresa.

TESTAR, TESTAR, TESTAR
Quando a National Blood Authority (NBA) da Aus-
trália decidiu atualizar seu software proprietário, o 
BloodNet, usado para rastrear e distribuir sangue 
através do sistema de saúde do país, sua liderança 
estava determinada a usar abordagens ágeis. A 
agência queria alinhar suas práticas de entrega 
com um impulso no sentido de maior agilidade nos 
principais projetos plurianuais de TI da Agência de 
Transformação Digital do governo australiano.  

Sprints de duas semanas, reuniões em pé e ite-
rações orientadas por feedback eram, todas, novas 
experiências para a equipe de desenvolvimento da 
NBA, pois desenvolveu uma nova versão do Blood-
Net. “O conceito de transformação digital e entrega 
ágil dentro da organização foi desafiador no início. 
No entanto, a mentalidade da equipe evoluiu ao 
longo do projeto”, disse Sabeshan (Shane) Sitham-
paranathan, vice-diretor de programa/diretor de 
programas, NBA, Canberra, Austrália. “Visto que 
agora estamos entregando o serviço aos nossos usu-
ários finais, a entrega centrada no usuário é parte 
fundamental do nosso trabalho”.

Dirigido pelo Sabeshan, a equipe realizou 
pesquisa de usuários em 39 hospitais e laboratórios, 
em nove cidades. Quando chegou a um protótipo 
funcionando em seus escritórios em Canberra, 
convidou 30 usuários de todo o país a vir testar o 
produto. Os seus feedbacks levaram a modificações 
na forma como o sistema lida com a documentação 

relacionada ao atendimento dos pedidos. Em 
outro teste, a NBA colocou telas de monitor de 
55 polegadas em laboratórios selecionados para 
ver se tornavam o sistema mais fácil de usar. E 
tornaram, hoje as telas são padrão. A nova versão 
do BloodNet está atualmente em versão beta de 
teste. Aproximadamente 28.000 litros de sangue são 
pedidos e rastreados pela plataforma a cada mês. O 
sistema já está reduzindo o desperdício com sangue 
em milhões de dólares por ano.

“É perfeitamente possível que as agências gover-
namentais criem suas capacidades digitais”, disse 
Sabeshan. “Fazer isso exige trazer habilidades digi-
tais para o ambiente e treinar os funcionários exis-
tentes. É empolgante ver as equipes se adaptarem aos 
princípios, ferramentas e técnicas ágeis”.

TUDO OU NADA
O projeto BloodNet mostra que uma equipe pode 
implementar o ágil com sucesso, mesmo uma equipe 
que dependa principalmente em práticas de entrega 
de cascata. Mas muitos defensores do ágil se preocu-
pam com a possibilidade de as agências governamen-
tais incorporarem apenas pedaços do ágil dentro de 
uma estrutura de cascata maior: um modelo híbrido 
que Rebecca chama de “queda d’ágil” e diz que 
poderia inibir a eficácia do ágil. A preocupação dos 
agilistas é de os projetos estagnarem como resultado 
de uma implementação sem firmeza, e o próprio ágil 
ser considerado culpado.

“O ágil é uma mudança substancial e sutil na forma 
como se pensa em fazer as coisas. É uma mudança orga-
nizacional, não apenas uma mudança de gerenciamento 
de projetos ”, disse Justin Warren, diretor-gerente da 
consultoria de TI PivotNine, Melbourne, Austrália.

Esse híbrido “queda d’ágil” é “frustrantemente 
comum”, disse Rob Rees, chefe de operações da con-
sultoria Box UK, Londres, Inglaterra. “Há desafios 
estruturais e culturais que devem ser abordados 
para promover grandes mudanças”.

A boa notícia é que as mudanças organizacionais 
e culturais são inteiramente possíveis, as abordagens 
governamentais e ágeis não estão intrinsecamente em 
desacordo umas com as outras. Se o ágil pode demons-
trar sua eficácia, como já ocorreu em muitas agências, a 
adoção genuína deve continuar ganhando força.

“Muitas barreiras à mudança são autoinfligidas e 
podem ser eliminadas”, disse Kirk. PM

“O ágil é uma 
mudança 
substancial e 
sutil na forma 
como se pensa 
em fazer as 
coisas. É uma 
mudança 
organizacional”. 
— Justin Warren, PivotNine, 
Melbourne, Austrália
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Vista para o
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Vista para o
Nem todos podem 

mergulhar na Grande 
Barreira de Corais da 

Austrália. Uma equipe 
de projeto de aquários 

está oferecendo a 
experiência mais 

próxima disso.
DE NOVID PARSI

marmar



50     PM NETWORK  FEVEREIRO DE 2018  PMI.ORG

Amudança climática está destruindo partes da Grande 
Barreira de Corais da Austrália, o maior sistema de 
recifes do mundo. Enquanto outras iniciativas estão 
tentando preservar essa maravilha natural, um novo 
aquário na costa norte do país foi construído para 
aqueles que nunca exploraram o recife.

O Cairns Aquarium foi concluído em setem-
bro, impulsionado pelos cofundadores e codiretores 
Daniel Leipnik e Andrew Preston. Quando eles visi-
taram a Grande Barreira de Corais durante as férias 
de 2011, perceberam que muitos turistas em Cairns, 
considerada a cidade de entrada para o recife, só 
ficavam na praia. Construir o aquário tornaria mais 
fácil para esses turistas, ou aqueles com medo de 
mergulhar, entender a beleza e o significado do recife.

“Queríamos oferecer às pessoas a oportunidade de 
experimentar e interagir com as criaturas e os habitats 

da Grande Barreira de Corais e da floresta úmida adja-
cente, para que pudessem ter uma maior apreciação do 
mundo natural que nos rodeia”, disse Daniel, CEO, Cairns 
Aquarium, Cairns, Austrália. “Queríamos encapsular as 
experiências de ecoturismo na região em uma instalação”.

Mas completar o projeto de seis anos e USD 54 
milhões dentro do orçamento e do cronograma 
tornou-se um mergulho profundo para Daniel 
Leipnik, Andrew Preston e Andrew Hearn, diretor 
operacional e gerente de projetos, Cairns Aquarium. 
Eles tiveram que forçar a equipe do projeto a cumprir 
requisitos rigorosos para proteger os 15 mil animais, 
peixes, plantas e outros organismos do aquário de 
7.800 metros quadrados. A equipe também teve que 
gerenciar materiais e exibir fornecedores de vários 
países, tudo isso cumprindo prazos frequentes 
durante cada fase.

“Queríamos 
encapsular as 
experiências de 
ecoturismo na 
região em uma 
instalação”.
— Daniel Leipnik, Cairns 
Aquarium, Cairns, Austrália
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Mergulho 
profundo
2011: O projeto do Cairns 
Aquarium é lançado.

2012: Business case e 
estudos de viabilidade 
econômica concluídos

2013: Terreno municipal 
comprado

2014: A equipe do projeto 
compila uma lista de vida 
aquática a ser exibida; 
planos de projeto e 
engenharia concluídos.

2015: O financiamento 
final do projeto é 
assegurado e a construção 
primária começa

2016: A equipe 
encomenda estruturas 
de exibição e sistemas 
de filtragem de água 
de fornecedores 
internacionais.

Setembro de 2017:  
O aquário é aberto.

Seleção de espécies

A equipe de projeto sabia que os peixes e 
outras criaturas do mar seriam as estrelas 
do show. Assim, a equipe de Daniel pri-

meiro criou um documento que listava as espécies 
que queria exibir. Em seguida, ele colaborou de perto 
com a organização local que forneceria os animais, a 
Cairns Marine, para refinar todos os requisitos.

As espécies tinham de ser fáceis de encontrar, intera-
gir bem com outros animais em cativeiro e ter um histó-

rico de sucesso de viver em outros aquários importantes. 
Finalizar a lista de espécies exigiu flexibilidade.

“Não poderíamos apenas mandar uma lista de 
compras e receber o que queríamos”, disse Daniel. 

Por exemplo, embora sua equipe quisesse um 
cardume de peixinhos com listras diagonais, 
onipresentes nas imagens da Grande Barreira de 
Corais, a Cairns Marine informou que aquele peixe 
inteligente era muito difícil de pegar.

Vender a ideia

Garantir (e concluir) o financiamento 
para o lançamento do projeto exigiu que 
Daniel e Andrew construíssem um sólido 

business case. Um plano de negócios de 300 páginas 
foi o resultado de pesquisas de mercado formais e 
trabalho com consultores do Australian Institute for 
Commercialization e da PwC. Ao final de 2011, eles 
reuniram informações suficientes para concluir que o 
aquário atrairia 720 mil visitantes por ano, o que ajudou 
a justificar o projeto e atrair financiamento.

Embora a equipe tenha concluído o projeto do 
aquário e obtido todas as aprovações e licenças em 2014, 
só no ano seguinte Daniel e Andrew asseguraram todo 
o financiamento do projeto. Incluía um empréstimo 
de USD  32 milhões da empresa de investimento 
australiana FIIG Securities e da empresa de private 
equity MH Carnegie & Co., bem como financiamento 
de agências governamentais locais, estaduais e federais.
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Nado sincronizado

O momento da chegada dos peixes e orga-
nismos aquáticos ao local do projeto 
era uma questão sensível. Se chegassem 

muito cedo, a equipe precisaria gastar mais fundos 
e recursos para mantê-los e alimentá-los. Se eles 
chegassem tarde demais, não teriam tempo de se 
adaptar aos novos ambientes. A Cairns Marine 
ajudou a equipe a identificar os peixes mais difíceis 
de capturar e que precisavam ser obtidos antes, e as 
espécies mais facilmente disponíveis, que poderiam 
ser deixadas para mais perto do dia da abertura.

Toda a água, incluindo os 1,8 milhão de litros para a 
maior exposição do aquário (a Oceanarium), tinha de 
estar no local cinco semanas antes da abertura para 

que a quantidade certa de bactérias purificadoras de 
água pudesse crescer. Metade da água era proveniente 
do mar, mas o aquário também precisava criar sua 
própria água salgada para o abastecimento de reserva. 
Então, a equipe do projeto encomendou 60 toneladas 
de sal do Mar Vermelho, de um fornecedor em Israel.

Para garantir os horários de chegada ideais para 
todos os animais e suprimentos, Andrew Hearn 
criou um gráfico de Gantt e trabalhou retroativa-
mente, a partir da data de término, e incorporando 
uma contingência de dois meses. “Estipulamos tudo 
com nossos fornecedores para que eles estivessem 
em uma posição de espera e prontos para agir 
quando déssemos o sinal”, disse ele.

TALENTO EM DESTAQUE
Andrew 
Hearn, Diretor 
operacional 
e gerente de 
projeto, Cairns 
Aquarium

Localização:  Cairns, 
Austrália

Experiência: 13 anos

Outros projetos 
notáveis:
■ Greater Cleveland 
Aquarium, em Cleveland, 
Ohio, EUA, que abriu em 
2012. Andrew Hearn atuou 
como gerente de projeto.

■ Renovação do Dubai 
Aquarium e Underwater 
Zoo, concluída em 2015. 
Andrew Hearn serviu como 
representante do dono.

Lições aprendidas na 
carreira: “Com todos os 
itens de longo prazo sendo 
críticos para a conclusão bem 
sucedida e oportuna de um 
projeto, é importante alocar 
intervalos de contingência 
adicionais. Além disso, 
verifique cuidadosamente 
todas as referências dos 
fornecedores e o histórico de 
entrega dos resultados antes 
de adjudicar contratos”.
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Confortos para os animais

O controle climático foi um desafio sério para a 
equipe do aquário assegurar que as pessoas e 
as criaturas do mar se sentissem confortáveis.

A equipe estava preocupada com quanto do ar 
quente tropical de Cairns se infiltraria no prédio 

Controle remoto

Com 71 exposições representando 10 ecos-
sistemas do norte de Queensland, o aquá-
rio tinha uma ampla representatividade. 

O amplo escopo do projeto levou a equipe a atra-
vessar fronteiras para adquirir alguns materiais e 
encontrar empreiteiros. Por exemplo, um fabricante 
na China construiu muitas das exposições, uma 
organização dos EUA entregou o sistema de purifi-
cação e filtragem de água e uma organização 
europeia forneceu os painéis de acrílico das 
exposições.

“Não são muitas organizações no mundo 
que podem fornecer suprimentos e exposi-
ções de aquários especializados, e a maioria 
tem capacidades de produção limitadas e 
prazos de entrega extremamente longos”, 
disse Andrew.

Para mitigar os riscos, a equipe enviou 
um inspetor a cada fornecedor para uma 
avaliação pré-entrega. O custo de viagens 
e recursos para as inspeções fazia parte do 
plano e do orçamento originais do projeto. 
Antes do envio, os fornecedores fizeram 
os ajustes necessários, com estimativas de 

custos adicionais já incluídos no orçamento.
Por exemplo, um inspetor descobriu que a exibi-

ção de crocodilos precisava de mais terra seca. Então, 
o fornecedor redesenhou e reconstruiu a exibição 
para fornecer aos crocodilos uma área maior acima 
da água. Sem a inspeção, o problema teria sido des-
coberto após a entrega, levando a atraso e aumento 
de custos.

quando os visitantes entrassem e saíssem. E sabia 
que o aquário seria coberto por 
pelo menos oito horas de sol 
direto todos os dias.

Assim, a equipe adquiriu metal 
branco ondulado que reflete cerca 
de 90 por cento dos raios sola-
res para cobrir o exterior do pré-
dio. No interior, o aquário gastou 
AUD 600.000 com luzes de LED 
e instalação. Embora as luzes de 
LED custem cerca de três vezes 
mais do que a iluminação tradi-
cional, elas geram menos calor.

“Nos concentramos na seleção 
de dispositivos, equipamentos e tecnologia para reduzir o 
consumo de energia e o consumo de água”, disse Daniel. 
“E escolhemos materiais externos para mitigar o acúmulo 
de calor dentro do prédio para que pudéssemos reduzir o 
custo de energia para operar o ar condicionado”. PM

“Nos 
concentramos 
na seleção de 
dispositivos, 
equipamentos 
e tecnologia 
para reduzir o 
consumo de 
energia e de 
água”.
— Daniel Leipnik

Exposição de crocodilos 
Cairns Aquarium
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O principal distrito comercial 
da Cidade do México, México
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Alçando 
voo

DESTAQUE NO MÉXICO

À medida que a economia do país se diversifica, 
os profissionais de projeto estão intensificando 

sua ação para ajudar a gerenciar a mudança.
DE AMBREEN ALI



O México está ganhando veloci-
dade. Depois de anos de liberali-
zação da economia, o governo do 
país está recebendo organizações 
de todo o mundo para apoiar 

projetos de grande porte e estimular o crescimento.  
Um exemplo primoroso: a parceria público-pri-

vada de USD 7 bilhões para construir uma rede 4G 
que abrangesse quase 
todo o país come-
çou no ano passado. 
Os principais patro-
cinadores incluem o 
Fundo China-México 
de USD 1,2 bilhão do 
governo chinês e o 
Morgan Stanley. Mas 
o governo do México 
está tentando impul-
sionar mais do que 

apenas infraestrutura: também está apoiando mui-

tos projetos do setor privado. Por exemplo, con-
cedeu mais de 450 licenças de mineração entre 
setembro de 2016 e junho de 2017. Cerca de USD 5,5 
bilhões em investimentos no setor no ano passado 
representam um aumento de 47,5% em relação a 
2016. E o governo esperava injetar cerca de USD 1 
bilhão na crescente cena tecnológica do país a partir 
de 2014 até este ano, ajudando os empreendedores a 
levantar startups e seus projetos.

Anos atrás, a incerteza sobre o relacionamento do 
México com seu grande vizinho do norte poderia ter 
atenuado o crescimento econômico. Mas não hoje: 
apesar do futuro nublado do Acordo de Livre Comércio 
da América do Norte, a taxa de crescimento do PIB do 
México deverá chegar a 3% em 2018. O país também 
está no ritmo para se tornar a sétima maior economia 
do mundo em 2050, saindo do 11º lugar, em 2016.

Yubitza Lara, gerente de projeto de TI do Inter-
Continental Hotels Group, em Guadalajara, disse que 
a economia globalizada do México dá aos seus profis-
sionais de projeto a chance de demonstrar sua habi-

“Há poucas 
pessoas 
que têm 
treinamento 
formal em 
gerenciamento 
de projetos”.
— Leonardo Martínez, PMP, 
Retail Consult, Cidade do México

O escritório da empresa 
de tecnologia Wizeline 
Inc., em Guadalajara, 
México 
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lidade única ao mundo. “Temos a oportunidade de 
mostrar nosso potencial enquanto trabalhamos em 
equipes globais”, disse ela. “Aprendemos a ser adap-
táveis   e temos habilidades para resolver problemas”.

Com a aceleração da mudança e os portfólios de 
projetos em expansão em muitos setores, mais organi-
zações estão percebendo a necessidade de formalizar 
práticas de gerenciamento de projetos para garantir que 
os benefícios sejam realizados. Esta é uma mudança 
bem-vinda, disse Zacil González, gerente sênior de 
projeto, Televisa, Cidade do México. Os processos de 
entrega formal são relativamente novos, os projetos têm 
sido “tradicionalmente iniciados sem muito planeja-
mento nem conhecimento sobre escopo, orçamento ou 
melhores práticas recomendadas de projeto”, disse ela.

REPRESENTANTE DE ALTA TECNOLOGIA
Setores há muito dominados por organizações con-
troladas pelo Estado se abriram para participantes 
privados neste século. Essas indústrias variam de 
mineração a energia e telecomunicações. Mas o 

População (2016)

127,5 
milhões 
Tamanho

2 milhões de 
quilômetros 
quadrados

PIB (2016)

USD 1,1 
trilhão 
Taxa de crescimento do PIB 
(2016)

2,3%
Previsão de crescimento do PIB 
(2018)

2,2% 
Indústrias primárias

Mineração, 
alimentos e 
bebidas, petróleo, 
produtos químicos, 
ferro e aço, turismo

Renda nacional bruta per capita 
(2016)

USD 9.040  
Fontes: Bank of Mexico, CIA World Factbook, The 
World Bank 

México  
em resumo

“Temos a 
oportunidade 
de mostrar 
nosso 
potencial 
enquanto 
trabalhamos 
em equipes 
globais”. 
— Yubitza Lara, 
InterContinental Hotels 
Group, Guadalajara



cenário do projetos do México também foi trans-
formado pelo aumento das tecnologias digitais. A 
indústria tecnológica do país explodiu nas últimas 
décadas, alimentada em parte pela proximidade dos 
gigantes da indústria situados ao norte, na Califór-
nia, EUA.

Em Guadalajara, a capital do estado de Jalisco, os 
capitalistas de risco dos EUA veem os ingredientes 
de um Vale do Silício mexicano e direcionaram 
USD 120 milhões para startups na cidade, desde 
2014. Gigantes da tecnologia, como IBM, Intel, HP, 
Oracle e Dell, estabeleceram postos avançados lá, 
e o estado exporta USD 21 bilhões anualmente em 
produtos e serviços de tecnologia. 

Um projeto anunciado em 2016 promete aumen-
tar ainda mais as fortunas tecnológicas de Jalisco. 
A fabricante de eletrônicos com sede nos EUA, 
Sanmina, está executando uma expansão de USD 
48 milhões em Jalisco para fornecer tecnologia aos 
clientes das indústrias telecomunicações e automo-
tiva. Como muitas outras organizações multinacio-
nais de tecnologia que fazem negócios no México, a 

Sanmina depende de um grupo de talentos tecnoló-
gicos para entregar projetos.

Mas o pool de profissionais de projetos do México, 
experiente no setor de TI, não é suficientemente 
profundo, disse Leonardo Martínez, PMP, gerente 
de projeto, Retail Consult, Cidade do México. “Há 
poucas pessoas que têm treinamento formal em 
gerenciamento de projetos”, disse Leonardo. 

E as organizações de tecnologia estão buscando 
mais que apenas habilidades difíceis dos gerentes 
de projeto. Liderança e comunicação estão em alta 
demanda, disse J. Miguel Madero M., PMP, gerente 
de projetos financeiros, IBM México, Guadalajara. 
Os gerentes de projetos com know-how técnico são 
mais fáceis de encontrar do que talentos capazes de 
supervisionar equipes ou trabalhar efetivamente 
com as partes interessadas e os clientes, disse ele. 
Profissionais de entrega ágil também são procura-
dos, J. Miguel disse que muitas organizações estão 
dispostas a ensinar essas habilidades no trabalho.

Um erro que J. Miguel vê frequentemente as orga-
nizações de tecnologia cometer é trazer os gerentes de 

Com base na 
necessidade de saber Perguntamos a profissionais de projeto: Quais habilidades de gerenciamento de projetos estão em demanda no México, hoje?

“Gerenciamento 
de crises e 
mitigação de 
riscos. Fatores 
externos, como 
o cumprimento 
dos interesses 

do governo local 
e da comunidade 
transmitidos através de 
solicitações de mudança 
súbita, exigem gerentes 
de projetos ágeis”.
— Ignacio Ortiz-Mendoza, PMP, gerente de 
projeto sênior, Pemex, Cidade do México

“Para mim, 
gerenciamento 
de risco e 
gerenciamento de 
mudanças são duas 
das habilidades 
mais importantes 

necessárias. É realmente 
desafiador implementar um 
projeto com uma visão de longo 
prazo, e ao mesmo tempo atacar 
formas tradicionais e às vezes 
corruptas de fazer as coisas”.
— Yunive Moreno Sánchez, gerente de projeto,  
Visor Urbano, Guadalajara

“Quando um 
conjunto mais 

amplo de pessoas 
contribui para 
os esforços de 
planejamento 

estratégico, 
podem melhorar 

a cultura 
corporativa em 

geral e fortalecer 
o apoio à 
entrega”. 

— Marisol Vera, Prudential Seguros 
México, Cidade do México
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Perguntamos a profissionais de projeto: Quais habilidades de gerenciamento de projetos estão em demanda no México, hoje?

“Os gerentes de projeto 
precisam aumentar seu 
conhecimento e habilidade 
para obter resultados e 
precisam fortalecer a cultura 
de planejamento de projetos”.
 — Marisol Vera, diretora de projetos, Prudential 
Seguros México, Cidade do México

“Agendamento, negociação, 
gerenciamento de riscos, 
resolução de problemas e 
abordagens de entrega ágeis”.
— Yubitza Lara, gerente de projetos de TI, 
InterContinental Hotels Group, Guadalajara 

Lei de limpeza

Yunive Moreno Sánchez acredita que o 
gerenciamento de projetos pode ajudar a 
inverter a maré de corrupção no México. (A 

Transparência Internacional classificou o México na 
123ª colocação entre 176 países em seu Índice Anual de 
Percepções de Corrupção, publicado no início do ano 
passado; quanto maior o número, maior a percepção 
de corrupção.) Yunive é uma gerente de projetos que 
lidera a implementação do Visor Urbano, iniciativa 
anticorrupção na cidade de Guadalajara, apoiada pela 
Bloomberg Philanthropies for Government Innovation. 
O projeto de USD 1 milhão visa esclarecer o processo 
pelo qual o governo municipal emite licenças de 
construção. Guadalajara cresceu rapidamente nos 
últimos anos, mas alguns projetos de construção não 
foram devidamente revisados: licenças de construção 
emitidas ilegalmente têm prevalecido, disse Yunive.

Mas os gerentes 
de projetos com 
altos padrões éticos 
podem fazer a 
diferença, evitando 
a corrupção em 
contratos e garantindo 
que os orçamentos 
sejam monitorados 
corretamente, disse 
ela. “Os princípios de 
gerenciamento de 
projetos permitem 
que você promova um 
ambiente anticorrupção 
e estabeleça regras e 
procedimentos claros 
a seguir para ter uma 
implementação de 
projeto limpa e bem-
sucedida”. 

Yunive disse que enfrentou resistência do 
governo ao tentar implementar mudanças. 
Ela tem o apoio do atual prefeito, o que ajuda 
a implementar sua agenda de mudanças. Ela 
fez questão de envolver as partes interessadas 
externas para que o projeto possa continuar 
depois que a próxima administração municipal 
assuma o cargo em setembro de 2018.

“Estamos comunicando o projeto às partes 
interessadas em toda a cidade para torná-las 
donos e parte integrante do projeto”, disse 
ela. O objetivo é aproveitar o forte apoio das 
organizações públicas e da sociedade civil para 
combater qualquer resistência política à mudança. 
“Queremos assegurar a continuidade do projeto 
além de qualquer mudança política futura”.

“Os princípios de 
gerenciamento de 
projetos permitem 
que você promova 
um ambiente 
anticorrupção e 
estabeleça regras 
e procedimentos 
claros a seguir 
para ter uma 
implementação 
limpa e bem-
sucedida”.
— Yunive Moreno Sánchez

A fabricante de aeronaves 
canadense, Bombardier 

Inc., em Querétaro, 
México
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projeto a bordo depois de a empresa fazer promessas 
pouco realistas relacionadas a escopo para um cliente. 
“Este é um grande desafio a se lidar”, disse ele. “Tento 
negociar com o cliente e me sentar com todas as partes 
interessadas, e criar um escopo de trabalho claro. Uma 
maneira de conseguir entrega sem percalços e garantir 
o sucesso é assegurar o envolvimento inicial do gerente 
do projeto nas fases de pré-venda ou proposta”.

LACUNA DE AUTORIDADE 
Algumas organizações no México não estão apro-
veitando o que os gerentes de projetos podem ofe-
recer, de acordo com Zacil, que trabalha no setor de 
mídia. Ao não capacitar os gerentes de projeto, estão 
criando problemas para si, disse ela: ela trabalhou em 
projetos onde há uma autoridade de gerenciamento 

muito limitada, tornando-a um facilitador de 
entrega de fato em vez de um gerente.

“Em organizações que não são baseadas em 
projetos, o líder funcional e as partes interessa-
das são considerados proprietários do projeto, 
e eles definem como será gerenciado. Só posso 
lhes dar conselhos e práticas recomendadas. Se 
eles não quiserem aceitar o conselho nem usar 
o conhecimento, o projeto pode ser um desas-
tre ”, disse ela. O que falta é uma autoridade 
clara dada aos gerentes de projeto para intervir 
se as coisas começarem a sair dos trilhos.

É por isso que os gerentes de projetos pre-
cisam educar colegas de trabalho e partes 
interessadas sobre o planejamento estratégico 
e os papéis de execução que podem desem-
penhar, disse Marisol Vera, diretora de proje-
tos da Prudential Seguros México, na Cidade 
do México. As organizações podem ajudar a 
melhorar a cultura do planejamento, estabele-
cendo papéis e prioridades claras, e garantindo 
que os membros da equipe tenham conheci-
mento e habilidades necessárias para cumprir 

suas responsabilidades, disse ela.
“Quando um conjunto mais amplo de pessoas 

contribui para os esforços de planejamento estra-
tégico, podem melhorar a cultura corporativa em 
geral e fortalecer o apoio à entrega”. PM

Cada vez 
mais energia

ENERGIA
As companhias de petróleo estrangeiras 
se reuniram para ganhar contratos para 
projetos de perfuração de águas profun-
das disponibilizados pelo governo, no 
final de 2016. As organizações mexicanas 
também estão explorando novas possi-
bilidades: a Cotemar investirá USD 200 
milhões em dois novos projetos de campo 
de petróleo onshore até o final do ano.

As energias renováveis   também estão 
na mistura. O México poderia ser o séti-
mo maior mercado de energia solar foto-
voltaica do mundo em 2021, de acordo 
com um relatório de 2017 da SolarPower 
Europe. Para ajudar a integrar as energias 
renováveis   à rede de energia do México, 
a General Electric planeja lançar cinco 
projetos de armazenamento em bateria, 
de escala de rede, de pelo menos USD 
25 milhões. 

“Em organizações 
que não são 

baseadas em 
projetos, o 

líder funcional 
e as partes 

interessadas são 
considerados 

proprietários do 
projeto, e eles 
definem como 

será gerenciado”.
— Zacil González, Televisa,  

Cidade do México

Representação artística do interior do novo 
aeroporto da Cidade do México, México

Planta Aura 
Solar I, em La 
Paz, México
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Cada vez 
mais energia

TURISMO
O ano passado foi um dos mais violentos do México, mas mul-
tidões de turistas continuam a chegar. Até outubro, cerca de 60 
projetos hoteleiros estavam em construção, com planos para au-
mentar a capacidade de turismo do país em mais de 9,8 mil quar-
tos. Em Mérida, capital do estado de Yucatán, um novo centro 
internacional de convenções inspirou um boom de construção: 
16 novos projetos hoteleiros estavam em obras em abril passado. 

Numa época em que outras economias da América Latina atingiram 
manchas ásperas, a cena de projetos do México está viva e bem.

TRANSPORTE
Não falta ambição no espaço de projetos de infraestrutura de transporte. Um 
projeto de USD 13,4 bilhões para a construção de um novo aeroporto inter-
nacional na Cidade do México está em execução, aumentando a capacidade 
do aeroporto da cidade em 50%. Com planejada para conclusão em 2020, 
o local tem 4.430 hectares na área leste da cidade e será o terceiro maior 
aeroporto do mundo.

A rede de transporte terrestre do país também está preparando uma 
arrancada: o projeto de trem intermunicipal Cidade do México-Toluca de USD 
2,2 bilhões promete reduzir os tempos de viagem entre os dois municípios 
de duas horas para 39 minutos para aproximadamente 230 mil passageiros 
diários. A rota está programada para abrir este ano.

Trem interurbano Cidade 
do México-Toluca

Representação artística do centro 
internacional de convenções em 
Mérida, México
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Valor do 
prêmio

O EGP de um gigante de seguros global ajuda 
o seu portfólio de TI a entregar benefícios claros. 

DE MATT SCHUR  RETRATOS DE JILLIAN CLARK

U
ma das maiores empresas do mundo sabia 
que tinha que melhorar.

Com clientes em mais de 40 países e mais 
de 57.000 funcionários, a MetLife é um dos 
principais jogadores do setor de seguros. Mas 

cinco anos atrás, a organização percebeu que seu portfólio 
de TI global de USD 500 milhões não estava atingindo seu 
potencial. Os projetos foram executados por várias unidades de 
negócios usando práticas não sistemáticas. A falta de processos 
de entrega consistentes tornou difícil avaliar o desempenho dos 
projetos e decidir quais projetos financiar.

Assim, a organização decidiu criar um escritório de geren-
ciamento de projetos (EGP) para trazer rigor e abordagens 
padronizadas para o portfólio.

“Precisávamos entender de forma holística as iniciativas que 
estávamos assumindo, como estavam os desempenhos, com 
o quê nosso orçamento era gasto e como fornecíamos valor”, 
disse Carol Andreu, vice-presidente do EGP, MetLife, Cary, 
Carolina do Norte, EUA.

PERFIL DO EGP
Estabelecido: 2013

Localização:  Cary, 
Carolina do Norte, 
EUA

Tamanho: 23 
funcionários em 
tempo integral

Valor do portfólio: 
USD 500 milhões

Valor médio 
do projeto: US$ 
400.000
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Da esquerda, Carol 
Andreu, Brian Bolt, 
Caroline Martinez, 
PMP, e James 
Stewart, PMP
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Os líderes do EGP tiveram 
seu trabalho definido sob 
medida para eles. O portfó-
lio de TI compreendia proje-
tos drasticamente diferentes: 
tudo, desde a implementação 
de uma plataforma global de 
gerenciamento de relaciona-
mento com clientes em toda 
a empresa até a implantação 

de atualizações internas de infraestrutura de e-mail 
nos Estados Unidos. Para entender como e onde o 
valor era entregue, o EGP buscou visões claras sobre 
o ciclo de vida completo de todos os projetos, estabe-
lecendo o cenário para um grande foco no business 
case e na percepção de benefícios.

“Ao ser capaz de medir cada projeto de forma consis-
tente, podemos entender o valor global do nosso portfó-
lio de uma perspectiva de benefícios difíceis e suaves, e 
priorizar melhor os projetos”, disse James Stewart, PMP, 
diretor de gerenciamento de portfólio, EG, MetLife.

CONSTRUIR O CASE
Antes do EGP, o processo de seleção de projetos 
de TI da MetLife tratava mais de tempo do que de 
mérito. Então, colocar os business cases no centro 
do processo era um foco importante do início do 
EGP. O objetivo era simples: dar aos executivos a 

informação certa para dar o sinal verde apenas aos 
projetos mais lucrativos.

“No passado, diferentes unidades de negócios 
recebiam financiamento para executar seus proje-
tos, mas nunca garantíamos que o dinheiro fosse 
gasto no lugar certo”, disse Carol.

Quando o EGP foi lançado em 2013, apenas 11 
por cento dos business cases para projetos e progra-
mas com mais de USD 500.000 foram examinados. 
Hoje, o EGP examina todos os business cases como 
parte de um processo de aprovação que examina o 
escopo e o orçamento planejados, o alinhamento 
estratégico e os benefícios pretendidos. Os membros 
da equipe do EGP pontuam iniciativas e comparti-
lham essa informação com líderes seniores.

“Ao decompor cada iniciativa solicitada em acio-
nadores de valores-chave e, em seguida, ajudar a 
direcionar a seleção de projetos, asseguramos que a 
MetLife esteja selecionando projetos que irão forne-
cer o máximo de valor e retorno”, disse James. 

O ROI é claro: o processo mais rigoroso de sele-
ção de projetos gerou mais de USD 125 milhões 
em aumento de receita e redução de custos desde o 
lançamento do EGP.

PADRÃO UNIVERSAL
Desde o início, o controle do EGP se estendeu muito 
além do processo de seleção. A organização pre-

“Seja entendendo como 
[nós do EGP] entregamos 
programas ou entendendo 
nossos gastos e trazendo 
dados para compartilhar 
com eles, nos tornamos 
um parceiro confiável”.
— Carol Andreu, MetLife
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cisava de uma imagem clara da saúde dos projetos 
e programas em andamento, em várias linhas de 
negócios, e diferentes abordagens de rastreamento 
de status e entrega eram obstáculos.

“Se você tiver vários processos em curso, terá pontos 
de vista inconsistentes sobre o portfólio”, disse James.

O EGP começou a alinhar os 250 gerentes de pro-
jetos e programas de TI da MetLife em torno de abor-
dagens padronizadas para gerenciamento de recursos, 
gerenciamento de partes interessadas e controle de 
saúde do projeto. O Um guia do conhecimento em 
gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®) foi um 
recurso ao qual recorremos durante este processo de 
mudança, mas para estabelecer uma base de conhe-
cimento compartilhada, o EGP também encoraja as 
pessoas a obter uma certificação Project Management 
Professional (PMP)®. A partir de 2016 até o primeiro 
trimestre de 2017, o número de gerentes de projetos de 
TI com certificação PMP® aumentou 11%.

“Ter um processo consistente e repetitivo em nos-
sas práticas de gerenciamento de projetos e em nosso 
treinamento ajuda a gerar uma execução de projeto 
melhor e mais eficiente”, disse Caroline Martinez, 
PMP, diretor de processo e efetividade, EGP, MetLife. 
“Isso nos ajuda a perceber os benefícios do projeto 
mais rápido e reduz nosso tempo total para a entrega”.

Para manter os altos executivos atualizados nos 
status de saúde de projetos e programas, o EGP 

Ao gosto do cliente
Quando se trata de abordagens de 
entrega, o EGP deixa espaço para cascata, 
ágil e qualquer combinação.

O escritório de gerenciamento de projetos 
(EGP) da MetLife coloca uma forte ênfase 
na execução padronizada. Mas isso não 
significa que os gerentes de projetos 
e programas não tenham flexibilidade 
quando se trata de abordagens de entrega. 
Os membros da equipe podem escolher o 
que acham melhor: ágil, cascata ou híbrido, 
disse Caroline Martinez, PMP, diretora de 
processo e eficácia, EGP, MetLife.

“A equipe deve escolher a abordagem 
de entrega que funcione melhor, 
especialmente porque os nossos clientes 
são diferentes entre si: pode ser um cliente 
de TI interno ou um cliente de negócios. A 
maioria dos nossos projetos são híbridos, 
uma combinação de cascata e ágil.

“Uma vez que uma equipe escolhe uma 
abordagem, e o EGP certamente pode 
ajudar com esse processo, pedimos que 
sigam processos repetitivos para que todos 
façam as coisas da mesma maneira. Se a 
equipe escolher cascata, há um processo 
que inclui divisão em fases e governança. 
Se a equipe escolher o ágil, há um processo 
de governança para que possamos medir 
o progresso e identificar onde pode haver 
necessidades de treinamento”.

“Ao ser capaz 
de medir 
cada projeto 
de forma 
consistente, 
podemos 
entender o 
valor global do 
nosso portfólio 
de uma 
perspectiva 
de benefícios 
difíceis e 
suaves, e 
priorizar 
melhor os 
projetos”.
— James Stewart, PMP,  
MetLife 
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também criou avaliações operacionais mensais. Para 
cada reunião, o EGP fornece aos executivos um sco-
recard detalhando as métricas-chave.

“As avaliações levam os executivos por toda a orga-
nização de TI, de finanças, de progresso de business 
cases e de entrega de projetos”, disse James. “Eles 
permitem que nossos executivos seniores entendam 
com maior profundidade exatamente onde estamos 
de uma perspectiva de desempenho do projeto e 
façamos perguntas ou forneçamos direção adicional”.

O processo permite decisões estratégicas, como 
cancelar um projeto problemático ou aumentar os 
recursos para manter outro no caminho certo, para 
garantir que o portfólio global da MetLife perma-
neça rentável. A função de monitoramento do EGP 
ajuda a tornar tudo isso possível.

“O gerenciamento de recursos permite aos executi-
vos tomar decisões de planejamento estratégico muito 
importantes”, disse Brian Bolt, diretor de planejamento 
e previsão, EGP, MetLife. “Isso nos permite saber exa-
tamente quem temos, onde estão e onde podem ser 
necessários para que nosso portfólio tenha sucesso”.

MEDIR O PULSO
Mas o EGP se esforça para evitar ser percebido 
apenas como um centro de comando e controle. 
Também serve em um papel de apoio, especialmente 
quando se trata de desenvolvimento de talentos.  

Juntamente com as certificações PMI motivado-

Economias estratégicas
A MetLife semeia as economias alcançadas pelas 
equipes de projetos de TI de volta ao negócio.

A equipe do escritório de gerenciamento de projetos 
(EGP) da MetLife e o negócio de tecnologia global 
que atende tem uma participação incomum no 
sucesso do portfólio de TI da organização. Cada dólar 
economizado através de práticas de entrega efi-
cientes oferece às equipes a oportunidade de lançar 
projetos para reinvestir o dinheiro de volta em novas 
plataformas e aplicações globais.

“As tecnologia envelhece e atualizações são 
necessárias”, disse Carol Andreu, vice-presidente da 
EGP, MetLife, Cary, Carolina do Norte, EUA. “Mas 
o negócio realmente quer gastar mais dólares em 
novas capacidades que irão aumentar as vendas”.

O fundo de reinvestimento permite que o braço 
de TI da MetLife financie projetos que de outra forma 
poderiam ficar no acostamento. É uma quantidade 
significativa de dinheiro: Nos últimos anos, cerca de 
USD 250 milhões (por ano) do fundo foram injeta-
dos em projetos. Como todos os outros projetos de 
TI, essas iniciativas devem seguir o rigoroso processo 
de aprovação de casos comerciais do EGP para asse-
gurar o alinhamento estratégico e a entrega de valor. 

O fundo foi especialmente útil para apoiar as regi-
ões da MetLife que lutam contra o envelhecimento 
da infraestrutura de TI e a falta de financiamento 
para projetos de capital. 

“Por causa disso, conseguimos começar a 
construir as bases das plataformas globais, que 
então poderiam ser lançadas aos países com uma 
despesa reduzida para eles”, disse Carol. “Enquanto a 
tecnologia fornecer economias, o fundo persistirá”.
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ras, o EGP lançou uma academia de treinamento 
on-line em 2016 para fornecer aos gerentes de 
projetos e programas acesso 24 horas por dia a 
materiais de aprendizado adaptados a papéis, fer-
ramentas ou processos específicos. Nos últimos 
quatro anos, a academia de treinamento também 
organizou fóruns semanais de treinamento de 
gerenciamento de projetos e ofereceu apoio indi-
vidualizado em metodologia e desenvolvimento de 
processos para aumentar a qualidade da entrega.

Os esforços valeram a pena. As pontuações de boa 
forma do projeto, uma maneira de medir a confor-
midade dos gerentes de projetos e programas com 
os processos, melhoraram drasticamente, passando 

de 67% em 2013 para 92% em 
2017. E desde o início do EGP, 
os projetos entregues no prazo 
e dentro do orçamento aumen-
taram 22%, enquanto a satisfa-
ção do cliente aumentou 35%.

A rotatividade de funcioná-
rios também diminuiu. Isso 
pode ter acontecido porque o 
EGP teve o cuidado de ouvir 
atentamente os profissionais 
do projeto dentro de sua com-
petência. Em 2017, Caroline 
implementou reuniões “de 
coração a corações”: peque-
nos grupos de discussão que 
reúnem feedback de gerentes 
de projetos sobre suas barrei-
ras ao sucesso. As reuniões 
abrangem qualquer coisa, de 
metodologia e partes interes-

sadas até a obtenção de muitos e-mails. Por exemplo, 
uma das sessões revelou que os gerentes de projetos 
sentiam que estavam recebendo muitos materiais 
do EGP. Em resposta, o EGP está trabalhando para 
simplificar as comunicações.

“Eles gostam de saber que as pessoas estão 

ouvindo”, disse Caroline. “A MetLife é uma organiza-
ção muito grande e complexa, e você pode se perder 
na mistura. Ser questionado sobre o que pode ser 
consertado é importante”.

FAVORES EM CADEIA
Ao cultivar profissionais de projetos altamente envol-
vidos e altamente treinados, o EGP está ajudando 
a gerar a percepção de benefícios. Ele rastreia os 
benefícios ao longo do ciclo de vida de cada projeto, e 
durante 10 anos após o encerramento. Isso tem muito 
a ver com a natureza do portfólio de TI da MetLife. 
Alguns projetos, como o lançamento global de uma 
plataforma da organização de gerenciamento de rela-
cionamento com clientes (CRM) em 2015, poderão 
ficar anos sem gerar benefícios. Afinal, só porque uma 
plataforma é desenvolvida não significa que ela será 
usada, ou usada de forma eficaz, de imediato.

“Com benefícios baseados em vendas, precisamos 
ter certeza de que os objetivos que foram definidos e 
incorporados nos casos de negócios estão realmente 
sendo alcançados”, disse Carol.

Após o lançamento do CRM, como acontece com 
outros projetos que precisam ser rastreados após a 
implantação, o EGP vem realizando reuniões men-
sais com equipes para rastrear resultados e depois 
relatar de volta ao diretor de informação.

“Essas comunicações geraram percepções e 
nos permitiram aumentar as vendas”, disse Carol. 
“Depois que esta plataforma foi implantada, vol-
tamos a trabalhar com as equipes de negócios e 
finanças para entender se atingimos os objetivos de 
vendas identificados no business case. E a boa notícia 
é que alcançamos esses alvos”.

Adotar uma abordagem prática para revelar como 
o valor é gerado através do portfólio global de TI 
da MetLife ajudou a tornar o EGP indispensável 
para executivos seniores, disse ela. “Seja entendendo 
como entregamos programas ou entendendo nossos 
gastos e trazendo dados para compartilhar com eles, 
nos tornamos um parceiro confiável”. PM

“O gerenciamento de recursos (...) nos permite saber 
exatamente quem temos, onde estão e onde podem ser 
necessários para que nosso portfólio tenha sucesso”.
— Brian Bolt, MetLife

“Ter um 
processo 

consistente 
e repetitivo 

em nossas 
práticas e 
em nosso 

treinamento 
ajuda a 

gerar uma 
execução 

de projeto 
melhor 
e mais 

eficiente”. 
— Caroline Martinez, PMP, 

MetLife

Luzes, 
câmera, 
ação!
Confira vídeos dos 
bastidores do vencedor e 
dos finalistas do EGP do 
Ano no canal do PMI no 
YouTube.

Chamando  
todos os 
EGPs
Homenageie a 
excelência do EGP em 
2018. Visite PMI.org/
Awards.
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Project Management Institute

The Standard for Program 
Management – Quarta edição

Project Management Institute

The Standard for  
Portfolio Management  
 – Quarta edição

A Quarta edição deste padrão 
comprovado reflete as práticas 
atuais e está atualizada para refletir 

a evolução da profissão. Como um padrão baseado em 
princípios, aplica-se a uma ampla gama de organizações, 
independentemente da abordagem de entrega de domínio 
ou projeto. Ele também contém uma descrição expandida 
do gerenciamento de portfólio para refletir a sua relação 
com o gerenciamento de projetos organizacionais e a 
organização. Este é um recurso inestimável para gerentes 
de portfólio e aos que pretendem trabalhar neste métier. 
É uma referência importante para quem trabalha com 
portfólios, de gerentes de projetos e programas até as 
partes interessadas no projeto e gerentes seniores.

Project Management Institute, 2017, ISBN: 9781628251975, 
brochura, 190 páginas, USD 59,95 para associados, USD 74,95 
preço de catálogo

Bernie Trilling e Walter Ginevri

Project Management for 
Education: The Bridge to 
21st Century Learning

Aprendizagem com base em projetos, 
um conjunto de métodos de ensino 
envolventes e poderosos organizados à 
volta de projetos motivacionais, é uma das 

maneiras mais populares de transferir as habilidades usadas pelo 
gerenciamento de projetos para a experiência educacional dos 
alunos, dando-lhes oportunidades incríveis para o desenvolvimento 
das competências essenciais de que precisam para o Séc. XXI. Este 
texto exclusivo fornece um guia "dois em um" para educadores 
e profissionais de gerenciamento de projetos, demonstrando 
como os dois campos podem trabalhar juntos. Ao agrupar-se para 
enriquecer a experiência dos alunos, educadores e profissionais 
de gerenciamento de projetos podem continuar a desenvolver as 
suas próprias habilidades e enfrentar melhor os desafios que se 
apresentam neste mundo em mudança constante.

Project Management Institute, 2017, ISBN: 9781628254570, brochura, 
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Os programas são vitais para implementar iniciativas estratégicas e são 
fundamentais para o sucesso organizacional. Com as últimas informações sobre 
teoria e prática, The Standard for Program Management – Quarta edição, é o guia 
definitivo para pessoas e organizações que procuram melhorar e codificar os seus 
princípios de gerenciamento de programas.

Esta nova edição fornece informações claras, completas e relevantes que, em 
geral, aplicam-se a vários domínios do gerenciamento de programas. Em lugar de 
uma ladainha de advertências vagas, é um guia prático focado em desempenho e 
resultados, e uma ferramenta essencial para gerenciadores de portfólio, programas e 
projetos, suas partes interessadas e gerentes seniores.

Os recém-chegados ao gerenciamento de programas receberão os benefícios de 
uma incursão deliberada e estudo do conteúdo, do começo a fim. Os profissionais 
mais experientes e talvez familiarizados com as edições anteriores, aproveitarão o 
apêndice "O que há de novo?" que resume as mudanças desta nova edição. Todos se 
beneficiarão do glossário abrangente que define e explica termos exclusivos do gerenciamento de programas ou usados   de forma 
diferente neste contexto.

As mudanças da quarta edição incluem algumas pequenas reformulações para aprimorar o alinhamento e remover redundâncias. 
Além disso, várias seções foram ampliadas para adicionar novos princípios relacionados às funções de programa, governança de 
programa, gerenciamento de riscos, mapeamento e comunicação com as partes interessadas e fases do ciclo de vida.

Como publicação do PMI, este padrão está alinhado com outros padrões fundamentais do PMI e tem a aprovação do American 
National Standards Institute (ANSI).
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Quais três adjetivos melhor 
descrevem você?
Intuitivo, integrativo e ágil.

Qual é o melhor conselho sobre 
gerenciamento de projetos que 
você já recebeu?
Os projetos são feitos pelas pessoas. 
Tenha sempre em mente que eles 
têm emoções, que influenciam o seu 
comportamento e podem afetar os 
resultados.

Qual é o maior desafio que você 
enfrenta no seu projeto atual?
Manter a equipe alinhada e feliz e 
focada nos resultados esperados.

O que é mais gratificante no seu 
trabalho?
Os sorrisos nos rostos da equipe 
quando atingimos as nossas metas.

Quais habilidades a levaram a ser 
contratada para o seu cargo?
Gerenciamento de equipes 

PENSAMENTOS FINAIS

Carla Catalano, PMP
Localização:  Santiago, Chile
Título: Gerente de projeto sênior
Organização: Microsoft
Setor: TI
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Ao cozinhar ou 
pintar uma casa, as 
pessoas praticam 
o gerenciamento 
de projetos todos 
os dias sem 
conhecimento 
formal.

■ Sabe de alguém que deva ser apresentado nesta página? 
Envie um e-mail para pmnetwork@imaginepub.com

interculturais, pensamento crítico 
e habilidades de liderança. 

Qual é o seu mantra de 
gerenciamento de projetos? 
Nós podemos fazer!

O que é algo que a maioria das 
pessoas não conhece sobre 
gerenciamento de projetos?
Ao cozinhar ou pintar uma casa,  
as pessoas praticam o 
gerenciamento de projetos  
todos os dias sem conhecimento 
formal. Analisam custos, escopo  
e prazo, e como lidar com as 
partes interessadas, mudanças  
e riscos.

Como você descreveria o seu 
estilo de gerenciamento de 
projetos?
Liderança participativa.

Em qual projeto histórico você 
gostaria de ter trabalhado?
Catedral de Toledo em Toledo, 
Espanha ou Machu Picchu no Peru.

O melhor livro que você leu 
recentemente?
How to Live With a Teenager  
(Como viver com um adolescente) 
de María del Carmen Míguez.  
Isso me deu uma perspectiva 
diferente sobre comunicação  
e negociação.
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