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É uma verdadeira oportunidade de começar de novo. 
Pelo menos é esta a lógica por trás da propaganda: cons-
truir cidades flutuantes em águas internacionais para 
permitir que os residentes criem sociedades e governos 
a partir do zero. Embora tenha décadas de idade, o con-
ceito está finalmente ganhando contornos de realidade.

O governo da Polinésia Francesa, no ano passado, 
permitiu que a Blue Frontiers, com sede em Singapura, 
avançasse em um projeto para construir a primeira 
comunidade flutuante autossustentável, perto do Taiti. 
As dúzias de plataformas flutuantes da comunidade 
serão conectadas por passarelas, e oferecem hotéis, 
escritórios, restaurantes e casas. Telhados vivos servi-
rão com base para jardinagem e agricultura, e fontes de 
energia renovável  manterão as luzes acesas.

“Se houvesse uma cidade flutuante, seria essencial-

mente um início de país”, disse Joe Quirk, cofundador 
da Blue Frontiers. The New York Times. “Podemos 
criar uma enorme diversidade de governos para uma 
grande diversidade de pessoas”.

O projeto poderia servir como um roteiro para 
comunidades flutuantes maiores, disse ele. A constru-
ção deve ser concluída até 2020, quando a ilha ficará 
pronta para até 300 moradores já definidos, que vive-
rão em uma zona econômica semiautônoma.

No entanto, mares revoltos podem aparecer. A Blue 
Frontiers, uma empresa derivada do Instituto Seastea-
ding, sem fins lucrativos, em 2017, ainda precisa levantar 
os fundos necessários. E um protótipo de ilha flutuante 
de 2010 planejado pelo Instituto Seasteading perto de 
São Francisco, Califórnia, EUA, nunca se materializou. 
Mas a equipe do projeto permanece otimista.

Fazendo onda
PROJETO:  

Projeto Ilha Flutuante

LOCALIZAÇÃO:  
Polinésia Francesa

TAMANHO:  
7.500 metros 

quadrados

CONHEÇA O 
“MAREVANGELISTA”:  
Joe se interessou pelo 
Seasteading enquanto 
participava do festival 
Burning Man de 2011, 

Nevada, EUA.

“Eu quero ver 
cidades flutuantes 

até 2050, quiçá 
milhares delas”.

— Joe Quirk, cofundadora, Blue Frontiers
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mesmo mês, a Agência Espacial Europeia propôs 
planos para substituir a Estação Espacial Interna-
cional por uma colônia lunar permanente como 
o primeiro passo para explorar Marte; a Agência 
Espacial Chinesa manifestou interesse no projeto. 

Planos ousados, mas garantir um apoio constante 
para esses projetos não será fácil: a volatilidade dos polí-
ticos podem prejudicar o financiamento. “Esta é uma 
maratona, e precisamos que todos os presidentes, todo 
o Congresso dos EUA e todas as principais autoridades 
internacionais parem de mudar de ideia”, disse Pat.

Ele observa que cada vez que há uma mudança de 
liderança, os projetos atuais podem ser arquivados 
e novos objetivos ambiciosos são propostos, como 
ir diretamente para Marte. É frustrante para os 
defensores do projeto, que se preocupam que suas 
iniciativas, em última instância, possam ser cance-
ladas ou drasticamente alteradas.

“Isso nos forçou a mudar nosso pensamento estra-
tégico”, disse Daniel Mazanek, engenheiro sênior de 
sistemas espaciais, NASA Langley Research Center, 
Hampton, Virgínia. Isso significa desistir da constru-
ção de soluções personalizadas projetadas para aten-
der a necessidades específicas de um único projeto 
e, em vez disso, concentrar-se em aplicações tecno-
lógicas mais amplas, disse ele. Por exemplo, Daniel 

Invasores do espaço
A NASA e outras organizações do setor aeroespacial 
global estão intensificando os esforços para voltar à lua, 
46 anos após a última vez que a agência espacial dos 
EUA enviou a equipe para uma caminhada lunar. Mas 
uma nova geração de astronautas e cientistas espaciais 
vê a lua mais como um pit-stop do que um destino.

As equipes de projetos de hoje estão focadas em 
como viajar no espaço com segurança e bom cus-
to-benef ício, de olho em metas futuras, disse Pat 
Troutman, análise estratégica de exploração humana, 
NASA Langley Research Center, Hampton, Virgínia, 
EUA. (A NASA é membro do Conselho Executivo 
Global do PMI). “Trata-se de usar a lua como uma 
base de partida para futuras viagens”, disse ele. “Não 
se trata mais de quem vai chegar antes”.

Visão de longo prazo
A colaboração ajudará esses projetos a decolarem. 
Era essa a questão em setembro, quando a NASA e a 
agência espacial russa Roscosmos concordaram em 
se associar em um projeto de construção de estação 
espacial que orbitará a lua e atuará como um base 
de ensaio para missões para chegar a asteroides e 
Marte. (Os principais trabalhos para esta inicia-
tiva estão programados para começar em meados 
dos anos 2020, de acordo com a Roscosmos.) No 

“Esta é uma 
maratona, e 
precisamos 

que todos os 
presidentes, 

todo o 
Congresso dos 

EUA e todas 
as principais 
autoridades 

internacionais 
parem de 

mudar de ideia”.
— Pat Troutman, NASA Langley 

Research Center, Hampton, 
Virgínia, EUA

Estação Espacial Internacional
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acrescenta que muitas equipes da agência estão agora 
focadas em como mover de forma eficiente um veí-
culo para além do campo gravitacional para o espaço 
e como construir uma infraestrutura mais flexível e 
duradoura que permita a exploração de longo prazo. 
Isso lhes dá a agilidade de girar para acompanhar os 
caprichos de uma nova administração.

Competição aberta
A NASA e outras organizações apoiadas pelo governo 
também estão recorrendo ao setor privado para reduzir 
o custo da próxima geração de projetos de exploração 
espacial. A NASA foi pioneira na tecnologia, mas agora 
precisa “sair da frente e deixar a indústria aprimorar as 
coisas”, disse Pat. Como exemplo, ele cita o SpaceX, que 

reduziu o custo do lançamento de 
seus foguetes Falcon 9 para o espaço, 
em parte, reutilizando impulsiona-
dores e foguetes já lançados.

A NASA incentiva a inovação em 
suas colaborações com o setor pri-
vado, estipulando exclusivamente 
requisitos de alto nível em seus 
contratos, disse Robert Moses, tec-
nólogo aeroespacial sênior e enge-
nheiro de sistemas da NASA. Por 
exemplo, podem estipular que uma 
empresa deve entregar um peso 
específico de itens para a estação 
espacial sem dizer como fazê-lo.

Essa inovação é vital para toda 
a humanidade, acrescentou Daniel. 
“Não podemos viver neste planeta 

para sempre, então, precisamos ser capazes de nos 
mudar para o espaço”, disse ele. “O setor privado pode 
ajudar a fazer isso acontecer”. — Sarah Fister Gale

Corrida Espacial do Google 
Atores estabelecidos como SpaceX e Virgin Galactic não 
são as únicas empresas aeroespaciais privadas que invadem 
os domínios espaciais. Uma nova geração de startups está 
almejando a lua. Muitos esperavam ganhar o prêmio Google 
Lunar X de USD 20 milhões por chegar lá. Para ganhar o 
prêmio, anunciado em 2007, uma equipe tinha que colocar na 
superfície da lua um robô que conseguisse se deslocar por pelo 
menos 500 metros e transmitir vídeos e imagens dessa viagem 
para a Terra. Mas, em janeiro, após várias extensões de prazo, 
os funcionários do X Prize encerraram a competição sem 
vencedores. Entretanto, algumas das cinco equipes finalistas 
planejam continuar seus esforços para chegar à lua. Adotaram 
abordagens de projetos muito diferentes.

Por exemplo, a equipe japonesa Hakuto assinou uma 
parceria de colaboração com outra finalista, a TeamIndus, da 
Índia, para que pudesse se concentrar apenas na construção 
de um rover de quatro rodas para se locomover na lua e 
enviar imagens de volta. (Essas equipes são apoiadas pelas 
respectivas agências espaciais do país.) Enquanto isso, a 
equipe internacional Synergy Moon fez uma parceria com a 
Interorbital Systems, com sede nos EUA, para usar uma base 
de lançamento na costa da Califórnia, EUA. Essa abordagem é 
cerca de USD 1 milhão mais barata do que pagar pelo acesso 
a uma plataforma de lançamento de foguete terrestre, disse 
Kevin Myrick, cofundador da Synergy Moon, São Francisco, 
Califórnia, EUA.

A equipe da Synergy está optando por seguir uma rota 
direta para a Lua em vez de enviar um foguete para sua órbita. 
“Com o nosso plano, podemos completar a missão em três 
dias, e não duas semanas, se entrarmos em órbita”, disse ele. 
O risco de radiação mais baixo da rota direta significa que o 
equipamento da Synergy não precisa ter uma proteção tão 
forte contra radiação, o que reduz substancialmente os custos 
do projeto. “Um microchip de USD 200 pode custar USD 
200.000 se tiver de ser resistente à radiação do espaço”,  
disse Kevin.

A bolsa do Lunar X Prize nunca foi o que realmente motivou 
sua equipe, disse ele. “Nosso sonho de levar as pessoas ao 
espaço, ou seja pessoas interessadas, envolvidas e capacitadas, 
é o verdadeiro motivador. Trata-se de criar uma tecnologia 
sustentável que beneficiará o mundo inteiro”.

“Não podemos 
viver neste 

planeta para 
sempre, então, 
precisamos ser 
capazes de nos 

mudar para 
o cosmos. O 

setor privado 
pode ajudar 
a fazer isso 
acontecer”.

— Daniel Mazanek, NASA 
Langley Research Center, 
Hampton, Virgínia, EUA

Fonte: Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide, IDC, 2017 

Gastos globais com a internet-das-coisas 
projetados para 2018: um aumento de 
14,6% em relação a 2017. Hardware 
como sensores, módulos e infraestrutura 
representarão a maior parte dos gastos.  
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ESTADOS UNIDOS

REINO UNIDO

ÁSIA

AMÉRICA LATINA

Líderes da Arábia Saudita têm conversado sobre a 
diversificação econômica há anos. Mas com os pre-
ços do petróleo obstinadamente baixos há anos e os 
jovens do país diante de uma taxa de desemprego de 
32%, o reino produtor de petróleo está implantando 
uma nova estratégia de gerenciamento de mudança 
para garantir a estabilidade no futuro. Mohammed 
bin Salman, que se tornou o príncipe-herdeiro em 
junho, está apostando em projetos que rompam 
com o status-quo. Fazem parte de um plano quin-
quenal de mudanças de políticas.

O projeto mais audacioso é uma megacidade de 
USD 500 bilhões sem espaço “para nada que seja 
tradicional”, disse o Príncipe Herdeiro Moham-
med durante um anúncio em outubro. O projeto, 
chamado Neom (que significa “novo futuro”), será 
alimentado por energia renovável e abrangerá 
25.900 quilômetros quadrados, perto do Mar Ver-
melho, 33 vezes maior do que a cidade de Nova 
York, Nova York, EUA. “Mudar a Arábia Saudita 
para melhor significa ajudar a região e mudar o 
mundo. Então, é isso que estamos tentando fazer 
aqui ”, disse o Príncipe Herdeiro Mohammed sobre 
o Neom, em uma entrevista ao The Guardian.

Cidade dos 
sonhos no deserto

Colaboradores naturais
Os empregados nos Estados Unidos estão por conta própria, mais do 
que em outras partes do mundo, pelo menos. A América Latina é a única 
região onde os empregados passam mais tempo trabalhando juntos do que 
sozinhos, de acordo com uma pesquisa de 2017 da Gensler. É um lembrete 
de que a cultura do trabalho não se baseia apenas numa organização. A 
geografia também é importante.

Fonte: Latin America Workplace Survey 2017, Gensler

7% 

Tempo gasto trabalhando sozinho

Tempo gasto trabalhando virtualmente com outros

Tempo gasto trabalhando fisicamente com outros

Outros

50%
28%

15%

49%

47% 43%

33%

12%

12%

31%

12%

10%

24%

12%

15%
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O governo também revelou planos de projetos para 
outros pontos ao redor do Mar Vermelho, na espe-
rança de transformar a área em um destino turístico 
semiautônomo. Mas a energia continuará sendo uma 
grande parte do portfólio do reino. O governo planeja 
investir até USD 50 bilhões em projetos de energia 
eólica e solar, com o objetivo de produzir 10% da ener-
gia a partir de fontes renováveis,   até 2023.

Mas construir o Neom é o maior objetivo. Os 
códigos sociais, particularmente para as mulheres, 
serão subvertidos lá. O plano do projeto exige uma 
mistura global de organizações de biotecnologia, 
fabricação avançada, mídia e entretenimento, além 
de robôs em número suficiente para aliviar os seres 
humanos de tarefas repetitivas. Com o apoio do 
governo saudita, do fundo de riqueza soberano e 
dos investidores, a cidade também apresentaria 
novas formas de crescimento e processamento de 
alimentos. A esperança é de que a cidade contribua 
com pelo menos USD 100 bilhões para o PIB da 
Arábia Saudita, até 2030.

Esta não é a primeira tentativa do país de construir 
uma megacidade a partir do zero. A King Abdullah 
Economic City, um projeto de USD 100 bilhões 
anunciado em 2005, enfrenta atrasos e falta de inte-
resse dos investidores, e tornou-se o lar de apenas 
cerca de 7.000 pessoas até hoje, muito aquém dos 
dois milhões que, de acordo com o projeto, devem 

habitá-la até 2035. Enquanto isso, um projeto de USD 
10 bilhões para construir um distrito financeiro em 
Riade, anunciado em 2006, foi dificultado por atrasos 
na construção, excessos de custos, burocracia e pre-
ocupações de encontrar moradores. “Continuamos 
tropeçando em burocracia e procedimentos gover-
namentais na tomada de decisões”, disse à Reuters 
Salman Albaiz, diretor do projeto.

“A Arábia Saudita não tem um histórico sólido 
quando se trata de cumprir projetos ambiciosos”, 
disse Jason Tuvey, economista do Oriente Médio, 
Capital Economics, Londres, Inglaterra. Ele observa 
que os esforços recentes do Príncipe Herdeiro 
Mohammed para reprimir a corrupção podem na 
verdade desestabilizar o país, impedindo o investi-
mento privado e bloqueando os planos do projeto 
Neom. E a localização da cidade, perto da Península 
do Sinai, onde as forças de segurança egípcias entra-
ram em confronto com grupos jihadistas, levanta 
questões sobre segurança durante a fase de constru-
ção e depois, quando os residentes começarem a se 
mudar e as empresas, a se instalar.

Sem investimentos privados e apoio internacional, 
o Neom, que é vendido em seu vídeo promocional 
como “a página em branco que você precisa para 
escrever o próximo capítulo da humanidade”, pode 
permanecer apenas isso: uma página em branco 
com planos não utilizados. — Kate Rockwood

“A Arábia 
Saudita não 

tem um 
histórico 

sólido 
quando se 

trata de 
cumprir 
projetos 

ambiciosos”.
— Jason Tuvey, Capital 
Economics, Londres, 

Inglaterra
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Visitante fotografa um modelo em escala 
da King Abdullah Economic City, em Jidá, 

na Arábia Saudita.
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10.000 
refeições 
sob o 
mar
Frutos do mar, literalmente. O 
primeiro restaurante submarino 
da Europa está ganhando 
forma na Noruega.  O projeto 
semissubmerso será construído 
fora do local com concreto 
reforçado de 500 milímetros 
e depois rebocado para sua 
posição na orla da aldeia de 
Båly. Quando estiver concluído 
no início de 2019 (a construção 
começou em fevereiro), o 
restaurante terá uma entrada por 
terra, três níveis e capacidade 
para 100 pessoas. Para evitar a 
sensação de claustrofobia entre 
os clientes, a firma de arquitetura 
Snohetta incorporou materiais 
naturais como o carvalho e 
muita iluminação. “Deve ser uma 
experiência emocionante, mas as 
pessoas também devem se sentir 
seguras e bem quando estiverem 
à mesa”, disse Rune Grasdal, 
arquiteto-líder, à CNN.

theEdge
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Impulso superior
À medida que a população da Ásia cresce, aumenta a 
necessidade de novos projetos no setor de saúde.

FICANDO GRISALHOS
A população da Ásia envelhece mais rápido do que em qualquer outro 
lugar do mundo. 

 PAÍS 2015 2030

Singapura 8.200 37.400

China 850 3.900

Vietnã 140 1.300

Fontes: Voice of Asia, Deloitte Insights, 2017; Advancing Into the Golden Years, Marsh 
& McLennan Companies, 2016; Health City Novena

População com mais de 65 anos

520 milhões 

1 bilhão 

365 milhões 

60%
da população de mais 
de 65 anos do mundo 
viverá na Ásia até 2030.

EXPLOSÃO DE INVESTIMENTOS 
Projetos de saúde estão sendo lançados em todo o continente 
para atender à mudança demográfica.

USD 20 trilhões Montante necessário para 
financiar cuidados de saúde para idosos na Ásia-Pacífico até 2030: um aumento 
de quase cinco vezes em relação a 2015

600.000 metros quadrados
Tamanho da nova Health City Novena após um 
programa de expansão programado para terminar em 
2030. O complexo de saúde integrado de Singapura 
está crescendo para lidar com a crise do envelhecimento 
populacional do país. Um projeto programado para ser 
concluído em 2022 fornecerá um centro de reabilitação 
de 500 leitos com foco em idosos.

Despesas de saúde por idoso entre 2015 e 2030 (em USD)
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a mesma função, a execução desses projetos não 
é um processo tipo plug-and-play. As instalações 
requerem energia confiável, acesso a água para 
torres de resfriamento, grandes espaços para criar 
barreiras de segurança f ísica e para crescimento 
futuro, além de risco mínimo de danos causados   por 
terremotos, inundações e outros desastres naturais. 
Os proprietários dos projetos também precisam 
equilibrar o custo e a acessibilidade dos recursos, 
como energia e água, em relação a outras demandas, 
como acesso a talentos.

E há ainda o cenário regulamentar em constante 
mudança. Está estimulando organizações globais a 
alinharem o portfólio de projetos de seus datacen-
ters com requisitos legais iminentes.

“Uma grande tendência que afeta a indústria 
é a soberania dos dados”, disse Mason Mularoni, 
analista sênior de pesquisa da JLL, membro do 
Conselho Executivo Global do PMI, Boston, Massa-
chusetts, EUA. Os provedores de nuvem e empresas 
multinacionais enfrentam novas leis que exigem que 
os dados do cliente sejam armazenados nas frontei-
ras de um país, disse ele. O tempo está passando. 

Novos voos dos dados
O mundo funciona com dados: quantidades expo-
nencialmente maiores de dados. Tudo tem que ficar 
em algum lugar, então, os gigantes da tecnologia e 
os provedores de serviços de internet estão lançando 
projetos para construir novas instalações maciças. 

A construção no mercado global de data-
centers deverá atingir USD 69 bilhões em 
2022, diante de USD 33,9 bilhões em 2015, 
de acordo com a The Insight Partners.

“Todo provedor está construindo 
datacenters e o mercado está crescendo 
em ritmo acelerado”, disse Sophia Vargas, 
analista, infraestrutura e operações, 
Forrester, São Francisco, Califórnia, EUA. 
A Apple, por exemplo, dever gastar USD 
1,4 bilhão para construir duas unidades 
de armazenamento em 809 hectares 
em Waukee, Iowa, EUA, neste ano. A 
organização também está construindo 
ou expandindo instalações em locais de 

outros estados dos EUA, bem como na Dinamarca, 
China e outros países

Embora todos os datacenters basicamente tenham 

Até 2022, 
espera-se que a 
construção no 

mercado global 
de datacenters 

mais do que 
dobre, chegando a

USD 69 
bilhões. 

 Fonte: The Insight Partners

Maior é melhor
Os datacenters estão 
aumentando em quantidade e 
em tamanho.

INSTALAÇÃO DE DADOS 
DA KOLOS 
Onde: Ballangen, Noruega
Tamanho: 600.000 metros 
quadrados 
Inauguração: 2018
Localizado a 225,3 
quilômetros a norte do 
Círculo Ártico, a instalação 
proposta pela empresa 
norte-americana e 
norueguesa seria o maior 
datacenter do mundo. 
Também seria totalmente 
alimentado por energia 
hidrelétrica e eólica.

theEdge
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com a empresa local de TI Gijima e com a empresa 
de telecomunicações Vodacom.

Confiar em equipes locais pode adicionar 
tempo e custo a um projeto, mas demonstra 
um compromisso com a comunidade, o que 
pode ser importante para ganhar o apoio de 
reguladores e cidadãos, disse Sophia. “Eles têm 
mais incentivo para apoiar projetos que envol-
vam negócios locais”, disse ela. “Os clientes 
locais preferem organizações que não só apenas 
falem a mesma língua, mas que também com-
preendam seus costumes e dinâmicas locais”.

Mas, às vezes, uma crise de talentos é inesca-
pável: as equipes locais em, por exemplo, partes 

remotas do Texas, EUA, podem não ter experiên-
cia com projetos de datacenters. Nessa situação, 
ter uma forte equipe de gerenciamento de projetos 
geral e oferecer treinamento e supervisão no local 
pode preencher lacunas, disse John. “Trazer um 
gerente de projeto que tenha expertise e experiên-
cia para gerenciar o processo pode superar muitos 
desafios e garantir que o projeto seja realizado com 
sucesso”. — Sarah Fister Gale

DATACENTER DE SERVIÇOS DE NUVEM EM GUANGZHOU (NANXIANG)
Onde: Xangai, China
Tamanho: 13.600 metros quadrados*
Inauguração: Julho de 2017 (primeira fase)
A joint-venture entre Huade e Guangzhou Nowtop é uma das primeiras no sul da China a 
adotar a tecnologia de resfriamento natural, permitindo que as instalações economizem 
até 30% nos custos de refrigeração em comparação com os centros tradicionais.
*Tamanho após a segunda fase do projeto ser concluída

TAHOE RENO I
Onde: Reno, Nevada, EUA
Tamanho: 122.774 metros quadrados
Inauguração: Fevereiro de 2017
O provedor de serviços Switch tem 
planos de fazer essa instalação de 
USD 1 bilhão, que já é o maior centro 
de dados de co-localização (o que 
significa que várias organizações usam 
a instalação), ainda mais ambiciosas. A 
organização planeja expandir a instalação para  
668.902 metros quadrados.

“Eles têm que colocar esses centros em funcio-
namento antes que as leis entrem em vigor. Está 
estimulando muitos projetos internacionais que 
continuarão a crescer até o final do ano”.

Conexões locais
Em razão de seus requisitos exclusivos de local de 
instalação, os datacenters geralmente são constru-
ídos em locais relativamente remotos, qualquer 
que seja o país. Então, quando uma organização 
global como a Microsoft ou a IBM decide cons-
truir um datacenter em um mercado emergente, 
encontrar o talento e os recursos para acelerar um 
projeto pode representar um desafio.

Muitas vezes, é necessário levar equipes de projeto 
e construção experientes para fora da cidade para tra-
balhar com empreiteiros comerciais locais e entregar 
o projeto, mesmo que isso signifique treinamento e 
supervisão adicionais, disse John Walters, vice-presi-
dente sênior de projeto e grupo de serviços de desen-
volvimento, JLL, Chicago, Illinois, EUA. Por exemplo, 
quando a IBM abriu um datacenter em 2016, em 
Joanesburgo, África do Sul, fez uma parceria 

“[As leis de 
soberania de 
dados] estão 
estimulando 

muitos projetos 
internacionais 

que continuarão a 
crescer até o final 

do ano”.
— Mason Mularoni, JLL, Boston, 

Massachusetts, EUA
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não é uma ferramenta ou processo de gerencia-
mento de projetos, disse ele. “É uma maneira total-
mente diferente de pensar”.

Ao borrar as linhas entre o desenvolvimento e 
as operações, o DevOps integra um conjunto mais 
amplo de partes interessadas na tomada de deci-
sões de projetos. Isso ajuda a eliminar os atrasos e 
os obstáculos criados quando equipes adjacentes 
tomam decisões contraproducentes para os obje-
tivos de uma equipe de projeto. Isso, por sua vez, 
pode permitir ciclos de feedback rápidos, permi-
tindo a melhoria contínua.

“É uma maneira de oferecer valor sustentável”, 
disse Bridget Kromhout, principal desenvolvedor 
de nuvem e advogado da Microsoft, membro do 
Conselho Executivo Global do PMI, Minneapolis, 
Minnesota, EUA.

Também é uma maneira de abordar problemas 
comuns relacionados à implementação de software 
nas organizações. Por exemplo, um conselho 
consultivo de controle de mudanças pode ter um 
processo de uma semana para revisar pedidos 
de mudança, disse Bridget, o que pode ser uma 

DevOps torna-se padrão
O DevOps continua ganhando terreno. E não é de 
se admirar: os benef ícios da abordagem de entrega 
de serviços de TI tornaram-se claros. Por exemplo, 
o Relatório do Estado do DevOps 2017 da Puppet 
indicaram organizações de alto desempenho 
usando essa abordagem implantam novo código 
46 vezes mais frequentemente do que os pares de 
baixo desempenho, e as mudanças nos aplicativos 
são muito menos propensas a falhar. Esse tipo de 
impacto positivo pode ser o motivo pelo qual as 
grandes organizações estão mudando: a Bosch ado-
tou o DevOps para seus projetos de internet-das-
-coisas e o grupo bancário espanhol BBVA criou 
centros de excelência para ajudar a dimensionar a 
abordagem nos 35 países em que atua.

No essencial, o DevOps diz respeito a estender 
um ambiente de trabalho colaborativo e iterativo 
ágil a todas as equipes que interagem com o pro-
jeto: operações, segurança, testes, gerenciamento 
de infraestrutura e unidades de negócios, disse 
Matt Stratton, evangelista de DevOps na plata-
forma de gerenciamento de operações digitais 
PagerDuty Chicago, Illinois, EUA. Mas o DevOps 

A Netflix, em Los Gatos, Califórnia, EUA, 
usou o DevOps para evitar atrasos ao 

transmitir conteúdo. 

“Com o 
DevOps, 

você reduz 
os problemas 

técnicos e 
incentivos 

desalinhados 
que erguem 
barreiras ao 

valor”.
— Bridget Kromhout, 

Microsoft, Minneapolis, 
Minnesota, EUA
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barreira no desenvolvimento de software. Mudar 
para um ciclo de liberação mais frequente, 
capacitado com uma melhor automação, pode 
ajudar. Ou as partes interessadas internas 
podem ter incentivos que não se alinham com 
a entrega do projeto: Os principais gerentes de 
uma empresa podem receber bônus com base na 
redução do tempo de inatividade da infraestrutura, 
tornando-os menos dispostos a arriscar a iteração 
rápida para implementar novos recursos.

“Com o DevOps, você reduz os problemas 
técnicos e incentivos desalinhados que erguem 
barreiras ao valor”, disse ela.

Risco e recompensa
Contudo, o DevOps não se resume à criação de 
valor mais rápido. Isso altera a forma como as 
equipes pensam sobre o risco, disse Patric Palm, 
CEO e fundador da empresa de aplicativos de 
planejamento de projetos ágeis Favro, Uppsala, 
Suécia. “Em vez de tentar evitar todos os riscos, as 
equipes de DevOps se concentram em responder 
aos riscos de forma mais eficaz”.

Ele aponta para o modo como a Netflix usou o 
DevOps para evitar atrasos ao transmitir conteúdo 
por streaming. Em vez de se concentrar em reduzir 
a ocorrência de tempo de inatividade, uma equipe 
apresentou o Chaos Monkey, uma parte de código 
executada em todos os sistemas da Netflix. Ao des-
ligar aleatoriamente instâncias de produção, força 
os desenvolvedores a operar em um ambiente de 
interrupções inesperadas. O resultado: As equipes 
da Netflix construíram sistemas tolerantes a falhas 

“Uma vez que 
eles veem 

você lançar 
algo novo 
todos os 

dias, outras 
equipes 

vão querer 
embarcar”.

— Matt Stratton, 
PagerDuty, Chicago, 

Illinois, EUA

e tiveram a oportunidade de testar o software em 
condições propensas a falhas inesperadas. Os desen-
volvedores reduziram a duração dos eventos de 
inatividade que afetam os clientes. “É um exemplo 
perfeito de como uma equipe pode mudar sua men-
talidade para resolver o problema real”, disse Patric.

Mas apesar de seus benef ícios amplamente 
reconhecidos, o DevOps ainda é um conceito ino-
vador que pode ser desafiador para implementar. 
Além de conseguir que todas as equipes de projeto 
de TI de uma organização se envolvam, a adoção 
exige uma aceitação completa de equipes de TI 
adjacentes e líderes empresariais que irão promo-
ver e apoiar a mudança, disse Matt. “Você precisa 
de uma mudança radical e um compromisso lá de 
cima para fazer o DevOps funcionar”.

Se as equipes de desenvolvimento de software 
estiverem interessadas em adotar uma cultura 
de DevOps, encorajam os gerentes de projeto a 
pilotar um projeto com a equipe de infraestrutura 
focado em um recurso específico de produto que 
seja importante, mas não vital, para o negócio. Em 
seguida, desenvolva um conjunto de processos 
para a melhoria contínua e o feedback rápido, 
disse Matt. Comece com algo pequeno, mas 
significativo, para que você possa obter a aceitação 
necessária de uma equipe adjacente e capturar a 
atenção da empresa.

“Uma vez que eles veem você lançar algo novo 
todos os dias, outras equipes vão querer embarcar”, 
disse ele. “A melhor maneira de converter a 
maioria silenciosa é com resultados”.  
— Sarah Fister Gale
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INDICADORES

Em trânsito
A indústria automotiva está no precipício das grandes mudanças. As organizações estão apoiando 
grandes projetos de tecnologia em quatro áreas principais: condução autônoma, sistemas conectados à 
internet, veículos elétricos e compartilhamento de carros e viagens.
De Novid Parsi

TERRENO ACIDENTADO

MUDANÇA DE MARCHA

Os veículos estão adotando a alta tecnologia. Isso estimula 
os orçamentos médios dos projetos de desenvolvimento 
de produtos, aumentando a pressão sobre as equipes para 
entregar o retorno de investimento. 

As montadoras tradicionais e as startups estão lançando projetos para adotar novas tecnologias.

Fontes: Analyzing Startup and Investment Trends in the Mobility Ecosystem, McKinsey,           2017; Automotive Industry Trends, PwC, 2017; The Road to Artificial Intelligence in Mobility—Smart Moves Required, McKinsey, 2017; Startups Disrupting the Global Automotive and Mobility Industry, Frost & Sullivan, 2017

Investimentos totais* entre os 10 melhores fabricantes e 
fornecedores de automóveis

*Incluindo capital, P&D e fusões e aquisições

2006 2016

A quantidade média anual de dinheiro que flui nas cinco principais áreas de investimento em tecnologia de mobilidade aumentou nos últimos anos, na maioria das vezes.

COMPARTILHAMENTO 
DE CARROS

CONDUÇÃO 
AUTÔNOMA

2010-13 2010-132014-17 2014-17

USD 0,3 
bilhão

USD 0,1 
bilhão

USD 6,4 
bilhõesUSD 9,6 

bilhões

Até 
20% Aumento do custo 

para produzir alguns 
modelos de veículos 
atuais, em comparação 
com gerações 
anteriores de veículos

Porção aproximada do valor geral de um 
carro proveniente da eletrônica.

13% Até
20%

2015 2018-19
projeção

USD 137 
bilhões

USD 195 
bilhões

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=16&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.ORG
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OS NOVOS ATORES

Fontes: Analyzing Startup and Investment Trends in the Mobility Ecosystem, McKinsey,           2017; Automotive Industry Trends, PwC, 2017; The Road to Artificial Intelligence in Mobility—Smart Moves Required, McKinsey, 2017; Startups Disrupting the Global Automotive and Mobility Industry, Frost & Sullivan, 2017

No novo mundo da inovação em mobilidade, as montadoras  
e fornecedores da velha guarda têm muita concorrência.

A quantidade média anual de dinheiro que flui nas cinco principais áreas de investimento em tecnologia de mobilidade aumentou nos últimos anos, na maioria das vezes.

CONDUÇÃO 
AUTÔNOMA

TECNOLOGIA DE 
INTERFACE DE USUÁRIO

BACKEND E 
CIBERSEGURANÇA

2010-13 2010-13 2010-132014-17 2014-17 2014-17

USD 0,6 
bilhão

USD 1,8 
bilhões

USD 1,5 
bilhões USD 0,4 

bilhão
USD 0,9 

bilhão

USD 3,5 
bilhões

Mais de 1.700
Startups de desenvolvimento de tecnologia para a indústria automobilística

Investidores em tecnologia de mobilidade nova desde 2010
% do total de investimentos

50% Capital de risco  
e fundo privado

25% Empresas de hardware

19% Empresas de software

6% Empresas automotivas

Número de novas empresas de mobilidade que atraem investimentos desde 2010:

Estados Unidos China Alemanha Canadá Israel

500 60 59 46 36

Proporção de investimentos em inteligência artificial para 
mobilidade feitos por organizações que atuam em setores 
não automotivos97%

SENSORES/
CONDUTORES
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De olho no tamanho
IL

U
ST

RA
ÇÃ

O
 D

E 
JO

EL
 K

IM
M

EL

YAEL COSTI 

TÍTULO: Diretora, EGP global

ORGANIZAÇÃO: Trax

LOCALIZAÇÃO:  Tel Aviv, Israel

P
ara muitas empresas de 
produtos de consumo, avaliar 
a aparência dos seus produtos 
nas prateleiras se resume a 
enviar seus vendedores. Eles 

conferem quantos há e se estão bem colocados. 
A Trax percebeu uma oportunidade para 
digitalizar esse processo e otimizá-lo. O software 
de reconhecimento de imagem tira fotos de 
prateleiras, analisa-as e gera relatórios com dados 
valiosos: por exemplo, quantos frascos de um 
produto precisam ser substituídos e como podem 
ser mais bem posicionados para gerar mais vendas.

Fundada em 2010, a Trax possui mais de 
150 clientes em 45 países, com escritórios em 
todo o mundo. Em 2013, o Yael Costi uniu-se à 
Trax como um dos seus primeiros gerentes de 

projeto. Dois anos depois, ela se tornou diretora 
de operações, supervisionando a expansão global 
da organização. E em maio de 2017, tornou-se 
diretora do novo escritório de gerenciamento de 
projetos (EGP) global da organização. Com 20 a 
30 gerentes de projetos, o EGP envolve 50 a 100 
projetos por ano, como integrar novos clientes e 
fornecer aos clientes existentes novas soluções.

O que levou o Trax a criar um EGP?
Começamos como uma pequena startup e 
crescemos rapidamente. À medida que a empresa 
amadurecia, ficou claro que precisávamos 
de uma visão global das atividades de nossos 
projetos e de uma padronização de processos, 
ferramentas e práticas recomendadas. Havia 
necessidade de fornecer controle e transparência 

Vo
ze

s

LARGANDO NA FRENTE
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Conversa 
rápida
Qual é a qualificação 
que todo gerente de 
projetos precisa ter?
A capacidade de ver 
o quadro panorâmico 
enquanto se concentra 
nos detalhes.

Qual é o melhor con-
selho profissional que 
você já recebeu?
“Esperança não é uma 
estratégia”.

Qual é a sua atividade 
de lazer favorita?
Eu sempre tento ter 
uma saída criativa, 
como fazer crochê ou 
desenhar letras, que 
estão longe do meu 
dia-a-dia de trabalho.

Como o EGP aborda a entrega de projetos?
Sabemos exatamente o que nossos clientes 
esperam, então usamos o método preditivo. Nosso 
ciclo de vida do projeto é relativamente curto. 
Um projeto de integração pode ser curto como 
um mês ou até 14 semanas, dependendo do seu 
alcance e complexidade.

O que aumenta a complexidade do  
projeto de integração?
Poderia ser um escopo maior, mais requisitos de 
personalização ou um grande cliente que tenha 
muitas categorias que precisamos reconhecer na loja. 
Por exemplo, a Coca-Cola pode estar só interessada 
na categoria de bebidas e na categoria de bebidas 
espumantes, mas clientes como Procter & Gamble 
podem ter uma grande quantidade de categorias.

Quais são os desafios primários  
que vocês encontram?
Somos uma empresa que evolui: nossa tecnologia 
está evoluindo e a complexidade de nossos clientes 
e projetos está evoluindo. Portanto, frequentemente 
tenho que ajustar nossos processos e criar outros 
novos para apoiar novos recursos e lançamentos. 
Por exemplo, no ano passado, nossos engenheiros 
lançaram um conjunto de aplicativos, então tivemos 
que criar novos processos relacionados, por 
exemplo, para fazer a transição de clientes existentes 
para cada novo aplicativo.

Outro desafio em nossa organização é a 
comunicação. Quando nossa equipe na Califórnia 
acorda, nossa equipe de Singapura está dormindo 
profundamente. Temos que nos comunicar 
de forma direta e eficiente para que possamos 
compartilhar e manter o conhecimento.

Como você corrigiu o desafio da comunicação?
Criei duas iniciativas. A primeira é uma base 
de conhecimento que chamo de Portal de 
Operações. Documentamos e atualizamos todos 
os conhecimentos. por isso, torna-se a bíblia para 
as equipes de operações e entrega. Também ajuda 
fazer a integração de novos membros da equipe, o 
que acontece com frequência em uma empresa em 
crescimento. O outro é um boletim informativo 
semanal para nossas equipes intitulado Operation 
Bite, que oferece informações de rápida absorção 
sobre novos processos e como eles se encaixam 
com os antigos. PM

ao gerenciamento. E como temos equipes remotas 
em todo o mundo, também houve uma demanda 
crescente de melhorar nossas habilidades para se 
comunicar. Por fim, precisamos garantir e permitir 
a entrega bem-sucedida de nossos projetos, que 
envolve a definição e a manutenção de nossa 
metodologia de monitoramento e gerenciamento 
de projetos.

O que a implementação do EGP envolveu?
Identificamos alguns desafios e áreas de foco. 
Nossa expansão é global, nossa tecnologia 
está evoluindo e nossos projetos cresceram. 
Isso significa que precisamos sempre ajustar 
nossos processos de entrega para satisfazer 
uma complexidade cada vez maior, como novos 
recursos e soluções que oferecemos aos nossos 
clientes. E tivemos que melhorar o monitoramento 
e a visibilidade do nosso gerenciamento.

Como o EGP melhora projetos de integração 
de novos clientes?
Nossos projetos de integração são relativamente 
curtos agora, e os requisitos do cliente são bastante 
claros desde o início. Mas já houve diferentes 
abordagens em nossas três regiões: Europa, 
Oriente Médio e África; Ásia-Pacífico; e Américas. 
Reconhecemos a necessidade de padronização 
global e estamos atualmente empreendendo 
uma grande iniciativa: Em cada região, estamos 
agilizando alguns processos e criando outros para 
ter uma metodologia global padrão para que a 
integração seja mais eficiente e mais transparente.

Como você garantiu a aceitação  
dessa mudança?
Para começar, a Trax estava pronta para essa 
mudança. Além disso, estabeleci fóruns de 
desenvolvimento profissional em todas as nossas 
regiões para discutir orientações e práticas 
recomendadas. Por exemplo, temos um fórum 
de liderança de gerenciamento de projetos em 
todas as regiões. Temos uma ligação semanal 
para discutir novos projetos e novos problemas. 
e compartilhamos práticas recomendadas, 
ferramentas e soluções para problemas que outras 
regiões também tenham. Esses fóruns conectam as 
diferentes equipes para que todas se sintam uma 
única equipe. E isso facilita a discussão fora dessas 
chamadas semanais.
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Mais que bom
Perguntamos à comunidade de gerenciamento de projetos:  
Como você garante que seu projeto está criando valor?

CONEXÃO ESTRATÉGICA

 Durante os estágios iniciais de iniciação 
do projeto e desenvolvimento do 
business case, vincule a declaração de 

benefícios do projeto aos objetivos estratégicos da 
organização. Se o projeto não apoiar nenhum dos 
objetivos estratégicos, reconsidere se o projeto deve 
ser aprovado. Há momentos em que o alinhamento 
do projeto com um objetivo estratégico não é claro a 
em princípio; projetos de infraestrutura que apoiam 
mandatos ou reduzem os riscos podem ser dif íceis 
de atribuir a um objetivo específico. Certifique-se 
de que você entenda o propósito do projeto e tenha 
definido expectativas para após a conclusão”.

— Theresa Lee, PMP, consultora de tecnologia de negócios, 
Tarrant County Government, Fort Worth, Texas, EUA

ESFORÇOS EM EQUIPE

 Eu tomo medidas para educar a equipe do 
projeto para que eles possam criar valor. 
Se eles entenderem por que o projeto 

precisa acontecer e como as entregas   contribuem, 
os membros da equipe terão poderes para fazer 
perguntas e procurar maneiras de agregar valor. Eles 
também estarão em melhor posição durante o projeto 
e, no final, ajudarão a reunir feedback dos clientes que 
ajudem a medir os benefícios para o negócio”.

— Fabiana Cabral Merino, PMP, gerente de projeto, 
Michelin, Rio de Janeiro, Brasil

MANTER A PONTUAÇÃO

 Todo projeto no meu portfólio 
passa por uma avaliação de 
benef ícios e é pontuado 

na escala de classificação. Essas 

pontuações fornecem informações sobre como o 
projeto atende aos nossos objetivos estratégicos 
e como sustenta a estratégia. As pontuações 
também nos informam de forma tangível sobre 
como priorizar o projeto em relação a outros 
projetos. O uso desse método de pontuação ajuda 
a garantir que os projetos ofereçam valor. É fácil, 
transparente e muito útil”.

— Marcin Schubert, PMP, diretor de programa, Bank 
Zachodni WBK SA, Varsóvia, Polônia

VERIFICAÇÃO DE ALINHAMENTO

 Permanecer alinhado com os objetivos 
de negócios criará valor. A melhor 
maneira de gerentes de projetos 

fazerem isso é verificar e  
confirmar esse alinhamento em cada marco. 
Repasse os requisitos com o patrocinador e 
outras partes interessadas antes que cada marco 
seja concluído. Isso ajuda a garantir que todas 
as partes interessadas estejam envolvidas no 
processo e enfatizar que sejam responsáveis   pelo 
cumprimento dos requisitos de cada etapa”.

— Sanket Gaikwad, PMP, gerente geral assistente, Idea 
Cellular, Mumbai, Índia

DOSE DE 
REFORÇO

Quais etapas 
que você adota 
para criar valor 
para projetos? 
Compartilhe as 
suas histórias 
no grupo do 
LinkedIn PMI 

Project, Program 
and Portfolio 
Management.

Vozes  CAIXA DE FERRAMENTAS DE PROJETO

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=20&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.ORG


MARÇO DE 2018  PM NETWORK     21

Valor final
As organizações que têm 
uma alta maturidade na 
percepção de benefícios 
alcançam valor através de 
melhores resultados do 
projeto:

mais projetos 
cumprem 
as metas e 
intenções 
de negócio 
originais

mais 
projetos são 
concluídos no 
orçamento

mais são 
concluídos no 
prazo

menos sofrem 
de distorção 
de escopo

menos são 
considerados 
falhas

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

ENCONTRE EFICIÊNCIAS

 Podemos criar valor 
fazendo mais com 
menos durante a exe-

cução. Vi horas perdidas pelo mau planeja-
mento, então sempre estou buscando reduzir esse 
problema, pensando em formas mais eficientes de 
usar recursos e concluir as atividades do projeto de 
acordo com o cronograma e ao mesmo tempo gas-
tando menos do que o orçamento do projeto.

Por exemplo, em um projeto recente, estávamos 
soldando tubos com máquinas de solda maiores do 
que o necessário, o que exigiu também orçamento 

para equipamentos de içamento. Ao observar a ati-
vidade e se comunicar com os membros da equipe 
que realizavam o trabalho, decidimos mudar para 
máquinas de solda menores que poderiam ser 
facilmente manipuladas sem o equipamento de 
içamento. Como resultado, obtivemos maior pro-
dutividade e conseguimos economias de projetos”.

— Guilherme Menezes, engenheiro de projetos, Vale 
Fertilizantes, Uberaba, Brasil

COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE

 Durante a fase de execução, envio 
uma carta ao cliente depois que cada 
marco é completado para resumir o 

progresso e dar um lembrete de que o gerente 
do projeto é a principal fonte de contato 
durante o ciclo de vida do projeto. Isso cria 
valor de duas maneiras: mantém o gerente de 
projeto organizado e atualizado, e mantém 
os clientes com responsabilidade, o que ajuda 
a mitigar os atrasos onerosos causados   pela 

inatividade do cliente”.

— Tara Moore McIntosh, PMP, escritório de gerenciamento 
de projetos (EGP), American Electric Technologies Inc., 
Houston, Texas, EUA

VISÃO COMPARTILHADA

 Uma maneira de garantir que o projeto 
está criando valor é entender os bene-
f ícios que as partes interessadas espe-

ram realizar. Para garantir que compartilho a visão 
das partes interessadas sobre o valor do projeto, 
dedico tempo para criar um plano de gerencia-
mento de benef ícios. Isso nos ajuda a permanecer 
na mesma página e evitar falsas expectativas. O 
plano inclui uma descrição de como o valor do 
projeto se torna parte das operações permanentes 
da organização, bem como o desenvolvimento de 
indicadores que fornecem uma maneira clara de 
medir e validar o sucesso do projeto”.

— Emilio Buzzi, PMP, gerente de EGP, OCA Logística SA, 
Buenos Aires, Argentina

33% 

43% 

58% 

34% 

35% 
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Avanço rápido 
Os gerentes de projetos continuarão a desempenhar papéis 
importantes no futuro, mas de maneiras marcadamente diferentes.
De Priya Patra, PMP

Robótica
Os robôs vão coletar e divulgar informações que 
os gerentes de projetos costumavam processar. 
Abrangerão coisas como definição de processo, 
planejamento de recursos, criação de tarefas e 
monitoramento, fornecendo uma visão de 360   
graus do projeto para auxiliar o gerente de projeto 
na entrega de resultados de negócios. Os gerentes 
de projetos liderarão equipes que contenham 
humanos e robôs. O objetivo é aproveitar o melhor 
de ambos.

Inteligência artificial (IA) 
A IA ajudará os gerentes de projetos a estarem 
atentos ao bem-estar social e emocional de sua 
equipe. Imagine um local de trabalho equipado com 
sensores capazes de coletar dados que detalhem 
o humor de uma pessoa; uma ferramenta de IA 
poderia analisar os dados e informar os gerentes de 
projeto. Isso os ajudará a se comunicar de forma 
proativa e colaborar com os membros da equipe 
para motivá-los e promover um ambiente inovador 
onde as pessoas floresçam sua criatividade.

A consequência geral: O papel do gerente do 
projeto girará mais em torno das habilidades 
pessoais, especialmente porque as equipes 
multidisciplinares se tornam a norma. Com 
menos equipes co-localizadas, as habilidades de 
comunicação serão a moeda corrente para garantir 
que todas as partes estejam alinhadas com os 
objetivos do projeto. Os gerentes de projeto se 
concentrarão mais nos resultados dos negócios, no 
bem-estar da equipe e na construção da confiança 
com as partes interessadas.

É óbvio que o futuro é digital. Menos óbvio, 
mas não menos importante, da minha perspectiva, 
é que os gerentes de projetos podem e serão 
impulsionadores da inovação e criatividade neste 
futuro. Com a tecnologia destinada a assumir a 
liderança em muitas tarefas de gerenciamento 
de projetos do dia a dia, os gerentes de projeto 
precisarão se distinguir como insubstituíveis antes 
do futuro chegar. PM

Qual é o papel de um gerente de 
projeto nesta era de disrupção 
digital? Um membro da 
audiência fez esta pergunta no 
meio de um painel de discussão 

sobre o futuro digital, na Conferência Global 
do PMI, no final do ano passado. Basicamente, 
respondi que o mundo precisaria de gerentes de 
projeto, independentemente da rapidez com que a 
tecnologia mude. Na verdade, por isso mesmo.

Mas a pergunta ficou comigo e me levou a pensar 
sobre o que o futuro tem para os profissionais de 
projeto. Aqui estão alguns pensamentos sobre o que 
esperar no ano de 2033, daqui a 15 anos. Estaremos 
lá mais cedo do que você pensa.

Automação
Acompanhar planilhas de tempo, redigir as 
solicitações de mudança, o faturar e outros 
trabalhos repetitivos serão completamente 
automatizados. Nada de escrever relatórios de status 
entediantes: o software acompanhará as tarefas 
concluídas pela equipe, capturando dados e gerando 
relatórios. Tudo isso permitirá que os gerentes de 
projetos se concentrem em tarefas mais criativas.

Priya Patra, PMP, é um colaborador regular do 
ProjectManagement.com e gerente de programas 
no setor de Ti que mora em Mumbai, Índia.

Vozes  CHEGAR AO FINAL

O papel do 
gerente do 

projeto girará 
mais em torno 

das habilidades 
pessoais, 

especialmente 
porque as equipes 
multidisciplinares 

se tornam a 
norma.
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Surto de crescimento
Quando as organizações, e suas equipes de projetos, crescem,
as coisas mudam. Saiba como se adaptar e amadurecer.
De Karen Smits

Karen Smits, PhD, é antropóloga organizacional 
que trabalha no Practical Thinking Group, em 
Singapura. Para entrar em contato com ela, 
escreva para karen.smits@practical-thinking.com.

  Vozes  CLUBE DA CULTURA

tomando um café ou uma cerveja. Agora, isso 
demanda sessões de coaching (em grupo).

• A política entra na foto. Lembra quando era 
tão fácil tomar decisões importantes?

• Novas habilidades de liderança são necessárias. 
Quando você se vê gerenciando muitos participan-
tes do projeto, são necessárias novas abordagens.

• Choque de culturas. Grupos pequenos são facil-
mente alinhados. Mas, com mais pessoas, pode 
ser complicado moldar uma cultura de projeto.

Apenas lembre-se: Todos almejamos o 
crescimento. Não seja nostálgico de quando 
as coisas eram mais fáceis. Aceite que as dores 
do crescimento fazem parte para se tornar 
cada vez maior e melhor. Dedique tempo para 
se reorganizar, desenvolver e colocar novas 
habilidades em prática. Seja paciente com os 
novos membros da equipe e apoie-os à medida 
que se ajustam à mudança. E não se esqueça 
da importância do diálogo. Afinal, semanas 
maravilhosas são temporárias por definição, e você 
provavelmente se orgulhará da maturidade do 
gerenciamento de projetos da sua organização. PM

P
oucos meses depois de me tornar 
pai, no ano passado, meu bebê feliz 
tornou-se exigente e mal humo-
rado. Eu não tinha ideia do que 
estava acontecendo até ler o livro 

Wonder Weeks. Ele descreve as fases de desenvol-
vimento dos bebês e deixa claro que um bebê atra-
vessa surtos de crescimento antes de dominar uma 
nova habilidade, como rolar. Durante os períodos 
de transição, um bebê fica de mau humor, come e 
dorme irregularmente. Em resumo: O crescimento 
é bom e surpreendente, mas dif ícil. Às vezes, você 
deve dar um passo para trás antes de avançar.

Você reconhece suas dores de crescimento pro-
fissional, ou as dores de crescimento de seu projeto 
ou organização? Por exemplo, talvez você já tenha 
sonhado em como um projeto planejado se tornaria 
realidade, mas acordou durante a fase de execução 
com os nervos em frangalhos. Ou talvez tenha sido 
fácil tomar decisões no projeto. Mas com mais 
partes interessadas no mix, agora demora muito até 
que uma ideia ou curso de ação seja aprovado.

As equipes em qualquer organização em cres-
cimento estão destinadas a atravessar algum ter-
ritório desconfortável. Na minha experiência, as 
seguintes dores são comuns em qualquer organiza-
ção baseada em projetos de rápido crescimento:

• A padronização do processo é necessária. 
Quando você estava gerenciando um grupo 
pequeno, era fácil definir um processo de tra-
balho em plena operação. Um grupo maior 
demanda procedimentos definidos.

• A colaboração torna-se complicada. O 
grupo pequeno consistia em algu-
mas pessoas trabalhando bem, 
juntas. Mas trabalhar com mui-
tas pessoas envolve diferentes 
interesses, origens e métodos 
de trabalho. 

• A resolução de confli-
tos é mais dif ícil. 
A gente resolvia 
desentendimentos 

Aceite que 
as dores do 
crescimento 
fazem parte 
para se 
tornar cada 
vez maior e 
melhor.
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Não se assuste
Sim, o Guia PMBOK® agora inclui práticas de entrega ágil. Mas isso 
não significa que o ágil é para tudo e para todos.
De Jesse Fewell, CST, PMI-ACP, PMP, editor contribuinte

graus de mudança; as abordagens ágeis se encaixam 
melhor neste tipo. Mas ainda há um número signifi-
cativo de projetos diretos e planejáveis   para os quais 
as abordagens ágeis não fazem sentido. A orientação 
é clara: use a técnica certa para o projeto certo.

Isso significa que o ágil mudou o jogo do geren-
ciamento de projetos. A publicação desses dois 
guias em conjunto reflete a expansão do ágil de um 
nicho de indústria de software para uma revolução 
mais ampla. O ritmo das mudanças acelerou na 
maioria dos setores; abordagens ágeis são a resposta 
favorita a essa dinâmica. Considere que estas três 
coisas são agora esperadas dos gerentes de projeto:

•Conhecimento do ágil. Agora você deve poder 
responder à pergunta: “Por que não devemos usar 
ágil para esta iniciativa?” Você deve ser capaz de 
explicar como o feedback dos clientes em protóti-
pos pode evitar desperdiçar dinheiro criando coisas 
erradas. Você deve saber que ágil é uma mentali-
dade e scrum é um framework personalizável.

•Perspicácia de negócios. Muitos patrocinadores 
de projetos só veem o quadro geral e precisam 
de ajuda para elaborar um business case. Então, 
quando um projeto está sob pressão do crono-
grama, é seu trabalho articular opções em lin-
guagem que os executivos entendam.

•Habilidades pessoais. As organizações projeti-
zadas de hoje são ecossistemas complexos. Os 
organogramas apresentam muitas linhas pon-
tilhadas. Mais frequentemente, estamos perce-
bendo a necessidade de facilitar a transformação 
do desacordo em alinhamento e implementar 
habilidades de gerenciamento de mudanças.

Em suma: O fato de a publicação principal do PMI 
agora ser ágil não significa que técnicas ágeis devam 
ser usadas em todos os lugares. Mas isso significa que 
seu trabalho oficialmente mudou para sempre. PM

N
uma recente sessão de networking 
do PMI, alguém me perguntou: 
“Agora que o Guia PMBOK®  tor-
nou-se ágil, aqueles que lideram 
projetos não ágeis devem mudar de 

rota?” A sala se encheu de tensão.
A questão foi provocada pelo recente lançamento 

de Um guia do conhecimento em gerenciamento de 
projetos (Guia PMBOK®) – Sexta edição, que con-
tém orientação formal sobre o ágil pela primeira 
vez. Não se tornou “ágil”, mas é “consciente do ágil”. 
Os membros do PMI notarão que não podem fazer 
o download de sua cópia gratuita sem obter tam-
bém o Guia ágil. (Informação completa: eu fiz parte 
da equipe que produziu o novo guia.)

Muitas pessoas estão inquietas nem tanto pelo con-
teúdo dos guias mas pela mensagem percebida e não 

explicitada: o PMI está agilizando tudo. Perguntam-
-se como isso muda o papel deles. Aqui está a 

minha opinião sobre o que isso significa.

Isso não significa que o ágil é para 
todos os projetos. Em ambos os 

guias, existem seções que des-
crevem o espectro de tipos de 
projeto. Em uma extremidade, 
os projetos implicam altos 

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. 

Vozes  O GERENTE DE PROJETOS ÁGIL

O fato de a 
publicação 

principal do 
PMI agora ser 

ágil não significa 
que técnicas ágeis 
devam ser usadas 

em todos os 
lugares. 
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Andrew Craig, PMP, é gerente de projeto da 
Equisoft, Filadélfia, Pensilvânia, EUA.

com o projeto não estar sendo bem gerenciado e a 
solicitar frequentemente atualizações.

No entanto, transparência não significa simples-
mente sair distribuindo e-mails a torto e a direito, o 
tempo todo, para qualquer um. Muito ruído prejudica 
o projeto e turva o fluxo de informações de qualidade. 
Transparência também não significa a exposição de 
informações confidenciais às pessoas erradas. Em vez 
disso, envolve a disponibilização das informações cer-
tas, para as pessoas certas e no momento certo.

A ferramenta correta para o trabalho
Em um grande projeto internacional que gerenciei 
recentemente, usei uma ferramenta que centrali-
zasse documentos, relatórios e discussões. Oferecia 
um quadro rápido do estado atual do projeto, com 
detalhes de apoio. Eu também poderia configurar 
alertas para notificar atualizações a vários mem-
bros. O resultado foi que as partes interessadas da 
Ásia-Pacífico, Europa, América Latina e América 
do Norte puderam efetivamente colaborar usando 
informações quase em tempo real. O fato de as con-
versas estarem disponíveis num ponto central, em 
vez de perdidas em e-mails, ajudou a equipe a abor-
dar e resolver questões dif íceis em torno de escopo 
e mudança. Toda essa informação beneficiou meu 
projeto com reuniões mais curtas e mais sucintas, 
bem como uma tomada de decisão mais rápida.

A ferramenta também permitiu níveis de 
permissão baseados em funções com segurança 
adicional e mais granular para documentos 
sensíveis. Isso garantiu a inclusão dos envolvidos e 
restrição de acesso a outros.

Seja qual for a ferramenta selecionada, a 
transparência do projeto deve ser integrada aos 
processos de gerenciamento de projetos, não 
conduzida como uma atividade diferente.

Os projetos nem sempre são ecológicos, nem 
sempre têm um custo perfeito ou índice de 
desempenho de prazos. Nunca é uma boa ideia 
mascarar problemas. Como gerentes de projetos, 
somos responsáveis   por refletir com precisão a 
verdadeira natureza e status do projeto. Só então 
decisões inteligentes podem ser tomadas. PM

P
rojetos se movem na velocidade 
das decisões. Mas a tomada de 
decisões sólidas pode ocorrer ape-
nas com um fluxo aberto e honesto 
de informação, o que significa que 

os projetos bem-sucedidos exigem transparência.
Os gerentes de projetos devem promover essa 

transparência ao colocar as partes interessadas no 
centro de cada projeto com atualizações em tempo 
real. Tal abordagem incentivará a verdade, a con-
fiança e o desenvolvimento de relacionamentos for-
tes, o que aumentará a probabilidade de sucesso do 
projeto. Os membros da equipe são mais propensos 
a trabalhar mais em um projeto quando forem 
capazes de ver uma visão transmitida pelo cliente 
e se sentir parte integrante do ciclo do projeto. Por 
outro lado, quando as partes interessadas se sentem 
famintas de informação, começam a se preocupar 

Fazendo acontecer  O GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM AÇÃO

Somos 
responsáveis   
por refletir 
com precisão 
a verdadeira 
natureza e 
status do 
projeto. Só 
então decisões 
inteligentes 
podem ser 
tomadas. 

Portas 
abertas
Mesmo quando os projetos se movem 
rapidamente, dedique tempo para 
fornecer atualizações honestas.
De Andrew Craig, PMP
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Michael Huber, PMI-ACP, PMP, é um técnico 
de projeto/programa gerente na Sprint, 
Boston, Massachusetts, EUA.

Fora do 
escritório
Trabalhar à distância pode isolar a pessoa. Veja como permanecer 
profissionalmente envolvido e socialmente conectado.
De Michael Huber, PMI-ACP, PMP

conecte o roteador sem fio em um horário específico 
todas as noites. E ter um dia livre de dispositivos ele-
trônicos por semana pode oferecer ainda mais incen-
tivo para se reconectar com as pessoas frente a frente.

Procure treinamento 
Trabalhadores remotos podem perder dicas informais 
de colegas de trabalho, bem como treinamento mais 
formal no local de trabalho. Mas se inscrever em um 
programa de certificação especializada ou de ensino 
superior é uma ótima maneira de se manter atuali-
zado. Ganhei minhas certificações de Project Mana-
gement Professional (PMP®) e PMI Agile Certified 
Practitioner (PMI-ACP®) enquanto trabalhava remo-
tamente, e ambas cimentaram meu conhecimento 
como gerente de projeto e me deram confiança adi-
cional. Recomendo estudar para obter certificações 
durante tempos de baixa demanda, como novembro 
e dezembro, quando muitos de seus colegas de traba-
lho estão de férias e sua carga de trabalho é mais leve.

 
Cada funcionário remoto tem que encontrar um 
plano de equilíbrio individualizado entre vida pessoal 
e profissional. Talvez tenhamos que nos esforçar mais 
que a maioria para construir relacionamentos profis-
sionais e aprimorar nossas habilidades interpessoais. 
Mas o resultado vale o esforço: não há substituto para 
um profundo senso de conexão e equilíbrio. PM

Qualquer pessoa imagina que 
trabalhar remotamente seja um 
sonho, e pode ser. No entanto, 
pode ser um desafio para traba-
lhadores remotos evitar uma sen-

sação de isolamento e permanecer envolvido. Nos 
meus seis anos de trabalho remoto, encontrei três 
maneiras de me ajudar a evitar esses obstáculos.

Comunicar-se e se oferecer como voluntário 
No meu primeiro mês de trabalho fora do 
escritório, comecei a experimentar uma sensa-
ção de isolamento. Esse sentimento cresceu e, 
em dois meses, percebi que era um obstáculo. 
Aproximei-me dos membros da minha equipe 
de gerenciamento e eles começaram a me ofe-
recer oportunidades de trabalhar com membros 
externos da equipe em projetos paralelos, como 
a melhoria de processos. Como essas equipes se 
encontravam fisicamente uma vez por trimestre, 
havia uma pausa bem-vinda na minha solidão.

Também comecei a comparecer mensalmente 
ao capítulo local do PMI. Conhecer novos colegas, 
com quem eu tinha muito em comum, deu-me 
uma sensação de conexão e satisfação que estava 
perdendo como trabalhador remoto.

Desconectar-se
Trabalhadores remotos passam mais tempo em tele-
fones, laptops e outros dispositivos que a maioria das 
pessoas. Muitos de nós acordamos e começamos 
a trabalhar imediatamente, em vez de conversar de 
manhã com colegas de trabalho. Muitas vezes, temos 
um almoço solitário e também perdemos os convites 
espontâneos dos colegas para sair depois do trabalho. 
Por isso que é particularmente importante a trabalha-
dores remotos reduzir a comunicação eletrônica des-
necessária e investir em relacionamentos da vida real.

Tenho notado que fazer uma pausa do telefone e 
do computador me motiva a buscar interações mais 
humanas. Para começar, você pode remover disposi-
tivos do seu quarto. Para dar um passo adiante, des-

Fazendo acontecer  O GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM AÇÃO

Compartilhe 
os seus 
pensamentos
Ninguém sabe mais 
de gerenciamento 
de projetos do 
que vocês, os 
profissionais que 
estão “Fazendo 
acontecer”.  Por isso, 
todos os meses, 
a PM Network 
compartilha os 
conhecimentos de 
vocês sobre tudo, 
da sustentabilidade 
ao gerenciamento 
de talentos e todos 
os temas de projeto 
entre um e outro. Se 
estiver interessado 
em contribuir, 
envie um e-mail 
para pmnetwork@
imaginepub.com.
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Sante Vergini, PMP, é diretor de programas da 
Remote Staff Support Solutions, Melbourne, 
Austrália.

Apoio 
remoto
Os membros da equipe virtual merecem 
a mesma atenção que os do escritório.
De Sante Vergini, PMP

Tecnologia
Se você quiser que os trabalhadores remotos pro-
duzam os resultados desejados em um projeto, 
precisa fornecer a tecnologia apropriada. Vi nume-
rosos exemplos de trabalhadores remotos usando 
hardware antigo, enquanto os funcionários no 
escritório recebiam o mais recente em tecnologia 
de informática e comunicação. Quando os traba-
lhadores remotos estão presos a equipamentos 
desatualizados, aumentam as chamadas de suporte 
e reparos e a produtividade é reduzida. A longo 
prazo, custará à organização muito mais do que 
uma compra inicial de tecnologia adequada.

Inclusão
Os trabalhadores remotos devem se sentir inclu-
ídos para reduzir o risco de isolamento, o que 
pode deteriorar o moral e a produtividade. Os 
projetos que administro muitas vezes têm resu-
mos semanais para que os membros da equipe se 
descontraiam e falem sobre o que quiserem. Essas 
sessões de conexão podem acontecer depois de 
uma reunião de status ou durante uma pausa para 
café ou mesmo incluir um jogo de charadas na sala 
de guerra. Uso a tecnologia disponível para incluir 
trabalhadores remotos nessas reuniões de treina-
mento de equipe.

Empatia e apoio
Muitas vezes, ouvimos falar de visão, influência, 
carisma e integridade como as competências cen-
trais dos gerentes de sucesso. No entanto, acredito 
que os futuros líderes serão avaliados com base na 
sua capacidade de treinar, gerenciar, simpatizar e 
defender os funcionários, dentro e fora do escritó-
rio. Quando chega a hora de premiar promoções, 
pense em quem seria mais adequado para o papel, e 
não com quem você se encontra mais pessoalmente.

Um programa de trabalho flexível pode oferecer 
benef ícios de custo e produtividade para a 
organização. E pode aumentar o compromisso dos 
trabalhadores, melhorar sua saúde e diminuir os 
conflitos de trabalho/família. Mas alcançar esses 
benef ícios depende em grande parte do apoio que 
os trabalhadores remotos recebem de seu gerente e 
organização. PM

H
á uma lacuna para trabalhadores 
remotos. Descobri isso durante 
um projeto recente de implemen-
tação de terceirização de proces-
sos de negócios que gerenciei. 

Embora mais de 70% dos empregados trabalhavam 
em casa, nenhum deles era gerente, supervisor 
nem líder de equipe. Embora a organização tenha 
dito que defendeu opções de trabalho flexíveis, 
raramente promoveu trabalhadores remotos, o que 
significa que os benef ícios do trabalho remoto tanto 
para a empresa como para os funcionários eram 
limitados. Trabalhadores remotos em outras organi-
zações relatam frustrações com tecnologia desatua-
lizada, isolamento e falta de apoio organizacional.

Como um número cada vez maior de 
organizações oferece arranjos de trabalho flexível, 
os gerentes precisam adaptar suas competências 
de liderança para acomodar as necessidades dos 
trabalhadores remotos. Aqui estão três áreas a 
serem focadas:

Os 
trabalhadores 
remotos 
devem 
se sentir 
incluídos para 
reduzir o risco 
de isolamento, 
o que pode 
deteriorar 
o moral e a 
produtividade. 



À medida que as 
populações urbanas 
crescem, as cidades 
ficam inteligentes. 
Mas o impulso 
para a tecnologia 
só funciona se as 
equipes derem 
atenção às partes 
interessadas e à 
segurança.
DE SARAH FISTER GALE 

ILUSTRAÇÃO DE KASIA BOGDAŃSKA
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 futuro digital urbano está emergindo em Toronto, 
Ontário, Canadá. Em um novo distrito hiperconec-
tado de frente para a água que será construído do zero, 
sensores serão incorporados em todos os lugares e 
coletarão dados de fluxo de tráfego, uso de energia e 
qualidade do ar, entre outros. Carros particulares serão 
proibidos para promover os veículos autônomos, con-
duzidos em ruas feitas para pedestres e ciclistas. Serão 
construídos prédios modulares projetados para a flexi-
bilidade. Os sensores poderão até mesmo rastrear se 
os moradores aprovam a forma como o mobiliário ao 
ar livre é organizado nos espaços verdes.

É uma visão baseada em dados e de alta eficiência 
revelada em outubro pela Sidewalk Labs, uma divi-
são da empresa controladora Google, a Alphabet. A 
organização se associou a uma agência governamental 
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neste projeto para construir o distrito de Quayside, 
4,9 hectares. A Sidewalk Labs está investindo USD 50 
milhões exclusivamente em um processo de planeja-
mento de um ano com funcionários do governo. Ao 
final, poderão ser feitos planos para uma área ao redor, 
de 304 hectares. O escopo abrangente do projeto equi-
vale a uma cidade com um plano-mestre: muito além 
das iniciativas de cidades inteligentes mais focadas lan-
çadas há alguns anos, como a implementação de Wi-Fi 
gratuito em toda a cidade de Barcelona por intermédio 
de postes de comunicação conectados. 

As transformações inteligentes da cidade evo-
luíram para programas estratégicos com diversas 
partes interessadas e resultados mensuráveis, disse 
Frank Vieveen, gerente de programa da Smart City, 
cidade de Roterdã, Holanda. “O objetivo agora é 

tornar nossa cidade à prova de futuro”, disse ele. 
Os benef ícios de longo prazo exigem agilidade e 

planejamento cuidadosos, além de grandes inves-
timentos. O mercado mundial de tecnologia para 
cidades inteligentes atingirá USD 775 bilhões em 
2021, de acordo com um relatório de pesquisa do 
BCC de 2017. O governo saudita está ajudando a 
elevar esse número: reservou USD 70 bilhões para 
investir em cidades mais inteligentes, na esperança 
de diversificar sua economia para além do petróleo.

UMA ANDORINHA NÃO FAZ VERÃO
O primeiro passo nesses projetos é pensar estrategi-
camente sobre como enfrentar os inúmeros desafios 
urbanos, disse Pascual Berrone, professor associado 
de gerenciamento estratégica da IESE Business 

“O grande desafio 
é como construir 
e gerenciar 
diversos sistemas 
integrados para 
que possam falar 
uns com os outros 
de forma eficiente 
e segura”. 
— Robert Muggah, Instituto Igarapé, 
Rio de Janeiro, Brasil

Visão da Sidewalk Labs para 
o distrito de Quayside em 
Toronto, Ontário, Canadá
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School, Madri, Espanha. “Nenhum projeto único 
define uma cidade inteligente”, disse ele. Ele dirige 
o Índice Cities in Motion do IESE, um ranking 
anual de cidades inteligentes globais. “Cada cidade 
tem prioridades diferentes e recursos limitados para 
alcançá-los”. Os objetivos de longo prazo devem ser 
focados nas necessidades específicas da comunidade.

Uma das primeiras lições que os inovadores de cida-
des inteligentes aprenderam é que, para ser bem suce-
dido, os projetos não podem ser entregues de forma 
isolada, disse Stephanie Atkinson, CEO da empresa de 
pesquisa de mercado Compass Intelligence, Bandera, 
Texas, EUA. “Quanto mais colaboração houver, mais 
chances de os cidadãos se beneficiarem”. A maioria 
desses projetos exige um amplo conjunto de partes inte-
ressadas, incluindo diversos órgãos municipais, forne-
cedores de tecnologia, investidores públicos e privados, 
instituições acadêmicas e líderes comunitários.

Conseguir que tantos grupos diversos colabora-
rem pode ser um desafio, especialmente se o projeto 
não estiver vinculado a uma necessidade específica. 

Muitas vezes, esses projetos começam 
com uma técnica interessante em busca 
de um problema a ser resolvido, disse 
Stan Curtis, vice-presidente de desenvolvi-
mento de plataformas de internet-das-coi-
sas (IoT) da empresa de software Urban 
Systems, Portland, Oregon, EUA. É fácil 
ser influenciado por novas e empolgan-
tes soluções, mas é a abordagem errada. 
“Você precisa fazer a pergunta certa, con-
firmando o problema real antes de testar 
novas soluções”, disse ele.

É por isso que a tecnologia da IoT é vital 
para os projetos de cidades inteligentes, disse 
Stephanie. Esses projetos geralmente envol-
vem a implantação de sensores de coleta de 
dados e ferramentas de análise para defi-
nir um problema específico e, em seguida, 
implementar projetos de infraestrutura para 

solucioná-lo. “O futuro girará em torno do uso de 
dados para prever as necessidades da cidade”, disse ela.

A iniciativa Ubiquitous Mobility for Portland (UB 
Mobile PDX) de Portland, Oregon, exemplifica essa 
abordagem. Pretende analisar dados capturados 
através de sensores de rua para ajudar a escolher 
os melhores projetos para aprimorar as opções de 
tráfego de veículos, bicicletas e pedestres para todos 
os residentes de Portland. Muitos dos projetos de 
transporte da cidade precisam ser atualizados para 
estender as escolhas de trânsito para mais bairros 
de baixa renda, disse Stan, observando que o UB 

“[Os dados de 
sensores] poderiam 

proporcionar 
um modelo para 
implantação de 

redes de sensores 
em outras 

cidades”.
— Gordon Feller, consultor de cidades 

inteligentes, São Francisco, Califórnia, EUA
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10 maiores 
cidades 
tecnológicas
O Índice Cities in Motion 
de 2017 classifica as 
cidades com base em 
critérios, incluindo o 
número de usuários de 
banda larga e hot spots 
de Wi-Fi.

“O objetivo 
agora é tornar 
nossa cidade à 
prova de futuro”. 
— Frank Vieveen, cidade de 
Roterdã, Holanda

1. Taipei, Taiwan ▲

2. Nova York, Nova York, EUA

3. Baltimore, Maryland, EUA

4. Seul, Coreia do Sul

5. Tóquio, Japão

6. Roterdã, Holanda

7. Xangai, China

8. Beijing, China

9. Taichung, Taiwan

10. Chicago, Illinois, EUA
Fonte: Índice Cities in Motion 2017, IESE  
Business School
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Mobile PDX foi projetado em parte para atender às 
desigualdades no transporte público.

INTELIGENTE E SEGURO
Há uma desvantagem para as cidades que criam redes 
distantes de fontes de dados e cada vez mais depen-
dentes de dados, no entanto: são mais vulneráveis. As 
redes que ligam iluminação, energia, sistemas de trân-
sito e outras infraestruturas de uma cidade são mui-
tas vezes integradas e requerem pouca intervenção 
humana para funcionar. Isso as torna mais eficientes, 
mas também cria novas oportunidades para hackers.

Uma pesquisa realizada em 2016 pela Tripwire e a 
Dimensional Research descobriu que 98% dos profis-
sionais de TI do governo consideram que cidades inte-
ligentes correm risco de ataques cibernéticos. E mais 

da metade acredita que as cidades não alocam recur-
sos suficientes de segurança cibernética para projetos 
de cidades inteligentes; citaram orçamentos limitados 
e debates políticos como as principais barreiras.

“O grande desafio é como construir e gerenciar 
diversos sistemas integrados para que possam falar 
uns com os outros de forma eficiente e segura”, disse 
Robert Muggah, co-fundador do Instituto Igarapé, 
Rio de Janeiro, Brasil. É um centro de reflexão focado 
em questões de segurança e desenvolvimento urbano. 
Infelizmente, eficiência e segurança muitas vezes 
podem entrar em conflito: A adição de camadas de 
segurança pode interferir com o fluxo de dados e redu-
zir o desempenho. “É um paradoxo”, disse ele. “Quanto 
mais inteligente for, mais vulnerável se tornará”.

Para mitigar esses riscos, Robert recomenda fortemente 

Taxa de crescimento anual composta 
do mercado de cidades inteligentes, 

2016-2021

Investimentos inteligentes

Valor projetado em 
2021 do mercado das 
cidades inteligentes 
globais para tecnologias 
da informação e 
comunicação

O valor do 
mercado  
em 2016

17,7%

Parcela projetada da América 
do Norte dos investimentos 
globais em cidades inteli-
gentes, em 2021 (a maior 
parcela de qualquer região)

USD 775 
bilhões

USD 342 
bilhões USD 245 

bilhões

“Quanto mais 
colaboração 
houver, mais 
chances de os 
cidadãos se 
beneficiarem”. 
— Stephanie Atkinson, 
Compass Intelligence, 
Bandera, Texas, EUA
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Fontes: Smart Cities: Growing New IT Markets, BCC Research, 2017; Fundo de investimento público da Arábia Saudita

Orçamento do megaprojeto proposto pelo governo da Arábia 
Saudita em outubro para construir uma nova cidade alimentada 
inteiramente por energia renovável, onde veículos autônomos e 
drones para passageiros são a norma (veja a página 8)

As principais cidades dos EUA que investem em projetos de cidades inteligentes:

Nova York, Nova York Los Angeles, Califórnia Chicago, Illinois

USD 500 
bilhões

que os planejadores da cidade tornem a segurança dos 
dados um elemento proeminente de cada plano de 
projeto desde o início e incorporem redundâncias nas 
redes. Isso provavelmente significa colocar especialistas 
em segurança na equipe e demonstrar medidas de 
segurança como condição de aprovação.

Mas as cidades também precisam revisar os regu-
lamentos que regem esses projetos, disse ele. Por 
exemplo, muitos municípios têm leis desatualizadas 
que exigem que todos os dados sejam armazenados 
em servidores e não na nuvem, o que pode deixar os 
sistemas de TI ainda mais expostos a ameaças. 

INOVAÇÃO ACESSÍVEL 
Juntamente com a entrega de soluções seguras e 
eficazes, projetos de cidades inteligentes também 

Policiais do Rio de Janeiro, 
Brasil, implementaram o 
aplicativo-piloto CopCast.

devem ser financeiramente viáveis. A falta de 
acessibilidade é muitas vezes o maior obstáculo 
para aprovar as iniciativas, especialmente em 
cidades menores, disse Robert. Mas algumas 
inovações podem ser muitas vezes provocadas pela 
necessidade de ser frugal.
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Por exemplo, uma equipe do Igarapé desenvolveu 
o seu projeto CopCast tendo em mente os 
municípios com limites de orçamento. O aplicativo 
móvel, criado em colaboração com a Jigsaw do 
Google, transforma os smartphones em câmeras 
corporais, fornecendo janelas digitais em tempo real 
baratas para encontros entre policiais e cidadãos. 
Os policiais afixam um telefone nos seus uniformes 
e o aplicativo rastreia locais de áudio, vídeo e GPS. 
A abordagem é muito menos dispendiosa do que 
câmeras e softwares corporais e fornece fluxos de 
dados em tempo real em vez de exigir que alguém 
baixe e analise o vídeo ao final de um turno de 
trabalho. “A maioria da força policial é jovem e já 
possui smartphones, então, por que não aproveitar 
isso?”, perguntou Robert.

O Igarapé começou a realizar testes-piloto do 
aplicativo com forças policiais no Rio de Janeiro 
e África do Sul, e projetos-piloto adicionais com 
forças policiais dos EUA começaram no ano 
passado. “É uma maneira econômica de melhorar a 
responsabilidade da polícia e a segurança pública na 
cidade”, disse ele.

Outras cidades contam com 
fontes externas de financiamento 
para reforçar as opções de projeto. 
Por exemplo, a cidade de Spokane, 
Washington, EUA, em 2016, co-fun-
dou um “laboratório inteligente de 
vida urbana” depois de arrecadar 
fundos com organizações dos seto-
res público e privado. Os seus par-
ceiros incluem a Avista, a empresa 
local de energia; a Itron, empresa 
privada de tecnologia de energia; a 

McKinstry, empresa de engenharia e construção; e a 
Washington State University. A empresa de análises 
Gallup está ajudando ativamente na colaboração.

O laboratório, chamado Urbanova, permite que 
organizações e inovadores desenvolvam tecnologias-
piloto em suas comunidades. O sucesso em grande 
parte se deve à forma como os parceiros recorrem 
uns aos outros, disse Gordon Feller, consultor de 
cidades inteligentes que trabalha com a Gallup, 
São Francisco, Califórnia, EUA. Para que qualquer 
projeto seja aprovado, deve ter um objetivo claro 
que ofereça valor a todas as partes interessadas.

“Qualquer pessoa que dedique tempo ou recursos 
a um projeto deve acreditar que é fundamental para 
sua missão”, disse Gordon. “Caso contrário, não 
estarão focados nos objetivos”. Os parceiros também 
concordam em compartilhar informações e lições 

aprendidas para garantir que todos se beneficiem 
do esforço.

O primeiro projeto Urbanova, lançado em 
janeiro de 2017, envolveu a instalação de sensores 
de dados em 10 semáforos de Spokane para testar 
os benef ícios em termos de energia e segurança 
da redução da intensidade das luzes quando não 
houvesse pessoas presentes. O projeto foi ampliado 
para mais 29 semáforos em junho.

Os sensores também medem os fatores 
ambientais, como o impacto de incêndios florestais 
sobre a qualidade do ar, para orientar futuras 
decisões de projetos. “Os dados fornecerão 
informações valiosas sobre as ligações entre 
qualidade do ar e saúde. Poderia proporcionar um 
modelo para implantação de redes de sensores em 
outras cidades”, disse Gordon.

O projeto ilustra como um único plano pode 
oferecer benef ícios para todos os parceiros. A Itron 
está usando isso como um campo de testes para sua 
tecnologia de IoT, a McKinstry está demonstrando 
sua capacidade de gerenciar o projeto, a Avista 
procura atingir metas de eficiência energética e a 
Gallup pretende transformar os dados coletados 
durante o projeto em ideias acionáveis. As partes 
interessadas também estão usando o projeto para 
definir um modelo de governança de dados, pro-
priedade, controle e compartilhamento de dados.

Obter feedback de todas as principais partes 
interessadas   pode ajudar as equipes do projeto 
a identificar mais riscos e colocar estratégias de 
mitigação mais eficazes, disse Linda van Duivenbode, 
diretora da The Extremely Useful Company, uma 
consultoria de estratégia, Griesheim, Alemanha.

“Em muitos casos, particularmente com cidades 
menores, não há gerenciamento de riscos antecipado 
suficiente no planejamento de projetos de cidades 
inteligentes”, disse ela. As equipes muitas vezes 
trabalham isoladamente, implementando projetos 
com metas muito específicas de curto prazo, em vez 
de trabalhar com um grupo de partes interessadas 
mais amplo para definir planos de longo prazo mais 
robustos. “Trazer todos para a mesa pode ajudar a 
entender os problemas reais que você está tentando 
abordar e implementar soluções mais impactantes”.

Mas se uma cidade pode envolver as partes 
interessadas e mantê-las focadas em um objetivo 
comum, como o governo de Spokane, o ROI é claro, 
disse Gordon. “As iniciativas que ligam as comuni-
dades à tecnologia de capacitação criam benef ícios 
duradouros que podem ser sentidos muito além dos 
órgãos do setor público”. PM

“As iniciativas 
que ligam as 

comunidades 
à tecnologia 

de capacitação 
criam benefícios 

duradouros”.
— Gordon Feller
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ma solução de cidade inteligente 
que não pode ser expandida não é 
muito inteligente. Frank Vieveen, 
gerente de programa da cidade 
de Roterdã, Holanda, viu muitas 

cidades implementarem projetos-piloto ambiciosos 
ao final são fundidos. “Se uma solução não puder ser 
expandida, não funcionará”.

A cidade de Roterdã tenta evitar esse cenário de 
falhas incorporando uma estratégia de longo prazo 
para expansão em todos os planos. Pode começar 
com um piloto, mas também precisa detalhar a 
forma como uma fase de expansão posterior seria 
financiada e incluir métricas para comprovar a 
capacidade de trabalho. “Ter uma estratégia para 
dimensionar a solução deve ser parte de todo plano 
de projeto de cidade inteligente”, disse ele.

Como exemplo dessa abordagem, Frank aponta para 
o projeto de coleta de lixo de sua cidade. O objetivo do 
projeto, que instala sensores em recipientes de lixo, é 
melhorar a eficiência da coleta de lixo. Um benefício 
é que os cidadãos não precisarão mais 
deixar pilhas de lixo ao lado de lixeiras 
excessivamente cheias em Roterdã.

No início de 2017, a cidade anunciou 
planos para expandir o projeto de coleta 
de lixo para todas as suas 6.500 lixeiras 
até o final deste ano, em colaboração 
com a BBF Holding BV. Essa decisão só 
foi tomada depois que o piloto superou 
rapidamente seu objetivo de aumentar 
a eficiência geral em 20%. (O piloto de 
duas fases começou com a instalação 
de sensores em 150 lixeiras em 2015, 
a equipe aumentou para mais de 1.300 
recipientes até o final de 2017.)

Atualmente, os sensores alertam a 
empresa de remoção de resíduos quando 
uma lixeira está 60% cheia e, em seguida, 
uma plataforma de análise fornece pre-
visão de nível de preenchimento com 
base em dados históricos para prever 

quando a lixeira precisará ser esvaziada. A plataforma, 
em seguida, gera dinamicamente as rotas de coleta de 
lixo mais eficientes, que os motoristas dos caminhões 
seguirão. “Os caminhões costumavam seguir uma rota 
fixa, esvaziar os recipientes em uma programação, 
estivessem cheios ou não”, disse Frank. “Agora só vão 
aonde são necessários”.

Mas os motoristas eram um grupo de partes interes-
sadas ativo durante a fase piloto. A equipe envolveu-os 
diretamente, coletando feedback sobre as mudanças na 
rota, como usariam os dados enquanto estivessem no 
itinerário e sugestões para otimizar o processo de atuali-
zação da rota. A cidade estava pedindo que os motoristas 
mudassem significativamente seus processos e hábitos, 
de modo que conseguir a aceitação deles era crucial. 
Felizmente, eles gostaram de se envolver no processo de 
mudança e rapidamente viram os benefícios, disse Frank.

“Na maioria das iniciativas de cidades inteli-
gentes, a tecnologia sozinha não resolverá um 
problema. As pessoas precisam estar abertas para a 
mudança, do contrário não funcionará”.

ESTUDO DE CASO

Expansibilidade inteligente
Roterdã executou cuidadosamente um projeto-piloto antes de implementar um  
sistema de coleta de lixo na cidade.

“Ter uma 
estratégia 
para 
dimensionar 
a solução 
deve ser 
parte de 
todo plano 
de projeto 
de cidade 
inteligente”. 
— Frank Vieveen, cidade 
de Roterdã, Holanda
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Em Copenhague, Dinamarca, construir 
um sistema de transporte mais inte-
ligente é parte essencial da realização 
do ambicioso objetivo ambiental da 
cidade: o governo quer ser neutro em 

emissões de carbono até 2025.
“Todos os investimentos do nosso projeto estão 

focados em alcançar o objetivo de neutralidade em 
emissões de carbono”, disse Morten Kabell, ex-pre-
feito de assuntos técnicos e ambientais, cidade de 
Copenhague, Dinamarca.

Para garantir o progresso, a cidade estabeleceu 
metas específicas para cinco categorias principais de 
projetos em seu plano de ação de Sistemas de Trans-
porte Inteligente (ITS). É um programa que apoia a 
consecução da meta de carbono neutro, disse Mads 
Gaml, gerente de programas do grupo de assuntos 
técnicos e ambientais do governo de Copenhague.

Entre os seus objetivos, incluem-se reduzir 10 por 
cento o tempo de viagem para os ciclistas em corre-
dores-chave, garantir que pedestres não precisem de 
mais de 80 segundos para atravessar qualquer cruza-
mento e reduzir os tempos de viagem de ônibus em 
5 a 20 por cento nas principais rotas. “Consideramos 
esses objetivos como nossos indicadores de desem-
penho de cidade inteligente”, disse Morten.

Ter objetivos de serviço definidos ajudou sua 
equipe a avaliar os benef ícios potenciais de dife-
rentes tecnologias e a construir um portfólio de 
projetos que ofereçam o melhor ROI com o orça-
mento do ITS, de DKK 60 milhões. Esses projetos 
definiram, em última instância, um programa de 
gerenciamento de tráfego de dois anos e seis partes.

O programa também fornece uma estrutura para 
fornecedores interessados   em fornecer tecnolo-
gias inteligentes para Copenhague. A obtenção de 
métricas de desempenho dos fornecedores os leva 
a inovar, o que beneficia os fornecedores e a cidade, 
disse Mads. “Definimos os objetivos e os encarrega-
mos de encontrar soluções”, disse ele.

O programa de dois anos inclui a implementação 
de uma plataforma de gerenciamento de tráfego, 
integração de dados de tráfego de fontes como 
sensores rodoviários e sistemas de GPS de ônibus, 
instalação de sinais de trânsito inteligentes que 
utilizam dados para priorizar o fluxo de ônibus 
e bicicletas e o uso software de simulação para 
modelar diferentes cenários de transporte.

Um dos objetivos do programa é dar à equipe 
de gerenciamento de tráfego da cidade um fluxo de 
dados integrado para que possa ajustar os ritmos 
dos semáforos e permitir que ciclistas e ônibus 
“peguem todos os verdes”, disse Morton. Isso torna 
o ciclismo mais atraente e reduz o desperdício de 
combustível dos ônibus. “Os ônibus usam muito 
diesel toda vez que começam a andar e param”, 
observou ele. “Quanto menos eles pararem, menos 
emissões gerarão”.

A FALHA É UMA OPÇÃO
Embora a maior parte do programa alinhado com o 
ITS tenha sido um sucesso, houve erros.

ESTUDO DE CASO

Almejar a  
prática
Copenhague fica mais inteligente para atingir 
um objetivo ousado de neutralidade em 
emissões de carbono.

Transporte público em 
Copenhague, Dinamarca
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Parte do plano do ITS inclui esforços para reduzir 
o tempo para encontrar vagas de estacionamento. 
Inicialmente, a cidade implementou o uso de sen-
sores rodoviários, mas descobriu que os dados nem 
sempre eram precisos porque os proprietários de 
empresas geralmente usavam espaços para armaze-
nar lixeiras ou equipamentos de construção. Quando 
as autoridades descobriram que os sensores não fun-
cionavam, interromperam o projeto piloto e agora 
estão testando o uso de algoritmos para prever a 
disponibilidade de vagas de estacionamento.

“Aprendemos algo novo e seguimos em frente”, 
disse Morton. “Se você não arrisca ter falhas no 
projeto, não está se forçando”.

Esta disposição de testar ideias e largar as que 
não estão funcionando ajudou a cidade a concentrar 
recursos para expandir os projetos que funcionam, 
disse ele. Os primeiros resultados sugerem que as 
equipes do ITS da cidade estão no caminho certo. Um 
piloto do projeto de semáforos inteligentes reduziu 
em até dois minutos as rotas de ônibus durante a hora 
do rush. Mais ciclistas do que carros agora atravessam 

o centro de Copenhague diariamente, e as previsões 
mostram que o tráfego diário de bicicletas em toda 
a cidade deve crescer 25% no total até 2025, e 36% 
durante os horários de pico no mesmo período.

Os esforços para incentivar o uso de bicicletas 
têm tido tanto sucesso que a equipe de ITS agora 
está focada na redução de engarrafamentos de bici-
cletas. Em maio de 2017, a cidade começou a insta-
lar painéis de informações eletrônicas ao longo das 
pistas de bicicleta para alertar os ciclistas de tráfego 
iminente e oferecer rotas alternativas.

Tudo converge para o progresso real em direção 
ao ambicioso objetivo da neutralidade em emissões 
de carbono de Copenhague em 2025, e talvez seja 
um modelo que outras cidades que queiram ser 
inteligentes possam copiar. A fórmula da cidade para 
o sucesso é bastante direta, disse Mads: estabelecer 
metas ambiciosas, definir objetivos incrementais e 
trabalhar com o setor privado para testar soluções 
promissoras. “Pressionamos o mercado a pensar de 
forma diferente sobre o que eles podem produzir”, 
disse ele. “Foi assim que conseguimos inovar”. PM

“Se você não arrisca ter 
falhas no projeto, não 
está se forçando”.
— Morten Kabell, cidade de Copenhague, 
Dinamarca

Painéis de informações 
eletrônicas ao longo 
das pistas de bicicleta 
fornecem alertas de 
tráfego.
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Um navio de guerra dos EUA de 220 anos de idade está de volta 
à água depois de atravessar um corredor polonês de riscos. 

DE NOVID PARSI

Mãos 
à 

obra
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No entanto, o mais antigo navio de guerra comissio-
nado do mundo ainda participou de alguma ação nos 
últimos anos. Ao longo do tempo, intempéries, água 
do mar e outros elementos danificaram e deteriora-
ram o navio, do mastro ao casco. Assim, a Marinha 
dos EUA lançou um projeto de restauração e preser-
vação de seis anos e USD 12 milhões para garantir 
que o histórico navio pudesse continuar a receber e 
informar 500 mil turistas que atrai a cada ano.

O navio de 220 anos, ancorado no Estaleiro da 
Marinha de Charlestown, Boston, Massachusetts, 
EUA, exigiu trabalho que variou desde reparos 
de cordame e mastro até a reconstrução do casco 
com 100 novas placas de carvalho branco cobertas 
com 2.200 novas placas de cobre. Com requisitos 
precisos adicionais para garantir a autenticidade 
histórica, a equipe do projeto começou a planejar a 

restauração em 2011 e adquirir materiais em 2012: 
três anos antes do início do trabalho de restauração. 
Ao longo da execução, manteve grandes riscos à dis-
tância. Por exemplo, o local do projeto externo era 
vulnerável a atrasos relacionados ao clima, como a 
neve durante os meses mais frios. E a equipe garan-
tiu documentação completa de restaurações impor-
tantes anteriores para evitar erros de restauração.

Ao planejar as incógnitas, o projeto foi concluído 
no prazo e USD 3 milhões abaixo da estimativa 
original, e o navio voltou à água em julho de 2017.

“Planejamos os piores cenários e nos certificamos 
de ter materiais suficientes para esses cenários”, 
disse Richard C. Moore, diretor do Naval History 
and Heritage Command Detachment Boston, Bos-
ton, Massachusetts. “Tivemos que garantir a integri-
dade do navio para o futuro previsível”. 

desde a guerra

O
USS  
Constitution

não participa
de uma batalha

1812.de
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Doca robusta
Antes que qualquer reparo de navio pudesse 
começar, a doca seca que segurava o navio durante 
o projeto precisava ser reconstruída. Uma nova 
caixa que impediria a entrada da água do mar 
também precisava ser instalada. Essas tarefas foram 
incluídas no plano e no orçamento de renovação 
do navio, e tiveram que ser concluídas em maio de 
2015 para garantir que o reparo do navio começasse 
a tempo, disse Robert Murphy, gerente de produção, 
Naval History and Heritage Command Detachment 
Boston.

“A doca seca estava precisando de reparos desde 
a década de 1990”, disse ele.

Mas depois que a equipe do projeto instalou a caixa 
da doca no início de 2015, os testes revelaram alguns 
pequenos vazamentos. Assim, a equipe fez alterações, 
como a instalação de uma vedação de borracha no 
ponto de encontro entre a caixa e a doca. Em seguida, 
a equipe completou testes para confirmar que a doca 
reparada pudesse conter o navio.

“Tivemos 
que garantir 

a integridade 
do navio 

para o futuro 
previsível”. 

— Richard C. Moore, 
Naval History and 

Heritage Command 
Detachment Boston, 

Boston, Massachusetts, 
EUA
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Madeira boa 
A substituição das placas de 
carvalho branco raro do casco 
exigiu planejamento antecipado. “O 
carvalho branco é muito dif ícil de 
encontrar”, disse Robert. Então, sua 
equipe começou a adquirir a madeira 
três anos antes de o USS Constitution 
ser retirado da água, em 2015.

A equipe encontrou a quantidade 
de carvalho de que precisava no 
Naval Surface Warfare Center, em 
Crane, Indiana, EUA. Robert viajou 
para identificar 40 árvores que 
seriam cortadas e armazenadas até 
2015, quando seriam cortadas em 
100 pranchas de 12 metros.

“Ao incorporar 
flexibilidade no 

cronograma, 
conseguimos 
postergar as 

tarefas no interior 
até voltarmos para 

a água”.
— Richard C. Moore

Pronto para navegar
2011: Começa o planejamento do projeto.

2012: A equipe garante o raro carvalho branco para a  
substituição de placas do casco.

2014: A equipe contrata 33 trabalhadores de navio temporários. 

2015: O USS Constitution entra na doca seca.

2016: Começa a instalação do revestimento de cobre do casco.

Julho de 2017: Reparos concluídos; o navio retorna à água.
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Risco de previsão
Os membros da equipe que participaram do último 
projeto de renovação do navio cerca de 20 anos antes 
avisaram: levem em conta o mau tempo: tudo, desde 
neve pesada até chuva torrencial. “Alguns dias, não 
sabíamos o tempo que encontraríamos”, disse Robert. 

Para garantir que as tempestades não criassem 
atrasos, a equipe instalou calhas para facilitar a 
remoção de neve do convés, enrolou os andaimes 
com lona e cobriu-os com um teto de plástico 
pesado em certas áreas. Tomar tais precauções 
permitiu que o trabalho de restauração continuasse 
mesmo durante os meses mais frios, disse Robert.

Restauração 
da glória
Manter o USS 
Constitution 
flutuando exigiu 
muitos projetos de 
restauração ao longo 
dos anos.

1832-1835: O 
navio sofre reparos 
significativos.

1857-1860: Reparado 
e convertido em navio 
de treinamento

1906-1907: 
Restauração

1927-1931: 
Restauração

1973-1976: 
Restauração

1992-1996: 
Restauração

2007-2010: 
Restaurado para 
recuperar a aparência 
de 1812 Trabalhadores do Estaleiro da Marinha de Boston durante 

a restauração de 1927-1931
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Passagem  
do tempo
A Marinha dos EUA mudou o plano para reduzir os 
custos: adiou a data em que o USS Constitution deveria 
ser devolvido à água em 15 meses. Para cumprir essa data, 
a equipe do projeto dividiu as atividades de restauração 
em duas fases. A equipe priorizou o trabalho externo, 
como remover e substituir as folhas de cobre e as tábuas 
de carvalho, o que significava que tais tarefas deveriam ser 
concluídas enquanto o navio estivesse em uma doca seca. 
As tarefas do interior, como a substituição de vigas internas, 
seriam completadas depois que o navio retornasse ao  
Porto de Boston.

“Ao incorporar flexibilidade no cronograma, 
conseguimos postergar as tarefas no interior até 
voltarmos para a água”, disse Richard.

TALENTO EM 
DESTAQUE

Richard 
C. Moore, 
diretor, Naval 
History and 
Heritage 
Command 

Detachment Boston

Localização:  Boston, 
Massachusetts, EUA

Experiência: 30 anos

Outros projetos 
notáveis: 
n Conversão do sistema 
de vapor para elétrico 
da Marinha dos EUA 
para a classe LSD41 de 
navios. Os primeiros 
projetos foram 
concluídos em 2007. 
Robert liderou a equipe 
de design.

n As adições ao sistema 
de mísseis defensivos 
da frota da Marinha dos 
EUA, concluída em 1997. 
Robert atuou como 
gerente de programa.

Lições aprendidas na 
carreira: “Documentar 
tudo o que fizer e como 
o fez, com fotos, vídeos e 
evidências escritas, para 
ser uma boa referência 
para as pessoas que irão 
segui-lo”.

O trabalho necessário 
incluiu a reconstrução 

do casco com 100 
novas placas de 
carvalho branco 
revestidas com

 2.200
novas folhas de cobre. 
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Apresentando-se  
para o trabalho
A equipe do projeto adotou uma abordagem de empenho geral de 
tudo e de todos para gerenciar recursos e reduzir custos. O uso 
de marinheiros do Estaleiro da Marinha para executar um pouco 
do trabalho com cobre ajudou a economizar custos ao projeto, 
permitindo que os empreiteiros externos se concentrassem na 
substituição das placas de madeira do casco e outras tarefas que 
demandavam muitos recursos.

O uso de menos empreiteiros externos também reduziu a 
necessidade de restauradores de navio em tempo integral para 
treinar trabalhadores que trocavam as placas e realizavam outras 
tarefas manuais. “Nossos empregados permanentes eram como 
professores para empreiteiros externos”, disse Robert. Evitar a 
dependência de empreiteiros externos também reduziu o impacto 
quando os trabalhadores saíam para buscar empregos permanentes 
em outros lugares, um dos muitos riscos que a equipe previu.

“Gastamos anos de muito planejamento neste projeto, antes do início 
do trabalho de restauração”, disse Robert. “E tudo valeu a pena”. PM

“Nossos 
empregados 
permanentes 
eram como 
professores 
para 
empreiteiros 
externos”.
— Robert Murphy, Naval 
History and Heritage 
Command Detachment 
Boston, Boston, 
Massachusetts, EUA

Teste de batalha
O USS Constitution participou de três guerras dos EUA nas duas décadas seguintes à sua construção, em 1797:

Quase-Guerra (1798-1800)
A guerra naval não declarada 
contra a França terminou após a 
Revolução Francesa e ajudou a 
aliviar as tensões com os EUA.

Guerra de Barbary (1803-1805)
Os EUA lutaram contra piratas 
da costa de Barbary que haviam 
dominado navios mercantes  
dos EUA.

Guerra de 1812 (1812-1815)
O conflito dos EUA contra tropas 
britânicas, canadenses e de nativos 
americanos, considerada a segunda 
guerra de independência do país.
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Território  
desconhecido
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Equipes devem adotar a curva de 
aprendizado quando as organizações 
lançam projetos em novos setores.
DE KATE ROCKWOOD

Território  
desconhecido

Um táxi autônomo, desenvolvido 
pela Volvo em parceria com a Uber
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tamanho e a agilidade nem sempre andam de mãos 
dadas, mas é precisamente esta a combinação que as 
grandes organizações precisam para serem disruptivas 
no ambiente de negócios em rápida mudança de hoje. 
É por isso que alguns dos nomes mais famosos do 
mundo dos negócios estão adotando uma mentalidade 
de startup à medida que expandem seus portfólios tra-
dicionais e lançam projetos em novos setores.

Por exemplo, a inovadora em eletrodomésticos, 
Dyson, em setembro, anunciou um investimento 

de projeto de GBP  2 bilhões para desenvolver 
um carro elétrico até 2020. Em novembro, a 
Volvo disse que expandiria uma parceria com 
a Uber para desenvolver táxis autônomos. A 
fábrica de relógios Shinola não tinha reservas 
sobre o lançamento de um projeto para 
construir um hotel-boutique, com inaugu-
ração programada para o final deste ano, 
em Detroit, Michigan, EUA. E a fabricante 

A fabricante de 
aspiradores de 
pó Dyson está 
trabalhando em um 
veículo elétrico.

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=50&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.ORG


   MARÇO DE 2018  PM NETWORK     51

de móveis Ikea, no ano passado, voltou-se para o reino 
da tecnologia, desenvolvendo um software para uma 
série de produtos de iluminação conectados e lançando 
um novo aplicativo de compras de realidade expandida.

Embora as megaempresas tenham muito cacife 
para dedicar tempo e fazer testes ambiciosos, 
entendem que desbravar novos territórios pode sig-
nificar percorrer estradas acidentadas. As equipes 
de projeto que lançam iniciativas em novas indús-
trias devem superar desafios consideráveis.

Para começar, devem determinar como expandir 
sua força de trabalho rapidamente e recrutar novos 
tipos de especialistas. Devem acumular conhecimento 
para que fiquem mais bem preparados para calcular 
orçamentos de contingência e registros dos riscos em 
novos territórios. Tudo isso ajuda a construir com-
petências estratégicas para ajudar as organizações a 
acelerarem a transição para um novo setor.

“Em um setor familiar, o gerente de projeto pode-

ria completar o projeto no prazo, no orçamento e 
no escopo, e passar para o próximo. Mas em novos 
setores, os gerentes de projetos devem entender não 
só o projeto, como também o que torna o negócio 
bem sucedido”, disse Tarun Rout, PMP, gerente de 
projeto da Volvo, Bangalore, Índia.

BUSCA DE TALENTOS
Quando as organizações começam a entrar em 
novos setores, precisam preencher a lacuna de talen-
tos e se preparar para uma curva de aprendizado. 
Depois que a gigante das embalagens de alimentos 
Tetra Pak decidiu, em 2016, criar uma divisão de 
consultoria, os clientes já estavam fazendo fila para 
contratar o serviço. Mas contratar funcionários para 
a nova divisão era um ponto crítico. “A questão que 
debatíamos era: desenvolvemos um programa de 
treinamento para as pessoas que temos hoje ou leva-
mos nosso conjunto de dados e empregamos pessoas 

“Com novos 
setores, os 
gerentes de 
projetos devem 
entender o que 
torna o negócio 
bem sucedido, 
e não apenas o 
projeto”.
— Tarun Rout, PMP, Volvo, 
Bangalore, Índia

A fabricante de 
relógios Shinola 
lançou um 
projeto hoteleiro 
em Detroit, 
Michigan, EUA.
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que já são consultoras sobre como usar o serviço para 
entregar projetos?”, 

Embora a Tetra Pak tenha optado ao final por tra-
zer talento, a montadora francesa Groupe PSA ado-
tou uma abordagem ligeiramente diferente quando 
sua divisão de DS de luxo lançou um projeto para 
integrar chips BPay nas principais marcas de seus 
automóveis DS3. O projeto, que foi concluído em 
setembro, permite que os proprietários de carros 
usem seus chaveiros para pagar tudo, de gasolina a 
mantimentos, e força os limites dos carros conecta-
dos para além do ambiente automotivo.

Em vez de empreender isso sozinho, o Grupo 
PSA colaborou com uma nova leva de parceiros 
tecnológicos para garantir que conseguisse chegar 
ao mercado mais rápido. A empresa tinha um 
histórico de aproveitar especialistas externos para 
desenvolver novas tecnologias para seus veículos, 
por isso já sabia sobre as chaves para a colaboração, 

disse Mehdi Sarsar, gerente sênior de projetos de 
TI, serviços de veículos conectados, S'team Mana-
gement, consultor do Grupo PSA Poissy, França. 
Discussões explícitas em torno das expectativas de 
comunicação (e muita documentação) ajudaram 
essas relações darem certo, sem problemas, desde 
o início.

“Tivemos que perguntar: como organizaremos os 
requisitos com os parceiros? Qual é a sequência de 
comunicação, e como estruturaremos e lidaremos 
com isso? Tudo precisa ser documentado e muito 
claro, então, essas perguntas não impediram a 
equipe do projeto”, disse ele.

PRONTO PARA REINICIAR
Mergulhar em um novo setor significa começar do 
zero em quase todos os aspectos: às vezes até de 
gerenciamento de projetos. Quer seja girando em 
torno de abordagens de entrega ágil enquanto tentam 

“Tivemos que 
perguntar: 
como 
organizaremos 
os requisitos 
com os 
parceiros?”
— Mehdi Sarsar, S'team 
Management, Poissy, França

A Volvo e a Uber estão 
programadas para 

desenvolver e fabricar 
até 

24.000 
táxis autônomos até 

2021. 
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capitalizar a tendência tecnológica mais recente ou 
simplesmente reavaliando como os processos exis-
tentes da empresa precisam ser ajustados para novos 
setores, as equipes devem antecipar novas preocupa-
ções, e se adaptar.

A Eveready Industries India, fabricante de 
baterias há mais de 75 anos, voltou os olhos para 
o mercado mundial de eletrodomésticos de USD 
150 bilhões para buscar um maior crescimento 
de linha de topo, disse Amitabh Dikhshit, chefe 
de eletrodomésticos, Eveready, Calcutá, Índia. 
Então, dois anos atrás, a empresa lançou um 
programa de desenvolvimento de produtos para 
implementar aparelhos de marca.

Embora a equipe do projeto tenha sido dili-
gente em manter rigorosos padrões de geren-
ciamento de projetos ao longo do processo, 
encontrou surpresas devido ao conhecimento 
incipiente do mercado de eletrodomésticos. Por 

exemplo, encontrar e coordenar especialistas 
entre as indústrias de plásticos, eletrônicos, 
produtos de aço e produtos moldados demorou 
mais do que o esperado, e emperrou os crono-
gramas de desenvolvimento dos produtos ini-
ciais da empresa. “Oitenta e cinco por cento dos 
produtos estavam no prazo e 15 por cento, atra-
sados”, disse Amitabh. “Se eu fizesse uma análise 
sobre por que os projetos estavam atrasados, 
diria que estávamos fazendo malabarismos com 
muitos projetos ao mesmo tempo”.

Para obter um melhor controle no portfólio de 
eletrodomésticos, Amitabh disse que a organização 
colocou maior ênfase na documentação das lições 
aprendidas e na coleta de informações de feedback 
que ajudarão a orientar o desenvolvimento de 
produtos futuros. Por exemplo, os comentários dos 
clientes já ajudaram a determinar quais eletrodo-
mésticos em particular devem ser eliminados da 

A Eveready Industries India, um fabricante de baterias há mais de 75 
anos, voltou os olhos para o mercado global de eletrodomésticos de 

USD 150 bilhões 
para buscar um maior crescimento de linha de topo.
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Novas aventuras As empresas de todo o mundo estão tomando novas direções para expandir seus portfólios para além do setor no qual são conhecidas. 

West Elm: 
Novas reservas
O varejista de móveis West 
Elm, este ano, concluirá 
projetos de hotéis-boutique 
em Detroit, Michigan, EUA 
e Savannah, Geórgia, EUA. 
Estes dois hotéis, os primeiros 
da organização, fazem parte 
de um programa de maior 
de hotelaria. O escopo 
do projeto inclui design, 
mobiliário e marketing do 
novo hotel, antes de entregar 
a instalação à empresa de 
gerenciamento de hotelaria 
DDK para operações.

Ikea: não 
exige 
montagem
A cadeia global de 
mobiliário doméstico 
Ikea está levando seu 
programa piloto para 
serviços de montagem 
de móveis para uma nova 
direção. Ao adquirir o 
terceirizador TaskRabbit, 
em setembro, a Ikea pôde 
criar um serviço completo 
de montagem sem ter 
que começar do zero nem 
investir fortemente em 
novos talentos. 

“Se eu fizesse uma análise sobre por que 
os projetos estavam atrasados, diria que 

estávamos fazendo malabarismos com 
muitos projetos ao mesmo tempo”.

— Amitabh Dikhshit, Eveready, Calcutá, Índia 
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marca dos eletrodomésticos. Itens como os cook-
tops serão mantidos; já purificadores de ar prova-
velmente serão eliminados.

“Concluímos que queremos nos concentrar 
mais no crescimento da marca com aparelhos 
estabelecidos, de que os clientes já tenham uma 
forte necessidade”, disse ele.

CICLO DE FEEDBACK:
Obter feedback forte e direcionado de clientes e usu-
ários ajuda as equipes do projeto a se concentrarem 
nos objetivos de negócios, e melhorarem os resulta-
dos em atividades de risco, disse Tarun.

A Volvo e a Uber estão programadas para desen-
volver e fabricar até 24.000 táxis autônomos até 
2021. A empresa também anunciou uma iniciativa 
independente para desenvolver seu próprio veículo 
totalmente autônomo até 2021. Em todo o portfólio, 
as equipes de projeto da Volvo dão ênfase ao usuário 
final (ou seja, os passageiros) para ajustar os requisi-
tos técnicos e aprimorar os planos de projeto.

“No final, o cliente é quem decide se o produto 
vai ser bem-sucedido ou um fracasso, de modo 
que a responsabilidade do gerente do projeto é 

levar a voz do cliente para o termo de abertura do 
projeto”, disse ele.

As equipes de projetos da Volvo costumavam 
enviar pesquisas de clientes, mas a taxa de resposta 
era dolorosamente baixa. Então, agora as equipes 
dependem de clínicas de clientes. “Chamamos os 
clientes e damos algum tipo de demonstração vir-
tual do que vamos entregar”, disse Tarun. “As infor-
mações que recebemos se tornam os requisitos para 
o projeto, então, quando entregamos o produto, o 
cliente está pronto para comprar”.

Esse envolvimento de partes interessadas externas 
também pode ser valioso para suavizar conflitos com 
o patrocinador do projeto, disse Tarun. Em um novo 
setor, pode ser muito fácil para os executivos fazer 
demandas impulsivas e desinformadas. Portanto, ter 
dados detalhados sobre as expectativas dos clientes 
torna mais fácil manter a perspectiva do usuário final 
bem no foco ao tentar mostrar aos patrocinadores do 
projeto o que oferecerá maior valor. 

“Ao trazer a voz do cliente para a conversa, você 
cria um produto que esteja com mais demanda. 
Então, quando o projeto está pronto, o patrocinador 
ganha dinheiro de forma constante”, disse ele.  PM

“Ao trazer 
a voz do 
cliente para 
a conversa, 
você cria 
um produto 
que esteja 
com mais 
demanda”.
— Tarun Rout, PMP

As empresas de todo o mundo estão tomando novas direções para expandir seus portfólios para além do setor no qual são conhecidas. 

Ford: Mudança de 
marcha
Por mais de um século, a Ford 
tem se dedicado exclusivamente 
a carros. Mas, em meados de 
2017, a montadora dos EUA 
ampliou sua mobilidade e 
lançou um programa de 
compartilhamento de 
bicicletas chamado 
Ford GoBike. Até o 
final deste ano, a 
equipe do projeto 
planeja ter 7.000 
bicicletas disponíveis, 
espalhadas por 546 
estações, em várias 
cidades da Califórnia, EUA.
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Garagem de bicicletas 
Stationsplein, em Utrecht, 
Holanda



Uma equipe de 
projeto holandesa 

aprendeu a mudar a 
marcha para construir 
a maior garagem de 
bicicletas do mundo.

DE AMBREEN ALI

A  
F O R Ç A 

D O  
P E D A L
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Esse é o problema nas cidades da Holanda, onde o 
ciclismo é um modo de vida, e uma em cada quatro 
pessoas vão de bicicleta para o trabalho. A força 
do pedal é ainda maior em Utrecht, a quarta maior 
cidade do país e a de crescimento mais rápido. Com 
quase metade de todas as viagens com menos de 
7,5 km feitas de bicicleta, o tráfego em duas rodas 
começou a criar uma selva de bicicletas no núcleo 

urbano da cidade. Os usuários trancavam suas bici-
cletas em torno da Estação Ferroviária Central 

de Utrecht e embarcavam num trem ou se 
aventuravam ao shopping próximo.

Quando o enxame de bicicletas come-
çou a atrapalhar o tráfego de pedestres, o 
governo de Utrecht passou a procurar uma 
solução que aliviasse o congestionamento 
e também ajudasse a transformar o bairro 

circundante da Praça da Estação, incluindo a 
estação ferroviária e o shopping. Funcionários 

da cidade finalmente chegaram à ideia de lançar 
um projeto para construir a maior garagem para 

bicicletas do mundo. (O governo regional e o serviço 
nacional de trem também patrocinaram o projeto.)

A garagem de bicicletas de Stationsplein de EUR 48 
milhões foi inaugurada em agosto, com 6.000 de 12.500 
racks disponíveis para estacionar. Mais 1.500 racks 

foram concluídos em outubro. O restante dos racks 
estará pronto quando a construção da fase dois da 
garagem de três níveis for concluída, no final deste ano.

“O objetivo principal era melhorar a qualidade do 
espaço público em torno da estação e tornar a área 
mais atraente para que as pessoas quisessem ficar 
lá”, disse Rutger Siderius, gerente de projeto sênior 
da consultoria de gerenciamento de projetos Pro-
cap, Utrecht. “Isso significava, entre outras coisas, 
não ter mais bicicletas no nível da rua”. (A Procap 
representou o governo de Utrecht durante a fase 
de planejamento e design, a empresa de engenharia 
Royal HaskoningDHV e a Ector Hoogstad Archi-
tecture foram responsáveis   pelo design, e o emprei-
teiro geral BAM é responsável pela execução,) 

Apesar do imenso apoio público à estação e 
ao projeto de desenvolvimento, o planejamento 
preliminar ficou atolado seis anos em desentendi-
mentos entre patrocinadores e outras partes interes-
sadas, incluindo o proprietário do shopping center 
Klépierre e as companhias ferroviárias holandesas 
Prorail e NS. Mesmo depois que as autoridades da 
cidade concordaram em um novo plano em 2010 
com a garagem conectando a estação ferroviária e 
o shopping center, os desafios não acabaram para 
a equipe do projeto. Também foi necessário coletar 

M U I TA S 
B I C I C L E TA S . 

P O U C A S  
V AG A S . 

“O maior 
desafio foi 

manter todos 
os atores 

na mesma 
direção”.

— Rutger Siderius, Procap, 
Utrecht, Holanda

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=58&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.ORG


   MARÇO DE 2018  PM NETWORK     59

feedback da comunidade de ciclistas para ajudá-lo a 
definir os benef ícios finais. E foi necessário atravessar 
a complexidade e garantir a segurança em uma área 
com outros projetos de construção em andamento.

MANTER O IMPULSO
Quando o planejamento do projeto começou em 
2010, a equipe do projeto estava determinada a 

evitar a inércia que atormentava o processo pre-
liminar de planejamento. Isso significava manter 
todas as partes interessadas alinhadas e envolvidas, 
incluindo representantes da estação ferroviária e do 
shopping center, cujos clientes seriam os principais 
usuários da garagem.

“Antes de começarmos, os objetivos da estação e 
do shopping centers eram bastante diferentes”, disse 

2010: A cidade 
de Utrecht, 
Holanda, exibe o 
design funcional 
da maior 
garagem para 
bicicletas do 
mundo

2012: Fase 
de projeto 
preliminar 
concluída

2013: Fase de 
design concluída

2014: A fase 
de construção 
começa

Agosto de 2017:  
Construção 
da fase um 
concluída e 
primeira seção 
de garagem é 
aberta; começa a 
fase dois

CICLO  
DE VIDA

A instalação de bicicletas faz parte de uma 
remodelação da estação ferroviária de Utrecht.
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Rutger. “O maior desafio foi manter todos os atores 
na mesma direção”.

Por exemplo, os representantes do projeto do 
shopping queriam oferecer segurança e facilidade 
para as pessoas caminharem entre o shopping cen-
ter e a estação durante a construção da garagem. As 
partes interessadas da estação também queriam um 
design atraente para o público. Assim, os gerentes 
de projeto priorizaram esses objetivos e iniciaram 
um workshop presencial com as partes interessadas 
para desenvolver um projeto final, disse Rutger.

“No início, desenvolvemos um conjunto inte-
grado de requisitos com todos os parceiros mais 
importantes”, disse ele.

A recompensa? Os arquitetos foram capazes de 

desenvolver três modelos mais rapidamente, e os geren-
tes de projeto conseguiram promover um ambiente de 
confiança e colaboração. Depois que as partes interes-
sadas do shopping e da estação chegaram a um acordo 
sobre o projeto final, as autoridades da cidade concor-
daram em ceder às suas preferências, em parte porque 
os funcionários sabiam que isso ajudaria a manter o 
projeto no caminho certo, disse Rutger. Reuniões simi-
lares de partes interessadas continuaram mesmo após a 
conclusão da fase de projeto. Essas reuniões permitiram 
que a equipe identificasse e resolvesse mais facilmente 
os pontos problemáticos que as partes interessadas 
externas colocaram na mesa.

“Fomos abertos e transparentes em nossa comu-
nicação. Se tínhamos problemas com os parceiros 
em relação a soluções, conversávamos detalha-
damente sobre os motivos e a maioria das vezes 
conseguíamos resolver o problema ”, disse Rut-
ger. “Ocasionalmente, tínhamos que encaminhar a 
questão para os diretores executivos dos parceiros”.

Por exemplo, o design inicial da rua em frente à 
garagem foi direto. Mas Klépierre sugeriu que a rua 
fizesse uma curva em direção à estação, de modo 

TALENTO EM DESTAQUE

Ellen 
Wijnant, 
gerente de projeto 
sênior, Royal 
HaskoningDHV

Localização:  Roterdã, 
Holanda

Experiência: 26 anos

Outros projetos notáveis:
■ Laboratório Aeroespacial 
Nacional, um projeto de 
renovação e construção 
concluído em 2016 na 
Holanda. Ellen atuou como 
gerente de design.

■ Flevo Hospital, um projeto 
de expansão do centro 
médico, concluído em 2012. 
Ellen atuou como gerente de 
construção.

Lições aprendidas na 
carreira:    “Se você investir 
esforço para melhorar sua 
equipe, seu desempenho 
será bom. Juntos, você pode 
tornar a equipe ainda mais 
forte, discutindo as tarefas 
e os papéis que as pessoas 
realmente querem”.

“Ter essa comunicação 
constante significa 
que todas as partes 

interessadas entenderão 
a decisão, mesmo que 
não concordem com 

ela”.
— Ellen Wijnant, Royal HaskoningDHV,  

Amsterdã, Holanda
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que houvesse mais espaço para o shopping center. Os 
gerentes de projetos pesaram os benef ícios estéticos 
e as desvantagens do cronograma dessa mudança 
e depois se voltaram para diretores executivos, que 
escolheram o design da rua curva, disse Rutger.

VOANDO ALTO
O risco final era construir uma garagem que os 
ciclistas não usassem. Assim, os gerentes de pro-
jetos desenvolveram um grupo de discussão que 
incluía o gerente do programa de ciclismo de Utre-
cht, bem como membros de organizações parceiras 
que operavam e mantinham instalações de estacio-
namento para bicicletas. O grupo de discussão reu-
niu-se regularmente para revisar o plano do projeto 
e fornecer informações a partir da perspectiva de 
um usuário. Os gerentes de projeto também consul-
taram membros de um grupo de defesa do ciclismo 
durante o início da fase de projeto, disse Rutger. 

Entre outros objetivos, os grupos de discussão 
de ciclistas enfatizaram a necessidade de criar um 
projeto que permitisse aos ciclistas entrar e sair da 
garagem rapidamente. Caso contrário, eles optariam 

por estacionar fora, especialmente se estivessem 
atrasados   para pegar um trem. O arquiteto abordou 
este requisito, projetando uma rampa de baixa incli-
nação que permitia acessar facilmente os três níveis 
da garagem, uma inovação que não havia sido incor-
porada em nenhuma outra garagem para bicicletas. 
Em outras garagens, os ciclistas tinham que empur-
rar suas bicicletas para entrar e sair. Como resultado 
da rampa, os usuários pela primeira vez podiam 
estacionar em cerca de três minutos, enquanto usuá-
rios mais frequentes aprendem a estacionar em cerca 
de um minuto.

“O benefício mais importante é que as pessoas estão 
usando a garagem”, disse Rutger. “Mesmo quando 
estávamos apenas no meio do caminho, a garagem já 
estava quase lotada. Isso é um grande sucesso”.

MUDANÇA DE RITMO
O maior desafio para manter a construção nos trilhos 
acabou sendo outros projetos. No momento em que 
a construção começou, em 2014, várias iniciativas de 
desenvolvimento e melhoria na área foram lançadas, 
graças a uma economia que ressurgia. Isso resultou 

“O seu plano de 
gerenciamento 
de projetos tem 

de antecipar 
mudanças [de 

escopo]”. 
— Erica van Dijk, cidade de  

Utrecht, a Holanda

O Stationsplein guardará 12.500 
bicicletas até o final de 2018.
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numa área de trabalho lotada que forçou os gerentes 
de projetos de garagem a ajustarem o escopo para 
acomodar todos os cronogramas de construção. A 
abertura da garagem teve que ser adiada até que as 
obras em projetos ao redor avançassem, disse Erica 
van Dijk, gerente de projeto dos esforços da Stations-
plein, do governo da cidade de Utrecht.

A maioria das mudanças no plano de constru-
ção da garagem forçadas por projetos adjacentes 
tratava de problemas estruturais, como quando 
incorporações imobiliárias nos arredores afetaram 
a fundação da garagem. Não houve impacto nega-
tivo no orçamento do projeto, disse Erica. Alguns 
custos adicionais foram cobertos por contingên-
cias, enquanto em outros a parte que solicitou a 
alteração do escopo cobriu o custo.

“O seu plano de gerenciamento de projetos tem 
de antecipar essas mudanças”, disse ela. “E você 
precisa deixar algum espaço em seu planejamento e 
orçamento para lidar com isso”.

Quando outros desenvolvedores solicitavam 
uma alteração que mudasse o cronograma 

de construção da garagem de bicicletas, os 
gerentes de projeto consultavam o plano 
técnico e a Royal HaskoningDHV para 
determinar quais mudanças eram tecni-
camente viáveis, como afetariam os custos 

e o cronograma e se uma solução alterna-
tiva estava disponível. disse Rutger.

“As mudanças de escopo não podem ser evi-
tadas em um projeto longo como este. Possíveis 
mudanças devem ser discutidas com todas as equi-
pes para obter apoio”, disse Ellen Wijnant, gerente 
de projeto sênior, Royal HaskoningDHV, Amsterdã, 

Holanda. “Ter essa comunicação constante significa 
que todas as partes interessadas entenderão a deci-
são, mesmo que não concordem com ela”.

No final, a primeira fase da garagem de bicicletas 
foi aberta com 13 meses de atraso. Mas houve um 
benef ício: a equipe conseguiu completar 50% mais 
vagas de estacionamento até o final da primeira fase 
de construção do que o plano original exigia.

RODAS DE TREINAMENTO
Documentar lições aprendidas ajudou a equipe do 
projeto a evitar atrasos adicionais e está ajudando 
a acelerar a fase final da construção. A equipe 
do projeto realizou entrevistas frequentes com os 
trabalhadores e outras partes interessadas durante 
cada fase para capturar lições, e compartilhou-as 
com a equipe para garantir que elas melhorassem o 
trabalho no futuro. Por exemplo, durante a segunda 
fase de construção, que se concentra principal-
mente na construção do lado sul da garagem, a 
equipe planeja fazer os acabamentos no interior, 
como câmeras e equipamentos de comunicação, no 
início do processo. Ser capaz de instalar esses itens 
antes minimizará os trabalhadores com pressão do 
prazo estabelecido durante a construção da fase 

“O benefício 
mais importante 
é que as pessoas 
estão usando a 

garagem”.
— Rutger Siderius

Existe uma zona especial para bicicletas 
fora do padrão, como bicicletas de carga.
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um, e assegurará que as características estejam mais 
bem integradas na estrutura, explicou Erica.

A equipe também está usando o mesmo empreiteiro 
para a fase de preparação e a fase de construção para 
reduzir o risco de atrasos na segunda fase de constru-
ção. Isso minimizará o tempo necessário para fazer um 
empreiteiro chegar à alta velocidade no projeto.

As lições aprendidas também informam futuras 
iniciativas de garagem de bicicletas, seja em Utrecht 
ou outro lugar. Uma pesquisa realizada por gerentes 
de projeto, no início do projeto, estimou que a cidade 
precisa de estacionamento para 22 mil bicicletas em 
torno da estação, disse Rutger, de modo que outras 
garagens foram construídas e provavelmente serão 
construídas em outra parte de Utrecht para aten-
der a essa necessidade. Além disso, os projetos de 
garagem de bicicleta em Haia e Amsterdã estão em 
andamento ou estão sendo planejados.

“Nossos engenheiros estão muito orgulhosos do 
design integrado da estrutura. Esta parte do centro 
da cidade será um lugar muito melhor para visitar”, 
disse Ellen. “Nosso slogan na Royal HaskoningDHV 
é: melhorar a sociedade juntos. Com este projeto, 
realmente conseguimos isso”.  PM

1.000 quilômetros 
(621 miles)

Distância média estimada que cada holandês anda por ano

CICLOVIA
É por isso que a demanda por infraestrutura de ciclismo é alta na Holanda.

Fonte: European Cyclists Federation

1,3
Número de 

bicicletas próprias 
per capita

22,5 
milhões
Número de bicicletas no país

Mais de 
25%

Proporção de pessoas que vão de 
bicicleta para o trabalho
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Pensaralto
Quando 

organizações 
entendem o 

valor de uma 
abordagem 
estratégica, 
coisas boas 
acontecem. 

 
DE NOVID PARSI

P
raticamente, toda indústria está sendo 
atacada pelos ventos da mudança. Seja o 
surgimento de novos elementos de dis-
rupção digitais ou riscos geopolíticos, as 
organizações estão lidando com modelos 

de negócios e paisagens competitivas que mudam rapi-
damente. Enquanto o futuro permanece nebuloso, uma 
coisa está clara: quando as organizações dominam os 
recursos de gerenciamento de projetos, ganham uma 
vantagem competitiva que oferece resultados.

A última pesquisa do PMI, incluída no Pulse of the 
Profession® 2018: Sucesso em tempos de disrupção: 
expansão da paisagem de entrega de valor para solu-
cionar o alto custo do baixo desempenho, mostra um 
retorno de investimento claro. As campeãs (organiza-
ções de alto desempenho cujos projetos atingem seus 
objetivos de cronograma, orçamento, escopo e bene-
fícios) desperdiçam 21 vezes menos dinheiro do que 
as organizações com fraco desempenho do projeto, de 
acordo com a pesquisa global anual com profissionais 
e líderes de projetos. Quando se trata de desperdício, 
uma série de boas notícias: no geral, desde 2013, houve 
uma queda de 27 por cento na quantidade de dinheiro 
que as organizações estão desperdiçando devido a 
desempenho ruim do projeto.

No entanto, há oportunidade para melhorar. A 
maioria das organizações ainda não apreendeu o 
papel estratégico do gerenciamento de projetos. Por 
exemplo, as organizações que subvalorizam o geren-
ciamento de projetos como competência estratégica 
para conduzir alterações informam uma média de 45% 
a mais de fracassos de projeto. E o fracasso tem um 
preço alto: 9,9 por cento de cada dólar é desperdiçado 
em razão de mau desempenho de projeto. Isso signi-
fica USD 99 milhões por cada USD 1 bilhão investido. 
(Os valores estão em dólares dos EUA, mas represen-
tam um percentual aplicável a qualquer moeda.)

Existem três aspectos chave a serem melhorados: 
patrocinadores executivos ativamente engajados, 
escopo de projeto controlado e capacidades de entrega 
de valor maduras. Quase 7 em cada 10 campeãs dão 
prioridade ao desenvolvimento das habilidades de seus 
patrocinadores executivos, em comparação com menos 
de 1 em cada 10 das contrapartes com desempenho 
inferior. Um terço dos projetos das campeãs experi-
mentam distorção de escopo em comparação com 
quase 70% dos projetos das que têm desempenho infe-
rior. Finalmente, quase 9 de cada 10 organizações cam-
peãs, e apenas 1 de cada 20 das de desempenho inferior, 
possuem capacidades de entrega de valor maduras.
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Pulse of the 
Profession® 

2018 do PMI    

 Aumentar as expectativas
O desempenho do projeto continua forte, mas as organizações com alta maturidade de 
gerenciamento de projetos têm uma vantagem competitiva.

GERENCIAMENTO DE DESPERDÍCIO FORA DE FOCO

A MATURIDADE IMPORTAENGAJAMENTO EXECUTIVO 

VANTAGEM COMPETITIVA

9,9%

31% 87%

Proporção de cada dólar que é desperdiçado  
por causa do desempenho inferior do projeto

Isso se traduz em USD 99 milhões* desperdiçados por cada  
USD 1 bilhão investido.
*Os valores estão em dólares dos EUA, mas representam um percentual aplicável a qualquer moeda.

Redução da quantidade de dinheiro 
que as organizações desperdiçam 
devido ao fraco desempenho em 

projetos desde 2013

Quase
USD 1 milhão

Quantidade desperdiçada 
globalmente a cada 20 segundos 
devido à má implementação de 

estratégia

27%

Ter patrocinadores executivos ativamente engajados é o principal 
impulsionador de sucesso de projeto pelo sexto ano consecutivo.

As organizações campeãs 
concluem 80% ou mais dos projetos no prazo e no 
orçamento, cumprem as intenções de negócio e têm 
alta maturidade de percepção de benefícios.

As organizações de baixo 
desempenho concluem 60% ou menos 
dos projetos no prazo e no orçamento, cumprem 
as intenções de negócio e têm baixa maturidade de 
percepção de benefícios.

Proporção de 
projetos que têm 
patrocinadores 
executivos 
ativamente 
envolvidos

das organizações 
dizem que o apoio 
inadequado do 
patrocinador é a 
principal causa de 
falhas de projetos.

de projetos 
experimentaram 
distorção de escopo: 
um aumento de 
49% em 2017, e de 
43% em 2014.

dos projetos das 
campeãs e 69 por 
cento dos projetos 
das que têm 
desempenho inferior 
experimentam 
distorção de escopo

das organizações 
priorizam o 

desenvolvimento de 
capacidades de entrega 

de valor

das campeãs têm 
capacidades de entrega 

de alto valor maduras, em 
comparação com 5% das 

de baixo desempenho

45%
mais projetos falham entre as organizações 
que subvalorizam o gerenciamento de 
projetos como competência estratégica  
que impulsiona a mudança.

62% 26% 

52% 

33% 

Organizações campeãs 
desperdiçam 21 vezes 
menos dinheiro que as de 
baixo desempenho.21x

Aqui está o que faz as campeãs se destacarem:

Campeãs  Baixo desempenho

Priorizam o desenvolvimento 
de habilidades de patrocinador 

executivo.

dizem que o apoio inadequado 
do patrocinador é a principal 
causa de falhas de projetos

Atribuem patrocinadores 
executivos a projetos

Entregam projetos 
bem sucedidos

7%
41%

32%42%

69%

83% 92%

17%

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=66&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.ORG
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Fonte: Pulse of the Profession®, PMI, 2018 (resultados baseados na pesquisa global com 4.455 profissionais de gerenciamento de projetos, 447 executivos seniores e 800 diretores de escritório de gerenciamento de projetos, em 2017).

O ESPECTRO COMPLETO 

TRABALHAM A MUDANÇA

As organizações que frequentemente se baseiam 
no espectro completo de abordagens de entrega – 
preditivas (cascata), ágeis e híbridas – têm melhores 
resultados de projeto.

O impacto da transformação digital no trabalho para 
gerentes de projeto é:
 CAMPEÃS  BAIXO DESEMPENHO

Forte 52% 36%

Moderado 39% 37%

Limitado 8% 23%

Insignificante 1% 3%

As campeãs usam a abordagem de entrega do 
projeto que funciona nos seus ambientes:

44% 
Preditiva 

30%
Ágil 

23%
Híbrido 

4%
Outras 
abordagens 

Aquelas que sempre ou muitas vezes...

Atingem metas/intenções: 

Estão no orçamento: 

Estão no prazo: 

Aquelas que raramente ou nunca...

Atingem metas/intenções: 

Estão no orçamento: 

Estão no prazo: 

48%

43%

Porcentagem de 
projetos em média

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Organizações campeãs são sérias quanto ao crescimento 
do conhecimento do gerenciamento de projetos.

 CAMPEÃS  BAIXO DESEMPENHO

Têm treinamento de  
gerenciamento de projeto 83% 34%

têm um processo para  
desenvolver competência em  
gerenciamento de projetos 77% 19%

Definem caminhos de carreira  
para gerentes de projeto 75% 16%

Usam um processo formal de  
transferência de conhecimento 81% 16%

Priorizam o desenvolvimento de  
habilidades técnicas de  
gerenciamento de projeto 81%  13%

Priorizam o desenvolvimento de  
habilidades de liderança de  
gerenciamento de projeto 79%  13%

Priorizam o desenvolvimento de  
habilidades de negócios de  
gerenciamento de projeto 70%  11%

59%

58%

VANTAGEM DO EGP

85% 

80% 

72% 

dos escritórios de gerenciamento de projetos 
(EGPs) das organizações estabelecem e 
monitoram métricas de sucesso do projeto, 
aumento de 70 por cento em 2011.

das organizações  
campeãs têm EGP.

das campeãs têm um EGP 
corporativo altamente alinhado 
com a estratégia organizacional.

73%

63%
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Ajay Bhargove, C.Eng, MIE, PMP

Project Procurement: A Real 
World Guide to Procurement Skills

Project Management Institute

The Standard for 
Program Management 
– Quarta edição

Este padrão é o guia definitivo 
para indivíduos e organizações 
que buscam melhorar e codificar 

seus princípios de gerenciamento de programas. Fornece 
informações claras, completas e relevantes que, em 
geral, aplicam-se a vários domínios do gerenciamento de 
programas, um guia de prática focado no desempenho e 
nos resultados. É uma ferramenta essencial para gerentes 
de portfólio, programas e projetos, partes interessadas 
do projeto e gerentes seniores. Esta quarta edição inclui 
expansões importantes de várias seções para adicionar 
novos princípios relacionados às funções de programa, 
governança de programa, gerenciamento de riscos, 
mapeamento e comunicação com as partes interessadas e 
fases do ciclo de vida.

Project Management Institute, 2017, ISBN: 9781628251968, 
brochura, 180 páginas, USD 59,95 para associados, 
USD 74,95 preço de catálogo

Project Management Institute

The Standard for 
Portfolio Management—
Fourth Edition

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

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

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

On-line: marketplace.PMI.org | e-mail: info@bookorders.pmi.org | Telefone: 1-866-276-4PMI (EUA e Canadá) ou +1-770-280-4129 (internacional)
Horário para pedidos por telefone até as 20h00. Horário da Costa Leste dos EUA (GMT -5). Ou compre em um ponto de venda de livros.

BOAS LEITURAS DO PMI

A maior parte da literatura existente sobre aquisições em projetos é uma descrição de 
técnicas de contratação específicas, geralmente modeladas segundo a prática do governo 
dos EUA e quase exclusivamente contadas do ponto de vista do comprador. Project Procu-
rement quebra esse molde e oferece aos leitores algo imensamente mais prático e útil.

O título é bem escolhido: aquisição é muito mais do que marchar através das 
etapas legais da contratação. O autor adota sabiamente a visão do comprador e do 
vendedor, uma vez que ambas as partes podem desempenhar um ou outro papel em 
momentos diferentes durante a execução do projeto.

O livro é rico e completo em detalhes, mas não de forma excessiva. Este livro não 
permitirá que os leitores se tornem advogados, mas tornará os leitores mais capazes 
de se comunicar com os advogados na linguagem deles e também mais bem informa-
dos sobre os requisitos e práticas de aquisição.

O livro abre com definições básicas essenciais e, em seguida, avança para as etapas 
e preocupações para fornecedores e compradores. Explica tipos básicos de contratos e 
dá exemplos de cláusulas e termos típicos de contratos, juntamente com os motivos 
para sua inclusão. Dicas e armadilhas de negociação surpreenderão alguns e prepara-
rão os leitores para a área.

Uma discussão de boas-vindas sobre os aspectos financeiros e os efeitos da aquisição é um valor primordial do texto. E a inclusão 
dos Incoterms® (terminologia de contratação internacional) prepara os leitores para o mercado internacional, cada vez maior.

Project Procurement é uma adição necessária à literatura de gerenciamento de projetos, pois preenche um vazio deixado por 
uma visão tradicional e muito restrita de um tópico crítico para o sucesso do projeto.

Project Management Institute, 2018, ISBN: 9781628254686, brochura, 120 páginas, USD 19,95 para associados, USD 24,95 preço de catálogo
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COMO FAZER 
PEDIDOS
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Quais três adjetivos 
descrevem melhor você?
Capacitadora, determinada, 
resiliente.
 
O que a atraiu para o 
gerenciamento de projetos?
A diversidade de oportunidades.
  
Qual é o melhor conselho 
sobre gerenciamento de 
projetos que você já recebeu?
Um grande líder deve ter empatia 
e ser um exemplo a ser seguido. 

Como é um dia típico  
no seu papel atual?
Estou concentrada em 
resultados, remoção de 
obstáculos, fazer o coaching 
de membros da equipe 
e alinhar dependências e 
interdependências.
 
Qual é o maior desafio que você 
enfrenta no seu projeto atual?
Manter diversas equipes globais 
motivadas e focadas para 
oferecer soluções escaláveis   que 
agregam valor.
  
Qual é o seu mantra de  
gerenciamento de projetos?
Juntos, nos tornamos mais 
fortes.
 
Que conselho você tem para 
novos gerentes de projeto?
Crie relacionamentos de 
confiança com as partes 

interessadas em todos os níveis 
da sua organização.

Como você descreveria o seu 
estilo de gerenciamento de 
projetos?
Orientado a resultados e 
fundamentado nos princípios da 

liderança de servidores.
 
Qual é um projeto famoso 
em que você gostaria de ter 
trabalhado?
A missão Apollo 11, que levou os 
primeiros homens à lua.
 
Como você alivia o estresse?
Fazendo Pilates, viajando e 
brincando com meu gato, Estrela.
 
Por que o mundo precisa de 
gerentes de projeto?
Para planejar e entregar produtos 
que melhorem nossas vidas.
 
O melhor filme que você 
assistiu recentemente?
Posso escolher dois? Os thrillers 
sobrenaturais A evocação e 
Annabelle. Eles me lembram 
de clássicos antigos como O 
iluminado e Poltergeist.

PENSAMENTOS FINAIS

Carol A. Neuwald, PMP
Localização: Eldorado do Sul, Brasil
Título:  Consultora sênior de gerenciamento de projetos 
Organização: Dell 
Setor: TI
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Um grande líder 
deve ter empatia e 
ser um exemplo a 
ser seguido.

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

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=69&exitLink=mailto%3Aparapmnetwork%40imaginepub.com
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