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“Descubra o mundo sem distorcê-lo.
Revitalize ecossistemas em vez de
empobrecê-los e poluí-los”.
— Vincent Callebaut Architectures

Uma viagem para
se sentir bem
FOTO DE CORTESIA DE VINCENT CALLEBAUT ARQUITETURAS

A redução da pegada de carbono é o maior furor

nos dias de hoje. O projeto Nautilus Eco-Resort
em Palawan, Filipinas, pretende evitar qualquer
tipo de problema nessa área. Proposta pelo arquiteto Vincent Callebaut em setembro, a instalação
de 27.000 metros quadrados destina-se a estar em
sintonia com o mundo natural, a começar pela
forma de concha em espiral recorrente por todo
o seu projeto. O objetivo é produzir um hotel de
“emissão zero, resíduos zero, pobreza zero”, afirmou a empresa de Vincent em um comunicado à
imprensa.
Mais de 500 hóspedes poderão ser acomodados ao mesmo tempo nesse enclave da ilha. Doze
edif ícios de apartamentos em espiral no lado
leste da propriedade girariam para seguir o movimento do sol e maximizar a exposição solar. Doze
edif ícios em forma de caracol flanqueando o lado
oeste contêm espaços de exposição detalhando
os desafios ecológicos da região. Para incentivar a
interação entre cientistas e visitantes, um edif ício
central hospedaria um centro de pesquisa cien-

tífica e instalações esportivas e recreativas, entre
outras coisas.
Se o projeto avançar, a equipe só comprará
materiais de construção reutilizados ou reciclados. Para evitar danos à vida marinha, o resort
seria acessado principalmente através de barcos
de fundo plano e barcos elétricos. Não são permitidos motores a combustível. Tudo isso, segundo
a firma de Vincent, é “uma abordagem voluntária
para compensar o custo ecológico”.

PROJETO
Nautilus Eco-Resort
LOCALIZAÇÃO
Palawan, Filipinas
COLHEITA FÁCIL
O resort teria seus
próprios pomares e
hortas para abastecer a
cozinha.
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Acesso universal
Em questão de décadas, bilhões de pessoas passa-

Estima-se que
o mercado
global de Wi-Fi
para ambientes
externos deva
alcançar

USD
37,7
bilhões
até 2020.

Mas antes que os benef ícios possam ser realizados, as equipes de projeto devem navegar em uma
série de desafios envolvendo infraestrutura urbana,
regulamentos e demandas de segurança. “Coordenar todas essas coisas leva muito tempo e esforço”,
disse Daniel Hays, diretor focado em tecnologia
e telecomunicações para a Strategy& da PwC, em
Washington, D.C., EUA. “Estes projetos não acontecem rapidamente”.

Conexões personalizadas
As equipes da British Telecommunications (BT)
encontraram muitos desafios de perto nos últimos
anos. A organização agora opera nove redes públicas de Wi-Fi em cidades do Reino Unido, incluindo
uma que abrange duas áreas separadas de Glasgow,
na Escócia. A BT também se associou às cidades
de Manchester e Londres para construir redes de
Wi-Fi que apoiem o desenvolvimento da infraestrutura de “cidade inteligente”.
Esses projetos envolvem muito mais do que
FOTO DE CORTESIA DA BT

Fonte: Global Industry Analysts Inc.

ram a esperar conectividade com a internet praticamente em todos os lugares. E mesmo que tenha
havido investimentos globais maciços em infraestrutura de rede celular e de banda larga, as redes
Wi-Fi de acesso público estão apenas começando.
De acordo com a empresa de pesquisa de mercado
Global Industry Analysts Inc., o mercado global de
Wi-Fi em ambientes externos deverá atingir USD
37,7 bilhões, até 2020.
Projetos para lançar redes estão se multiplicando
à medida que mais municípios respondem às
demandas dos moradores, incluindo um número
crescente de nômades digitais e trabalhadores
remotos, e procuram resolver a persistente desigualdade digital. Normalmente financiados por
governos locais ou através de parcerias público-privadas envolvendo fornecedores de serviços de
telecomunicações e internet, os projetos de Wi-Fi
envolvem nada menos do que a forma como as
comunidades terão sucesso na era digital.

Um ponto de
acesso Wi-Fi
público no
Reino Unido

6
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configurar hardware e software. Trabalhando com
autoridades locais, “a BT realiza uma análise detalhada da área para levar em consideração fatores
que influenciam o tipo e a posição dos pontos de
acesso Wi-Fi que serão implantados”, disse Nick
Murrell, gerente sênior de projetos da BT, Londres,
Inglaterra. Para produzir
projetos de rede iniciais, as
equipes devem considerar
fatores como padrões de
tráfego humano, edif ícios
e propriedade da terra, e
a condição de estruturas
como postes de iluminação
e sinais de rua, disse ele.
Depois que o plano
preliminar é concluído, as
equipes de projeto da BT
passam para pesquisas formais no local, “trabalhando
em estreita colaboração
com nossos parceiros e
equipes de instalação”, disse
ele. Um foco específico
— Daniel Hays, PwC,
durante esta fase é o proWashington, D.C., EUA
visionamento de backhaul
(que envolve a instalação de linhas de fibra ou
cobre ou conexões sem fio) e requisitos especiais
do local, como servidões ou trabalhos complexos
de escavação. “O maior desafio para Wi-Fi público
em ambientes externos é entregar o backhaul para

“Coordenar
[regulamentos,
segurança e
infraestrutura
urbanos] leva
muito tempo e
esforço. Estes
projetos não
acontecem
rapidamente”.

o serviço (...) uma vez que isso geralmente envolve
escavação em centros de cidades para se conectar
à rede principal da BT”, disse Nick.
O resultado final deve ser uma rede que ofereça
um nível de desempenho e segurança adequado
aos dispositivos de hoje, e que ao mesmo tempo
seja flexível o suficiente para lidar com avanços
tecnológicos inevitáveis.

Em sincronia

Um projeto de Wi-Fi foi parte integrante de um
programa maior no Rio de Janeiro, Brasil, no
bairro do Porto Maravilha. Escolhido pela cidade
para fazer parte dos esforços de reconstrução ligados às Olimpíadas de Verão de 2016, a Cisco Brasil
embarcou em um projeto de Wi-Fi projetado para
cobrir os passeios à beira-mar, abrangendo cerca
de 100 mil metros quadrados. Além de fornecer
acesso Wi-Fi público gratuito, a plataforma também precisava apoiar conexões seguras para funcionários do governo, disse Mauricio Reis, PMP,
gerente de programa para inovação na América
Latina, Cisco Brasil, Rio de Janeiro, Brasil.
Mauricio disse que, para projetos públicos de
Wi-Fi, os gerentes de projetos precisam de uma
compreensão profunda não só da tecnologia em
jogo, mas também de contextos políticos e culturais. É por isso que a Cisco contratou um consultor
externo para entrevistar cidadãos, turistas, empreendedores e outras partes interessadas para o projeto do Porto Maravilha.
“Esta pesquisa nos ajudou a alinhar a rede
Wi-Fi com as necessidades e desejos”, disse
ele. Por exemplo, a equipe aprendeu o tipo de
conteúdo que os usuários acessariam e quanto
tempo eles normalmente gastariam on-line.
Para levar o projeto até a linha de chegada, a equipe teve que resolver rapidamente
problemas técnicos que surgiram. Em um
ponto, depois de mapear a rede, a equipe
não pôde colocar pontos de acesso em postes leves devido a preocupações estéticas da
prefeitura. Então, tiveram que voltar à prefeitura para obter permissão para usar outras
infraestruturas. O projeto “envolveu muitas
Um anúncio do Wi-Fi público
parcerias e a necessidade de sincronizar ativino Porto Maravilha, Brasil
dades”, disse Mauricio. — Samuel Greengard

Aumento de
um ano para
o outro no
custo anual
da cibercriminalidade
sofrido por
organizações.
Em 2017, as
empresas
vítimas
perderam
uma média
de USD 11,7
milhões, em
comparação
com USD 9,5
milhões, em
2016.
Fonte: O custo do
cibercrime, Accenture e o
Ponemon Institute, 2017
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Representação
artística da +Pool
em Nova York,
Nova York, EUA

Tempo de mergulhar
As marés podem estar virando para os rios de cida-

“Nossa
intenção
é mudar a
forma como
os novaiorquinos
consideram
seu rio”.
—Archie Lee Coates IV,
Friends of +Pool, Nova York,
Nova York, EUA

8

des grandes. As vias navegáveis que
 atravessam
os principais centros urbanos são famosos pela
poluição, e não exatamente ideais para dar um
mergulho refrescante. Mas as organizações públicas e privadas estão trabalhando para mudar isso,
lançando projetos que transformam os rios urbanos em ativos de lazer.
Em julho, o governo de Paris, França, abriu três
piscinas flutuantes cobrindo mais de 1.579 metros quadrados em um lago artificial conectado ao rio Sena. O
esforço de décadas para limpar a via navegável central
de Paris revelou-se um sucesso popular: As piscinas
ainda estavam aumentando sua capacidade diária de
1.000 usuários um mês após a abertura.
Projetos semelhantes foram propostos em todo
o mundo, incluindo Boston, Massachusetts, EUA
e Londres, Inglaterra. Mas nem tudo está sendo,
bem, um mar de rosas. Esses projetos enfrentam
muitos desafios, especialmente no que diz respeito
à sua ampla variedade de partes interessadas,
incluindo projetistas, reguladores, cientistas, financiadores e, mais importante, o público.
“A forma como tratamos isso desde o início é
colocar o projeto como um benef ício a todos, para
que todos se tornem defensores”, disse Archie Lee
Coates IV, diretor executivo da Friends of +Pool.
A organização sem fins lucrativos propôs uma piscina pública flutuante na forma de um símbolo de

PM NETWORK JANEIRO DE 2018 PMI.ORG

mais que filtra a água do Rio East em Nova York,
Nova York, EUA. Desde o início do projeto, em
2010, a equipe da +Pool comunicou seus benef ícios a grupos comunitários, conselhos municipais,
o gabinete do prefeito, organizações ambientais e
incorporadores imobiliários. Mas esses projetos de
instalações de lazer devem ultrapassar os obstáculos nas frentes técnicas e regulatórias.

Batalhas a montante
Descobrir como limpar a água notoriamente imunda
do Rio East para uso na piscina foi o primeiro grande
desafio que a equipe da +Pool enfrentou. No final, os
engenheiros e arquitetos da equipe desenvolveram

FOTO DE JULIEN HEKIMIAN/GETTY IMAGES

Rio Sena, em Paris, França

um sistema de filtragem geotêxtil e o testaram com
sucesso em dois projetos-piloto, em 2011 e 2013. Se
a piscina for construída, o sistema irá limpar mais de
2,3 milhões de litros de água por dia.
Os obstáculos burocráticos são agora o último
grande desafio. Os regulamentos atuais da cidade
permitem apenas dois tipos de áreas para nadar:
piscinas quimicamente desinfetadas e praias para
banho. A +Pool não se encaixa em nenhuma dessas
categorias. “Isso é assustador para os reguladores
na cidade, porque eles nunca viram isso antes”, disse
Lee. Então, sua equipe decidiu se candidatar à criação de uma nova categoria de regulamentação.
Apesar de ter arrecadado milhões de dólares para

financiar o projeto, a data de abertura da +Pool ainda
está a alguns anos de distância. A organização espera
garantir um lugar no rio, no início de 2018, mas,
mesmo assim, as licenças podem demorar entre seis e
24 meses, e a construção, mais nove meses. O objetivo
é abrir a piscina nos próximos três a cinco anos, disse
Lee. Poderia acomodar até 2.800 pessoas por dia e
marcar a primeira vez que os nova-iorquinos podem
nadar no rio desde a Segunda Guerra Mundial.
Para Lee, os benefícios do projeto vão além da
recreação. Serve também para educar o público sobre a
importância de ter água limpa no rio, e mantê-lo assim,
disse ele. “Nossa intenção é mudar a forma como os
nova-iorquinos consideram seu rio”. — Novid Parsi
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theEdge

Mudar a Realidade
A demanda por óculos de realidade aumentada e virtual está
pronta para explodir, com uma enxurrada de novos projetos de
desenvolvimento de produtos no horizonte.

COLOCAR, AJUSTAR, LIGAR
Vendas globais combinadas de óculos

81,2
milhões
13,7
milhões
2017

2021

MUDANÇA À VISTA

O dobrar do sino

A realidade virtual (VR) domina hoje, mas seu
domínio desaparecerá nos próximos anos.

Raramente o silêncio é serve de faísca de

Mais de 90%

Londres, Inglaterra, quando a renovação da
Elizabeth Tower começou, em agosto passado.
Para proteger a audiência e a segurança dos
trabalhadores da construção civil, o plano do
projeto exigia o emudecimento do sino de 13
toneladas do Big Ben por quatro anos. Seria
o período de silêncio mais longo deste marco
icônico. O governo do Reino Unido aprovou
o plano em 2015, mas a primeira-ministra
Theresa May e outros servidores eleitos pediram
uma revisão no final do ano passado. O novo
plano exige tocar o sino apenas em certos
feriados nacionais, como o Natal. O processo
de desbloquear o impressionante badalo do
sino leva cerca de meio dia para ser feito, o que
complica o cronograma do projeto. Os líderes
de projetos também têm outras coisas para se
preocupar: os custos da renovação aumentaram
de GBP 29 milhões para GBP 61 milhões devido
ao trabalho ser mais complexo do que o esperado
inicialmente.

Proporção de participação de mercado de óculos de RV até 2019

75%

Participação no mercado de
óculos de RV até 2021 devido
ao crescimento exponencial
da realidade aumentada (RA)

Mais de USD 30 bilhões

Receita global de fone de ouvido de RA até 2021, quase o dobro
das receitas de RV devido a um preço mais alto

MUDANÇA NOS CONSUMIDORES
Embora ambos os tipos de óculos tenham crescimento em
comum, os usuários permanecem variados.
Usuários de RA até 2021

Usuários de RV até 2021

Consumo
17,5%

Consumo
72,2%

Comercial
82,5%

Comercial
27,8%

Fonte: Worldwide Quarterly Augmented and Virtual Reality Headset Tracker, IDC, 2017
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um clamor. Mas foi o que aconteceu em
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theEdge
Assistência
jurídica
grandes desafios nos dias de hoje. Com o aumento
da inteligência artificial e da análise de dados,
novos fornecedores de baixo custo estão automatizando o trabalho jurídico rotineiro de alto volume
e atacando listas de clientes de empresas estabelecidas. O resultado? As grandes organizações estão
sentindo pressões intensas por preços baixas e
aumentando sua busca por novas eficiências. Dois
terços dos escritórios de advocacia dos EUA dizem
que o aumento da eficiência é o principal esforço
que estão fazendo para serem mais competitivos,
de acordo com uma pesquisa da Exterro Inc., de
agosto de 2017. Cerca de metade das empresas
disse que agora estão “muito mais focadas” nos
princípios e tecnologia de gerenciamento de projetos do que eram há cinco anos.
“Há um papel cada vez maior para os gerentes de projetos em escritórios de advocacia”,
disse Nadine Miles, PMP. Ela foi contratada
em julho como gerente de projeto jurídico na
empresa multinacional Hogan Lovells LLP
em Washington, D.C., EUA.
A empresa usou gerentes de projetos
por décadas em operações e tecnologia da
informação, mas contratou gerentes de projetos
focados em assuntos jurídicos três anos atrás para
treinar sua força de trabalho global de advogados
em técnicas de gerenciamento de projetos pela
primeira vez. Depois de ver o sucesso do programa, em 2016, a empresa começou a contratar
especialistas em gerenciamento de projetos, como
a Nadine, para trabalhar diretamente nos seus grupos de prática em todo o mundo.
“Isso muda o gerenciamento de casos para os
profissionais de gerenciamento de projetos para que
os advogados possam gastar seu tempo avaliando
questões jurídicas substanciais”, disse Nadine.

Ampliando
Embora esta prática seja cada vez mais comum em
escritórios de advocacia maiores, está longe de ser
generalizada, de acordo com Susan Lambreth, presidente e fundadora do Legal Project Management
(LPM) Institute e diretora do LawVision Group. As
empresas norte-americanas que lideram o domínio
da LPM só conseguiram implementá-la em uma
pequena porcentagem de tópicos integrais das
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Grandes escritórios de advocacia estão enfrentando

“Há um
papel cada
vez maior
para os
gerentes de
projetos em
escritórios de
advocacia”.
— Nadine Miles, PMP,
Hogan Lovells LLP,
Washington, D.C., EUA

CLARENCE HOLMES PHOTOGRAPHY / ALAMY STOCK PHOTO

empresas, com um grupo muito pequeno delas atingindo 40% das atividades, escreveu em um artigo no
site de conteúdo jurídico JD Supra, em outubro. “O
que será necessário para ter um programa LPM sustentável e escalável em uma empresa? Essa é a grande
questão à medida que mais e mais empresas estão
implementando o LPM”.
Apenas 29 por cento das empresas com sede nos
EUA estruturaram práticas de projetos, e 15 por
cento das organizações afirmaram que o nível de
maturidade do gerenciamento de projetos é alto, de
acordo com a pesquisa da Exterro. A adoção parece
ser ainda mais lenta em outras partes do mundo. Um
estudo realizado em 2017 pela Australasian Legal
Practice Management Association descobriu que 19
por cento das empresas na Australásia (que é composta principalmente de Austrália e Nova Zelândia)
usam software de gerenciamento de projetos.
Mas o aumento do gerenciamento de projetos no
mundo jurídico provavelmente continuará, e não só
porque as empresas sabem que precisam controlar os
custos. Os clientes às vezes exigem que os gerentes de
projetos sejam colocados em seus casos, disse Nadine.
Além disso, os profissionais do projeto agregam
valor de diversas maneiras, disse ela. Eles podem
trabalhar com advogados para garantir que eles
empreguem processos eficientes em casos e usar
o pessoal mais adequado para as tarefas. Eles também podem ajudar na iniciação e planejamento do
projeto, estimativas de orçamento e rastreamento,
melhorias de processos, avaliações pós-ação e avaliações de software e outras tecnologias.
O gerenciamento de projetos se encaixa
bem no ambiente jurídico, disse Nadine,
mas, em última análise, implementar
os princípios de gerenciamento de projetos é um
exercício de gerenciamento
de mudança. Tal como
acontece em qualquer setor,
a mudança inevitavelmente
apresenta desafios.
“Implementar novos sistemas,
por mais eficientes que sejam,
tem o custo da perda da familiaridade. Como em qualquer setor,
mudar os hábitos organizacionais
pode ser um desafio”. — Ambreen Ali

A Ponte Gov. Mario M. Cuomo,
durante sua construção

Projetar, construir, debater
Quando o a ponte Gov. Mario M. Cuomo Bridge foi
inaugurada no final do ano passado, em Nova York, EUA,
o projeto patrocinado pelo governo estadual, de USD
3,9 bilhões foi centro de um debate político. Estouro de
orçamento e atrasos no cronograma não eram a questão: o
projeto não sofria desses males. O ceticismo estava voltado
para o estilo de entrega do projeto da equipe. A abordagem
adotada era a de projetar e construir, segundo a qual o
trabalho de projeto e construção era incluído em um único
contrato para acelerar a execução e reduzir os custos.
O método ganhou popularidade nos departamentos
estaduais de transporte dos Estados Unidos, nos últimos
anos. Desde 2016, mais de 1.300 projetos do tipo projetarconstruir foram patrocinados por essas agências, em
comparação com 140 a partir de 2002, de acordo com o
grupo Design-Build Institute of America que atua no setor.
No entanto, Nova York continua a ser um dos poucos
estados onde o projetar-construir só pode ser usado em
cenários limitados no setor público. Tanto o governador do
estado como o prefeito da cidade de Nova York têm forçado
a legislatura estadual no ano passado a autorizar um uso
muito mais amplo da abordagem de projetar e construir.
Mas alguns líderes trabalhistas se queixaram de que esse uso
expandido poderia diminuir a supervisão governamental da
execução de projetos e deslocar membros sindicais.
À medida que novos projetos de infraestrutura adicionais
são propostos, o debate continua. O departamento
de transporte da cidade de Nova York estimou que o
uso de uma abordagem de projetar-construir para o
projeto proposto da via expressa entre o Brooklin e o
Queens economizaria USD 113,4 milhões em dólares dos
contribuintes e encurtaria o cronograma do projeto em
dois anos. “Estou impressionado que não possamos ter essa
opção quando podemos ver (e isso foi demonstrado em
todos os 50 estados) que funciona”, Feniosky Pena-Mora,
então comissária do Departamento de Projeto e Construção
da cidade, contou ao The New York Times. — Kate Rockwood

Os
departamentos
estaduais de
transporte
patrocinaram
mais que

1.300

projetos do
tipo projetarconstruir desde
2016.
Fonte: Design-Build Institute
of America
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INDICADORES
A ascensão da Índia

O subcontinente está preparado para receber uma grande variedade de projetos
nas próximas décadas. Aqui estão os setores que merecem atenção e os desafios
persistentes. De Novid Parsi

7%

A taxa prevista de crescimento do
PIB da Índia em 2018 é quase o dobro
da taxa global esperada para o ano

TRAJETÓRIA ASCENDENTE
40°*

Ranking de
competitividade em
2017 entre 137 países;
em 2014 ficou em 71º

USD 6 trilhões

Valor da economia do
país até 2027, quando
será a terceira maior
do mundo

2050

O ano em que a Índia se tornará
a segunda maior economia
do mundo, ultrapassando os
Estados Unidos

* O ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial baseia-se em 12 pilares que, em conjunto,
avaliam a produtividade, e incluem infraestrutura, preparação tecnológica e sofisticação de negócios.

CINCO SETORES A SEREM OBSERVADOS

1º

Classificação global da
Índia como destino de
terceirização de processos
de negócios: a liderança
relação à China cresceu
em 2017.

INFRAESTRUTURA

US$ 1,5
trilhão

será necessário para projetos
rodoviários, aeroportuários e de
energia nos próximos 10 anos.

IT/BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

USD 160 bilhões
Valor do setor em 2017

Mas uma grande mudança está no horizonte: Gastos de organizações de serviços de TI em
projetos digitais (ao contrário dos tradicionais) no setor está decolando:

100
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60
40
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0
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96%

86%

Gastos com
projetos tradicionais

Gastos com
projetos digitais

62%
4%

14%

2014

2017

38%
2025

DESAFIOS PERSISTENTES
Mas o status de superpotência do século 21 não é uma aposta certa.
Cinco obstáculos significativos ao crescimento:

Corrupção

Acesso a
financiamento
Infraestrutura
inadequada

Taxas de
imposto

Participação baixa e
decrescente de mão de
obra feminina

E as organizações encontrarão talento suficiente?

706.682

Número estimado de novos
empregos relacionados a projetos a
serem criados anualmente na Índia,
de 2017-2027

INDÚSTRIA

25%
SERVIÇOS FINANCEIROS

USD 1,8 trilhão

5º

Parcela no PIB
da Índia pela qual o setor será responsável
até 2025 – acima de 16% em 2017

Classificação projetada pelo país entre as
nações industrializadas mais competitivas até 2022

Valor do setor em 2027, que o tornará o terceiro maior do mundo

As transações bancárias digitais decolarão à medida que a
percentagem da força de trabalho constituída pela geração do
milênio aumente consideravelmente na próxima década:
80
60

64% 69%
59%
54%
48%
42%

40

54%

Parcela da capacidade
total de energia instalada
do país que será
renovável até 2035 -acima de 22% em 2017

2022

20
0

ENERGIA RENOVÁVEL

2017

2019

2021

2023

2025

2027

Ano em que a
capacidade instalada de geração de
energia renovável da Índia deverá
duplicar, superando a da União
Europeia

Fontes: The Economic Times; World Economic Outlook, Fundo Monetário Internacional, 2017; 2017 Global Services Location Index, A.T. Kearney; India’s Digital Leap, Morgan Stanley;
The World in 2050, PwC, 2017; Project Management Job Growth and Talent Gap, 2017-2027, Project Management Institute, 2017; Times of India; Energy View to 2035, Wood Mackenzie,
2017; Global Economic Prospects, Banco Mundial, 2017; Índice de Competitividade Global 2017-2018, Fórum Econômico Mundial, 2017
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ILUSTRAÇÃO DE JOEL KIMMEL

Vozes
LARGANDO NA FRENTE

Ampliando
RASHAD ISSA,
PMP
TÍTULO: Diretor de
gerenciamento de projetos
ORGANIZAÇÃO: Workplace
Options
LOCALIZAÇÃO: Londres,
Inglaterra
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a Workplace Options, a jornada em
direção ao gerenciamento de projetos
padronizado começou com apenas um
funcionário oferecendo algumas horas
de treinamento. Dois anos depois, esse
funcionário, Rashad Issa, tornou-se o primeiro diretor
de gerenciamento de projetos da organização.
A Workplace Options oferece serviços de apoio a
funcionários (como aconselhamento e coaching de
bem-estar) a 53 milhões de pessoas em 78 mil organizações ao redor do mundo. Com sede em Raleigh,
Carolina do Norte, EUA, a Workplace Options vem
se expandindo globalmente nos últimos anos. Desde
fevereiro de 2016, o Rashad vem implementando um
escritório de gerenciamento de projetos (EGP) em toda
a empresa e introduzindo padrões de gerenciamento de
projetos para essa organização de 35 anos.
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O que a sua função inclui?
Eu venho criando um EGP em nove países,
incluindo Índia, Portugal e Irlanda, bem como
treinando e apoiando nossos gerentes de projetos.
Estabeleço a governança, que envolve um comitê de
revisão que controla nossos projetos e resolve quaisquer riscos antes que eles ocorram. E como auditor
chefe dos nossos escritórios europeus, também
estou envolvido no gerenciamento de qualidade.
O que levou à criação da sua função?
Em 2014, desenvolvi um programa de treinamento
interno de três horas para apresentar os conceitos
de gerenciamento de projetos aos funcionários da
Workplace Options. Recebi muitos feedbacks positivos:
as pessoas queriam saber mais. A organização entendeu
que, se aplicasse as práticas recomendadas de

gerenciamento de projetos de forma padronizada em
todo o mundo, teria maiores chances de sucesso. Então,
em 2015, desenvolvi um programa de treinamento de
20 horas em que os funcionários poderiam fazer voluntariamente para aprender habilidades de gerenciamento
de projetos. Devido ao sucesso dos programas de treinamento, propus que estabelecêssemos o EGP.
A expansão global da Workplace Options também aponta para a necessidade do EGP?
Sim. Quanto mais rápido você crescer, mais você
precisa de uma estrutura de gerenciamento de projetos, especialmente agora que temos um modelo
comercial misto de fornecer serviços de retaguarda
nos Estados Unidos e serviços de apoio a funcionários business-to-business no resto do mundo.
O que envolviam os processos aprimorados?
Antes do EGP, nossos 12 departamentos operacionais abordaram seu próprio progresso em direção
à estratégia de cinco anos da organização, então
eles tiveram alguns silos no trabalho. Estamos evitando os silos para gerar colaboração.
Agora, o comitê de revisão, formado por mim e
outros dois colegas de gerenciamento, passa pelos
objetivos de negócios para determinar se são operações contínuas ou projetos estratégicos. Para projetos, começamos com os resultados desejados. Em
seguida, ajudamos nossos departamentos a estabelecer suas medidas de percepção de benef ícios. E o
EGP garante que, por exemplo, definamos declarações de escopo ou análises de partes interessadas no
início de um projeto e em todos os departamentos,
então, há maior eficiência e transparência.
Quais tipos de projeto você e a sua
equipe executam?
Nossos projetos introduzem um novo produto de
bem-estar de funcionários, aprimoram um produto ou
processo existente ou implementam a tecnologia através da qual nossos clientes podem acessar nossos serviços. Os orçamentos variam de USD 500 mil a USD
1 milhão. Os projetos que administro especificamente
são de nível executivo, envolvendo nossas operações
globais e infraestrutura de tecnologia. Por exemplo, em
abril, adquirimos a ICAS France e a ICAS Belgium.
Gerenciei a integração desses dois escritórios.
Como seus processos aprimorados ajudaram
no projeto de aquisição?
Quando você junta duas organizações, elas têm
diferentes mentalidades e culturas. Então, precisa-

mos identificar os requisitos e os resultados esperados antecipadamente para garantir o sucesso. Nosso
EGP primeiro reuniu todos os requisitos não apenas
da Workplace Options, mas também da ICAS. Em
seguida, realizamos uma análise de lacunas para
garantir que não houvesse ineficiências nem repetitividade. Identificamos todas as partes interessadas
e fizemos o planejamento de recursos. Garantimos
que todos entendessem o que precisavam fazer.
Como o EGP aborda a entrega de projetos?
Depende do escopo e do produto final que estamos
entregando. Por exemplo, quando estamos desenvolvendo um novo serviço orientado por software,
permitindo que os clientes interajam conosco, adotamos uma abordagem ágil. É altamente orientado por
características e requisitos dos clientes. Por outro lado,
quando estamos lançando, digamos, um aprimoramento do processo interno, optamos pela cascata.
Qual é o maior desafio que você enfrenta?
Como organização global, geralmente interagimos de
forma virtual, com locais, fusos horários e culturas
diferentes. Com diferentes culturas, vêm diferentes
abordagens de comunicação. Portanto, é sempre um
desafio garantir que todos estejam na mesma página.
Durante o treinamento em gerenciamento de projetos que ofereço, ajudo os gerentes de projeto a entender o estilo próprio de comunicação preferido para
que possam se comunicar melhor com os outros.
Como você rastreia os benef ícios do gerenciamento de projetos aprimorado?
Não largamos os indicadores até o fechamento de um
projeto. O comitê de revisão discute indicadores e relatórios de forma trimestral e individual. Isso informa o
plano estratégico do ano seguinte. Como resultado, a
estratégia abandonou um exercício de lista de tarefas
para cada departamento em favor de plano vivo e
dinâmico. Os executivos podem ver os benefícios.
Você foi promovido a essa posição de nível sênior
com uma década em sua carreira. Como você
desenvolveu as habilidades de que precisava?
Comecei no departamento de atendimento ao
cliente do National Bank of Kuwait e, mais recentemente, fui gerente de qualidade de serviço no
Boubyan Bank no Kuwait. Quanto mais trabalhava
com projetos, mais percebia como os padrões e o
framework do PMI me ajudavam. E para cada nova
posição, levava a minha experiência anterior e traduzia-a para um contexto diferente. PM

Conversa
rápida
Qual é a qualificação
que todo gerente de
projetos precisa ter?
Habilidades
interpessoais,
porque o que fazemos
exige pessoas
trabalhando juntas em
equipe.
Qual é o melhor
conselho profissional
que você já recebeu?
“Diga a verdade, mas
docemente”. Isso
me ajudou bastante
ao relatar dados
desagradáveis de
projetos.
Qual livro tem um
significado especial
para você?
How to Win Friends
and Influence People
(Como fazer amigos e
influenciar pessoas)de
Dale Carnegie. Trata-se
de obter o que você
precisa das pessoas
ficando do lado delas.
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Vozes

CAIXA DE FERRAMENTAS DE PROJETO

De volta
aos trilhos
Perguntamos à comunidade de gerenciamento de projetos:
Como você coloca um projeto de volta ao cronograma?
ANÁLISE CRÍTICA
É necessário identificar se o atraso está
no caminho crítico ou não. Se não estiver,
apenas monitoro de perto a área de atraso.
Mas se o trabalho atrasado estiver no caminho crítico,
escolho a técnica de compressão de cronograma apropriada: paralelismo (se o custo for uma consideração)
ou compressão (se a garantia de qualidade for a principal consideração). Então, é importante identificar os
riscos relativos à técnica escolhida e comunicar a situação e a solução aos principais interessados”.
— Fernando Remolina, PMP, gerente de projetos sênior,
Damen Shiprepair & Conversion, Willemstad, Curaçao

RESPONSABILIDADES RENOVADAS

ATRASO
DE JOGO
Compartilhe suas
estratégias para
lidar com atrasos
inesperados no
Grupo PMI Project,
Program e Portfolio
Management, no
LinkedIn.

Primeiro, crio um gráfico de matriz de
atribuição de responsabilidade e coloco-o na parede, em um lugar de destaque. Então me certifico de que todos saibam quem
vai fazer o quê. Isso pode ser mais fácil de falar do
que fazer e pode levar horas para determinar: você
precisa colaborar e garantir que os membros da
equipe entendam que são responsáveis e encarregados do trabalho. Na verdade, entrego canetas e
faço as pessoas escreverem seus nomes no quadro
ao lado das entregas. Este processo também pode
ajudar a identificar os membros da equipe sobrecarregados e as tarefas em que ninguém está trabalhando. No final, colocamos outro gráfico de fluxo
de trabalho na parede e pedimos aos membros da
equipe que coloquem seu nome ao lado das tarefas
que se comprometeram a concluir”.
— David McCreery, PMI-ACP, PMP, gerente de projeto,
Althris, Dublin, Irlanda

CAVAR ATÉ A RAIZ
Depois de determinar o que causou
atrasos, mova a conversa para o que
precisa acontecer para trazer o projeto
de volta ao cronograma. Desenvolva uma lista de
itens de ação com tarefas que precisam ser feitas.
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Atribua membros da equipe do projeto a cada item
e discuta e atribua prazos para cada item. Para
determinar o desempenho do seu plano de remediação, estabeleça uma data de verificação para os
itens de ação atribuídos. Costumo definir esta data
quando o segundo e/ou terceiro itens de ação estão
atrasados. Se nenhum progresso estiver sendo
feito, então é provável que você não tenha identificado a causa-raiz do atraso do projeto”.
— Elizabeth Baker, PMP, presidente da Southeast
Technologies Inc., Fort Lauderdale, Flórida, EUA

REFORÇO POSITIVO
As pessoas gostam de acusar quando
surgem problemas. Aproveito minhas
habilidades de comunicação e inteligência emocional para evitar o jogo de culpar outros e
superar os obstáculos do projeto. Quaisquer novas
tarefas são atribuídas ou mudanças são feitas para
que o projeto volte aos trilhos, e é fundamental
lembrar a todos que suas contribuições são percebidas e apreciadas. Pode parecer bobo, mas

Prevenção
de falhas
Os mais importantes fatores
responsáveis pelas falhas de
iniciativas estratégicas são:

THINKSTOCK

37%

reúno todos e comunico um atributo positivo
que admiro a cada membro da equipe, um por
um, de forma específica. Normalmente, recebo
uma risada no começo. Mas, no final, percebo o
agradecimento das pessoas. Realmente acredito
que haja grandeza em todos. E é importante que
os gerentes de projeto não percam isso de vista
quando estiverem diante de um obstáculo”.

a reler a documentação do projeto, relatórios de
status, apresentações etc. Ao manusear os arquivos do projeto, você verá padrões e pontos de
decisão importantes no histórico do projeto, que
permitirão reconstruir as provas de onde o projeto começou a se desviar dos trilhos e como as
tentativas anteriores de tomar medidas corretivas
podem ter falhado”.

— Rachel Chandlee, engenheiro de projetos elétricos,
Hypower Inc., Melbourne, Flórida, EUA

— Pamela Danner, PMP, gerente de programas de
desenvolvimento de sistemas, Elwyn, Media, Pensilvânia, EUA

ESFORÇO EXTRA
Você deve estar preparado para trabalhar longos períodos até restabelecer a
disciplina de entrega do projeto. Isso
pode levar algumas semanas em um pequeno
projeto ou vários meses em uma grande iniciativa
global: tudo o que for necessário para consertar
os canais de comunicação e restabelecer papéis e
responsabilidades efetivos. O estágio inicial será
gasto em reuniões e conversas individuais com as
partes interessadas. E as noites serão dedicadas

Falta de marcos e
objetivos claramente
definidos e/ou
realizáveis para medir
o progresso

19%

Má comunicação

18%

Falta de comunicação
da gerência sênior

14%

Resistência dos
funcionários

9%

Fundos
insuficientes
Fonte:Pulse of the Profession®:

PARE E PENSE
Antes de tentar recuperar as coisas, é
necessário executar um diagrama de
causa e efeito e fazer uma análise de
custo-benef ício. Identificar a causa raiz é a etapa
mais importante. Um problema bem identificado
e definido tem uma chance melhor de ser solucionado”.

Aumento das taxas de sucesso: transformar o
alto custo do baixo desempenho, PMI, 2017

— Gopal Sahai, PMI-PBA, PMP, gerente sênior, estratégia e
desenvolvimento, Motherson Sumi Systems Ltd., Noida, Índia
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O GERENTE DE PROJETOS ÁGIL
2. A restrição tripla não é tudo:
Os EGPs focam o julgamento no escopo, cronograma e custo. Mas os patrocinadores se preocupam com os resultados dos projetos.
3. Gargalos:
as pessoas acham que as revisões de fase do EGP
são a razão pela qual o projeto não pode avançar.

Papel
reestruturado

Os líderes do EGP não devem temer o ágil se permanecerem em
sintonia com os tempos.
De Jesse Fewell, CST, PMI-ACP, PMP, editor contribuinte

Alterar a
percepção da
substância
pode ser tão
importante
quanto
desenvolver
a própria
substância.

C

onversei com dezenas de funcionários do escritório de gerenciamento de projetos (EGP) durante
os últimos dois anos, e muitos estão
ficando nervosos. Quanto mais as
abordagens ágeis se tornam predominantes, mais
as pessoas começam a duvidar do valor de um EGP.
Ouvi histórias de que o EGP é uma das primeiras
vítimas depois que uma organização adota o ágil.
Como os líderes do EGP podem conciliar os
conhecimentos que seus gabinetes trazem à mesa
com a maneira ágil do mundo? Em primeiro lugar,
vale a pena lembrar por que os gerentes de projetos
e EGPs são muitas vezes demonizados por agilistas.
Aqui estão três razões comuns:
1. Não existe tamanho único:
os EGPs aplicam padrões de projetos em toda a
organização. Isso pode impedir que as equipes
ajustem as abordagens de forma que se encaixem
ao seu contexto.
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Mantenha-se relevante. Em setembro, o PMI e
a Agile Alliance lançaram conjuntamente o Guia
Ágil. Oferece recomendações específicas para que
EGPs permaneçam relevantes:
• Ser orientado a valor. Pode ser tentador se
concentrar na formalização de papéis, processos
e ferramentas por si só. Em vez disso, elabore os
planos de artesanatos que envolvam resultados
que um patrocinador está financiando.
• Seja orientado por convite. Nenhuma equipe
de projeto gosta que um processo seja jogado
nela. Então, concentre energia na resolução de
problemas que os projetos enfrentam.
•Seja multidisciplinar. Seja mais do que apenas
uma loja de planejamento e aderência. Implemente serviços abrangentes, do desenvolvimento profissional até a estratégia de negócios
para o aprendizado organizacional.
Novo branding. Publicidade é o que você diz sobre si.
Sua marca é o que os outros dizem sobre você. As pessoas
dizem “Esse EGP está sempre no meu caminho”, ou eles
dizem “Esse EGP pode nos ajudar a salvar o dia”? Tente
influenciar a conversa, por exemplo, substituindo a papelada que ninguém gosta por uma competição: a atualização
de projeto mais criativa deste mês ganha ingressos para o
cinema! Se as pessoas estão se rebelando contra os gerentes
de projetos, talvez corram para solicitar a orientação dos
“coaches de projetos executivos” do EGP.
Alterar a percepção da substância pode ser tão
importante quanto desenvolver a própria substância. Líderes de EGPs, tomem nota: pode ser perigoso manter o status quo. PM
Jesse Fewell, CST, PMI-ACP, PMP, atuou na equipe
principal da Guia de prática ágil e no comitê diretor
de certificação PMI-ACP®. Pode ser contatado em
e-mail@jessefewell.com.
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O preconceito de profissionais ágeis contra
EGPs é real e cresce. Compreender esse fato
pode energizar os líderes do EGP a fazer algumas
mudanças necessárias. Aqui estão algumas dicas
para que você comece, munido de EGPs que foram
capazes de fornecer valor em um ambiente ágil.

Vozes

Interesses
em conflito
Gerenciar um programa contendo
projetos de um rival é um ato de
equilíbrio complicado.
De Marat Oyvetsky, PMP

É

o papel dos sonhos para as
organizações de consultoria:
supervisionar um programa inteiro
para um cliente corporativo. Mas
as coisas podem ficar complicadas
para os gerentes de programas de TI. Os maiores
clientes empresariais tendem a confiar em diversos
parceiros técnicos para ajudar a impulsionar seus
projetos, pois isso ajuda a minimizar riscos e
promover a concorrência entre parceiros.
Podem surgir situações desafiadoras para os
gerentes de programas. Em alguns casos, eles
podem se ver responsáveis por
 um programa de TI
que contenha projetos executados pelas equipes da
organização e equipes de concorrentes. O enigma
é o seguinte: Como um gerente de programa pode
promover o sucesso de sua própria organização e
ao mesmo tempo apoiar o sucesso do programa
completo do cliente?
Aqui estão as três grandes lições que aprendi.
1. Mantenha o equilíbrio
É sempre mais fácil favorecer sua própria
equipe. Mas quando você é responsável pelo
sucesso das iniciativas de TI executadas pelos
seus concorrentes, o campo do jogo muda.
Os concorrentes diretos se encontram sob sua
liderança e direção. É importante tratar cada
projeto com prioridade, atenção e justiça. Não se
trata apenas de liderar sua equipe para o sucesso:
trata-se de tornar o sucesso geral do cliente
sinônimo de seu sucesso.
Pode parecer estranho promover as realizações

ASSUMA A LIDERANÇA

dos concorrentes. Mas atingir esse novo equilíbrio
é obrigatório.
2. Construir relacionamentos
Os concorrentes muitas vezes não serão amigáveis.
Eles podem estar preocupados com o compartilhamento de informações, devido em parte a
preocupações sobre a divulgação de informações
proprietárias e perda de uma vantagem competitiva.
Mas construir relacionamentos com os gerentes
de conta de um competidor e gerentes de projeto
é essencial. Sem eles, a coesão em todo o programa é impossível. Então, por onde começar? Na
minha experiência, estabelecer as bases de uma
nova parceria pode ser tão simples como incluir a
equipe de engenharia e gerenciamento de projetos
da concorrência durante as reuniões de avaliação
de design e avaliações de scorecards de clientes.
Existe um benef ício adicional: O cliente pode
ganhar a confiança de que há coesão entre equipes
em todo o programa.
3. Construir confiança
A confiança é dif ícil de ganhar e fácil de
perder. É ainda mais dif ícil criar confiança
com as equipes concorrentes do que com um
cliente. A chave é deixar claro como gerente do
programa que sua abordagem de liderança com
cada equipe do projeto é exatamente a mesma,
independentemente da afiliação organizacional.
É crucial entrar nas trincheiras para fortalecer
a entrega de todos os projetos. Por exemplo,
assegure-se de que a equipe de um concorrente
tenha delineado as dependências ao longo do
programa entre seus projetos, projetos da sua
organização e projetos de outros concorrentes. (Na
empresa da Fortune 500, havia quatro fornecedores
de consultoria no mix de programas).
Quando as equipes confiam em que você está
levando-as ao sucesso do projeto, e não apenas
proteger sua própria reputação, a filiação da
empresa se tornará irrelevante. PM

Não se trata
apenas de
liderar sua
equipe para
o sucesso:
trata-se de
tornar o
sucesso geral
do cliente
sinônimo de
seu sucesso.

Marat Oyvetsky, PMP, é diretor de programas da
Evotek, San Diego, Califórnia, EUA.
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SESSÃO DE ESTRATÉGIA

O caminho para a
recuperação

Abordagens flexíveis de gerenciamento de projetos podem ajudar as comunidades a se recuperar de
desastres naturais.
De Andrew Robinson, PMP

Resposta rápida
A resposta federal inicial ao Katrina revelou o quanto
o governo dos EUA teve que aprender sobre a resposta
a desastres. Mas a enormidade dos danos na Louisiana
fez com que as agências governamentais recorressem
aos conceitos do escritório de gerenciamento de proHouston, Texas, EUA, após
o furacão Harvey

Adapte-se para reviver
Enquanto viajava no Texas, em setembro, para
pesquisar os danos deixados pelo furacão Harvey,
vi a necessidade de equipes de recuperação para
alavancar o ágil. O que o governo do estado do
Texas e a Federal Emergency Management Agency
realizou em apenas 30 dias para restaurar alguma
normalidade foi impressionante. As refinarias voltaram a funcionar e os ônibus escolares estavam
levando estudantes. Mas, à medida que o processo
de recuperação a longo prazo continua, um mantra
deve direcionar os profissionais do projeto: mantenha a adaptação do plano de entrega para atender às
demandas dos necessitados. PM
Andrew Robinson, PMP, é presidente de RG em
Alexandria, Virgínia, EUA. Trabalha em consultoria
de gerenciamento há mais de 25 anos e pode ser
contatado em andrew.robinson@TeamRG.com.
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mantenha a
adaptação
do plano de
entrega para
atender às
demandas
dos
necessitados.

jetos (EGP) e a abordagens ágeis para programas de
recuperação de longo prazo. O EGP que ajudei a dirigir como parte do Programa Road Home da Louisiana
Recovery Authority funcionou para fornecer recursos
imprevistos e urgentemente necessários. Por exemplo,
identificou a necessidade de centros de atendimento
e um centro de entrada de dados para lidar com as
informações do requerente de habitação, e criamos
rapidamente cada um deles em 30 dias.
A criatividade combinada com a agilidade era o
segredo. Compreensivelmente, as partes interessadas nos ambientes pós-desastre são muito emocionais e defendem com vigor a mudança para atender
às necessidades da comunidade. Os poucos projetos
iniciais de programas de recuperação de desastres
enfrentam ondas das necessidades de mudança dos
residentes. Assim, o EGP empregou comitês de controle de mudanças para se adaptar sem atrasar ou
interromper o progresso. As abordagens iterativas
são um ajuste natural para programas de recuperação de desastres: estruturas fixas e inflexíveis de
entrega de programas não têm nada a ver com o
bom gerenciamento de projetos neste teatro.
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ada desastre natural é diferente.
Os furacões brutais que puniram o
Caribe e o sul dos Estados Unidos
no ano passado deixaram isso tragicamente claro. O furacão Harvey
despejou quantidades impressionantes de chuva
no Texas e na Louisiana: mais de 100 trilhões de
litros, ou mais de quatro vezes o que caiu durante
o furacão Katrina, 12 anos antes. O furacão Irma
será lembrado por sua passagem abrangente em
quase todas as partes da Flórida. E o furacão Maria
dizimou quase tudo em Porto Rico.
As recuperações respectivas em toda a região
serão longas e onerosas. Os projetos de novas habitações e infraestrutura (entre outras coisas) serão
únicos para cada área afetada pela tempestade.
E é nessa hora que as abordagens de entrega
personalizada podem ajudar. Eu vi isso de perto
ao executar um programa de reconstrução de residências, em 2006, na Louisiana, após o golpe duplo
dos furacões Katrina e Rita, no ano passado.
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Resistir
à pressa

Como os gerentes de projetos podem
garantir análises efetivas de negócios,
independentemente de quem faz isso.
De Mike Liskow, PMP

A

s equipes de projetos de software
ainda precisam de analistas de
negócios dedicados? Tenho
ouvido essa discussão com frequência ultimamente. Alguns
argumentam que é mais eficiente para os desenvolvedores coletar os requisitos diretamente das
partes interessadas, em vez de confiar em analistas
de negócios. Outros acreditam que os analistas de
negócios em tempo integral são os especialistas
neste processo e podem evitar uma frustrante cascata de retrabalho e excessos de custos.
Quem está certo? A minha própria experiência
em gerenciamento de projetos me ensinou que é
mais importante como o papel é preenchido do
que quem o preenche. Não importa de que parte
da equipe ele ou ela vem: você quer que a pessoa
se concentre em entender o negócio em si antes de
tentar resolver seus problemas.

O GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM AÇÃO

Olhe para os dois lados
Várias forças podem liderar a
equipe de desenvolvimento de
software para começar a tentar
resolver problemas antes de
compreendê-los. Às vezes, os
próprios desenvolvedores de software são culpados. Eles acreditam que entendem o problema:
o projeto é necessário porque
uma organização é muito lenta,
muito ineficiente ou em desvantagem competitiva, e eles devem
criar uma solução de software
para resolver isso. No entanto,
apenas esses objetivos de projeto
não são acionáveis por
 alguém
no papel de desenvolvedor de
software.
Os objetivos precisam ser
divididos em requisitos, depois
em projetos e, finalmente, em divisões de trabalho
de desenvolvimento técnico. Para sintetizar tudo
isso em um escopo de projeto que atenda verdadeiramente aos objetivos, a pessoa encarregada de criar
requisitos deve primeiro ter uma compreensão detalhada dos processos organizacionais existentes.
Os desenvolvedores de software nem sempre são
efetivos durante esta parte do processo, porque seus
conjuntos de habilidades e ambições são muitas vezes
arraigados na criação de soluções técnicas, em vez de
envolver especialistas organizacionais sobre como o
negócio opera. Um gerente de projeto que usa desenvolvedores como analistas de negócios deve garantir que os
processos sejam documentados antes que a equipe tome
decisões de tecnologia ou crie projetos de recursos. Se
os membros da equipe de desenvolvimento não puderem resistir à tendência de avançar e se concentrar em
soluções técnicas, os gerentes de projeto devem considerar o uso de analistas de negócios dedicados.

Os objetivos
precisam ser
divididos em
requisitos, depois
em projetos
e, finalmente,
em divisões
de trabalho de
desenvolvimento
técnico.

Definir papéis claramente
A corrida para tentar resolver problemas de negócios
antes de serem compreendidos também pode ser
originada durante workshops realizados com partes
interessadas ou especialistas em assuntos para descobrir
e discutir os processos de negócios existentes. Essas oficinas muitas vezes não possuem papéis e diretrizes. Para
combater isso, os gerentes de projeto precisam primeiro
Continua na próxima página
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Continuação da página anterior
decidir claramente quem é responsável por documentar
processos de negócios detalhados. O gerente do projeto
também deve nomear alguém como facilitador, para
que essa pessoa possa dirigir a conversa para análise de
negócios e afastada do projeto de software e resolução.
Finalmente, as orientações para os participantes nessas
oficinas devem ser definidas e executadas.
Desafios podem surgir quando partes interessadas 
poderosas participam dessas oficinas, pois às vezes
negligenciam a leitura de agendas ou respeitar os
papéis de workshops definidos. Se um CEO comparecer, por exemplo, o facilitador pode não se sentir
autorizado a impedir que ele ou ela se desvie do
tópico. Fatores como experiência, poder e valor do
tempo de um executivo encorajam o CEO a
Veja o novo guia do
passar na frente do facilitador, cuja agenda
PMI para análise de
é desacelerar e entender os problemas antes
negócios, página 68.
de resolvê-los.
Se os desenvolvedores de software estão sendo
usados em um papel de análise de negócios durante
essas trocas, seu desejo de correr para resolver
um problema antes de entender bem o caso pode
aumentar, porque há uma oportunidade excepcional de falar diretamente com as partes interessadas
influentes nesses workshops.
Compartilhe
Nesses casos, os gerentes de projeto devem apoiar a
os seus penpessoa que atua como analista de negócios afirmando
samentos
os papéis e responsabilidades da oficina antes da reuNinguém sabe mais
nião. A preparação de partes interessadas de alto nível
de gerenciamento
sobre a etiqueta do workshop antes da chegada tamde projetos do
que vocês, os
bém é recomendada, então, eles aparecem gostando
profissionais que
que os projetos sejam esforços multifuncionais que
estão “Fazendo
progridem mais facilmente quando todos os particiacontecer”. Por isso,
pantes esquecem sua posição no organograma.
todos os meses,
A análise de negócios é um componente crítico
a PM Network
de qualquer projeto de software, independentecompartilha os
conhecimentos de
mente de quem o executa. Os gerentes de projeto
vocês sobre tudo,
devem garantir que a pessoa que realiza análises de
da sustentabilidade
negócios faça isso corretamente e sem distrações.
ao gerenciamento
Quando os obstáculos são esclarecidos ao definir os
de talentos e todos
papéis da reunião do workshop e capacitá-los para
os temas de projeto
entre um e outro. Se
promover as agendas do workshop, isso resulta em
estiver interessado
documentação de processos de negócios de quaem contribuir,
lidade. Ao final, isso fornece uma base sólida para
envie um e-mail
gerar os requisitos corretos do projeto de software, o
para pmnetwork@
que, por sua vez, maximiza as taxas de sucesso. PM
imaginepub.com.

Mike Liskow, PMP, é gerente de projeto de TI
no United States Gold Bureau, Austin, Texas,
EUA.
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Desvantagem
digital
As ferramentas modernas de
gerenciamento de projetos não devem
substituir o tempo presencial.
De Derrick A. Richardson, PMP

O

ambiente de trabalho hiperdigital
de hoje facilita mais do que nunca
para que os gerentes de projetos
trabalhem com equipes em todo o
mundo. Foram criadas plataformas
baseadas em nuvem que oferecem soluções integradas
de gerenciamento de projetos e portfólio, combinando
ferramentas de análise de business case, mapeamento
de “stage gates” (ou marcos de final de fase) e recursos
de rastreamento de gráfico de Gantt com interfaces de
colaboração em equipe de estilo de mídia social.
Embora esses pacotes de software tudo-em-um
possam ser úteis, minha experiência na implementação de um no escritório de gerenciamento de
projetos que eu gerenciei foi um desastre. O problema não era o software. Havia uma falta de compreensão organizacional sobre o gerenciamento de
projetos e atitudes ingênuas sobre a comunicação
entre os quadros de pessoal da empresa.
As equipes que adotaram a plataforma ficaram preocupadas com a ferramenta e seus “requisitos” em vez de
abraçar comportamentos consistentes com boas práticas
de gerenciamento de projetos e senso comum. As equipes de projeto pressupuseram que a capacidade de se
comunicar sobre marcos e tarefas de dentro do software
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era superior ao e-mail e muito melhor do que conversas
ao vivo. Além disso, como estávamos em um negócio
de taxa por serviço, as equipes ficaram obcecadas com
o rastreamento de gastos internos em tempo integral
em vez de execução de tarefas reais. Por causa de todas
essas questões, os problemas do projeto se intensificaram à medida que a plataforma foi adotada.
Diagnósticos da velha escola
Embora este seja apenas um exemplo, notei que
ferramentas similares criam uma superconfiança
e um mau uso dos canais de comunicação digital.
Muitas vezes nos vangloriamos sobre a rapidez
com que a informação flui e como estamos conectados. Mas a cultura do “sempre ligado” de ter
que administrar constantemente múltiplos fluxos
de informações muitas vezes inchados pode rapidamente corroer a conectividade. As equipes do
projeto podem ficar sobrecarregadas com muita
informação se forem entregues no formato errado.
Um dever essencial do gerente de projeto é promover uma comunicação efetiva dentro de suas
equipes. Com todos os nossos dispositivos e plataformas digitais, às vezes esquecemos que a mais
poderosa ferramenta de diagnóstico e resolução
de problemas disponível para qualquer gerente de
projeto é a conversa ao vivo. A teoria da comunicação bem estabelecida sugere que as mensagens
são mais bem compreendidas em conversas frente
a frente, que incorporam dicas f ísicas não verbais.
A clareza da mensagem decai rapidamente quando
o modo de comunicação muda para uma conversa
telefônica, e as mensagens escritas (sem linguagem
corporal nem tom de voz) são frequentemente um
foco de falhas e ineficiência de comunicação.
O desalinhamento entre as partes interessadas,

O GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM AÇÃO

a falta de clareza sobre o propósito do projeto e os
conflitos de personalidade que prejudicam a dinâmica
da equipe são uma fonte frequente de problemas no
projeto. E é quase impossível para o gerente de projeto
supor essas sutilezas através de uma mensagem de
texto ou de um áudio cortado de uma chamada em
conferência. Embora uma equipe distribuída em vários
locais nem sempre possa se encontrar pessoalmente,
os gerentes de projeto devem priorizar as reuniões
interativas frente a frente sempre que possível para
garantir uma comunicação confiável e precisa.
As ferramentas digitais podem aumentar a
produtividade se usadas de forma criteriosa e
pensativa. Mas as organizações com falta de
profundidade de compreensão sobre a equipe de
gerenciamento de projetos, engajamento da equipe
e comunicação muitas vezes caem na armadilha de
pensar que volume e velocidade de comunicação
são mais importantes do que conversas de qualidade entre os membros da equipe.
Ao avaliar uma plataforma integrada de software
de gerenciamento de projetos, um executivo se virou
para mim e disse: “Isso é ótimo! Nossas equipes de
projeto nunca mais terão que se encontrar nem conversar de novo!” Eu sabia, então, que o gerenciamento
de projetos estava com problemas naquela empresa.
As ferramentas modernas de gerenciamento de
projetos são como martelos: são capazes de construir estruturas bonitas e majestosas com a mesma
facilidade com que geram entulho e causam
estragos. A habilidade e experiência da pessoa que
segura o martelo faz toda a diferença. PM

As equipes
do projeto
podem ficar
sobrecarregadas
com muita
informação se
forem entregues
no formato
errado.

Derrick Richardson, PMP, é consultor de
gerenciamento de projetos de nível executivo,
baseado em Union City, Califórnia, EUA.
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Em um tempo
de mudanças,
a demanda por
talentos de projeto
continuará subindo.
DE KATE ROCKWOOD
ILUSTRAÇÃO DE SAM PEET
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perspectiva é
a melhor dos
últimos anos.
A economia global está melhorando, e impulsiona
os mercados de trabalho em setores e continentes. A projeção do crescimento do PIB global de
3,7% neste ano representa um ligeiro aumento em
relação a 2017, de acordo com o Fundo Monetário
Internacional. Claro, os profissionais de projeto
sabem que estão bem posicionados: serão criados
22 milhões de novos empregos orientados a projetos entre 2017 e 2027, de
acordo com o relatório do PMI
Project Management Job Growth
and Talent Gap (Crescimento
de trabalho de gerenciamento
de projetos e lacuna de talentos).
Mas nem todos os setores
estão no mesmo pé ou procurando os mesmos tipos de talentos de projeto. As organizações
de assistência de saúde podem
exigir habilidades diferentes de
um contratador numa empresa
de telecomunicações. E embora
mais da metade dos CEOs plaFonte: PMI’s Project Management
nejem aumentar o número de
Job Growth and Talent Gap report
funcionários, eles estão tendo
problemas para encontrar as
habilidades certas, de acordo
com a Pesquisa com CEOs 2017
da PwC. Mas todos os setores
procuram transformar, o que significa que é necessário que as organizações agreguem pensadores e
talentos inovadores que possam ajudá-los a aumentar suas pegadas digitais.
Leia mais sobre os insights específicos do setor e
o conselho das trincheiras sobre o que é necessário
para ser contratado ou promovido: agora mesmo.

22
milhões

novos
empregos
orientados a
projetos serão
criados entre
2017 e 2027.
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E

stamos vivendo um boom de projetos
de telecomunicações, pois as empresas
introduzem a conectividade móvel em
mercados emergentes e gerenciam o uso
em grau de dependência de smartphones
pelos consumidores nos países desenvolvidos. Como
resultado, surgiram oportunidades em todos os subsetores de telecomunicações, como fabricantes de dispositivos, empresas de infraestrutura e operadoras de
telefonia fixa e banda larga, de acordo com a Perspectiva
da indústria de telecomunicações em 2017, da Deloitte.
“As abordagens ágeis, especialmente o scrum, estão
ficando bastante badalados no setor. É possível ver colegas correndo para adquirir essas habilidades para que
possam permanecer competitivos à medida que mais
postos de trabalho são abertos”, disse Oluseyi Olaolu Lala,
PMP, gerente de planejamento de protocolos de internet
e soluções empresariais, 9mobile, Abuja, Nigéria.
Com a inovação como norma, os ajustes do
portfólio tornaram-se uma realidade constante. Por
exemplo, muitas operadoras de telecomunicações
estão enfrentando reduções significativas em suas
receitas básicas de serviços de comunicação, com
taxas de entrega nos últimos anos chegando a 30 por
cento em mensagens SMS e 20 por cento em chamadas de voz internacionais, de acordo com um estudo
de 2017 da PwC. Por trás dos declínios está uma

demanda crescente por aplicativos de mensagens.
Profissionais de projetos que adotam a mudança e
a incerteza estão na melhor posição para aproveitar
as grandes oportunidades de carreira,
disse Manuel Salero Coca, PMP, diretor de gerenciamento de programas da
América Latina, Huawei Technologies
Co., Cidade do México, México.
“As organizações de telecomunicações estão cada vez mais à procura
de gerentes de projetos que dominem o gerenciamento
de mudança, transformações e abordagens ágeis”, disse
ele. “A melhor coisa que os gerentes de projetos podem
fazer hoje para serem contratados é aprender sobre
setores e práticas adjacentes e se manterem abertos e
flexíveis o suficiente em suas habilidades para conduzir
projetos que possam parecer radicalmente diferentes
dos que eles gerenciaram no passado”.

“As
abordagens
ágeis,
especialmente
o scrum,
estão ficando
bastante
badalados no
setor”.
— Oluseyi Olaolu Lala, PMP,
9mobile, Abuja, Nigéria
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A inovação compensa

O

“As
organizações
financeiras
estão
procurando
uma
disposição
para se
tornarem
especialistas”.
— Francois Passet, PMP,
HSBC, Londres, Inglaterra

30

ritmo da revolução digital continua acelerado no setor financeiro,
apesar de requisitos complicados
e regulamentos em constante
mudança no setor. Com 80 por
cento das organizações de serviços financeiros investindo significativa ou moderadamente em novas
tecnologias ou canais digitais, de acordo com uma
pesquisa da Accenture de 2017, o talento certo é essencial para fornecer valor em projetos. Mas em 2018, os
gerentes de projetos precisarão mais que apenas controle de orçamento e habilidades de cronograma para
avançar nesse setor em rápida mudança.
“Habilidades básicas são sempre importantes, claro.
Mas as organizações estão realmente à procura de
profissionais de projeto que tenham uma mentalidade
de entrega inovadora para impulsionar a mudança
em todo o negócio ”, disse Darryl Isip, PMP, diretor de
entrega digital, Credit Suisse, Zurique, Suíça.
E é apenas uma questão de tempo antes que fatores externos afetem projetos em andamento. Darryl
aponta para o Brexit, o aumento nas brechas de segurança de dados, a mudança dos requisitos de capitalização e as mudanças regulatórias em curso como

PM NETWORK JANEIRO DE 2018 PMI.ORG

apenas alguns itens no registro dos riscos que mais
preocupam os profissionais de projetos de finanças.
“No passado, um gerente de projeto poderia se
concentrar apenas na entrega de projetos, mas hoje
as organizações financeiras estão procurando uma
disposição para se tornarem especialistas”, disse François Passet, PMP, gerente global de recursos humanos,
HSBC, Londres, Inglaterra. “Experiência anterior não
é necessariamente esperada, mas vontade de mergulhar e aprender o assunto é bem desejável”.
Cerca de 30% dos executivos de serviços financeiros acreditam que as instituições financeiras
tradicionais serão a entidade mais disruptiva nos
próximos cinco anos, de acordo com um estudo
da PwC de 2017, enquanto as startups estão lançando mais projetos fintech que se concentram em
empréstimos pessoais e finanças pessoais.
Com as startups e as organizações financeiras
estabelecidas determinadas a ganhar dinheiro com
projetos em fintech e outras inovações, as habilidades de entrega ágil, bem como a capacidade
de gerenciar projetos em ambientes complexos e
matriciais, podem fazer um candidato se destacar,
disse Darryl.

THINKSTOCK

FIN

T

S
ON

C

ÃO

Ç
RU

Reconstrução do impulso

D

epois de um 2016 morno, o mercado global da construção se aqueceu
em 2017, e espera-se que as chamas
ainda estejam vivas em 2018. Embora
a China esteja na contramão dessa
tendência, com menos projetos de construção esperados em 2018 do que 2017 ou 2016, ainda assim supera
outros mercados importantes, com o crescimento do
PIB de 6,2% estimado para este ano, de acordo com a
empresa de pesquisas Turner & Townsend.
Mesmo assim, o setor enfrenta um grande desafio de falta de talentos: 24 dos 43 mercados estão
sofrendo de escassez de habilidades, um aumento
em relação aos 20 citados no ano passado. Mesmo
em mercados onde os custos trabalhistas são relativamente baratos, como o Bangalore, na Índia, ou
Joanesburgo, na África do Sul, o orçamento por si só
não é suficiente para enfrentar a falta de habilidades.
As organizações dos 11 países pesquisados precisarão

preencher mais 9,7 milhões de posições orientadas
a projetos até 2027 no setor de construção e manufatura, segundo estima o relatório sobre Lacuna de
talentos do PMI.
Mas o talento em projetos com experiência técnica no campo pode realmente se destacar diante
de déficits, disse Jerome Huet, PMP, gerente de
projetos, Sandvik, Paris, França. “Também estamos
vendo mais digitalizações, como gerentes de projetos que usam modelos 3D no local para abordar
problemas de acompanhamento, em vez de esperar
os tradicionais desenhos em 2D em papel”.
Essa revolução digital também pode ser boa para
os resultados: as organizações do setor da construção
poderiam ter um aumento da produtividade em
projetos de 50 a 60 por cento se se concentrarem em
áreas-chave, como digitalização, habilidades de força
de trabalho e execução no local, de acordo com um
relatório do McKinsey Global Institute de 2017.

O talento em
projetos com
experiência
técnica no
campo pode
realmente se
destacar diante
de déficits.
— Jerome Huet, PMP, Sandvik,
Paris, França

TI

Medidas
protetoras
32
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A

s grandes manchetes do setor de TI
são implacáveis quando violações
de dados e outras ameaças à segurança cibernética causam estragos.
Ao longo dos últimos 10 anos, o
volume de alertas de vulnerabilidade subiu 33 por
cento, de acordo com oRelatório anual de segurança
cibernética de 2017 da Cisco. E as consequências
comerciais continuam piorando: mais de um terço
das organizações que sofreram uma infração relataram perda de oportunidades de clientes ou receitas
de mais de 20%.
Um resultado de tudo isso é uma corrida para
contratar engenheiros de cibersegurança. Para construir muralhas, as organizações estão trabalhando
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por duas nos projetos de segurança cibernética.
“Vejo muita oportunidade para gerentes de projetos
focados em segurança crescerem neste campo”, disse
James Brown II, diretor de segurança da informação,
Departamento de Saúde e Serviços Humanos da
Carolina do Sul, Columbia, Carolina do Sul, EUA.
A pesquisa da Cisco indica que 90 por cento das
organizações que enfrentaram ameaças recentes têm
ou estão iniciando projetos para reforçar as defesas. Trinta e oito por cento das organizações estão
passando por uma iniciativa de gerenciamento de
mudanças para separar as funções de TI e segurança.
Mas muitas organizações estão enfrentando escassez
na hora de montar equipes de projetos que incluem a
inserção de recursos em projetos de data center e ins-

talações de TI. Quase 75 por cento das organizações
de TI dizem que o recrutamento para
essas iniciativas é difícil, de acordo com
a empresa de pesquisa de mercado de
TI da empresa 451 Research. As habilidades técnicas e a experiência anterior
certamente darão aos candidatos uma
vantagem sobre a concorrência, mas,
muitas vezes, serão ignoradas habilidades como a
colaboração, disse Ekow Asamoah, PMP, gerente de
projetos de TI, Ignite Technologies, Accra, Gana.
“Reunir pessoas com diferentes perspectivas ou
de diferentes fusos horários está se tornando cada
vez mais necessário em TI, então, as habilidades de
colaboração estão em alta demanda”, disse ele.

“Vejo muita
oportunidade
para gerentes
de projetos
focados em
segurança
crescerem
neste campo”.
James Brown II, Departamento
de Saúde e Serviços Humanos
da Carolina do Sul, Columbia,
Carolina do Sul, EUA
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O remédio para a mudança

O

s portfólios em assistência de saúde
têm enfrentado complicações pela
incerteza econômica, aumento dos
custos e inúmeras demandas do
envelhecimento da população, de
acordo com a perspectiva anual do setor, da Deloitte.
Mas a complexidade não tem limitado o crescimento
e nem as oportunidades de trabalho.
Na verdade, a saúde e a tecnologia foram os dois
setores que mais tiveram crescimento de empregos para
profissionais no ano passado, de acordo com a Associação de Pesquisa Executiva e Consultores de Liderança.
E, nos Estados Unidos, a assistência de saúde teve o
maior aumento percentual de empregos orientados
a projeto, de 2017 a 2027, entre os setores analisados
no relatório sobre Lacunas de talento do PMI, com
aumento de 17% em vagas de emprego abertas.
A agilidade e a flexibilidade não são apenas um
bônus, são uma obrigação para profissionais de projetos ambiciosos neste campo. “As habilidades que
considero serem as mais valiosas, além de credenciais
e habilidades técnicas, são intangíveis: as habilidades

34
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pessoais”, disse James. “Incluem a capacidade de construir e manter a aceitação de partes interessadas e
contribuidores, enquanto gerenciam o escopo do projeto diante de solicitações de mudança, prazos e prioridades das partes interessadas, sempre em evolução”.
Os profissionais de projeto que se dedicam a habilidades dos campos de assistência de saúde e TI podem
rapidamente turbinar suas carreiras. Isso acontece
porque os consumidores estão clamando por maior
acesso aos seus dados de saúde: Mais da metade dos
usuários de medicamentos sujeitos a prescrição agora
dizem que solicitam medicamentos por meio de um
aplicativo móvel, por exemplo, e quase metade prefere
usar a telemedicina para cuidados de acompanhamento pós-cirúrgico. Não é surpresa, então, que as
organizações de assistência de saúde apoiem muitos
projetos de telemedicina para atender os pacientes
onde eles estiverem e proporcionar economias de
custos. O que é surpreendente? A realidade virtual,
o sequenciamento de genes da próxima geração e os
dispositivos de impressão 3-D também estão no mix
do portfólio da assistência de saúde.
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Padrões de crescimento
Pronto para encontrar sua próxima oportunidade de projeto? Procure sinais de crescimento em potencial.

Assumir a liderança

Rastreamento da demanda

Projeções indicam estes países* como os
de maior crescimento do PIB neste ano.
Índia
7%
China
6,6%
Indonésia
5.2%
Turquia
4,9%
Islândia
4,3%
Eslovênia
4,3%
Letônia
4,2%
Eslováquia
4,1%
Costa Rica
3,9%
Luxemburgo 3,8%
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*Com base nos 35 países membros da Organização de
Cooperação e Desenvolvimento Econômico, até 30 de
novembro de 2017

As 10 maiores economias do mundo,
com base nas previsões do PIB em 2018
(em trilhões de dólares dos EUA).
Estados Unidos
20,2
China
13,1
Japão
5,1
Alemanha
3,9
França
2,8
Reino Unido
2,7
Índia
2,7
Brasil
2,2
Itália
2,1
Canadá
1,8

5,5
mi
lhõ
es

9,7
mi
lhõ
es

Onde as novas ofertas de emprego orientadas para projetos deverão
ser criadas até 2027, por setor (em 11 países pesquisados):

Onde as novas ofertas de emprego orientadas a projetos estarão até
2027, por país (nos 11 países pesquisados):

China
1,1 milhão

Índia
706.682

Estados
Unidos
213.974

Brasil
56.440

Japão
36.979

Reino
Unido
16.820

A oportunidade bate à porta

A demanda por empregos orientados a projetos está em ascensão em todo o mundo.

87,7 milhões

22,2 milhões

Pessoas que trabalham em funções Número de novas funções relacionadas
relacionadas ao gerenciamento de
a projeto que as organizações
projetos até 2027
precisarão preencher até 2027

USD 207,9 bilhões

Perda potencial no PIB até 2027 em 11
países pesquisados se a lacuna de talentos para projetos não for preenchida

Fontes: Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico; Fundo Monetário Internacional; Relatório de crescimento de emprego e gerenciamento de projetosPMI, 2017
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“A questão de
como integrar
os drones no
espaço aéreo é
uma discussão
fluida no
momento”.
— Lindsay James Mohr,
AirMarket, Edmonton,
Alberta, Canadá.
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Novos
horizontes

O

setor aeroespacial e de defesa está
crescendo: os valores de negócios
globais divulgados atingiram USD
44 bilhões nos primeiros nove
meses do ano passado, o maior
valor em dois anos. Cerca de 100 aviões comerciais
de grande porte foram fabricados em 2017, apesar das
pressões de preços e das mudanças de no mix de produtos por parte das operadoras aéreas. E as crescentes
tensões globais levaram ao aumento da demanda por
produtos militares no Oriente Médio, Europa Oriental
e península coreana, bem como em grandes mercados
adjacentes, como Índia, China, Japão e Arábia Saudita,
de acordo com a Perspectiva do setor aeroespacial e de
defesa global de 2017, da Deloitte.
Mesmo assim, os gerentes de projetos no setor devem
pensar além de projetos de defesa e aeronaves comerciais.
Projetos para veículos aéreos não tripulados, ou drones,
estão emergindo como possibilidade de carreira quente.
A Goldman Sachs prevê que, até 2020, o mercado de
drones atingirá USD 100 bilhões, impulsionado em
grande parte pelo seu salto para o mercado de consumo
e suas aplicações em todas as áreas, desde agricultura e
combate a incêndio até entregas de varejo e hobbies.
“À medida que os reguladores trazem mais clareza
a esta área, veremos mais companhias de drones
lançando mais projetos de desenvolvimento e oportunidades”, disse Lindsay James Mohr, fundador da
AirMarket, Edmonton, Alberta, Canadá. Os profissionais de projeto que têm estômago para lidar com
um pouco de incerteza, incluindo destrinchar novos
e emergentes requisitos governamentais, estarão em
alta demanda, disse ele. “A questão de como integrar
os drones no espaço aéreo é uma discussão fluida no
momento, e reguladores e profissionais do setor ainda
estão lutando para encontrar o equilíbrio certo”.
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Mudanças energéticas

I

ncertezas geopolíticas, um excesso global de
combustível e regulamentações ambientais
em constante mudança jogaram o setor da
energia em um momento de turbulências. A
arena de petróleo e gás, por exemplo, sofreu
uma desaceleração por mais de três anos. Mais de
25% dos CEOs do setor diminuíram o número de
funcionários no ano passado, de acordo com a PwC.
Mesmo assim, a criação de empregos em energia
renovável supera os empregos na extração de combustíveis fósseis por uma ampla margem. Os projetos de
produção de energia solar e eólica cresceram a taxas de
cerca de 20% ao ano nos últimos anos, de acordo com
uma análise de dados de 2017 pelo Fundo de Defesa
Ambiental. E não há sinal imediato de declínio.
“A perspectiva no campo da energia sustentável é
geralmente positiva, em particular no gerenciamento
de demanda e armazenamento de energia”, disse Ryan
Ramos, diretor da RS2 Energy, Oakland, Califórnia,
EUA. “Há uma forte demanda por gerentes de proje-

tos qualificados e inúmeras oportunidades de avanço”.
Isso é especialmente verdadeiro para os profissionais
de projeto que podem procurar parceiros improváveis,
abordar obstáculos do projeto de uma nova perspectiva e entender que a indústria ainda está evoluindo.
“Isso não significa que se deve abandonar as habilidades experimentadas para a execução de projetos, mas
ser aberto e adaptável pode realmente gerar uma execução bem sucedida de projetos nesta área”, disse ele.
Enquanto os países desenvolvidos já vêm contratando líderes em energia renovável há muito tempo,
os mercados emergentes estão fechando a lacuna
de produção e também estão em busca de talentos,
de acordo com cálculos da Moody's 2017. Países do
Oriente Médio e Norte da África estão programados
para instalar 14 gigawatts em usinas solares até o final
deste ano, um aumento de sete vezes em relação a
2015. América Central e do Sul estão ganhando força:
A produção de energia solar aumentará quase cinco
vezes até o final de 2018 em relação a 2015.

“A perspectiva
no campo
da energia
sustentável
é geralmente
positiva, em
particular no
gerenciamento
de demanda e
armazenamento
de energia”.
— Ryan Ramos, RS2 Energy,
Oakland, Califórnia, EUA
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O parque eólico de
Rampion da costa de
Sussex, Inglaterra
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Previsão de
crescimento
do PIB em 2018:

Potencial
de projetos:
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Graças a um crescimento forte e estável, esses cinco países estão
cheios de oportunidades em gerenciamento de projetos.

ÍNDIA

VIETNÃ

PERU

CANADÁ

ALEMANHA

7%

6,3%

3,8%

2,1%

1,8%

Espera-se que a economia
da Índia cresça com uma
margem maior do que a
chinesa este ano, de acordo
com o Fundo Monetário Internacional (FMI).
Um estudo do Centro de
Intercâmbio de Tecnologia
de Ciência da China coloca a
competitividade da inovação
da Índia no caminho para superar a China até 2025. Todo
esse crescimento é devido
ao investimento significativo
em projetos privados no
setor de tecnologia, mas
também de infraestrutura
pública. Em setembro, o
governo anunciou que vai
investir USD 17 bilhões para
construir o primeiro sistema
de trens de alta velocidade
do país.

O país possui uma
das moedas mais estáveis da Ásia e uma
das maiores taxas de
crescimento do planeta. A fabricação
tem sido a potência por trás desse
impulso, gerando
crescimento de dois
dígitos ao longo do
ano. Mas agora o
governo está ansioso para diversificar,
com investimentos
enormes em agricultura e eletrônica no
horizonte.

O presidente Pedro
Pablo Kuczynski
lançou uma série de
projetos ambiciosos
no ano passado, que
vão desde a atualização dos sistemas
de água e esgoto
para mais de 200 mil
habitantes na capital
do país até reparar o
deficiente sistema de
rodovias do país. Mais
de USD 51 bilhões
devem ser injetados
em novos projetos
para fortalecer as operações de mineração
do país, nos próximos
anos, já que o governo
pretende superar o
Chile como a capital
do cobre do mundo.

Com uma economia beirando
os 4,5 por cento
de crescimento, o
Canadá conquistou
as maiores honras
entre os países do
Grupo dos Sete em
meados de 2017.
Embora a perspectiva de 2018 não seja
tão arrojada, ainda
é uma situação atípica entre os países
desenvolvidos, devido aos crescentes
setores de construção e energia.

A maior economia da
Europa não parece se
afetar com os temores
de uma recessão induzida pelo Brexit. Enquanto o FMI reduziu
as previsões de crescimento no Reino Unido,
a Alemanha atingiu
a maior produção industrial em seis anos e
uma taxa de emprego
recorde no final do ano
passado. O impulso
deverá continuar este
ano, com organizações
alemãs que buscam
portfólios de projetos
ambiciosos conduzidos
por energia, bens de
consumo e uma indústria automobilística em
recuperação.

Fonte: Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico; Fundo Monetário Internacional
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Gerentes
de projetos
autônomos podem
esperar muitas
oportunidades
para ajudar as
organizações a
conquistarem sua
ocupação digital.
DE CATHERINE ELTON
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É

um bom momento para ser autônomo. A
economia dos trabalhos temporários está
crescendo e dezenas de milhões de novos
empregos relacionados a projetos serão
criados em todo o mundo na próxima
década. Onde essas duas tendências se sobrepõem,
não faltam oportunidades para profissionais de projetos
autônomos. Três de cada quatro organizações em todo
o mundo agora usam gerentes de projetos autônomos,
de acordo com uma pesquisa de 2016 da Arras People.
Este ano, os gerentes de projeto contratados encontrarão a maior demanda por seus serviços em espaços
digitais, à medida que as organizações procuram construir mão de obra e equipes de projeto mais flexíveis,
disse John Thorpe, diretor da Arras People, Manchester,
Inglaterra. O setor de construção, especialmente nos
segmentos de energia nuclear, infraestrutura rodoviária e ferroviária, também dependerão fortemente de
empreiteiros, disse ele.
“As habilidades em demanda serão os suspeitos habituais: aqueles com conhecimento técnico, de liderança
e do domínio”, disse John. “Para a construção, também
haverá necessidade de especialistas em gerenciamento e
planejamento de riscos”.
Fatores regionais também estão aumentando o apelo
dos gerentes de projetos autônomos. Por exemplo, para
abordar a incerteza econômica, empresas no Oriente
Médio estão alavancando o modelo de utilização de
autônomos para evitar investimentos a longo prazo
em posições na equipe, disse Philip Diab, PMP, diretor
executivo da NSCC International Ltd., Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.
“Os autônomos não precisam fazer parte da escala
salarial, por isso é mais fácil criar talentos especializados
quando necessário”, disse Philip.
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E como muitas organizações que embarcam em transformações digitais podem não estar no setor de tecnologia nem ter tecnologia como uma competência básica,
recorrer a pessoas de fora é uma opção atraente, observou
ele. “Para algumas organizações, trata-se apenas de um
empreendimento de curto prazo. Portanto, há interesse
em trazer autônomos para apoiar um projeto quando um
conjunto de habilidades não é necessário no longo prazo”.

A VANTAGEM DO ÁGIL
Não é nenhuma surpresa que profissionais de projetos
autônomos com experiência em ágil sejam muito procurados no momento. Seja em empresas de alta tecnologia
em busca de talentos de reserva ou organizações não
tecnológicas em busca de habilidades especializadas
para dirigir um projeto de TI, autônomos experientes
em abordagens ágeis têm uma vantagem, disse a gerente
de projetos de recursos humanos autônoma Mariana
Ladeira de Azevedo, PMP, que atualmente é consultora
sênior de carreiras e remuneração da Sinergia Gestão
Pessoas, em Florianópolis, Brasil.
Enquanto as organizações tentam recuperar o atraso
com programas de treinamento ágeis de seus gerentes de
projetos de tempo integral, os gerentes de projetos autônomos podem intervir para auxiliar a fazer a transição
de abordagens e preencher necessidades especializadas.
“Se uma empresa está implementando um novo
sistema de planejamento de recursos empresariais ou
implementando novos e importantes processos de TI,
geralmente solicitará a ajuda de consultores externos ou
autônomos”, disse Mariana.
Mas os freelancers no domínio da TI não devem pressupor que todos os trabalhos relacionados a tecnologia
terão como padrão ser temporários em abordagens ágeis.
A abordagem de entrega de cada organização pode variar:

ILUSTRAÇÃO DE SAM PEET

de ágil a cascata, ou um híbrido entre as duas, disse John.
Philip esteve em ambos os lados do jogo dos autônomos: gerenciou projetos como empreiteiro e contratou
gerentes de projetos autônomos para organizações. A
demanda por gerentes de projetos de TI independentes é
impulsionada por uma mudança global para a tecnologia
da nuvem, disse ele. Por exemplo, as grandes empresas
de tecnologia precisarão contratar especialistas independentes para criar datacenters que incentivem os governos e outras organizações a mudar para a nuvem. Isso
porque eles não têm talento suficiente em tempo integral
com a experiência na nuvem, disse ele.

TOQUE PESSOAL
No ambiente acelerado de hoje, as organizações também estão em busca de autônomos que têm habilidades
com pessoas para fornecer liderança a curto prazo. As
empresas estão cada vez mais buscando autônomos
com inteligência emocional capazes de elevar as equipes
de projetos, disse Kierstin Gray, PMI-ACP, PMP, gerente
de projeto autônomo em Nova York, Nova York, EUA.
“No competitivo mercado de trabalhos temporários
de hoje, as organizações consideram de grande importância uma pessoa ser apropriada em termos de cultura
ou personalidade”, disse ela. “Isto se deve em grande
medida às lições aprendidas ao longo do tempo sobre
ter ambientes de trabalho voláteis ou personalidades

explosivas em equipes”.
O resultado é um prêmio para os gerentes de projetos
contratados que possuam fortes habilidades de gerenciamento de partes interessadas e sejam capazes de se alinhar
rapidamente aos objetivos estratégicos de uma empresa,
ainda mais rápido do que um empregado contratado.
“As equipes usarão as primeiras semanas, ou mesmo
os primeiros dias, para determinar se um consultor autônomo vale o seu tempo e esforço e se eles serão bem-sucedidos”, disse Kierstin.
Mas essa avaliação funciona para os dois lados. Os
autônomos devem ficar atentos a sinais que indiquem
que um trabalho temporário em potencial não seja muito
apropriado.
“Se você vai encontrar um cliente em potencial e perceber que a sua visão e valores de alguma forma não combinam com os dele, poderá ter problemas trabalhando lá”,
disse Mariana.
Os sinais de alerta podem incluir pessoas que chegam
tarde às reuniões ou nem comparecem, o que pode indicar falta de estrutura organizacional. Outro motivo para
simplesmente para desistir: o gerente de contratação dá
poucos detalhes ou informações ambíguas sobre as responsabilidades ou as habilidades necessárias pra a função.
“Às vezes, é importante dizer 'não' para evitar um
cenário que não seja bom para seu portfólio de carreira”,
disse Mariana.

“No competitivo
mercado de
trabalhos
temporários
de hoje, as
organizações
consideram
de grande
importância
uma pessoa
ser apropriada
em termos
de cultura ou
personalidade”.
— Kierstin Gray, PMI-ACP, PMP,
Nova York, Nova York, EUA
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Adicionando valor:

Como os
gerentes de
projeto podem
se destacar em
2018?

Adote o híbrido

Mantenha a sua posição

“Mais organizações se esforçarão para entregar resultados
de projetos com
base em abordagens e práticas
híbridas. Está acontecendo agora, em todos os tipos de campos. Os executivos se preocupam menos se uma abordagem
é ágil ou cascata do que com os
resultados. Esta mudança é uma
evolução contínua”.

“Os gerentes de projeto precisam saber quando
elevar suas vozes: recusar um pedido não razoável, uma mudança de escopo irreal ou uma
alteração de recurso insustentável. Precisam saber quando confiar nos seus instintos e não ter
medo de elevar suas vozes quando se depararem com algo que
não faça sentido. Eles conhecem seus projetos melhor do que
qualquer outro, e são responsáveis pela entrega bem sucedida”.

— Manuel Salero Coca, PMP, diretor
gerente de programas, América
Latina, Huawei Technologies Co.,
Cidade do México, México
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— Parris Farr, PMP, principal, Farr Consulting, Boston, Massachusetts, EUA

Foco na segurança

“A capacidade de ganhar a confiança do
cliente ajudará você a ser visto como
consultor de confiança e pessoa a quem
recorrer para alcançar metas e objetivos.
Confiar na sua equipe cria um ambiente
onde eles se sentem capacitados para serem criativos e ter
as chances necessárias de oferecer soluções ótimas. Você
não pode desenvolver a habilidade da noite para o dia,
deve aprender a ouvir com interesse e depois se comportar
de forma a alimentar continuamente a relação”.

“Práticas trabalhistas e programas de
segurança são muito
importantes para entregar
um projeto bem sucedido.
Eu treino gerentes de
projetos para que tenham
uma compreensão completa do seu ambiente e leis locais. Você deve saber qual é
o perigo antes que você possa gerenciar o
ambiente. Em Dubai, por exemplo, é incrivelmente quente durante os seis meses
do verão, tornando-o inseguro trabalhar
durante a maior parte do dia em canteiros
de obras ou torres de telecomunicações.
Isso pode ter um grande impacto nos
horários dos projetos e exigir criatividade
real para gerenciar”.

— Billi F. Taylor, PMP, consultora de estratégia de gerenciamento,
IBM, Washington, D.C., EUA

— Atiq Khattak, gerente de serviços de liderança,
Nokia, Dubai, Emirados Árabes Unidos

Fortalecer os laços

o
d

Obtenha a certificação

Não se desvie da mensagem

“Muitas empresas
preferem contratar
alguém que tenha
uma certificação em
gerenciamento de
projetos. No mercado de telecomunicações e em geral, as empresas
contam com o rigoroso processo de
avaliação que o PMI aplica a todos
os candidatos do Project Management Professional (PMP)®. Assim,
a certificação PMP® constitui uma
vantagem competitiva elevada para
o seu portador”.

“Você não pode gerenciar escopo, horários,
qualidade, recursos, custos ou riscos sem comunicação. Está no núcleo da colaboração entre as
partes interessadas e equipes, e facilita a transparência e a franqueza. Eu diria que as habilidades de comunicação devem ser uma das ferramentas mais
fortes no conjunto de ferramentas de um gerente de projeto”.

r
o
l
— Ekow Asamoah, gerente de projeto de TI, Ignite Technologies,
Accra, Gana

— Dalton Gordillo Larco, PMP, gerente de
projetos técnicos, Buenos Aires, Argentina

a
V
Promover a inclusão

“Ser aberto a ideias e abordagens diversas e alternativas é
um atributo definidor de gerentes de projetos bem-sucedidos. As equipes de liderança
às vezes se veem dependendo de recursos
confiáveis,mas limitados, por causa do
tempo e do conforto. Os gerentes de projeto
podem combater a homogeneidade, pressionando os líderes
a encontrar as melhores habilidades para uma determinada
tarefa em oposição aos seus tradicionais recursos”.
James Brown II, diretor de segurança de informação, Departamento
de Saúde e Serviços Humanos da Carolina do Sul, Columbia, Carolina
do Sul, EUA

Busque o equilíbrio

Faça conexões

“Lidar com partes
interessadas, orçamentos e questões
do projeto pode
ser realmente desafiador, por isso,
os gerentes de projeto precisam
se concentrar na construção
de sua resiliência e equilíbrio
emocional. Ser capaz de reconhecer suas emoções e respeitar
os próprios limites é crucial para
seguir desempenhando em tempos dif íceis e entregar a iniciativa
com sucesso”.

“O gerenciamento de projetos não consiste
em empurrar
elementos de
tecnologia: trata-se de garantir
que as soluções realmente
atendam às necessidades dos
interessados. Ser capaz de se
conectar com as partes interessadas e realmente entender suas
necessidades é fundamental. Se
você não puder fazer isso e criar
relacionamentos, o sucesso do
projeto é bastante improvável”.

— Mariana Ladeira de Azevedo,
PMP, consultora sênior de carreira
e remuneração, Sinergia Gestão de
Pessoas, Florianópolis, Brasil

— Lindsay Mohr, fundador da
AirMarket Inc., Edmonton,
Alberta, Canadá
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Profissionais do projeto
com maior experiência - e a
Certificação PMP® - declaram que
ganham mais.
Aqui está uma perspectiva sobre os salários
em todo o mundo.

Os 10 maiores Países com os mais altos salários médios* para profissionais de

ILUSTRAÇÕES DE SAM PEET

Suíça
USD 130.966
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Estados
Unidos
USD 112.000

Austrália
USD 108.593

Alemanha
USD 88.449

Holanda
USD 86.292

Os cinco países que relatam a maior vantagem salarial para os
portadores da certificação PMP, entre os entrevistados na pesquisa:
PAÍS COM PMP/SEM PMP AUMENTO

África do Sul

USD 75.392 	

USD 47.868

58%

Equador

USD 39.800 	

USD 26.000

53%

Colômbia

USD 33.308 	

USD 22.440

48%

Chile

USD 54.360 	

USD 37.938

43%

México

USD 36.834 	

USD 25.836

43%

gerenciamento de projetos.
Emirados
Árabes Unidos
USD 84.930

Gerentes de projeto I

Gerentes de projeto III

USD 13.079

USD 30.305

USD 52.800

USD 84.480

USD 72.436

USD 114.581

NIGÉRIA

23%

O aumento médio sobre o
salário médio relatado por
portadores da PMP em 37 países,
em comparação com os sem PMP.

Não é surpresa que, na maioria dos países incluídos na pesquisa,
o salário aumenta com mais responsabilidade adicional. Mas
em alguns países existem saltos de pagamento drásticos.

NOVA
ZELÂNDIA

Os entrevistados na pesquisa salarial que eram portadores da certificação
do Project Management Professional (PMP®) declararam salários maiores.

Aumentos

CATAR

A vantagem da PMP

*Todos os salários foram convertidos a dólares americanos.

Nova
Zelândia
USD 84.480

Catar
USD 82.314

Reino
Unido
USD 81.227

Bélgica
USD 78.035

Fonte: Poder dos ganhos: Project Management Salary Survey (Pesquisa sobre salários em gerenciamento de projetos — 10a edição, PMI,
2018
JANEIRO DE 2018 PM NETWORK
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Para diminuir o
congestionamento em
Seattle, Washington, EUA, foi
preciso estender o sistema de
metrô de superfície e reforçar
o apoio do público.
DE TEGAN JONES
RETRATOS DE RON WURZER

“Os túneis são muito
arriscados do ponto de
vista da engenharia e do
cronograma”.

FOTO CORTESIA DA SOUND TRANSIT

— Joseph Gildner, Sound Transit

I

r para o trabalho e voltar todos os dias pode ser
realmente extenuante. Nos Estados Unidos, o
tempo médio para ir para o trabalho ou voltar
para casa está se aproximando de 27 minutos
por trecho, o mais demorado da história.
É ainda pior em Seattle, Washington, onde uma
explosão populacional na última década criou o
quarto pior trânsito dos EUA, segundo o fabricante
de produtos de navegação TomTom. Antes, atravessar a cidade levava 25 minutos, agora, os residentes
enfrentam viagens que variam de 40 a 90 minutos.
“O congestionamento nesta região simplesmente
duplicou nos últimos cinco anos”, disse Peter Rogoff,

CEO da Sound Transit, autoridade regional de
transporte público de Seattle. “Na verdade, isso
alterou fundamentalmente a qualidade de vida. As
pessoas estão cansadas disso”.
Para ajudar a aliviar o engarrafamento, a Sound
Transit lançou um projeto de extensão da rede ferroviária ligeira para a University of Washington em 2009.
Como parte de um programa de infraestrutura de 15
anos, essa iniciativa de USD 1,9 bilhão destinava-se
a ligar o centro de Seattle ao densamente povoado
bairro de Capitol Hill e ao Husky Stadium da universidade, a cerca de 6,4 quilômetros de distância.
O projeto enfrentou importantes desafios de
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engenharia, incluindo os riscos implicados em
construção de túneis a apenas 4,6 metros abaixo
da Interstate 5, principal artéria de transporte da
cidade. A equipe também precisou contornar depósitos de águas subterrâneas que poderiam inundar
o túnel e pôr vidas em perigo. Mas a mitigação de
riscos inteligente e o gerenciamento cuidadoso do
cronograma permitiram à equipe executar o projeto de forma segura e concluí-lo dentro do orçamento e seis meses antes do cronograma.
“Os túneis são muito arriscados do ponto de
vista da engenharia e do cronograma”, disse Joseph
Gildner, vice-diretor executivo do projeto, gerenciamento de projetos, Sound Transit. “Precisa garantir
tempo suficiente no cronograma para poder absorver as incógnitas”.

OBSTÁCULOS SUBTERRÂNEOS
O cenário exuberante que define a região Noroeste
do Pacífico desenvolveu-se em um ambiente rico
em água. Além das chuvas frequentes de Seattle, os
solos da cidade também contêm grandes poços de
águas subterrâneas glaciais da última era do gelo.
Pode ser muito dif ícil para as equipes de infraestrutura prever a localização de toda essa água, o

Operador verde
O portfólio de projetos de
sustentabilidade da Sound Transit
está ajudando a diminuir a sua
pegada ambiental. Nos últimos
anos, os projetos executados
pela agência de transporte
público em Seattle, Washington,
EUA, entregaram os seguintes
benefícios nas suas frotas e
instalações de ônibus e trem:

que pode afundar um cronograma. Por exemplo,
quando a rodovia Interstate 5 estava sendo construída há mais de 50 anos, o trabalho da equipe de
construção desencadeou um deslizamento de terra
perto do centro de Seattle, e obrigou à construção
de muros de contenção de última hora.
Para conectar a University of Washington ao
centro de Seattle, a equipe teve de cavar por baixo
da Interstate e remover alguns dos seus elementos
de suporte antes do tunelamento. A segurança foi a
principal prioridade da equipe, que por isso reuniu
os 30 subempreiteiros que trabalhavam no projeto
para garantir que cada equipe compreendesse os
riscos geológicos.
“A Mãe Natureza é uma capataz severa”, disse
Joseph. “Por isso, como proprietários, temos uma
grande responsabilidade por garantir que compreendamos claramente com o que vamos lidar”.
A equipe também usou modelagem de informações de construção para mostrar aos empreiteiros
como os pacotes de trabalho deles funcionariam
sob a terra e em que pontos o trabalho se cruzaria.
Delineando como o espaço seria usado durante o
projeto, a equipe conseguiu minimizar os problemas relacionados a mudanças e aumentar a eficiên-

Todos a bordo
2001: Lançamento do
projeto University Link
Extension
2006: Projeto de
engenharia preliminar
concluído/projeto final
iniciado
2008: Começa a
demolição.
2010: O início da
construção do túnel
2012: Início da construção
dos trilhos e sistemas
2013: Túnel concluído
2014: Conclusão da
construção da estação
University of Washington
2015: Conclusão da
construção da estação
Capitol Hill
2016: O projeto encerra seis
meses antes do cronograma
e USD 200 milhões abaixo
do orçamento

Representação transversal
da nova estação
ferroviária na University of
Washington em Seattle,
Washington, EUA

Redução de 15% na poluição
geral causada por veículos
Redução de 5% no uso total de
energia de todas as instalações
construídas antes de 2015
81% da eletricidade da
organização derivada de fontes
renováveis
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IMAGEM CORTESIA DA LMN ARCHITECTS

Redução de 5% em emissões de
gases de efeito estufa por veículo

“É preciso ouvir atentamente
uns aos outros e tentar
identificar o que cada parte
realmente precisa e quer.
E depois focar em como
atender às necessidades de
todos”.
— Tracy Reed, Sound Transit

Da esquerda para a direita, Tracy Reed, Joseph
Gildner e Peter Rogoff
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TALENTO EM DESTAQUE

Tracy Reed, diretora
executiva de projetos,
Sound Transit

Localização: Seattle,
Washington, EUA
Experiência: 24 anos
Outros projetos notáveis:
n Central Link Light Rail,
a parte inicial do sistema
de metrô de superfície
de Seattle, concluída
em 2009. Tracy Reed foi
responsável pela revisão
ambiental, análise de
alternativas, engenharia
conceitual e preliminar e
desenho final do projeto de
USD 2,6 bilhões.
Northgate Link Light
Rail, projeto de extensão
de USD 1,9 bilhão em
construção e programado
para ser concluído em
2021. Tracy atuou como
gerente de projetos sênior.
n

Lições aprendidas na
carreira: “Comprometerse a gerenciar eficazmente
o risco e construir
relacionamentos fortes
com empreiteiros e
proprietários ou jurisdições
terceirizadas no início é a
chave para um
acabamento bem
sucedido”.
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cia da construção.
“Conseguimos nos reunir antecipadamente com
os nossos empreiteiros com um modelo na tela”,
disse Joseph. “Pudemos trazer os nossos engenheiros registrados e os nossos arquitetos e fazer uma
detecção de cruzamentos, área por área”.
A abordagem de gerenciamento de riscos da
equipe também envolveu a alocação de contingência de cronograma. Desde o início, eles fixaram
seis meses de folgas controlados pelo proprietário
que garantiram que a equipe conseguisse lidar com
todos os riscos realizados. Os contratos também
estipulavam que qualquer empresa que se atrasasse
duas ou mais semanas teria de desenvolver um cronograma de recuperação.
“Felizmente, os empreiteiros fizeram um excelente trabalho”, disse ele. “Coseguimos implementar
esse projeto sem precisar realmente aproveitar o
tempo de folga. Na verdade, conseguimos usar essas
economias de tempo e inaugurar antes da hora”.

CONSTRUIR PONTES
O projeto passaria por vários bairros, impactando
tanto os residentes como os empresários. Por isso,
a equipe do projeto teve de encontrar maneiras de
tranquilizar as partes interessadas sem adicionar
“escopo eleitoreiro”.
“Sempre que estamos construindo algo novo em
uma comunidade, há essa propensão à distorção do
escopo”, disse Peter. “As pessoas começam a insistir
nos seus códigos locais ou pelo processo político
para que você construa mais do que o previsto inicialmente, a um custo maior e em um prazo maior”.
Um caso ilustrativo: Surgiu uma solicitação inesperada relativa à passarela de pedestres ligando a
estação University of Washington ao campus da
University of Washington. A passarela havia sempre
feito parte do plano do projeto, mas, com o tempo,
a universidade decidiu que queria ampliar o escopo
da passarela, disse Tracy Reed, diretor executivo de
projetos da Sound Transit.
“Com o tempo, a University of Washington ficou
mais interessada em transformar a passarela de
pedestres em parte de um portal de entrada para o
campus”, disse ela.
Ao mesmo tempo, a estação pretendia ser um
centro de serviços de trânsito. Por isso, além de
coordenar com a universidade, a equipe teve de
trabalhar com a empresa de ônibus local, o Departamento de Transporte do Estado de Washington
e a cidade de Seattle para modificar a passarela de
forma a satisfazer todas as partes.
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Levou quase três anos para negociar os detalhes
da mudança de desenho, que, em última análise,
atualizou a ponte para incluir um acesso em bicicleta que poderia reduzir ainda mais o congestionamento de veículos. Isso significou alargar a via e
adicionar rampas que pudessem acomodar um tráfego pesado de bicicletas. Mas tomar essa decisão
depois de os contratos de construção já terem sido
negociados teve um custo. Tracy Reed disse que as
ferramentas de gerenciamento de projetos ajudaram a equipe a prever com precisão esses aumentos
e ter sucesso em obter fundos de agências estaduais
e da University of Washington.
“A estimativa de custo foi um processo muito
focado”, disse Tracy. “Discutimos ativamente a
contingência razoável e a base de custos de todas
as nossas estimativas acumuladas”.
Essa diligência ajudou a convencer as agências contribuintes de que a equipe tinha previsto
contingência suficiente para lidar com resultados
inesperados. “É preciso ouvir atentamente uns aos
outros e tentar identificar o que cada parte realmente precisa e quer”, disse Tracy. “E depois focar
em como atender às necessidades de todos”.

UM CAMINHO BEM ILUMINADO
A passarela de pedestres não era o único ponto de disputa que a equipe do projeto e a universidade precisavam abordar. A universidade estava preocupada com
o ruído, o pó e o trânsito, principalmente porque a
estação University of Washington estava sendo construída bem ao lado da principal instalação esportiva
da escola, o Husky Stadium. A escola tinha os seus
próprios planos para renovar o estádio ao mesmo
tempo em que a estação precisava ser construída.
“O tempo que fomos convidados a permanecer

FOTO DE KEVIN SCOTT, CORTESIA DE LMN ARCHITECTS

Estação University
of Washington

“Estamos construindo todos os
nossos projetos agora com equipes
multifuncionais e localizadas no
mesmo lugar. ... [Elas] acompanham
o projeto do berço ao túmulo”.
— Peter Rogoff, Sound Transit

no campus e concluir a construção do projeto foi
um importante ponto de negociação com a universidade”, disse Tracy.
Para codificar exatamente quanto tempo a construção poderia levar, a equipe trabalhou com a
universidade para criar um acordo que especificou
quanto espaço poderia ser usado e por quanto
tempo. Cada fase do projeto foi associada a uma
determinada área. Se a equipe permanecesse em
qualquer área mais do que o planejado, teria de
pagar danos à universidade.
Aderir a este acordo exigiu um gerenciamento
cuidadoso dos empreiteiros, já que a equipe tinha
de garantir que todos entendessem e respeitassem as regras relacionadas ao horário de trabalho
aceitável, ao gerenciamento de tráfego e ao plano
geral de construção. Porém, executar um plano de
trabalho que punha as necessidades da universidade
em primeiro lugar inspirou a escola a relaxar essas
restrições quando mais importavam. Uma das cláusulas do contrato estipulava que não haveria trabalho em dias de eventos especiais, mas a escavação
de túneis exige um processo contínuo, disse Tracy.
“A universidade reconheceu isso e permitiu que os
nossos empreiteiros trabalhassem [no canteiro de
obras], mesmo em dias que anteriormente tinham
sido negociados como dias sem trabalho”.

A ESTRADA À FRENTE
Em meio à necessidade de resolver tantos obstáculos potenciais, o projeto produziu uma lição singular: as organizações de transporte público precisam
criar equipes multidisciplinares desde o início para
controlar os custos e gerar eficiência.
“Estamos construindo todos os nossos projetos
agora com equipes multifuncionais e localizadas no

mesmo lugar. Assim, a pessoa que vai ser obrigada
a operar esse projeto está a literalmente a duas
baias da que está planejando e da que está projetando”, disse Peter. “Estamos juntando uma equipe
e fazendo com que ela siga o projeto do berço ao
túmulo, de modo que toda a sua experiência e a
memória do projeto estejam presentes até o dia da
inauguração”.
O projeto University Link, concluído USD 200
milhões abaixo do orçamento, também demonstrou
às pessoas da região que a Sound Transit tinha o que
é necessário para administrar com responsabilidade
o dinheiro dos contribuintes e oferecer um serviço
de qualidade. Joseph atribuiu esse sucesso a ter uma
equipe bem versada nos princípios de gerenciamento
de projetos. “Temos em todos os níveis da organização funcionários com a certificação de Project
Management Professional (PMP®)”, disse ele. “Posso
ver em primeira mão como eles trazem fundamentos
sólidos que apoiam o que pretendemos em termos
de controle de projetos”.
O resultado: um público que iniLuzes,
cialmente era cético sobre o valor do
câmera,
projeto de metrô de superf ície agora
ação!
aprecia a verdadeira demanda de transConfira vídeos de bastidores
dos finalistas do Projeto
porte público. Quando o University Link
PMI do ano deste ano no
começou a operar em março de 2016,
canal YouTube do PMI.
a Sound Transit assistiu a um aumento
imediato de 70% no número de passageiConvocação
ros de trens ligeiros.
para
Foi um ponto de virada, disse Tracy Reed:
nomeações a
“Agora as pessoas estão dizendo: “Quanto
prêmio
mais vocês podem construir, e com que rapiHomenagear a excelência
dez? Porque também queremos um transde projetos em 2018. Visite
porte assim no nosso bairro”. PM
PMI.org/Awards
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Ginástica
digital
As academias estão lançando
projetos de alta tecnologia
para atualizar equipamentos
e oferecer experiências mais
conectadas.
DE SARAH FISTER GALE
RETRATOS DE MORTEN KOLDBY
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Asger
Andersen
Høybye,
Wexer, Vejle,
Dinamarca
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A esteira elétrica
se encontra
com a internet.
Com a digitalização do setor de ginástica, os proprietários de academia e os fabricantes de equipamentos
estão lançando projetos para atender novos membros
experientes em tecnologia que esperam exercícios
compatíveis com os seus dispositivos pessoais e
tecnologias portáteis. O mercado global de equipamentos de ginástica conectados verá um crescimento
maciço nos próximos anos, passando de USD 121
milhões em 2016 para USD 762 milhões em 2021,
segundo um relatório da Technavio publicado no ano
passado. Ao mesmo tempo, segundo um relatório de
2017 da MarketLine, o setor global de academias,
saúde e ginástica pode esperar uma taxa anual de
crescimento de receita de 4,3%, chegando a um valor
de mercado de quase USD 90 bilhões em 2021. Os
grandes mercados emergentes da Índia, Brasil e
China são os maiores pontos de ação do setor.
Para atrair e reter membros, as equipes de projeto
estão renovando as ofertas de equipamentos para a
era digital. Mas as organizações estão equilibrando
a necessidade de inovar com uma relativa falta de
experiência no domínio da tecnologia digital, e a
realidade de que não podem se dar ao luxo de atualizar todos os equipamentos ao mesmo tempo.
“A grande pergunta que os donos de academia
estão se fazendo é: como continuar a fazer sentido?”, disse Bryan O'Rourke, presidente do Fitness
Industry Technology Council, New Orleans, Louisiana, EUA. Essa organização sem fins lucrativos
desenvolve e promove padrões de tecnologia de
equipamentos para melhorar a experiência dos usuários. “Há opções infinitas para concorrer, mas eles
precisam escolher um caminho que seja sustentável
para o negócio”.
Encontrar o caminho certo envolve um processo
de governança para identificar os melhores projetos
de investimento e gerentes de projeto que possam
oferecer soluções para atender às necessidades dos

membros da academia, sem elevar indevidamente as
suas taxas mensais. Outro requisito? O talento certo.
Mas encontrar os talentos para apoiar esses projetos tecnológicos inovadores nem sempre é fácil,
disse Prempal Singh, gerente de projetos sênior da
Life Fitness, empresa de equipamentos de ginástica
com sede em Rosemont, Illinois, EUA. “A transição
para produtos com software e tecnologia exige conjuntos de habilidades específicos na equipe”, disse
ele. “Às vezes, encontrar o conjunto de habilidades
correto tem sido uma luta”.

É HORA DE ATUALIZAR
Mesmo com uma equipe de desenvolvimento experiente a bordo, as franquias
e marcas de ginástica são
com frequência prejudicadas
por equipamentos e sistemas legados. “As academias
não trocam de equipamento
todos os anos”, disse Bryan
O'Rourke. Podem ficar com
um stepper ou uma esteira
por até sete anos, o que significa que a nova tecnologia
precisa se integrar aos sistemas existentes que não têm
conectividade Wi-Fi e interfaces digitais.
A Ecofit Networks do
Canadá é uma das empresas que tentam superar esse
desafio legado. A desenvolvedora de tecnologia de senPrempal Singh, Life Fitness,
sores para equipamentos de
Rosemont, Illinois, EUA
ginástica lançou um projeto
para criar um dispositivo que se conecta às portas
eletrônicas de equipamentos mais antigos. Isso per-

“A transição
para produtos
com software
e tecnologia
exige conjuntos
de habilidades
específicos
na equipe. Às
vezes, encontrar
o conjunto de
habilidades
correto tem sido
uma luta”.
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Virtualmente
em forma

Algumas organizações estão apostando que a realidade
virtual e os exercícios podem andar de mãos dadas.

Icaros, a máquina
de voo de
realidade virtual
56
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FOTO CORTESIA DA ICAROS

A realidade virtual e as academias estão convergindo. Veja-se,
por exemplo, o Icaros, sistema de máquina voadora em realidade
virtual (VR) desenvolvido por uma startup do mesmo nome. O
CEO Johannes Scholl e seu sócio fundaram a empresa em 2015 em
Munique, na Alemanha, com a ideia de criar uma experiência em
VR que exija que os usuários acumulem força muscular enquanto
pairam sobre as copas das árvores e entre cadeias de montanhas.
Pense-se nisso como parte máquina de exercícios, parte simulador
de voo. Mais de 300 academias em todo o mundo instalaram
máquinas Icaros desde outubro, apostando que o preço delas (cerca
de USD 10.000) atraia pessoas à procura de um
tipo de exercício diferente.
As equipes da organização que projetou o software e o
equipamento de corpo inteiro usou o feedback inicial em um
protótipo para simplificar o desenho do Icaros e alinhar as imagens
de forma mais próxima à maneira como a máquina se move. As
equipes de software, eletrônica e hardware trabalham no mesmo
espaço para garantir que cada mudança agregue valor e não
perturbe outra parte do projeto. Este é um componente essencial
do seu processo de gerenciamento de projetos ágil, permitindo uma
comunicação mais rápida e fácil. Todos os membros da equipe do
projeto também têm acesso a uma máquina Icaros para testar todas
as mudanças. Por exemplo, alterar o ângulo de uma imagem pode
significar que a máquina tem de se inclinar em outra direção para
parecer natural.
“É um processo holístico de desenvolvimento”, disse Johannes
Scholl. “Todas as mudanças influenciam alguma coisa no desenho, e
por isso eles precisam trabalhar de forma colaborativa”.

mite que os operadores de academia captem dados
sobre a frequência com que a máquina é usada e
quando precisa de manutenção, disse Dave Johnson,
vice-presidente de desenvolvimento de negócios,
Ecofit, Victoria, Colúmbia Britânica, Canadá.
O projeto inicial para desenvolver um dispositivo
plug-in para máquinas de exercícios aeróbicos foi
lançado em 2011; desde então, a empresa lançou
uma série de dispositivos plug-in para outras máquinas, juntamente com atualizações de recursos. O
projeto mais recente, concluído em setembro, foi
um sensor para máquinas de treinamento muscular.
“Foi uma solução inovadora para um problema dos
donos de academia”, disse Dave.
O equipamento herdado é menos problemático em
regiões onde o setor de ginástica é mais jovem, como
a Ásia-Pacífico e o Oriente Médio. Isso significa que
as academias dessas regiões podem avançar para as
tecnologias mais recentes, o que pode promover uma
adoção mais rápida, disse Bryan O'Rourke.
Por exemplo, a Wexer, fornecedora global de
soluções de ginástica digital, fez uma parceria com
a Fitness First Asia, uma cadeia de centros de ginástica em todo o Sudeste Asiático, para desenvolver
uma versão personalizada do aplicativo móvel de
ginástica da Wexer. O projeto de aplicativo, que
começou em janeiro de 2017, permitirá que as academias estendam o seu alcance além das salas de
exercício, permitindo que os clientes transmitam
aulas de ginástica em grupo, projetem exercícios e
marquem aulas de exercício, entre outras ofertas.
É uma parceria forte, disse Asger Andersen
Høybye, chefe de entrega técnica, Wexer, Vejle,
Dinamarca. Mas trabalhar com clientes na Ásia
exigiu planejamento e comunicação mais elaborados
do que o esperado. Embora a equipe da Fitness First
falasse inglês, houve mais desafios de interpretação
do que a equipe Wexer estava acostumada.
“Uma grande parte do processo de gerenciamento de projetos era garantir que

“Uma grande parte do
processo de gerenciamento
de projetos foi garantir
que todas as informações
fossem comunicadas de
forma clara e entendidas,
para não haver confusão”.
— Asger Andersen Høybye, Wexer, Vejle, Dinamarca

todas as informações fossem comunicadas de
forma clara e entendidas, para não haver confusão”, disse ele. “E mesmo assim precisávamos
voltar várias vezes para validar o que estávamos
discutindo”. Isso adicionou algum tempo ao
processo de desenvolvimento, embora uma
forte estratégia de comunicação ajudasse a
evitar problemas.
A equipe de Asger também ficou surpresa
com os comentários recebidos dos proprietários do academia da Ásia. Os membros da
equipe previam uma ânsia de adotar novas
tecnologias; mas, nas iterações do processo
de desenvolvimento de aplicativos, descobriram que não era bem assim. Os proprietários de academia estavam entusiasmados
com a promessa de transmitir aulas e conteúdo baseado
em aplicativos, mas queriam
começar devagar, com soluções
econômicas que fossem fáceis de
implementar sem muita assistência técnica.
Portanto, a equipe de Asger adotou uma abordagem ágil para o desenvolvimento, com muitos
sprints curtos e loops de feedback que deixavam
espaço para mudanças. “Quando reconhecemos
que não estavam à vontade fazendo muito ao
mesmo tempo, viramos o plano e voltamos com
algo mais simples”, disse ele.

“Ao adotar uma abordagem
iterativa, conseguimos
desenvolver algo que funciona
para eles hoje e que podemos
escalar ao longo do tempo”.
—Asger Andersen Høybye
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“Quando se deixa a equipe se autogerenciar
e ouve os seus comentários, tem-se um
resultado melhor”.
-Adam Podber, Blink Fitness, Nova York, New York, EUA

Em vez de lançar uma solução completa de
transmissão com câmeras e projetores no estúdio
de exercícios para filmar e transmitir aulas ao vivo,
a primeira iteração do aplicativo lançado em agosto
oferece aos usuários acesso a uma biblioteca de
exercícios. O plano é que versões posteriores do
aplicativo transmitam aulas em streaming diretamente de academias, quando os proprietários estiverem mais à vontade c om a tecnologia e o custo.
“Ao adotar uma abordagem iterativa, conseguimos
desenvolver algo que funciona para eles hoje e que
podemos escalar ao longo do tempo”, disse Asger.

CAPACITAR A EQUIPE
Os projetos tecnológicos no setor de ginástica abrangem mais do que apenas a experiência de exercício,
no entanto. Algumas organizações estão focadas na
implementação de ferramentas de análise e gerenciamento de dados para gerenciar melhor a academia.
“É tudo uma questão de criar uma melhor experiência do usuário”, disse Adam Podber, diretor sênior
de tecnologia da cadeia de academias Blink Fitness,
Nova York, Nova York, EUA. Adam está atualmente desenvolvendo um programa para ajudar
os proprietários de franquias da Blink a entender
melhor os seus clientes e a maneira como usam os
equipamentos, para oferecer os melhores produtos
e serviços.
O último projeto de Adam, que começou em
maio, é captar e analisar dados para ajudar os
usuários de academias a personalizar um plano de
exercícios para atender aos seus interesses e necessidades. A equipe dele está desenvolvendo software
que residirá em um site da empresa e em quiosques
nas academias, onde os clientes possam preencher
questionários sobre os seus dados demográficos,
idade, experiência e preferências de treinamento.
Em seguida, o software analisa os dados e oferece

uma estratégia de exercícios.
Adam também prefere uma abordagem ágil para
os seus projetos, que inclui o uso de feedback dos
seus próprios desenvolvedores e dos proprietários e
clientes de academias, para adaptar o plano do projeto. Obter feedback dos desenvolvedores garante
que a equipe crie algo que seja viável projetar e
entregar. Por exemplo, o plano original desse projeto incluía exercícios animados para mostrar como
executar vários movimentos. Mas os desenvolvedores concluíram que isso adicionaria tempo e custo
ao projeto e tiraria o cronograma dos trilhos. Como
solução de compromisso, trocaram
as animações por diagramas de
fluxo de movimento mais simples,
e mais fáceis de implantar. “Fixamos
isso como objetivo de sprint e voltamos ao cronograma”, disse Adam.
A capacitação das equipes permite que elas criem mudanças no
plano que assegurem que os projetos fiquem no prazo e no orçamento, disse ele. “Quando se deixa
a equipe se autogerenciar e ouve os
seus comentários, tem-se um resulFonte: Technavio
tado melhor”, disse Adam.
A Blink lançou uma versão
piloto do software em agosto, e a equipe de Adam
está agora rastreando dados sobre se os clientes
concluem o questionário e aceitam as sugestões.
Também planejam rastrear as taxas de retenção
e retorno para os usuários que concluem o questionário como forma de demonstrar o valor do
projeto.
“Como gerente do projeto, você precisa assumir a
responsabilidade pelos seus indicadores de desempenho”, disse ele. “Há muitas ideias fantásticas, mas
é preciso criar soluções que tragam ROI”. PM

USD 762
milhões

Valor do mercado global
de equipamentos de
ginástica conectados
em 2021, comparado a
USD 121 milhões em 2016.
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Prêmio
EGP
do ano
2017

Da esquerda para a
direita, Bob Moore,
Rebecca Moodie, PMP,
e Bob Kearns, PMP

Todos os
sistemas
funcionando
O EGP da Henkels & McCoy
assegura que os seus projetos
de infraestrutura apoiem
comunidades por muitos anos.
DE TEGAN JONES
RETRATOS DE GENE SMIRNOV

E

letricidade. Gás. Internet. Se as tecnologias de
energia e comunicação são a força vital das sociedades modernas, a infraestrutura, vastas redes de
tubos e fios, é a espinha dorsal, garantindo estoques
e serviços estáveis. Empresas de engenharia e construção como a Henkels & McCoy (H&M) criam essa espinha dorsal.
O portfólio de projetos da H&M, no valor de quase
USD 3 bilhões, abrange os setores de geração e distribuição de
energia e comunicações. O escritório de gerenciamento de projetos (EGP) da empresa, criado em 2004, ajuda a manter todas
as suas iniciativas em andamento. Com foco na excelência operacional, o EGP promove o crescimento, disse Bob Moore, vice-presidente de operações, H&M, Blue Bell, Pensilvânia, EUA.
A receita anual da empresa mais do que triplicou desde 2005.
“O sucesso dos projetos promove a satisfação do cliente. A satisfação do cliente, por sua vez, promove a repetição de negócios”, disse
ele. “Também temos a capacidade de encontrar e conquistar novos
clientes por causa dos sucessos de projeto que tivemos no passado”.
O EGP preserva o alto desempenho tomando o pulso do
setor. A avaliação contínua do mercado permite que a equipe

PERFIL DO EGP
Estabelecido: 2004
Localização: Blue Bell,
Pensilvânia, EUA
Tamanho: 61 funcionários
em tempo integral
Orçamento anual do EGP:
USD 1,5 bilhão
Valor médio dos projetos:
USD 2 milhões
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“O sucesso dos projetos
promove a satisfação do cliente.
A satisfação do cliente, por sua
vez, promove a repetição de
negócios”.
—Bob Moore, Henkels & McCoy

antecipe as necessidades dos clientes, disse Eric
Egelhoff, PMP, diretor, gerenciamento de projetos e
excelência operacional, HMI Services Inc., Blue Bell.
(A HMI Services é uma subsidiária da H&M; o EGP
apoia projetos em toda a organização.)
“Sabemos qual é a nossa história, e sabemos
como estamos agregando valor ao cliente e ao mercado”, disse ele. “Estamos à frente desse jogo”.

PRÁTICA DE TIRO
Ficar sabendo dos projetos muito antes de os iniciar
ajuda o EGP da H&M a identificar riscos potenciais
antes que a organização comece a gastar dinheiro
em campo. Isso tem um papel importante na identificação dos riscos e oportunidades do projeto desde
o início. Conhecer o terreno permite às equipes
abordar o trabalho de um novo ponto de vista, e
começar conversas honestas sobre como os clientes
vão medir o sucesso quando o projeto terminar.
“Fixando os objetivos na reunião inicial, podemos
saber quais são os indicadores de desempenho dos
nossos clientes logo no começo”, disse Eric Egelhoff.
O EGP também estabelece metas internas para os
seus projetos, para promover a rentabilidade. Uma
das métricas que ele rastreia o ano todo é o custo do
retrabalho. Visitando as áreas em que as equipes do
projeto estão trabalhando, o EGP pode oferecer treinamento e ferramentas que ajudem a garantir que o
trabalho seja bem feito logo na primeira vez.
Mas a H&M não se limita a olhar para atrás depois
que um projeto acaba. O EGP rastreia o desempenho
por todo o ciclo de vida, o que significa que pode reagir rapidamente se uma equipe do projeto identificar
desvios em custo, segurança, cronograma ou qualidade, disse Bob Kearns, PMP, diretor sênior, EGP,
H&M Shared Services Inc., Blue Bell. (A H&M Shared Services, que abriga o EGP, é outra subsidiária.)
“O EGP dá à H&M uma vantagem estratégica,
permitindo-nos detectar tendências que podem
ser adversas no início de um projeto ”, disse Bob.
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“Com isso, podemos tomar
ações corretivas e recuperar
as coisas mais cedo e não
mais tarde, e entregar um
resultado bem-sucedido”.
Uma maior visibilidade já
levou a melhores resultados
financeiros. De 2008 a 2017, o
EGP ajudou a H&M a aumentar
a rentabilidade em 110% e reduziu em 32% as perdas (margem
bruta negativa) em trabalhos. E
a organização quase centenária
continua a crescer.
“Em 2016, a empresa teve
um dos melhores anos financeiros da sua história”, disse
Bob Kearns.

UMA FRENTE UNIFICADA
Encontrar as rotas mais eficientes para concluir
projetos com êxito começa com a criação de regras
de procedimento claras. É por isso que os processos de entrega do projeto do EGP são baseados no
Um guia do conhecimento em gerenciamento de
projetos (Guia PMBOK®) do PMI. Suas ferramentas
e padrões impedem que as equipes peguem o caminho errado quando começam algo novo.
As equipes se baseiam nesse banco comum de
conhecimentos para melhorar o desempenho de
projeto todos os dias, disse Rebecca Moodie, PMP,
gerente de projetos, H&M, Blue Bell. E com todos
em toda a organização trabalhando com base no
mesmo livro didático, a H&M pode facilmente
aumentar ou diminuir o pessoal das equipes de
projeto conforme as condições mudam.
“Isso permite a qualquer gerente de projetos ocupar
um lugar que alguém deixou sempre que for necessário”, disse ela. Para construir a sua bancada, a H&M
investe em treinamento e certificações de gerencia-

De bom a ótimo
O programa de desenvolvimento de talentos da H&M preenche o pipeline de
lideranças de projeto da empresa.
Há muitos futuros gerentes de projetos por aí. Mas nem todos sabem disso ainda.
O escritório de gerenciamento de projetos (EGP) da Henkels & McCoy espalha a notícia. O
seu programa de talentos ajuda a empresa a identificar e desenvolver universitários recémformados que tenham os ingredientes de grandes gerentes de projeto, mas que não têm a
educação formal necessária para executar projetos.
“Podem ter um diploma de construção. Podem ter um diploma de engenharia. Podem vir da
biologia ”, disse Bob Moore, vice-presidente de operações, H&M. “O EGP tem sido fundamental
para garantir que sejam treinados corretamente”.
O programa de Desenvolvimento de Lideranças Oportunidades de Crescimento (Growth
Opportunity Leadership Development, GOLD) da empresa recruta candidatos para uma
rotação de dois anos onde aprendem e adotam produtos relacionados à segurança, qualidade,
controle de projetos, estimativas, desenvolvimento de negócios e muito mais. Quando
concluem o programa, esses funcionários estão prontos para se tornarem gerentes de projeto.
“O treinamento garante que as pessoas estejam definidas em termos de expectativas
da organização”, disse Eric Egelhoff, PMP, diretor, gerenciamento de projetos e excelência
operacional, HMI Services Inc. (uma subsidiária da H&M). “Eles entendem a terminologia, os
processos e os procedimentos que fazem parte da metodologia de gerenciamento de projetos”.
O programa GOLD também ajuda a H&M a concorrer pelos melhores talentos da nova
geração. Trabalhadores jovens ambiciosos não estão apenas procurando um emprego: querem
uma carreira, disse Bob Kearns, PMP, diretor sênior, EGP, H&M Shared Services Inc. (outra
subsidiária).
“Investindo em treinamento e credenciamento de gerenciamento de projetos, podemos
atrair talentos mais fortes e trazê-los para uma carreira”, disse ele.

“O EGP dá à H&M
uma vantagem
estratégica,
permitindonos detectar
tendências
que podem ser
adversas no início
de um projeto”.
—Bob Kearns, PMP, H&M Shared
Services Inc.
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A adesão ao gotejamento
O apoio executivo constante ao escritório de gerenciamento de projetos (EGP) da
Henkels & McCoy (H&M) foi o ponto de partida para levar as práticas de gerenciamento
de projetos da organização a um patamar mais alto, disse Bob Moore, vice-presidente de
operações, H&M.
“As pessoas nas trincheiras querem ver essa adesão dos níveis mais altos”, disse ele.
“Quando está presente e é constante, o resto da organização vai atrás”.
A combinação de apoio da gerência sênior e resultados quantificáveis foi um longo
caminho para conquistar os gerentes de construção em campo. Muitas dessas pessoas
já haviam executado projetos há décadas antes de o EGP ter começado a lançar novos
processos, ferramentas e técnicas, em grande parte projetados para ajudar a gerenciar
projetos cada vez maiores e mais complexos. Os veteranos do setor tiveram que mudar a
sua maneira de agir.
Embora inicialmente alguns viam o EGP como um custo indireto desnecessário, os resultados logo os fizeram mudar de opinião. Em última análise, as equipes descobriram que
os novos processos tornaram os seus trabalhos mais simples e as suas vidas mais fáceis.
“Nos primeiros anos de implementação do nosso gerenciamento de projetos, os
gerentes de construção às vezes nos mantinham à distância. Hoje em dia, porém, eles vêm
até nós pedindo apoio”, disse Bob Kearns, PMP, diretor sênior, EGP, H&M Shared Services
Inc., subsidiária da H&M. “Eles se baseiam na experiência do nosso EGP porque sabem que
terão um melhor resultado de projeto em decorrência disso”.
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“[Uma base
comum de
conhecimentos]
permite que
qualquer
gerente de
projeto ocupe
um lugar que
alguém deixou
ou sempre que
for necessário”.
—Rebecca Moodie, PMP,
Henkels & McCoy

FIN

ALISTA

Premio
EGP
do ano
2017

“O EGP nos dá uma vantagem competitiva,
estabelecendo processos e procedimentos
definidos em toda a organização”.
—Eric Egelhoff, PMP, HMI Services Inc.

mento de projetos. Além de promover eficiências, ter
gerentes de projeto com a certificação PMP (profissional de gerenciamento de projetos) do PMI aumenta a
confiança do cliente, disse Eric Egelhoff.
“Quando nos sentamos com os clientes e falamos
sobre um líder-chave com certificação PMP®, isso
estabelece muita credibilidade”, disse ele. “Os nossos
clientes sabem o que isso significa e sabem de que
tipo de pessoa estamos falando”.
Desenvolver um conhecimento profundo em
gerenciamento de projetos em toda a organização
também ajudou a H&M a gerar um crescimento
rápido ao longo da década passada. O treinamento do
EGP em processos, procedimentos e controles ajudou a empresa a desenvolver projetos maiores e mais
complexos à medida que surgiram, disse Bob Kearns.
“Ao investir em treinamento e desenvolvimento,
transformamos gerentes de projeto em líderes mais
fortes”, disse ele. “Podemos gerar maior sucesso para
os nossos projetos e tornar a empresa mais bem-sucedida, de um ponto de vista financeiro e de segurança”.
Processos focados na segurança, como observações
de treinamento e resumos de trabalho diários, mantêm
os membros da equipe continuamente sintonizados
com os requisitos de segurança da H&M. Por exemplo,
se um projeto tiver um incidente de segurança no início, os membros da equipe escalam a informação para
o EGP, que está preparado para agir rapidamente para
evitar problemas adicionais. Casando iniciativas de
segurança com a sua metodologia de gerenciamento
de projetos, a H&M reduziu a taxa de lesões e doenças
notificáveis em mais de 60% entre 2008 e 2016. (A taxa
é avaliada pela Administração de Segurança e Saúde
Ocupacional do Departamento de Trabalho dos EUA).
“Olhando para os processos de gerenciamento
de projetos que usamos para ajudar a alcançar os

nossos objetivos de segurança, evitamos mais de
1.000 lesões desde 2008, apenas”, disse Eric Egelhoff.

LOOP DE FEEDBACK
A H&M também vê cada trabalho como uma nova oportunidade para aprender. Depois que um projeto termina,
a equipe olha para atrás para ver onde funcionou bem, e
onde as coisas saíram dos trilhos. Todos os que estiveram
envolvidos em cada estágio se reúnem para discutir riscos, oportunidades e lições aprendidas e fazer um brainstorming para melhorar as coisas na próxima vez.
“Quando terminamos essa reunião, formalizamos e documentamos as lições aprendidas e depois
compartilhamos com toda a organização para que
todos possam usar essas informações para avançar”,
disse Rebecca Moodie.
A H&M conduz reuniões similares com os seus
clientes. Usa pesquisas para obter feedback pontual
sobre onde as suas equipes podem melhorar. Por
exemplo, um cliente tinha preocupações sobre
como a H&M estava monitorando subempreiteiros trabalhando no local.
“Então, trabalhamos muito no nosso plano
específico do local para garantir que todos lá
soubessem que os subempreiteiros fazem parte
da Henkels quando estão trabalhando para nós”,
disse Eric Egelhoff.
Os procedimentos, processos e pontos de
controle do EGP ajudaram a organização a
manter uma taxa de satisfação do cliente acima
de 98% desde 2005.
“O EGP nos dá uma vantagem competitiva ao
estabelecer processos e procedimentos fixos em
toda a organização”, disse Eric. “Isso nos permite
garantir um produto replicável para oferecer aos
nossos clientes”. PM

Luzes,
câmera,
ação!
Confira os vídeos de bastidores
do vencedor e finalistas do
prêmio EGP do ano deste ano
no canal YouTube do PMI.

Chamando
todos os EGPs
Homenagear a
excelência dos EGPs
em 2018. Acesse
PMI.org/Awards.

JANEIRO DE 2018 PM NETWORK

65

MERCADOPMI

LIVRO EM
DESTAQUE

COMO FAZER PEDIDOS
online:
marketplace.pmi.org
Telefone:
1-866-276-4PMI
(EUA e Canadá) ou
+ 1-770-280-4129
(internacional)
E-mail: info@bookorders.pmi.org
Horário de pedidos por telefone
agora prorrogado até as 20h00.
Horário da Costa Leste dos EUA
(GMT - 5)
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Project Management Institute

Guia de análise de
negócios do PMI

O

Guia de análise de negócios do PMI é
um novo padrão básico do PMI, desenvolvido para a análise de negócios em
gerenciamento de projetos, portfólio e programa.
Foi desenvolvido por especialistas de primeira linha
para profissionais do setor. O padrão e o guia discutem como processos de gerenciamento de projetos
e processos de análise de negócios são atividades
complementares, onde o foco principal dos processos de gerenciamento de projetos é o projeto e o
foco principal dos processos de análise de negócios
é o produto. Este é um padrão baseado em processo,
alinhado com Um guia do conhecimentos em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®) - Sexta edição.
O padrão fornece uma estrutura de grupos de
processo, processos correspondentes, áreas de conhecimento, entradas e saídas. O guia define o trabalho
de análise de negócios, por que é importante e os
conceitos relacionados à análise de negócios que
podem ser aplicados de forma consistente em todos
os ciclos de vida do projeto, seus tipos e setores para
gerar resultados comerciais bem-sucedidos. Descreve
mais de 40 habilidades e mais de 100 técnicas necessárias para executar processos de análise de negócios
com eficácia e destaca pontos de colaboração entre a
análise de negócios e outras funções ao lado das quais
os analistas de negócios em geral precisam trabalhar.
O Guia de análise de negócios do PMI destina-se a
atender às necessidades de organizações e profissionais
de análise de negócios, fornecendo práticas recomendadas e conhecimentos práticos necessários para
contribuir com o sucesso do portfólio, programa, projeto e produto, e apoiam a entrega de soluções de alta
qualidade. O guia destina-se a permitir que a análise
de negócios seja efetivamente realizada, independentemente do ciclo de vida do projeto, quer a abordagem
utilizada seja preditiva, iterativa, adaptativa ou híbrida.
Ele fornece orientação para a análise de negócios, independentemente do cargo do indivíduo que o executa.
A pesquisa do PMI mostrou que habilidades e práticas aprimoradas de análise de negócios podem afetar significativamente o sucesso de uma organização,
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incluindo fornecer uma
vantagem competitiva no
mercado. Os profissionais
de análise de negócios de
todos os níveis de experiência e competência, independentemente de sua
subordinação funcional,
exigem um padrão de análise de negócios que possa
ser universalmente aplicado em qualquer organização, setor ou região
do mundo. Este guia alinha a comunidade global em
relação ao que constitui profissão de análise de negócios e visa ajudar as organizações a realizar melhorias
nas capacidades de análise de negócios.

Este guia
alinha a
comunidade
global em
relação ao
que constitui
profissão de
análise de
negócios.

Project Management Institute, 2017, ISBN: 9781628251982,
brochura, 444 páginas, USD 59,95 para associados,
USD 74,95 preço de catálogo

Project Management Institute

P&Rs do Guia PMBOK®, Sexta Edição
Esta nova edição da ferramenta comprovada para recurso e estudo contém perguntas
específicas e enfatizam os principais fundamentos do gerenciamento de projetos. Os leitores encontrarão um formato direto de perguntas e respostas com perguntas de múltipla
escolha que abrangem os principais temas e conceitos da estrutura de gerenciamento de
projetos, bem como as 10 áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos no Guia
PMBOK® - Sexta edição. Além disso, uma seção de respostas complementares com referência aos números de página e citações relevantes do Guia PMBOK® - Sexta Edição está
incluída para ajudar a aumentar a amplitude e a profundidade do conhecimento em uma
área específica. Este é um guia essencial e ideal para estudos e testes de conhecimento.
Project Management Institute, 2017, ISBN: 9781628254617, encadernação em espiral, 352 páginas,
USD 23,95 para associados, USD 29,95 preço de catálogo

Emad E. Aziz e Wanda Curlee

Eric Rebentisch, editor-chefe

Steve Tendon e Wolfram Müller

Como as organizações bemsucedidas implementam a mudança

Integrating Program
Management and Systems
Engineering

Hyper-Productive Knowledge
Work Performance: The TameFlow
Approach and Its Application to
Scrum and Kanban

com base no
Gerenciamento
de mudança nas
organizações do PMI:
um Guia de Prática,
e aproveitando os
conhecimentos de
gerenciamento de
projetos de grande variedade de autores,
Como as organizações bem-sucedidas
implementam a mudança explica os aspectos
críticos do processo de gerenciamento da
mudança e descreve os métodos que os
gerentes de projetos, programas e de portfólio
podem utilizar para trazer mudanças efetivas
em um contexto complexo e transitório de
negócios. Os exemplos fornecidos neste livro
cobrem uma ampla gama de setores e áreas de
negócios. Serão úteis para os profissionais que
lideram diretamente os esforços de mudança e
aqueles a quem ela se aplica, os executivos que
formulam estratégias ou gerenciam operações
e acadêmicos pesquisadores ou que ensinam
a terceiros a disciplina gerenciamento de
mudanças organizacionais.
Project Management Institute, 2017, ISBN:
9781628253863, brochura, 354 páginas, USD 35,95
para associados, USD 44,95 preço de catálogo

Mostrando como
as organizações
podem se tornar
mais efetivas,
eficientes, receptivas
e desfrutar de
melhores resultados
de desempenho,
este livro começa com uma visão geral
dos conceitos-chave e destaca os desafios
diários de profissionais de engenharia de
sistemas e gerenciamento de programas.
Uma estrutura prática também está
incluída e descreve como as funções
podem ser integradas com sucesso para
agilizar o fluxo de trabalho do projeto, com
um catálogo de ferramentas para avaliar
e implementar práticas recomendadas.
Estudos de caso detalham como as
empresas do mundo real implementaram
com êxito a estrutura para melhorar o
custo, o cronograma e o desempenho
técnico, além de cobrir os riscos associados
a qualquer projeto complexo.
John Wiley & Sons, 2017, ISBN: 9781119258926,
capa dura, 456 páginas, USD 74,25 para
associados, USD 99,00 preço de catálogo

Esta fonte de
consulta única
mostra como liderar
os trabalhadores
do conhecimento,
gerenciar esse
trabalho e construir
uma organização de
trabalho do conhecimento hiperprodutiva,
domesticando e gerenciando os quatro
fluxos do desempenho organizacional
(psicologia, informação, trabalho e finanças)
para produzir resultados espetaculares em
produtividade operacional e financeira. A
abordagem descrita pode ser sobreposta em
qualquer processo pré-existente, método
e prática para permitir a melhoria do
desempenho por várias ordens de grandeza.
É adaptável a quase todos os setores e
pode ser aplicado a qualquer domínio ou
organização do trabalho do conhecimento
que gere valor de negócio através do
conhecimento.
J. Ross Publishing, Inc., 2014, ISBN: 9781604271065,
capa dura, 368 páginas, USD 33.25 para associados,
USD 35.00 preço de catálogo
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Fazendo acontecer

GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM AÇÃO
Para mudar a ênfase, a pergunta mais importante
que os gerentes de projetos devem se fazer sobre
qualquer projeto não é “O que estamos entregando?” mas, sim, “Por que estamos realizando
esse projeto?” O motivo do projeto poderia incluir
o aumento de receita ou participação de mercado,
redução de custos ou cumprimento de um mandato
regulatório. Quando você compreende o resultado
que sua organização ou o cliente está procurando,
sabe para onde dirigir sua equipe e esforços.

Primeiro,
pergunte:
por quê?

Compreender a razão por trás de um
projeto faz com que se priorize o seu valor.
De Ian Harvey, PMP

Concentrar-se
na entrega de
valor sempre
deve estar em
primeiro lugar
na mente dos
gerentes de
projeto.
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E

u costumava ter uma linha no meu
currículo sobre a entrega de escopo
no prazo e de acordo com o orçamento. Sempre tive muito orgulho
de ter defendido rigorosamente
meus projetos contra o scope creep. Mas eu estava
perdendo o foco. O verdadeiro motivo pelo qual as
organizações realizam projetos é alcançar valor.
O movimento ágil compreende intrinsecamente
isso: seus princípios fundamentais reconhecem
que os requisitos mudarão à medida que cresce
o entendimento. Mas até mesmo ferramentas e
conceitos clássicos do método ágil, como o gráfico
de burn up (ou burn down) e o cone de incerteza,
quase sempre são orientados pelo escopo.
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Um desafio para essa abordagem valor-não-escopo” é medir o sucesso.
Recentemente, trabalhei em um projeto que teve
como meta aumentar o engajamento de usuários
em um site. Isso seria medido pelo número de usuários que o site atrairia, mensalmente. No entanto,
esses dados seriam coletados 18 meses após o
prazo de conclusão do projeto. Eu queria garantir que o projeto oferecesse valor, e não apenas
escopo, antes desse ponto.
Nossa equipe de projeto estabeleceu algumas
medidas-chave. Avaliamos a qualidade do site através
da pesquisa de usuários contínua e rastreamos os
resultados em relação às projeções. Definimos metas
para os tempos de transação e respectivas medições.
Avaliamos regularmente a funcionalidade do produto
em relação aos líderes do mercado. Também confiamos muito na análise da web para avaliar a forma
como os usuários se envolvem com o site, em particular utilizando testes A/B para comparar a forma
como as pessoas interagiram com as novas páginas
da web em comparação com as páginas existentes.
Definir e relatar com base nessas medidas foi
muito mais desafiador do que simplesmente confiar
em escopo, tempo e custo, mas o processo nos deu
muito mais confiança do que estávamos entregando
valor de negócio. Esta abordagem exige um pensamento muito rigoroso e uma compreensão real do
que é preciso para gerar sucesso. Pela minha experiência, a capacidade de ajudar a definir geradores de
sucesso é uma das habilidades que faz do gerente de
projeto um ótimo parceiro de negócios.
Concentrar-se na entrega de valor sempre deve
estar em primeiro lugar na mente dos gerentes de
projeto. Francamente, é por isso que estamos aqui. PM
Ian Harvey, PMP, é diretor sênior de gerenciamento de programas da Elsevier, Londres,
Inglaterra.
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VALOR DE MEDIÇÃO

PENSAMENTOS FINAIS

Ken Pierce, PMP
Localização: San Marcos, Texas, EUA
Título: Vice-presidente de tecnologia da informação
Organização: Texas State University
Setor: Ensino superior

Qual é o maior desafio que você
enfrenta na sua atual função?
Dominar a tolerância zero para
riscos do negócio em um projeto de
transformação.
O que o atraiu para o
gerenciamento de projetos?
Eu sou um virginiano clássico: pura
organização e planejamento. E é
exatamente do que se trata o
gerenciamento de projetos!
Qual é o melhor conselho
sobre gerenciamento
de projetos que você já
recebeu?
Certifique-se de que
todos os recursos do
projeto terminem os
seus compromissos e
cronogramas. Não permita
ambiguidades.
Qual é o seu mantra
de gerenciamento de
projetos?

Sem termo de abertura, sem
financiamento, nada de projeto!
Que conselho você tem para
gerentes de projeto que estão
começando?
Aprenda a diferença entre ser um
gerente do projeto e um coordenador
de projeto.
Qual é a qualificação indispensável
para gerentes de projeto?
Redija de modo sucinto e preciso.
O que é algo que a maioria das
pessoas não
conhece sobre
gerenciamento
de projetos?
É uma estrutura
flexível que pode
ser adaptada à
situação.

Sem termo de
abertura, sem
financiamento,
nada de
projeto!

Como você descreveria o seu estilo
de gerenciamento de projetos?
Minimalista: Eu desafio as equipes
do projeto a não se lançarem com
entregas de muito texto que ninguém
entende ou desnecessários.
Como você alivia o estresse?
Vinho! Às vezes, reclamo! Mas,
geralmente, tomo vinho!
Por que o mundo precisa de
gerentes de projeto?
Provavelmente, pelo mesmo motivo
que precisamos de seguro: proteção e
paz de espírito.
■ Sabe de alguém que deva ser
apresentado nesta página?
Envie um e-mail para
pmnetwork@imaginepub.com.

FOTO DE NICK SIMONITE

O que é mais gratificante no seu
trabalho?
Eu consigo ajudar os jovens adultos
a iniciar sua vida com uma ótima
educação. Poucos empregos podem
superar isso.

