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“É… um modelo de sistema
de construção verde que pode
ser replicado… à medida que
os Emirados Árabes Unidos
buscam a transição para uma
economia verde”.
— Salim Al Owais, Presidente, Bee'ah

FOTOS DE CORTESIA DE ZAHA HADID ARCHITECTS

Arquitetura
Paisagística
Alguns edifícios chamam a atenção por se misturarem
à paisagem. O mesmo acontece com a sede da Bee'ah,
que tem por objetivo se combinar com o ambiente circundante: as dunas de areia de Sharjah, nos Emirados
Árabes Unidos. No entanto, a equipe do projeto, que
incluía a Zaha Hadid Architects, teve que fazer mais
do que apenas construir algo que se parecesse com
uma casa no deserto. Um objetivo central do projeto
era entregar um complexo todo sustentável.
A redução do uso de energia e água envolveu a
orientação das estruturas para receberem ao máximo
o vento e minimizar a exposição ao sol. A equipe
também integrou painéis fotovoltaicos ao design da
fachada para fornecer energia renovável a todo o edifício. E criou sistemas para reutilizar a água de reuso
e capturar o calor normalmente expulso das unidades

de aquecimento e ar-condicionado, e redirecioná-lo
para os aquecedores de água quente da sede. Um
objetivo do projeto é chegar a um edifício com consumo líquido de energia igual a zero.
Apropriadamente, Bee'ah, uma empresa de gerenciamento de resíduos, também queria materiais
de construção para reduzir o desperdício. Assim,
sempre que possível, a equipe do projeto obtinha
materiais de construção dos próprios projetos de
demolição e construção da Bee'ah, diminuindo a
quantidade de novos materiais necessários.
“Acredito que não podemos vislumbrar ser uma
cidade sustentável sem progredir na arquitetura
verde”, disse o presidente da Bee'ah, Salim Al
Owais, durante a cerimônia de conclusão do
projeto, em dezembro.

PROJETO:
Sede da Bee'ah
LOCALIZAÇÃO:
Sharjah, Emirados
Árabes Unidos
DATA DE
CONCLUSÃO:
Quarto trimestre
de 2018
NÃO DESPERDICE:
Localizado ao
lado do centro de
reciclagem de sobras
de construção
da empresa, o
novo prédio é
parcialmente
construído com
materiais reciclados.
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Fábrica da Tesla em Fremont, Califórnia, EUA

Cobrança a prazo
As regras das estradas estão mudando. Os veículos

Os veículos
elétricos terão
um preço de
venda menor do
que os veículos
com motor
de combustão
interna até

2029

e serão os mais
vendidos até
2040.
Fonte: Bloomberg New Energy Finance

6

elétricos (VEs) terão um preço de venda menor
do que os veículos com motor de combustão
interna até 2029, e serão os mais vendidos até
2040, de acordo com a Bloomberg New Energy
Finance. Em resposta ao aumento da demanda e
às regulamentações de emissões mais rigorosas, as
montadoras estão apostando alto em projetos de
VEs, e re-equipando suas instalações de produção.
A Daimler AG, por exemplo, propôs a
construção de uma fábrica de USD 1 bilhão para
a produção de SUVs Mercedes-Benz no estado
do Alabama, nos EUA. A Volvo anunciou no ano
passado que só produzirá carros com motores
elétricos a partir de 2019. A Tesla, líder global
em vendas de veículos elétricos, está buscando
expandir sua presença global, abrindo uma nova
fábrica em Xangai, China, por volta de 2020.
No entanto, o caminho para um futuro elétrico
pode não ser tão suave. Os VEs usam motores
totalmente diferentes dos veículos de combustão
interna e são mais dependentes de software:
produzi-los requer diferentes capacidades e
talentos de produção. E como as baterias elétricas
têm preços elevados, as margens de lucro são
pequenas e deixam pouco espaço para erros de
projeto.
As montadoras estão cruzando “uma

PM NETWORK ABRIL DE 2018 PMI.ORG

fronteira um tanto quanto selvagem”, disse
Paul Nieuwenhuis, co-diretor do Centro de
Pesquisa da Indústria Automotiva e do Centro
de Excelência de Veículos Elétricos, da Cardiff
University, em Cardiff, País de Gales. “Neste ponto,
há mais perguntas do que respostas. Existem
enormes oportunidades, mas também grandes
riscos. É preciso aceitar que algumas tentativas
simplesmente não vão funcionar a longo prazo, e
que não sabemos quais são”.

Debaixo do capô
Encontrar talentos especializados, gerenciar P&D
e crescer para atender à nova demanda pode ser
assustador para as organizações. A BMW, por
exemplo, aumentou seus gastos com P&D em
2018 para EUR 7 bilhões, EUR 2 bilhões a mais
que o originalmente planejado, disse Nicolas Peter,
diretor financeiro da empresa ao Handelsblatt.
É quase o valor que a empresa gastou em P&D
em 2011 e 2012 somados. Também realizou
uma enorme onda de contratações, procurando
adicionar engenheiros elétricos, engenheiros de
software e especialistas em inteligência artificial às
suas equipes.
“Precisamos atrair rapidamente talentos de
diferentes áreas de foco para refletir o ambiente
atual”, disse Rainer Rump, chefe de engenharia de

“Neste ponto, há mais perguntas do que
respostas. Existem enormes oportunidades,
mas também grandes riscos”.
— Paul Nieuwenhuis, Cardiff University, Cardiff, País de Gales

FOTOS COMO CORTESIA DA TESLA E VOLVO

XC90 T8 2018
híbrido da Volvo

projetos do i8 Coupé Facelift + Roadster da BMW,
em Munique, Alemanha.
As equipes de projeto também precisam lidar
com novos projetos de veículos em um momento
em que a tecnologia está em constante evolução.
“Você tem que estar junto com a evolução da
tecnologia e garantir que os veículos sejam capazes
de usar essa tecnologia”, disse ele.
Além de desenvolver baterias que carregam
mais rapidamente, os projetos de P&D também
estão focados em tentar atender a demanda do
consumidor por outras tecnologias de ponta,
como características de veículos autônomos.
“Leva de dois a cinco anos para desenvolver um
veículo, e é um alvo em movimento”, disse Rainer.
Isso resulta numa cultura de projeto de iteração
acelerada, falhas rápidas e atenção à dinâmica
da equipe. Em resposta, a BMW se concentra
em manter as equipes ágeis. Muda recursos e
capacidades dinamicamente “para que possamos
responder rapidamente às demandas do mercado”,
disse ele.

A Volvo Car Corp.,
subsidiária do Grupo
Volvo, comprometeu-se
a equipar todos os seus
modelos com motores
elétricos em 2019. Em
todo o Grupo Volvo,
o software continua
sendo uma das principais prioridades de projetos,
de acordo com Torbjörn Holmström, consultor
sênior do CEO do Grupo Volvo, em Gotemburgo,
Suécia. Embora a organização use a mesma
estrutura de gerenciamento de projetos de veículos
tradicionais para o desenvolvimento de VEs, há
um foco mais intenso em software. “A quantidade
de software necessária para esses veículos é
enorme. O resultado é uma necessidade crescente
de engenheiros, desenvolvedores e metodologias
de garantia de qualidade específicos para software”,
disse Torbjörn.
Tentar atender às demandas dos clientes
representa outro desafio. “Temos de saber o
que nossos clientes precisam e traduzir isso em
produtos viáveis”, disse ele. “O que torna a tarefa
dif ícil é que os sistemas, a fonte de energia e a
infraestrutura para a construção de veículos de
combustão interna têm mais de 100 anos. Ainda
estamos nos estágios iniciais de construção da
infraestrutura para veículos elétricos.”
— Sam Greengard
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Grandes petrolíferas
internacionais estão mudando
para a energia eólica
Os ventos mudaram. Como as perspectivas a longo

completaram um projeto estimado de GBP 200
prazo para os combustíveis fósseis ficam cada vez
milhões para construir o primeiro parque eólico
mais amargas, as principais organizações da indúsfluvial offshore no mundo, no norte da Escócia.
tria de petróleo e gás estão se voltando para as
A Statoil credita a conclusão bem-sucedida à sua
fontes de energia que antes eram evitadas por não
extensa experiência em petróleo e gás offshore.
serem lucrativas. Porém, para conseguirem uma
A primeira instalação flutuante da Statoil requer
grande diversidade de portfólio, terão que desemmenos aço e recursos do que um parque offshore
bolsar grandes valores, de acordo com um relatório
tradicional, além de gerar continuamente mais
da Wood Mackenzie, de maio de 2017: USD 350
energia. A organização também tem planos para
bilhões de investimentos em projetos de energia
projetos offshore tradicionais (que ancoram
eólica e solar até 2035 para igualar a participação
turbinas no fundo do mar) nas costas da Alemanha
de mercado de 12% que atualmente
e dos Estados Unidos. Enquanto
detêm no mercado de petróleo e gás.
isso, a Royal Dutch Shell planeja
“Hoje é um imperativo que as
construir um dos maiores
empresas de petróleo busquem
parques eólicos do mundo ao
a estratégia de diversificação e
longo da costa dos Países Baixos;
crescimento em outras áreas”,
o projeto de EUR 300 milhões
disse Abhishek Rohatgi, analista da
está previsto para ser concluído
Bloomberg New Energy Finance,
até 2023. Enquanto as principais
em Singapura. “O setor de energia
organizações de petróleo e gás
renovável apresenta uma boa
podem alavancar sua experiência
oportunidade de diversificação”.
offshore para entrar no setor
Os projetos mais promissores
eólico, algumas também estão
são os parques eólicos offshore, que
procurando desenvolver
oferecem escala e escalabilidade, de
conhecimentos específicos para a
acordo com o relatório. E graças aos
tecnologia de geração de energia
avanços tecnológicos, o ROI desses
eólica. Assim, estão comprando
projetos está aumentando.
empresas com capacidades de
“A política governamental impulintegração de redes e construção
sionou a maioria dos parques eólide turbinas.
cos construídos hoje. Mas cada vez
A Bloomberg New Energy
— Tom Harries, Bloomberg
mais parques eólicos estão sendo e
Finance concluiu que os acordos de
New Energy Finance,
serão construídos, porque podem
financiamento e aquisição de ativos
Londres, Inglaterra
fornecer a tecnologia mais barata
entre as principais organizações
para a geração de eletricidade nova”, disse Tom
da indústria do petróleo estão no centro de sua
Harries, analista de energia offshore da Bloomberg
mudança para a energia eólica offshore. Analisou 69
New Energy Finance, Londres, Inglaterra.
aquisições de 2002 até o final do terceiro trimestre
Dada a sua experiência de décadas em
de 2017 e descobriu que 55 estavam voltadas
exploração de depósitos de petróleo em condições
diretamente a projetos de energia eólica. “As
extremas de mar aberto, os principais atores da
companhias petrolíferas estão buscando construir
indústria do petróleo estão bem posicionados para
capacidade interna para desenvolver projetos
entregar projetos offshore complexos.
eólicos offshore”, disse Abhishek. “Estão procurando
Em outubro de 2017, por exemplo, Statoil
aprender e adquirir habilidades de parceiros de
e a Masdar Abu Dhabi Future Energy Co.
projeto experientes.” — Sam Greengard

FOTO DE CORTESIA DA STATOIL

“Cada vez
mais parques
eólicos estão
sendo e serão
construídos,
porque podem
fornecer a
tecnologia mais
barata para
a geração de
eletricidade
nova”.
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Hywind, o primeiro parque
eólico offshore flutuante do
mundo, no norte da Escócia

Seriam necessários

USD 350
bilhões
de investimentos em

projetos de energia
eólica e solar até
2035 para igualar
a participação de
mercado de 12% que as
principais organizações
da indústria atualmente
detêm no mercado de
petróleo e gás.
Fonte: Wood Mackenzie
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Corrida da
segurança
A União Europeia (UE) está considerando a

privacidade dos dados um assunto cada vez
mais sério. Com um novo regime regulatório
estabelecido para entrar em vigor no final de maio,
as organizações estão se esforçando para concluir
os projetos de aderência. A não observação
regulamentar tem punições: o novo Regulamento
Geral de Proteção de Dados (GDPR) impõe multas
iniciais de até EUR 10 milhões ou 2% da receita
anual (o que for maior); a recorrência implica o
dobro do valor.
A nova lei destina-se a proteger
a privacidade dos cidadãos da UE,
harmonizando as leis em toda a Europa,
criando uma norma única sobre como as
empresas lidam com os dados. Aplica-se a
todas as organizações que fazem negócios
na UE, não apenas àquelas sediadas no
continente.
Em teoria, o GDPR deve simplificar a
maneira como os dados são capturados,
gerenciados e armazenados. Mas, na
realidade, está criando desafios para as
equipes de projeto em todo o mundo, pois
devem correr para cumprir os requisitos
da nova lei antes que sejam oficialmente
efetivados, em 25 de maio de 2018, disse
Nick Rafferty, diretor de operações da
SureCloud, Londres, Inglaterra. Sua
— Nick Rafferty, SureCloud,
organização fornece aplicativos de
Londres, Inglaterra
governança, risco e aderência, e serviços de
segurança cibernética.
Por exemplo, como os dados são capturados
e enviados por meio de tantos canais e pessoas
diferentes, muitos dos quais envolvendo
comunicações informais, pode ser um trabalho
gigante rastrear cada risco em potencial. E
mesmo que uma organização identifique todas as
formas pelas quais possa estar violando o GDPR,
implementar processos e soluções que cumpram a
lei sem comprometer uma comunicação fácil pode
ser um desafio, disse Nick.
“Do ponto de vista de gerenciamento de
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projetos, esses projetos são muito complexos, com
muitos fluxos de trabalho e partes interessadas”.

Em dia com a aderência
O GDPR aplica-se aos dados pessoais e
profissionais de todos os residentes da UE. Isso
pode incluir nomes e endereços de clientes,
detalhes de contas bancárias, informações
médicas, postagens de mídia social e até
imagens. Para cumprir os requisitos, as empresas
precisam abordar como os dados são capturados,
gerenciados e armazenados em toda a organização,
atualizando os avisos de privacidade, os requisitos

FOTO DE DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

“Do ponto
de vista de
gerenciamento
de projetos,
esses projetos
são muito
complexos, com
muitos fluxos de
trabalho e partes
interessadas”.

Bandeiras da União Europeia
em Bruxelas, Bélgica

80%

das empresas
não cumprirão o Regulamento
Geral de Proteção de Dados
da União Europeia neste ano.
Fonte: Forrester

de consentimento e os contratos de serviço. E eles
devem documentar cada processo de manuseio de
dados para demonstrar aderência.
Atender a todos os requisitos do GDPR é
um processo complicado, e “as penalidades não
pretendem ser um tapinha na mão”, disse Christine
Lyon, sócia do escritório de advocacia Morrison.
& Foerster LLP, Palo Alto, Califórnia, EUA. “O
objetivo é impulsionar a aderência.”
No entanto, a maioria das organizações não
chegaram nem perto de estarem prontas. A Forrester
prevê que 80% das empresas deixarão de cumprir
o GDPR este ano. E apenas 10% dos entrevistados
em uma pesquisa da WatchGuard Technologies em
setembro de 2017 disseram que sua organização
estava 100% pronta para o novo GDPR. Algumas
organizações simplesmente não têm tempo ou
recursos para cumprir o prazo. “Até mesmo as
empresas que começaram a trabalhar nesses projetos
há dois anos estão em crise”, disse Christine.
Com o prazo se aproximando, muitas
organizações estão adotando uma abordagem
de risco para a aderência. As equipes estão
se concentrando em áreas do negócio mais
vulneráveis a violações de dados e trabalhando
a partir daí, disse Nick. Quando uma empresa
determina que está sujeita ao GDPR, ela deve
começar com um projeto de mapeamento de
dados para rastrear todos os dados afetados que a
empresa possui, usa ou armazena, disse ele. “Você
deve saber qual é o perigo antes que você possa
gerenciar o ambiente.”

Mapeamento da vulnerabilidade
Entender o cenário de dados exige que as
equipes de projeto se envolvam com várias
partes interessadas em toda a empresa, como
representantes de cada unidade de negócios, para
coletar detalhes sobre os dados que suas equipes
capturam e usam. Nick sugere que as empresas

encontrem um defensor em cada departamento
para fazer contato com as equipes de TI. Os
dados internos armazenados nos sistemas serão
razoavelmente fáceis de rastrear. Mas os dados
informais não estruturados transferidos para
dentro e fora da empresa (imagine os e-mails dos
clientes com anexos) podem ser complicados.
“Muitos desses dados não estruturados não são
capturados em nenhum banco de dados formal”,
disse Nick. “Eles são enviados e recebidos em
e-mails e armazenados em planilhas no laptop de
alguém. Mas ainda tem implicações para o GDPR”.
O mapa de dados combinado com uma análise
de lacunas (gap analysis) pode ser usado para
justificar o investimento em projetos de aderência
ao GDPR. Depois que as empresas sabem o que
precisa ser feito, as equipes podem começar
removendo qualquer dado pessoal que não
precise mais, uma medida que minimiza o risco e
otimiza o armazenamento de dados, disse Nick.
Em seguida, podem se concentrar em áreas da
empresa que coletam os dados mais pessoais, como
marketing, vendas e compras.
Embora não esteja claro quão agressivamente
o governo da UE punirá as organizações que não
cumprirem o novo regulamento este ano, Christine
acredita que, se as empresas puderem provar que
estão fazendo esforços de boa fé para alcançar a
aderência, os reguladores podem se satisfazer, pelo
menos no curto prazo.
O principal é ser capaz de mostrar esforços
de boa fé no caminho da aderência. “Há uma
tendência a ficar sobrecarregado e desativar esses
projetos, mas não se pode deixar que o ótimo seja
inimigo do bom”, disse ela.
Nick concorda. “Concentre-se em onde você
tem o maior volume de dados pessoais e divida
os projetos em estágios”, disse ele. Quanto mais as
organizações conseguirem reduzir riscos, melhor
estarão. —Sarah Fister Gale

ABRIL DE 2018 PM NETWORK

11

theEdge

Estratégia de sobrevivência
À medida que o crescimento da receita diminui e os concorrentes digitais conquistam
participação de mercado, os bancos estão aumentando os gastos com projetos de
digitalização em uma tentativa de garantir o futuro.
SINAIS DE DESACELERAÇÃO

5,7%

2,7%

1,5%

Taxa global de crescimento da receita
anual do setor bancário global, 2010-2015

Taxa global de crescimento
de receita, 2016

Diminuição geral nas margens
de lucro dos bancos, 2014-2016

USD 90 bilhões

A quantidade de bancos em mercados desenvolvidos que podem ter seus lucros reduzidos
até 2020 devido ao baixo crescimento econômico e ao aumento da disrupção digital

DEPÓSITOS DIGITAIS
Com os projetos de digitalização se multiplicando pelo setor, os
bancos precisam gastar muito para se transformarem com sucesso.

USD 20,2 bilhões

Valor que os bancos dos
EUA planejaram gastar em hardware, software, serviços e equipe de TI para
desenvolver e implementar iniciativas de transformação digital, em 2017

25,7%

29%

dos orçamentos de TI
dos bancos norteamericanos foram
dedicados a iniciativas
de transformação
digital, em 2017.
das empresas de
serviços financeiros
realizaram iniciativas
de transformação
digital em 2017.

>40% dos seus orçamentos
serão gastos em iniciativas de
transformação digital até 2020.

61%

Os líderes de TI em empresas
de serviços financeiros dizem
que transformações digitais
estão planejadas para os
próximos três anos.

PONTOS DE ATRITO
No entanto, os benefícios do projeto
almejados não são garantidos.
dos líderes de
TI de serviços
financeiros
veem uma
disparidade
entre o que
os executivos esperam de uma
iniciativa digital e o que será
alcançado.

74%

dizem que
atualmente
não há
recursos
suficientes
para concluir iniciativas digitais.

58%

Fontes: U.S. Banking Digital Transformation Spending Forecast, 2017-2020, IDC, 2017; Remaking the Bank for an Ecosystem World, McKinsey, 2017; A Brave New World
for Global Banking: McKinsey Global Banking Annual Review 2016, McKinsey, 2016; 2017 Connectivity Benchmark Report, MuleSoft, 2017

12

PM NETWORK ABRIL DE 2018 PMI.ORG

FOTOS DE CORTESIA DA CLEAR FLIGHT SOLUTIONS

Método
do susto

Olhe! No céu! É um pássaro! É um avião! É... um
falcão-robô? Durante um projeto piloto de três
meses concluído no final do terceiro trimestre de
2017, os passageiros do Aeroporto Internacional
de Edmonton, em Alberta, Canadá, devem ter
notado que os aviões compartilhavam espaço
com um pássaro-robô projetado para imitar os
hábitos de um falcão de caça.
O projeto ofereceu uma nova solução para um
problema complicado: como manter as aves longe
dos aviões durante a decolagem e a aterrissagem.
A maior parte do risco de fauna (como essas
colisões com pássaros são conhecidas) não é
perigoso para aviões. Mas os pássaros maiores
são capazes de danificar as pás do motor ou até
mesmo provocar a parada dos dois motores, o
que forçou um voo da US Airways a aterrissar no
rio Hudson, em Nova York, Nova York, EUA, em
2009. Tradicionalmente, os aeroportos confiam
em medidas como a redução da vegetação para
não atrair pássaros ou assustá-los com canhões de
propano e fogos de artifício. Mas soluções eficazes
e de longo prazo provaram ser pouco sólidas.
Assim, a empresa holandesa Clear Flight
Solutions desenvolveu o Robird, um falcão
robótico voador que se parece com um predador
para, em resumo, tocar os pássaros para longe
de aviões como um cão pastor. Durante o teste

O Robird no Aeroporto
Internacional de
Edmonton, Alberta, Canadá

piloto em Edmonton, uma equipe de duas
pessoas tripulou o dispositivo e coletou dados
sobre dispersão de aves e retornos com base
na localização do aeroporto e na hora do dia.
Um projeto piloto semelhante com o Robird
foi concluído no Aeroporto Internacional de
Southampton, no Reino Unido, em dezembro.
Atenção, pássaros.
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De volta para o futuro
Em um mundo cada vez mais rápido as velocidades

“Quando [a
proibição de
voos terrestres
for derrubada],
os fabricantes
de aeronaves
... [poderão]
desenvolver
produtos para
suprir a demanda
por aeronaves
mais velozes.”
— Peter Iosifidis, Lockheed
Martin, Palmdale, Califórnia, EUA

14

de viagens aéreas comerciais estão devendo uma
atualização há muito tempo. Voos supersônicos
foram possíveis por 70 anos, mas o último voo
comercial viajando mais rápido que a velocidade
do som foi em 2003. Agora, as organizações
aeroespaciais estão apoiando projetos para trazer
viagens super-rápidas de volta, pelo menos para
voos transoceânicos.
Viagens supersônicas sobre terra são proibidas
na maioria dos países por causa dos estrondos
gerados por aviões que ultrapassam a barreira do
som, que perturbam as pessoas no solo. Para a
próxima geração de jatos supersônicos ser uma
opção de viagem amplamente disponível, e ser
um business case mais forte, precisa ser mais
silenciosa.
A Nasa está apoiando um projeto que pode
ajudar a levar a Administração Federal de Aviação
dos Estados Unidos (FAA) a anular sua proibição
de 45 anos para voos comerciais supersônicos
sobre terra. A agência espacial norte-americana
concedeu à Lockheed Martin um contrato de
USD 20 milhões para um trabalho preliminar com
um avião experimental, ou avião X, que atingirá
velocidades supersônicas com um estampido
suave, disse Peter Iosifidis. Como gerente de
programa do QueSST na divisão Skunk Works da
Lockheed Martin, Palmdale, Califórnia, EUA, ele é
responsável pelo demonstrador de voo com baixo
estrondo sônico (QueSST significa, em inglês,
“tecnologia supersônica silenciosa”).
A Nasa planeja gastar cerca de USD 323 milhões
no projeto entre 2018 e 2022, com o objetivo de
demonstrar viagens supersônicas mais silenciosas.
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Após o primeiro voo do avião X, previsto para o
início de 2021, a organização pretende fornecer
uma recomendação à FAA para anular a proibição,
estabelecendo um nível de ruído supersônico
comercial aceitável.
“Quando isso for feito, os fabricantes de
aeronaves terão a capacidade de desenvolver
produtos para suprir a demanda por aeronaves
mais velozes. Isso permitiria que os consumidores
pudessem voar do ponto A para o ponto B em
cerca de metade do tempo atual”, disse Peter.

Tempo é dinheiro
Com o produto certo em mãos, os jatos
supersônicos poderiam ser um benef ício para as
companhias aéreas comerciais, disse Anurag Garg,
diretor, aeroespacial e defesa, PWC’s Strategy&,
Nova Deli, Índia. E se os novos fabricantes
de aeronaves se movimentarem rapidamente,
poderiam desafiar os participantes dominantes
do setor.
“Para as organizações que tentam romper o
duopólio da Boeing/Airbus, seria fundamental
criar um nicho para jatos supersônicos o mais
cedo possível e ampliar o mercado para justificar
quantidades econômicas mínimas”, disse ele.
É precisamente isso que a Boom Technology
planeja fazer. A empresa norte-americana,
apoiada pelo Virgin Group, afirma que seu novo
jato supersônico alcançará Mach 2,2, ou 2.335
quilômetros por hora, o que o torna 2,6 vezes mais
rápido do que qualquer avião comercial atualmente
em operação. A Boom se orgulha de que a nova
tecnologia usada para criar o avião permitirá tarifas
75% mais baixas do que as do Concorde, o último

Rompedores de barreiras
Equipes de projetos de jatos supersônico comerciais estão se movendo rapidamente para chegar ao mercado. Como
a viagem supersônica sobre terra é amplamente proibida, seu foco está no desenvolvimento de pequenas aeronaves
que atendam a passageiros de classe executiva em rotas sobre o mar.

Velocidade
Capacidade
Patrocinador
Cronograma
Custo por avião

AERION AS2

SPIKE S-512

BOOM

Mach 1.4
Até 12 passageiros
Aerion, Lockheed Martin, GE Aviation
Primeiro voo marcado para 2023
USD 120 milhões

Mach 1.6
Até 22 passageiros
Spike Aerospace
Primeiro voo marcado para 2021
USD 100 milhões

Mach 2.2
45 a 55 passageiros
Boom Technology
Entregas a clientes previstas para 2023
USD 200 milhões

avião supersônico em voo, colocando os preços
num nível competitivo com as passagens de classe
executiva atuais. (O Concorde foi aposentado
há 15 anos, em parte devido aos altos preços,
segurança e demanda limitada de consumidores na
queda da indústria aérea pós-11 de Setembro.)
Mas para atrair passageiros de alto poder
aquisitivo, as companhias aéreas precisarão
convencê-los de que a viagem supersônica justifica
abrir mão de luxo pela velocidade, disse Anurag.
Mas não muito luxo. “As empresas teriam que ver
como uma experiência de voo, incluindo assentos
e espaço para as pernas, pode ser garantida sem
aumentar ainda mais o preço”, disse ele.

Segurança em primeiro lugar
Junto com a inovação, o projeto do avião X da
NASA está colocando a segurança em primeiro
plano. Um acidente de alto nível no Concorde
que matou 113 pessoas em 2000 foi um dos
fatores que desencadearam o declínio na venda
de passagens de voos supersônicos. Mas um forte
foco no gerenciamento de risco ajudou a NASA e
a Lockheed Martin a demonstrar a segurança da
nova tecnologia, disse Peter.

A Lockheed trabalhou em estreita colaboração
com a NASA e outras partes interessadas do
governo por meses para determinar os requisitos
de viabilidade aérea do projeto e como seriam
atendidos. A lista resultante incluiu cerca de
900 itens de linha que precisavam ser testados e
rastreados, disse ele. “Depois que determinamos
os critérios, decidimos conjuntamente como íamos
confirmar que cumprimos tal requisito”, disse ele.
Embora o processo esteja em andamento,
provavelmente ainda demorará pelo menos cinco
anos após o estabelecimento de um nível de ruído
aceitável para que as companhias aéreas comecem
a vender passagens para jatos supersônicos. A
Boom afirma que seus primeiros aviões estarão
operacionais em 2023, e que o projeto de um
design preliminar da NASA provavelmente se
estenderá até 2024. Após o primeiro voo do
avião X, a agência planeja realizar voos para
obter feedback da comunidade sobre centros
populacionais para ver como as pessoas se sentem
em relação aos níveis de ruído.
“Então a NASA analisará os dados antes de fazer
uma recomendação à FAA sobre qual deveria ser a
mudança de regra”, disse Peter. — Tegan Jones
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Repintura
da cidade
É uma chamada às artes. Moradores de Santa

Catarina Palopó, na Guatemala, lançaram um
projeto colorido para transformar a economia
da cidade. A repintura de todos os 960 edif ícios
em padrões vibrantes é projetada para aumentar
o turismo e estimular as incorporações nesta
cidade à beira do lago. O projeto de USD 500 mil
foi lançado no ano passado e pode ser concluído
em dois anos, segundo Harris Whitbeck,
jornalista guatemalteco que idealizou o projeto.
A pesquisa de Whitbeck ajudou a reduzir o custo
dos materiais: Ele descobriu que tinta à base de
cal barata resistiria melhor a fungos e umidade
causados pelo lago. Para garantir a continuidade do
projeto, os organizadores do projeto se reuniram
com os líderes da comunidade para ajudar a chegar
a um acordo sobre as cores e os ícones. As famílias
podem escolher entre uma das cinco combinações
de cores e desenhos de estêncil, e depois pintar
suas próprias casas.
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Preparar-se para o pior
Violações de segurança cibernética são o novo padrão. Para desenvolver resiliência, os líderes de TI precisam ganhar a aceitação
de contramedidas por toda a organização, de acordo com a PwC.
Global State of Information Pesquisa de segurança de 2018.
CONSCIENTES, MAS DESPREPARADOS
Embora os executivos estejam cientes das ameaças, muitos
não implementam planos ou equipes para reagir.

dos executivos
não têm plano
de resposta a
incidentes.

54%

não têm um programa
de treinamento de
conscientização
de segurança para
funcionários.

48%

Menos de metade de todas as

organizações adotou processos para descobrir riscos cibernéticos.

45% realizam

48% monitoram/analisam
ativamente a inteligência de
segurança de informações.

avaliações de
ameaças.

45% realizam avaliações de

42% realizar testes

vulnerabilidade.

de penetração.

O DANO FEITO
Os executivos antecipam impactos negativos significativos
de ataques cibernéticos bem-sucedidos contra sistemas de
automação e/ou robótica.

40% Disrupção de operações/fabricação
39% Perda ou comprometimento de dados confidenciais
32% Impacto negativo na qualidade dos produtos produzidos
29% Danos à propriedade física
22% Danos à vida humana
Fonte: Pesquisa de 2018 sobre o estado global da segurança de informações, PwC, 2018
FOTO DE CORTESIA DE SANTA CATARINA PALOPÓ
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Ambição subaquática
Quem diz que água e óleo não se

IMAGEM DE HI SUTTON/COVERT SHORES

petróleo e trilhões de pés cúbicos
de gás natural estão inexplorados
sob a superf ície congelada do
Ártico. O governo russo quer acelerar suas atividades de extração,
por isso, está patrocinando o Projeto Iceberg para construir um submarino que seria a primeira fonte
de energia nuclear subaquática do
mundo. Também projetado para
Presidente russo
procurar petróleo e gás no Ártico,
Vladimir Putin visita a
o submarino completou sua fase de
Terra de Alexandra,
ilha no Ártico
pré-projeto, no ano passado.
Com 184 metros de comprimento, o Belgorod será o maior submarino nuclear
No entanto, enquanto oficiais do governo russo
já construído, e será operado remotamente. Ele
anunciam o progresso técnico do projeto, outros
contará com tecnologias especializadas, incluindo
levantam preocupações sobre os riscos de segutomografia sísmica, para procurar compostos prerança: Os militares russos foram responsáveis por

ciosos e minerais no fundo do mar. Capacidades
vários dos incidentes nucleares mais mortais no mar.
adicionais incluirão colocar cabos de comunicação
Mesmo assim, alguns especialistas nucleares argusob o gelo e servir como uma estação de carga
mentam que o desenho não tripulado do projeto
para outros submarinos. O reator nuclear de 24
poderia mitigar os riscos de segurança sem seres
megawatts do submarino é projetado para operar
humanos a bordo, há menos chances de um erro
de forma autônoma e durar 25 anos.
humano que possa provocar um colapso nuclear.

FOTO DE MIKHAIL METZEL\TASS VIA GETTY IMAGES

misturam? Bilhões de barris de

Representação artística do Belgorod, o
maior submarino nuclear já construído
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Faça a diferença
em sua profissão
em 2018

Torne-se um
voluntário do PMI.
Como voluntário você:
•

contribui para a profissão de gerenciamento de projetos

•

atua localmente ou globalmente

•

pode ajudar sua comunidade através de seu capítulo local

•

conhece outros profissionais da área

•

recebe PDUs!

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

Assista a um vídeo
com depoimentos
de voluntários
brasileiros do PMI:
youtu.be/OvTqhr_w2KY

Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI.

INDICADORES
Domínio digital da China
Os grandes investimentos em tecnologia continuam a transformar a economia do país em grande escala,
apoiados por uma mentalidade de priorizar consumidor móvel e a infraestrutura confiável de comércio eletrônico.
De Novid Parsi
ASCENSÃO RÁPIDA

<1%

Parte da China no
comércio eletrônico global, em 2005

42%

A participação da China no
comércio eletrônico mundial em 2016, maior do que a
da França, Alemanha, Japão, Reino Unido e EUA juntos.

751 milhões

1/3

dos 262 unicórnios do mundo (que são
startups privadas avaliadas em >USD 1 bilhão) estão
sediadas na China

Internautas na China, em 2017

AS GIGANTES
Baidu, Alibaba e Tencent (BAT) dominam o cenário digital da China, e estão apoiando startups e seus projetos.

42%

Investimentos de
capital de risco da
China em 2016
feitos pela BAT

5%

Investimentos de capital
de risco feitos pela Amazon, Facebook,
Google
e Netflix
combinadas
nos EUA, no
mesmo ano

O ROI
Tornar-se digital compensa Portanto, a maioria dos executivos chineses está planejando grandes mudanças
para impulsionar o crescimento.
Percentagem da receita deslocada* ou criada por serviços digitais na China, até 2030:
Consumidor e varejo: 13-34%
Automotivo e mobilidade: 10-30%
Assistência de saúde: 12-45%

2-3x

Maior crescimento das
margens de lucro para os
setores mais digitalizados
versus os menos digitalizados

100%

100%

100%

100%

Frete e logística: 23-33%
*Para novos modelos de negócios, novas startups digitais e diferentes partes da cadeia de valor
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ORDENS EXECUTIVAS
Porcentagem de executivos chineses ajustando suas estratégias de tecnologia e talentos agora* versus aqueles que planejam
fazer isso até meados de 2020
*As entrevistas foram realizadas entre maio e julho de 2017.

Automatização
de funções
dentro da
organização

Investimento em
aprendizado de
máquina e tecnologia
emergente

64%

83%

49%

AGORA...

FUTURO

AGORA...

Identificação de
trabalhadores qualificados
no uso de novas
ferramentas de automação

Treinamento por
atacado da força
de trabalho sobre
como usar dados

74%

42%

74%

34%

62%

FUTURO

AGORA...

FUTURO

AGORA...

FUTURO

PONTOS PROBLEMÁTICOS
Os maiores obstáculos das organizações chinesas para criar experiências omnicanal:

55-77%
dos cargos atuais na
China são suscetíveis
de automação

31%
30%

21% 20%
20%

13%

10%
6%

10%

0%

Restrições
de
orçamento

Muitos
sistemas
legados
para alterar

Difícil de
integrar
sistemas
existentes

Não é uma
prioridade
para nossa
equipe de
liderança

Falta de
expertise

Falta de
recursos
internos

Fontes: China’s Digital Economy: A Leading Global Force, McKinsey, 2017; Digital China: Powering the Economy to Global
Competitiveness, McKinsey, 2017; E-commerce in China: The Future Is Already Here, PwC, 2017; 2017 APEC CEO Survey—China Report,
PwC, 2017; Year 2035: 400 Million Job Opportunities in the Digital Age, The Boston Consulting Group, 2017; The World Development
Report 2016: Digital Dividends, World Bank Group, 2016; China Internet Network Information Center
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ILUSTRAÇÃO DE JOEL KIMMEL

Vozes
LARGANDO NA FRENTE

Mudança de opinião
ANINA ELS
TÍTULO: Diretora de EGP
empresarial
ORGANIZAÇÃO: Tiger
Brands
LOCALIZAÇÃO:
Joanesburgo, África do Sul
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D

e molho de tomate a barras energéticas e alimentos para bebês, a
Tiger Brands tornou-se um dos
maiores fabricantes e comerciantes de produtos embalados para
consumo da África Austral nas últimas décadas.
A organização impulsionou seu crescimento ao
adquirir várias empresas de alimentos, bebidas,
artigos para a casa e cuidados pessoais. No entanto,
embora essas divisões adquiridas vivessem sob o
teto da Tiger Brands, continuavam em grande parte
a trabalhar como antes: independentemente.
Em 2016, a Tiger Brands contratou a Anina Els
como executiva de gerenciamento de programas
para ajudar a implementar um programa de transformação que garantisse que todas as divisões da Tiger
Brands trabalhassem em harmonia. Um ano depois,
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Els, que tem mais de 20 anos de experiência em
gerenciamento de projetos e programas, tornou-se
diretora de um novo escritório de gerenciamento de
programas empresarial (EGPE), que ajudou a lançar.
O que motivou a organização a realizar um
programa de transformação?
Todas as empresas revisam suas estratégias empresariais
de tempos em tempos para garantir que permaneçam
relevantes, competitivas e sustentáveis. Em 2016, nosso
comitê executivo, sob a liderança de um novo CEO,
realizou uma revisão estratégica e de desempenho. Com
base nos resultados, decidiu desenvolver e implementar
uma estratégia empresarial e modelo operacional
associado novos. A intenção dessa transformação é
garantir que a Tiger Brands continue obtendo um
crescimento sustentável e lucrativo.

Qual tem sido seu papel nesse
programa de mudança?
Como diretora de projetos, meu principal papel
foi liderar a implementação da nova estratégia e
design do modelo operacional. Isso inclui preparar
e consolidar o business case para apoiar a mudança
abrangente. Isso foi reforçado por um roteiro de
implementação robusto, apoiado por cronogramas
claros e uma abordagem abrangente de gerenciamento
de mudanças. Em outubro de 2017, a empresa
implementou o modelo operacional e a estrutura
organizacional novos dentro do prazo e do orçamento.
Como o modelo organizacional era antes?
A Tiger Brands cresceu principalmente através de
aquisições ao longo dos anos. Dada a diversidade de
marcas e categorias nas quais operamos, isso resultou em um modelo amplamente confederado. A
desvantagem, naturalmente, era que a empresa não
aproveitava suficientemente economias de escala
ou habilidades: cada divisão tinha seus próprios
processos e cadeia de suprimentos. Isso impactou o
desempenho geral do grupo como um todo.
Como está o modelo operacional agora?
Agora, tem funções empresariais consolidadas,
capacidade de serviços compartilhados, cadeia de
suprimentos integrada e é focada em categorias.
Os silos foram quebrados e obtivemos economias
de escala.
Como você conseguiu a aceitação em toda a
organização para uma mudança tão grande?
Com o apoio da diretoria, do CEO e da equipe
executiva, desenvolvemos uma estratégia de
comunicação que focava a organização no caso da
mudança, as oportunidades que a nova estratégia
proporcionaria à organização e ao nosso pessoal, e
os processos que seguiríamos. Como em qualquer
transformação, encontramos alguma resistência,
que superamos ao seguir um programa abrangente
de gerenciamento de mudanças. Um fator-chave de
sucesso tem sido o sentimento de apropriação da
estratégia e dos processos por todos os executivos
funcionais e de categoria. No momento em que
chegamos à implementação, já havia um significativo
comprometimento em toda a organização, e as novas
formas de trabalho e os papéis e responsabilidades
eram bem compreendidos.
Como o EGPE apoiou essa mudança?
Nossa abordagem de metodologia de gerencia-

mento de projetos e mudanças foi clara e direta.
Nossa equipe central de projetos multifuncionais
conduziu o processo com frequentes reuniões de
comitês diretivos e de projetos para resolver riscos e
problemas, e tomar decisões importantes. Ao longo
do processo, realizamos uma medição de nível de
mudança em vários níveis da organização para fornecer informações sobre onde as pessoas estavam.
Usamos esse processo para resolver problemas.
O EGPE está contratando e treinando seus
próprios gerentes de projeto?
Não nesta fase. A ideia é que o EGPE ofereça
expertise em gerenciamento de projetos,
orientação e formas de trabalhar para promover a
implementação bem-sucedida e focar na resolução
de problemas e riscos. Sou muito apaixonada por
isso. Um projeto é uma intervenção temporária e
precisa ser apropriada pela área da empresa para
que a mudança seja mantida.
Como as habilidades de gerenciamento de projetos serão transmitidas para pessoas que não
foram treinadas como gerentes de projeto?
Temos reservas de expertise em gerenciamento
de projetos em determinadas funções do negócio,
e aproveitaremos todas elas. Estou no processo
de finalizar nosso projeto e mudar a metodologia,
e ajudarei a estabelecer os projetos prioritários
estratégicos seguindo este método. À medida
que mais colegas participam desses projetos,
esse aprendizado volta aos espaços de cada
participante. Para mim, o desafio é não acabar
preenchendo lacunas de capacidade: tenho que ser
capaz de dar um passo atrás e garantir nossa total
transformação.
Qual abordagem de entrega você usa?
Usamos uma abordagem híbrida, dependendo das
necessidades do projeto. Por exemplo, os projetos de
TI são diferentes de outros grandes projetos estratégicos. Nem sempre podemos ter a mesma abordagem.

Conversa
rápida
Qual é a qualificação
que todo gerente de
projetos precisa ter?
Ser capaz de influenciar
pessoas. Você tem
que levar as pessoas a
trabalharem juntas, em
direção a um objetivo
comum.
Qual é o melhor
conselho profissional
que você já recebeu?
Um mentor e amigo
uma vez disse: “às
vezes, 95% é bom o
bastante”.
Qual livro tem um
significado especial
para você?
O poder do agora de
Eckhart Tolle. É sobre a
importância de viver no
momento.

Como você medirá o benef ício do
gerenciamento de projetos?
Solicitaremos feedback e lições aprendidas da
empresa sobre a metodologia e as ferramentas do
projeto que desenvolvemos. E, claro, mediremos o
desempenho. Mas, em essência, trata-se disto: Se
prometermos à diretoria que vamos entregar certas
iniciativas, entregaremos? Não, se não tivermos um
gerenciamento de projeto adequado. PM
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Vozes

CAIXA DE FERRAMENTAS DE PROJETO

Pronto para
o lançamento
Perguntamos à comunidade de gerenciamento de projetos: Como você
garante que o pontapé inicial do projeto coloque a equipe no caminho
do sucesso?
CONHEÇA O PÚBLICO

UM BOM COMEÇO
Quais outras
práticas de pontapé
inicial do projeto
podem ajudar a
garantir o sucesso?
Compartilhe as
suas dicas no
grupo LinkedIn de
Gerenciamento de
Projetos, Programas
e Portfólios do PMI.

Esteja preparado para tudo. Defina
um tempo para conhecer a sala e
quaisquer nuances específicas, como
falta de cadeiras ou requisitos técnicos. Memorize
seus pontos principais e maiores impactos para
que não precise lê-los. Isso demonstrará aos seus
clientes e à sua equipe que você tem mais do que
um conhecimento “por escrito” do trabalho a ser
executado. E para deixar as pessoas à vontade no
início da reunião de lançamento, reserve alguns
minutos para que se apresentem: quem são, que
papel têm, quanta experiência têm e um detalhe
pessoal interessante. Por fim, responda às pessoas
pelo nome quando fizerem perguntas: isso causará
uma grande impressão”.
— Sonia Montalvo-Johnson, PMP, gerente sênior de
projetos, Alipro LLC, Peoria, Illinois, EUA

OUÇA OS LÍDERES
Idealmente, o patrocinador e um
executivo de alto nível com poder
e liderança devem explicar como o
projeto se alinha aos objetivos estratégicos. O líder
do projeto deve falar sobre objetivos, escopo e
um plano de alto nível para que todos entendam
as fases e as principais entregas. Você também
deve abordar a governança: Por que as principais
partes interessadas definidas são necessárias para
o sucesso do projeto? Certifique-se de que as
pessoas compreendam a importância de manter a
comunicação com essas partes interessadas para
sustentar o interesse delas, do início ao fim”.
— Giovanna Paola Galván Calzada, PMP, gerente de
programas, PepsiCo, Cidade do México, México

CULTIVAR A COLABORAÇÃO
Eu vejo o pontapé inicial como uma
oportunidade crítica para plantar as
sementes da cultura do projeto que você
espera criar. Peço a todos que venham com uma
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lição aprendida de projetos anteriores que possa
ser útil para o projeto atual. Também peço que a
equipe projete um 'logotipo' de projeto que enfoque
os benef ícios, e não as saídas do projeto. Também
escrevemos o que gostaríamos que as manchetes
dos jornais dissessem de marcos importantes,
incluindo de três a seis meses após a entrega do
projeto. É divertido, envolvente e eficaz”.
— Gina Davidovic, PMP, PgMP, diretora do PM1World,
Brisbane, Austrália

POSSIBILITAR A MUDANÇA
Pense no pontapé inicial mais como
a última atividade no ciclo de vida
de desenvolvimento de negócios do
que a primeira coisa no projeto que acabou de
ter seu termo de abertura estabelecido. A coisa
mais importante é a entrega feita pelo pessoal do
desenvolvimento de negócios ou de outros que
iniciaram o projeto. Eles detêm um conhecimento
precioso das várias partes interessadas, e são
capazes de entregar relacionamentos, em vez de
apenas papelada. Certifique-se de que isso aconteça“

Bases desmoronando
Estas são as cinco razões mais comuns citadas
pelas organizações sobre a falha de projetos:
39% Mudança nas prioridades da
organização
37% Mudança nos objetivos do
projeto
35% Reunião imprecisa de
requisitos
29% Visão ou objetivo inadequado
para a meta do projeto
29% Comunicação inadequada/
deficiente
29% As oportunidades e riscos
não foram definidos
Fonte:Pulse of the Profession®, PMI, 2018

— Saadi Adra, PhD, PMP, PgMP, PfMP, CEO, Advisors,
Beirute, Líbano

MANTÊ-LOS SINCEROS

THINKSTOCK

APRESENTE A VISÃO
Você precisa ter certeza de que a visão e
o propósito estejam claros no coração e
na mente de todos. O gerente de projeto
deve garantir que todos estejam envolvidos com o
motivo pelo qual o projeto é necessário e como ele
beneficiará a organização. Se seus colegas de equipe
não acreditarem na ideia, você terá problemas ao
longo do caminho. Gosto de lidar com pontapés
iniciais como um empreendedor que está apresentando sua ideia para um investidor: Venda o projeto
para seus colegas de equipe. Mostre como eles e a
organização podem se beneficiar do projeto”.
— Ajan Paul, CAPM, gerente associado, técnico, ITC Ltd.,
Querala, Índia

Um bom começo deve ser envolver e
engajar as pessoas mais relevantes para
o projeto. Embora você esteja tentando
desenvolver relacionamentos fortes, também está
tentando estabelecer uma cultura de transparência.
Portanto, não tenha medo de fazer perguntas
dif íceis durante o pontapé inicial: elas são
necessárias para explorar riscos e discutir táticas
de mitigação. E não deixe ninguém forçar agendas
pessoais. Um bom começo dá o tom de como o
feedback será dado e recebido em todo o projeto.
Que seja baseado em franqueza e sinceridade”.
— Aly-Terese Wilson, PMP, consultora em gerenciamento
de projetos, gerente assistente, HH Wilson and Co. Ltd., St.
George's, Granada
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Vozes

P&R DE CARREIRA

Quer dizer que
você quer o
emprego do
seu chefe
Também: As sete práticas de um profissional de projeto de sucesso.
De Lindsay Scott

A

cho que estou pronto para ser
promovido a gerente de EGP,
mas meu chefe não vai sair tão
cedo. O que devo fazer?
Há uma resposta óbvia: pode
ser o momento de considerar procurar uma nova
posição em outra organização. Antes de fazer isso,
no entanto, considere duas questões.
Primeira: outras oportunidades em potencial
no escritório de gerenciamento de projetos
(EGP) surgirão na empresa em um futuro
próximo? Com as organizações assumindo
mais projetos e lançando EGPs em nível de
portfólio ou empresa, você tem certeza de
que suas habilidades não serão necessárias
em outros lugares da organização em
breve? Segunda: Você conversou com
seu gerente atual sobre suas metas
de carreira? Esses tipos de conversas
são bem recebidas pelos gerentes.
Pode haver outras oportunidades para você se seu
gerente souber que está disposto a progredir e
enfrentar novos desafios. Nesse estágio, a conversa
precisa ser apenas sobre explorar as mudanças que
poderiam beneficiar você e a organização. Mas
esteja preparado para transmitir claramente por
que você acredita que está pronto para um cargo de
gerente. Isso permitirá que seu gerente possa ajudar
você de forma mais eficaz.
Um conselho: não fique frustrado neste estágio.
Veja a conversa como uma oportunidade de explorar
possibilidades e reunir informações sobre o que é
possível se você permanecesse na organização. Não
tome decisões precipitadas se a conversa não for tão
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positiva quanto gostaria. Marque outro horário para
conversar novamente com seu gerente depois que
ele ou ela tiver tempo para pensar. Muitas vezes não
podemos ver oportunidades potenciais disponíveis
para nós porque não temos uma visão do quadro
maior. Coloque as coisas para funcionar e veja aonde
o processo levará você.

Você tem recrutado profissionais de projetos
há um bom tempo. Quais são os fatores que
normalmente geram carreiras de destaque?
Tanto no recrutamento quanto no
desenvolvimento de carreiras, vejo vários pontos
em comum entre pessoas que se destacam em
suas carreiras de gerenciamento de projetos. Aqui
estão sete coisas que observei:
■ Elas têm um plano de carreira. Podem não cumpri-lo completamente durante a carreira, mas
têm um plano básico que as ajuda a navegar.
■ Elas sabem o que está acontecendo no quadro
maior: as tendências de negócios, a direção
das indústrias que lhes interessam, os últimos
desenvolvimentos em gerenciamento de projetos e mudanças nos regulamentos. E sabem
como todas essas coisas afetam suas carreiras.
Elas trabalham para seus pontos fortes, mas
também reconhecem as lacunas que podem ter.
Reconhecem que a falta de habilidade é uma
oportunidade para melhorar.
■ Elas estão no controle de seu próprio
desenvolvimento. Não esperam ser informadas
sobre qual desenvolvimento seguir nem
se contentam com opções limitadas de
desenvolvimento exigidas por suas organizações
atuais. Sabem como estar prontas para o
mercado quando chega a hora certa de mudar.
■ Elas desenvolvem e mantêm uma rede
produtiva, reconhecendo que muitas vezes é
necessário dar e receber para que a rede forneça
valor quando chega a hora certa.
■ Elas estão conscientes de que a liderança e a
equipe do trabalho precisam de prática constante. Trabalham para melhorar suas habilidades
interpessoais através do desenvolvimento formal,
aprendendo com os outros e tentativa e erro.
■ Elas reconhecem que têm experiência, habilidades e insights para compartilhar com os outros.
Buscam oportunidades para treinar ou orientar
retribuir com algo à profissão.
■ Elas são capazes de atingir o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Sabem que o trabalho pode ficar
difícil e estressante, e o essencial é ser mental e fisi-

camente capaz de fazer o trabalho a longo prazo.
Quando combinadas, todas essas qualidades se
traduzem em sucesso na carreira.
Ganhei recentemente minha certificação de
Project Management Professional (PMP®)
e estou planejando os próximos passos no
meu desenvolvimento profissional. O que
você recomenda?
Em vez de pensar sobre o que vem a seguir em
termos de desenvolvimento, pense em seus
objetivos de carreira em gerenciamento de projetos.
As opções de treinamento adicional dependerão
delas, juntamente com o setor ou domínio
específico em que você trabalha. Há uma série
de certificações do PMI que você pode obter. O
PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®), por
exemplo, é particularmente popular no momento
para os gerentes de projeto que trabalham em TI.
A certificação PMI Risk Management Professional
(PMI-RMP)® é uma boa opção para aqueles que
gerenciam projetos maiores e mais arriscados.
Mas é sempre uma boa ideia recorrer à
comunidade global de profissionais de projeto para
orientação. Comece a ler postagens no blog e outros
conteúdos do ProjectManagement.com: registre-se
para receber o boletim eletrônico e acompanhar o
que as pessoas estão falando. E certifique-se de se
tornar um membro do grupo do PMI no LinkedIn,
intitulado “PMI Project, Program and Portfolio
Management: #1 group for career advancement”
(“Gerenciamento de projetos, programas e portfólios
do PMI: grupo número 1 para avançar na carreira”),
para se unir a quase um quarto de milhão de pessoas
trocando ideias sobre desenvolvimento de carreira.
Por fim, também sugiro que você pense sobre seus
objetivos de carreira observando o PMI Talent
Triangle®: considere suas opções de gerenciamento
de negócios e desenvolvimento de liderança. PM

Em vez de pensar
sobre o que
vem a seguir
em termos de
desenvolvimento,
pense em seus
objetivos de
carreira em
gerenciamento de
projetos.

Lindsay Scott é diretora de recrutamento para
gerenciamento de projetos e programas da Arras
People, Londres, Inglaterra.
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ASSUMA A LIDERANÇA

Falar a
língua deles

Os líderes do projeto devem preencher a lacuna
entre o diretor de informação e a equipe de entrega.
De Marat Oyvetsky, PMP

O
a informação
precisa ser
compactada
e ao mesmo
tempo passar
a imagem
completa.
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gerenciamento de projetos tradicional está preocupado com custo,
cronograma e escopo. Ao se comunicar com diretores de informação,
no entanto, o foco pode mudar
drasticamente para preocupações mais estratégicas.
Líderes de projeto experientes sabem como superar as
preocupações tradicionais de gerenciamento de projetos para fornecer valor aos executivos de nível de diretoria. Na minha experiência, há principalmente duas
maneiras pelas quais podem se diferenciar: Domine a
arte da brevidade e vincule sempre os projetos de TI
aos objetivos de longo prazo da empresa.
Faça menos mais vezes
A comunicação de projeto tradicional geralmente
envolve notas, relatórios de status e planos de projeto.
Essas ferramentas são essenciais para os gerentes de
projeto comunicarem status, saúde, cronograma, problemas/riscos e atualizações de projetos. No entanto,
ao trabalhar com o escritório do diretor de informação,
a comunicação precisa ser mais estrita: a informação
precisa ser compactada e ao mesmo tempo passar a
imagem completa. Precisa ser entregue em um formato
concentrado que seja eficiente para o executivo técnico.
Se projetados corretamente, os scorecards do projeto podem fornecer aos diretores de informação a
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quantidade certa de informações para fornecer uma
atualização efetiva sobre o projeto, sem sobrecarregá-los com detalhes desnecessários. O scorecard
precisa ser apresentado em um formato padrão de
uma página que seja fácil de revisar e atualizar semanalmente. Deve conter as seguintes informações:
1. Nome do projeto
2. Cronograma de marcos
(linha de base/atual/conclusão)
3. Resultados e compromissos
4. Questões/riscos
5. Orçamento
Esse tipo de apresentação pode fornecer aos
diretores de informação atualizações de projetos vitais,
sem se aprofundar em planos de projetos de grande
escala ou relatórios de status de várias páginas.
Desenhe um mapa
Toda grande jornada requer um mapa. A transformação digital de uma empresa não é exceção, no
entanto, muitas empresas não conseguem vincular suas iniciativas de negócios de longo prazo a
projetos e metas de TI. Isso cria uma desconexão
dentro do negócio: Um diretor de informação
pode estar em uma jornada para um destino digital
estratégico, enquanto projetos de TI específicos
podem estar caminhando para um lugar diferente.
Para evitar isso, os líderes de projeto devem trabalhar
com os diretores de informação para mapear as iniciativas de negócios e os projetos de TI da empresa, criando
links entre os dois. Este exercício realiza duas coisas.
1. Fornece aos executivos cronogramas para
atingir as iniciativas estratégicas de negócios
de uma empresa com base nos projetos de TI
que a empresa está concluindo.
2. Permite que os executivos comuniquem os cronogramas da empresa sobre suas iniciativas e
metas de negócios para o restante da empresa, e
estabeleçam expectativas em toda a empresa.
À medida que mais empresas embarcam em
transformações digitais, mais diretores de informação
estão percebendo que seus negócios têm uma relação
simbiótica com a liderança do projeto. Ao aprimorar
a comunicação entre os executivos de diretoria e
os líderes de projeto, e elaborar o roteiro adequado
para vincular os negócios à TI, os líderes de projeto
podem ser líderes estratégicos que impulsionam a
transformação digital por toda a organização. PM

Marat Oyvetsky, PMP, é diretor de programas da
Evotek, San Diego, Califórnia, EUA.
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Fazendo acontecer

O GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM AÇÃO

A forma errada

Evite esses erros administrativos comuns e colha os benefícios do projeto.
By Rose Hemlock, PMP

O

s gerentes de projetos buscam
treinamento e certificações para
que sejam imersos em práticas
bem estabelecidas, anunciadas
como padrão ouro. No entanto,
muitas vezes ficam surpresos ao descobrir que alguns
projetos acabam tendo muito sucesso, enquanto outros
produzem apenas resultados medianos.
Por que há tanta variação nos resultados de projetos?
A resposta curta é: habilidades interpessoais. Ter um
gerente de projeto que sabe inspirar os outros é o fator
mais importante de qualquer projeto. Embora não haja
uma maneira de gerenciar efetivamente as pessoas,
algumas abordagens são piores que outras.
Aqui estão três maneiras comuns que o
gerenciamento de pessoas ineficiente pode impedir
um projeto, e três maneiras de fazer melhor.
1. Gerenciamento de gaivota Nada de bom pode
acontecer quando os gerentes voam sobre a equipe,
recebem feedback negativo de tudo e vão embora. Já vi
vários gerentes adotarem essa abordagem, especialmente
aqueles que estão tentando se ajustar a uma posição
de nível mais alto, onde não há tempo para lidar com a
quantidade esmagadora de tarefas. Em vez de ter uma
comunicação produtiva com os membros da equipe para
identificar e resolver os desafios de um projeto, esse tipo
de gerente presume que consegue identificar facilmente
todos os problemas e corrigi-los apenas indicando-os.
Solução: Não há nada que substitua o tempo gasto
com uma equipe. Faça perguntas sensatas e esteja
aberto a respostas que possam desafiar sua avaliação
inicial. Crie confiança e credibilidade, ajudando os
membros da equipe de maneiras que agreguem valor
a partir de sua perspectiva, não apenas da sua.
Continua na próxima página
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Fazendo acontecer

Continuação da página anterior

Mesmo
quando
há muitos
problemas,
concentrar-se
em todos eles
de uma só vez
sobrecarrega
a equipe.

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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2. Gerenciamento “confio, mas verifico”: Os gerentes
que alegam confiar na equipe, mas exigem documentação detalhada ou relatórios de status muito frequentes,
reduzem as oportunidades de aumentar a confiança
da equipe. Eles podem até terem previsto as principais
decisões técnicas que a equipe tomou. Embora esse
tipo de gerenciamento possa parecer dar mais clareza
à equipe ou melhorar suas decisões, realmente faz o
oposto. Com o tempo, os membros da equipe deixarão
de pensar coletivamente sobre a solução de problemas,
porque estão condicionados a acreditar que o gerente
tomará as decisões. Os membros da equipe começarão
a se sentir microgerenciados e desengajados, porque o
gerente retirou os três principais ingredientes da motivação: propósito, domínio e autonomia.
Solução: os gerentes de projeto devem se concentrar no resultado e não no processo nem na documentação. Por exemplo, em projetos de software,
confie nas demonstrações da equipe, em vez de apenas
apresentações e relatórios de status, para acompanhar
seu progresso. E peça uma demonstração pessoal do
software se for necessário um feedback mais estrito.
3. Gerenciamento Chicken Little: Os gerentes
que se comportam regularmente como se o céu
estivesse caindo acabam esgotando tanto suas
equipes quanto as partes interessadas. Os membros
da equipe perderão o engajamento se os gerentes
agirem como se algo estivesse sempre errado, não
importa o que a equipe faça para melhorar. Mesmo
quando há muitos problemas, concentrar-se em
todos eles de uma só vez sobrecarrega a equipe.
Solução: Ajude a equipe a se concentrar na resolução de apenas um ou dois desafios por vez e incentive
o uso de retrospectivas para que a equipe tenha sua
própria estrutura para decidir quais problemas resolver primeiro. Expresse gratidão à equipe e ajude os
membros a agradecerem uns aos outros.
Ter um gerente que compreenda claramente
como essas três armadilhas potenciais podem
danificar uma equipe é essencial. Mais importante,
ter uma compreensão de como corrigir esses
problemas antes que eles se transformem em algo
maior pode ser um grande passo para alcançar o
sucesso do gerenciamento de projetos. PM
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Rose Hemlock, PMP, é diretora de coaching
de ágil na WWT Asynchrony Labs, St. Louis,
Missouri, EUA.

Não aceite
imitações
Muitos trabalhos parecem ser de
gerenciamento de projetos, mas não são.
Precisamos insistir em
saber a realidade.
De Anju Aggarwal, PMP

I

npendentemente do seu nível de
experiência em gerenciamento de projetos,
você provavelmente leu vários artigos
que definem a função de um gerente de
projeto. Mas também vale a pena parar
para pensar sobre o que um gerente de projeto
não é. À medida que as responsabilidades do papel
cresceram ao longo das décadas, o significado
real do papel do gerente de projetos pode ter se
diluído. Aqui estão alguns papéis que, por si só, não
constituem gerenciamento de projetos.
Recebedor de ordensSe você acha que seu
trabalho é simplesmente receber ordens do cliente
ou da alta gerência e executá-las, você não é um
gerente de projetos. Os gerentes de projetos abordam proativamente os riscos do projeto, internos
e externos, em vez de esperar que alguém os
identifique e forneçam um plano para gerenciá-los. Os gerentes de projeto também fornecem
valor ao recusar quando um cliente faz um pedido
fora do escopo. Se você aceitar imediatamente as
alterações do escopo propostas em vez de passar
pelo processo de gerenciamento de mudanças do
escopo, não estará praticando o gerenciamento de
projetos genuíno.
Coordenador de tarefas — Essa pessoa
desempenha funções como marcar reuniões, criar
relatórios de status, responder a e-mails e enviar
relatórios semanais para os clientes. Embora muitos anúncios de emprego se refiram a isso como
um gerente de projeto, esses deveres descrevem
mais adequadamente um assistente de projeto ou
coordenador de projeto.
Desenvolvedor/programador — Na maioria
dos casos, gerenciar um projeto não deixa tempo
suficiente para que alguém também desenvolva
software. Isso é especialmente verdadeiro em
projetos grandes e complexos; se um gerente de
projeto dedicar tempo à programação, ele ou ela
pode não perceber problemas de grande porte que

O

GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM AÇÃO
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ameacem todo o projeto. Se, como eu,
você já foi um técnico, talvez tenha que
se lembrar de deixar essas tarefas de desenvolvimento para os membros de sua equipe.
Guru dos documentos — Alguns candidatos
a gerentes de projeto adoram criar documentos
específicos para o projeto, e-mails, quadros de
tarefas e notas de reuniões, mas não sabem muito
sobre o projeto além desses documentos. Gerentes
de projetos reais entendem a visão e o progresso
do projeto. Eles saem de trás de sua mesa, participam de reuniões e apresentações e ouvem e fazem
coaching ativamente. Eles passam mais tempo com
os membros da equipe do que com documentos.
Um caminho melhor
Talvez você tenha conseguido se intitular gerente
de projetos enquanto preenche esses outros papéis.
Então, que mal há nisso?
O perigo é você ser atribuído a um projeto complexo
que requer habilidades que deveria ter, mas não tem,
ou um gerente de projeto real pode ser contratado e
produzir resultados muito superiores aos seus. Além
disso, os candidatos a gerentes de projeto correm o risco
de serem substituídos por um coordenador, criador de
documentos ou desenvolvedor melhor ou mais barato.
Então, como os profissionais de projeto podem
garantir que estão atuando de forma verdadeira e
não executando papéis menores? Três maneiras:
1. Entenda completamente o papel do gerente de
projetos. Aprender no trabalho com gerentes
de projetos profissionais é a maneira mais fácil
de obter conhecimento. Mas certifique-se de
também passar tempo lendo regularmente artigos de gerenciamento de projetos e aprendendo
sobre novos desenvolvimentos na profissão.

2. Tente aplicar o que você aprendeu em seus
projetos. Lembre-se: não existe gerenciamento
de projetos de tamanho único; você terá que
adaptá-lo à sua organização e projeto.
3. Compartilhe seu conhecimento de gerenciamento
de projetos com colegas, gerentes seniores e outras
partes interessadas para que possam entender
o valor e, em seguida, levar esse conhecimento
a outras pessoas. Eles podem não concordar de
antemão, mas se você mostrar consistentemente
resultados quantificáveis, poderá ver por fim suas
práticas escolhidas pelos membros de sua equipe,
colegas e até gerentes seniores.
Vamos nos comprometer a sermos gerentes de projeto
com seu verdadeiro significado, alguém que incorpora
o verdadeiro potencial do papel. Ao fazer isso, podemos
mostrar o respeito pleno à profissão. PM

O perigo é (...)
um gerente
de projeto
real pode ser
contratado
e produzir
resultados
muito
superiores aos
seus.

Anju Aggarwal, PMP, é gerente de projetos da
John Snow Labs, Nova Deli, Índia.
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David Taylor, Virgin StartUp,
Londres, Inglaterra

Startups
com recursos
limitados
não têm
como fazer o
gerenciamento
de projetos.
Então, as
incubadoras de
empresas estão
dando uma
mãozinha.
DE SARAH FISTER GALE
RETRATOS DE JON ENOCH

As histórias
de sucesso
de startups
são
lendárias.
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nosa, tentando fazer tudo de uma vez. “Eles precisam
de alguém para ajudar a entender como e por que
precisam criar planos e estabelecer metas”.
Boye Ademola, associado em Lagos, Nigéria, líder
em transformação digital na KPMG e mentor de
startups, concorda. “Sem os fundamentos do gerenciamento de projetos, a chance de entregar resultados
tangíveis é pequena”.
No entanto, os aspirantes a líderes empresariais geralmente não
têm ideia de por que o
gerenciamento de projetos é importante ou
como integrá-lo. É aqui
que as organizações de
incubadoras de startups
com pessoal qualificado
— David Taylor
em gerenciamento de
projetos podem ajudar. Embora forneçam conselhos estratégicos, oportunidades de rede de relacionamentos e de mentoria, muitas incubadoras e
aceleradoras de negócios também integram treinamento e orientação de gerenciamento de projetos.
Na incubadora interna do Boston Children's Hospital,
em Boston, Massachusetts, EUA, os gerentes de projeto
fazem parte de equipes personalizadas que a organização
convoca para desenvolver ideias inovadoras dos médicos

“Sem dúvida
nenhuma,
as startups
precisam de
habilidades de
gerenciamento
de projetos para
decolar”.

ISTOCKPHOTO

Visões do fundador da Amazon,
Jeff Bezos, vendendo livros na sua
garagem, ou de Jack Ma juntando
dinheiro para lançar o Alibaba, inspiram empreendedores iniciantes em todo
o mundo. E também atraem capitalistas de
risco (CRs): Em 2017, o financiamento para
as empresas apoiadas por CRs cresceu 50%
em relação a 2016, atingindo USD 164,4 bilhões.
Mas, apesar de todas as lendárias histórias
de sucesso e capital semente, as startups são uma
aposta arriscada. Mais de 50% de todas as startups
dos EUA fracassaram em cinco anos, de acordo com
os dados de 2017 do Statistic Brain Research Institute.
A alta taxa de insucesso, mesmo entre empresas com
forte apoio de investidores experientes, que analisaram a ideia e a equipe, sugere que alguns empreendedores não têm ferramentas essenciais para ajudá-los a
passar de uma grande ideia a uma próspera empresa.
Nenhuma ferramenta é mais importante do que o
gerenciamento de projetos, disse David Taylor, mentor da incubadora de empresas Virgin StartUp, em
Londres, Inglaterra. Ele também é cultivador chefe
da Grow in London, uma incubadora de empresas
de marketing. “Sem dúvida nenhuma, as startups
precisam de habilidades de gerenciamento de projetos para decolar”, disse ele. Empreendedores estão
frequentemente correndo a uma velocidade vertigi-
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“As startups nunca têm
recursos suficientes
para contratar seus
próprios especialistas
em gerenciamento de
projetos, então, precisam de
treinamento sobre como fazer
sozinhos”.
— Brad Burke, Networked Insights, Chicago, Illinois, USA

Escritórios da
incubadora de
startup digital 1871,
Chicago, Illinois, EUA

em produtos e serviços viáveis. Por exemplo, para apoiar
a entrega de um projeto de software para melhorar
os processos de triagem em prontos-socorros (PS), o
hospital uniu a equipe de PS com os desenvolvedores de
software, um designer visual, um analista de negócios e
um gerente de projetos. Até mesmo a Creative Artists
Agency (CAA), que ajuda artistas e atletas a gerenciarem
suas carreiras, está construindo uma incubadora
com as habilidades de gerenciamento de projetos em
mente. Em outubro, a CAA anunciou que lançaria um
“estúdio startup”, chamado Creative Labs, em Vancouver,
Colúmbia Britânica, Canadá. Uma das principais razões
para escolher Vancouver? A riqueza de talentos de
gerenciamento de projetos da cidade, disse o co-fundador
do novo laboratório.
“As startups nunca têm recursos suficientes para
contratar seus próprios especialistas em gerenciamento de projetos, então, os fundadores geralmente
precisam de treinamento sobre como fazê-lo”, disse
Brad Burke, diretor de tecnologia da agência de
marketing Networked Insights e ex-mentor da incubadora de startups digitais 1871, Chicago, Illinois, EUA.
Em 1871, Brad passou dois anos trabalhando
com empreendedores que haviam conseguido
investidores-anjo para suas startups. Ele
percebeu que muitas organizações trabalhavam
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como máquinas bem lubrificadas quando os
co-fundadores estavam trabalhando em um único
projeto. Mas se as coisas ficassem um pouco mais
complexas, saíam do controle. “Depois de ter várias
equipes com interdependências, você precisa, pelo
menos, de habilidades básicas de gerenciamento de
projetos para sobreviver”, disse ele.
No mundo das startups, uma grande parte da
sobrevivência depende da manutenção do interesse
dos investidores. Os investidores querem ver resultados e o gerenciamento de projetos ajuda a entregá-los.
“Fornecer às startups orientações para o gerenciamento de projetos cria um nível de responsabilidade e
facilita a demonstração do ROI”, disse David.

A VISÃO DE FORA
Muitos mentores de startups concordam que o
gerenciamento de projetos é vital para colocar
as empresas em funcionamento. Mas isso não
significa que todos tenham a mesma abordagem
para transmitir conhecimentos e habilidades de
gerenciamento de projetos.
Boye se concentra em ajudar os proprietários
de startups a olharem para além do produto, até a
comunidade de negócios.
“Eles geralmente têm pouca experiência em negócios

Fundação em
primeiro lugar

O objetivo dos mentores nas aceleradoras de
tecnologia: certifique-se de que as startups adotem o
valor da disciplina básica de gerenciamento de projetos.

A

ou a compreensão dos recursos de que precisam para
chegar ao mercado”, disse ele. Boye os ajuda a construir
um roteiro e definir as pessoas e o capital necessários
para concluir essa jornada. Ele também os incentiva a
se conectar com clientes e outras partes interessadas
para obter feedback sobre seus produtos. “Uma vez
capacitados com esse conhecimento, são capazes de
tomar melhores decisões”, disse ele.
Para Brad, trata-se de mostrar em vez de dizer. Ele
acha que os empreendedores estão tão focados em
concluir a etapa seguinte que têm pouca paciência para
discutir o processo. Então ele facilita a interação com eles.
“Eu não digo: você precisa de gerenciamento de projetos.
Eu pergunto: quem está gerenciando o projeto?”, disse ele.
O objetivo dele é ajudar startups iniciantes a
pensarem sobre onde os riscos podem surgir dentro
de sua estratégia. Especialmente se perceberem que
ninguém é responsável claramente por tarefas críticas, eles reconhecerão a necessidade de práticas de
gerenciamento de projetos, como o estabelecimento
de marcos para as equipes de projeto e os principais
indicadores chave de desempenho (KPIs).
Brad constatou uma dificuldade comum que cria a
oportunidade de mostrar o poder do gerenciamento
de projetos: quando as startups contratam equipes
de desenvolvimento no exterior para concluir um

maior preocupação de Joe Maruschak
como mentor de startups é “forçar o uso de
ferramentas“: quando as pessoas confundem
gerenciamento de projetos com ferramentas de
software. Elas veem o gerenciamento de projetos
como uma tarefa orientada por software e gerenciam
de acordo com as ferramentas e não com o resultado
desejado. Mas para Joe, diretor de startup e diretor
executivo da Regional Accelerator & Innovation
Network (RAIN) Eugene, em Eugene, Oregon, EUA, o
gerenciamento de projetos trata de disciplina.
“Se você não pode priorizar tarefas, ferramentas
bacanas em rede não adicionam valor”.
Ele acredita firmemente que todas as
startups que passarem pela RAIN devem ser
treinadas na arte de rastrear os principais
indicadores de desempenho, mantendo as
partes interessadas a par do progresso e
tomando boas decisões. A tecnologia que uma
organização usa em última análise é muito
menos importante do que essas habilidades.
O mesmo vale para técnicas ágeis específicas,
como scrum ou reuniões em pé diárias, disse
Brad Burke, ex-mentor da incubadora de startups
digitais 1871, Chicago, Illinois, EUA. “Se suas atividades não estiverem integradas nos objetivos de
negócios mais amplos, até mesmo o ágil falha”.
Em vez disso, a maioria dos mentores nas
incubadoras e aceleradoras de startups se
concentra nos princípios básicos: por que o
gerenciamento de projetos agrega valor e
como integrá-los ao processo de negócios.
Em seguida, eles permitem que as empresas
escolham o método ou ferramenta que
funcione melhor para eles.
“O bom é que o gerenciamento de projetos
é escalável”, disse Joe. No começo, pode ser tão
simples como priorizar tarefas e dividir grandes
— Brad Burke
objetivos em partes viáveis. À medida que o
negócio cresce, as práticas de gerenciamento de
projetos podem se tornar mais sofisticadas.
O que mais importa é disciplina. Se uma organização
incipiente tiver isso, tenderá a escolher abordagens e
ferramentas de gerenciamento de projetos que melhor
atendam às suas necessidades, sejam ágeis, preditivas
(cascata) ou híbridas, disse Joe. “Depois de gerenciar alguns
projetos como equipe, você descobrirá o que funciona”.

“Se suas
atividades
não
estiverem
integradas
nos
objetivos
de
negócios
mais
amplos,
até mesmo
o ágil
falha”.
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“Uma
abordagem de
gerenciamento
de projetos
permite [às
startups]
capturar,
quantificar e
priorizar as
tarefas do
projeto”.
— Joe Maruschak, RAIN
Eugene, Eugene, Oregon, USA
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projeto no caminho crítico da empresa, para gerar
receita ou colocar um produto no mercado.
“Eles veem essa solução como injetar dinheiro
em um problema para que desapareça”, disse Brad.
Mas quando eles deixam o fornecedor definir o
prazo e também definem parâmetros para relatar
o progresso e determinar se as metas são atingidas,
as coisas rapidamente saem dos trilhos. “Você não
pode deixar a pessoa a quem você está pagando
dizer quando o projeto deve ser realizado”, disse ele.
Uma vez que reconhecem o problema com este
modelo, Brad lhes apresenta as práticas básicas de
gerenciamento de projetos, como configurar um sistema de tíquetes para a equipe de desenvolvimento,
para que saibam quais tarefas priorizar e estabelecer
reuniões diárias que incluam equipes estrangeiras
para acompanhar o progresso. “Ao final, eles constatam como essas etapas extras os liberam para se
concentrar em outras coisas”, disse Brad.
David adota uma abordagem semelhante na Grow
in London. Ele acha que a maioria dos empreendedores
odeia o jargão corporativo, então usa termos coloquiais
para discutir práticas de gerenciamento de projetos que
enfocam as necessidades específicas da empresa e onde
um plano pode ter lacunas. Por exemplo, ele orientou
recentemente uma startup de fintech que passou meses
construindo um protótipo sem obter feedback do cliente.
David ajudou os fundadores a verem como o feedback
sobre o protótipo os ajudaria a aprimorar o produto antes
de chegar ao mercado. Ele então os ajudou a elaborar um
plano para conversar com 100 clientes em potencial.
O feedback ajudou-os a ajustar a tecnologia e
expandir sua rede de potenciais compradores. Desde
então, integraram os ciclos de feedback ao processo
de gerenciamento de projetos, disse ele. “A maioria
das startups aprende mais fazendo do que lendo”.

RASTREAR TUDO
Outras incubadoras de empresas tratam as técnicas e
estratégias de gerenciamento de projetos como parte
formal dos programas de treinamento. A Regional
Accelerator & Innovation Network (RAIN) é uma
iniciativa apoiada pelo governo para aumentar as
startups de tecnologia em todo o estado americano
do Oregon. Sua aceleradora afiliada na cidade de
Eugene oferece treinamento imersivo e programas de
orientação para empresas em estágio inicial de crescimento. “O gerenciamento de projetos vem através
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“Fornecer
às startups
orientações para
o gerenciamento
de projetos cria
um nível de
responsabilidade
e facilita a
demonstração do
ROI”.
— David Taylor

Precisa-se
de dinheiro
Antes de startups poderem fazer grandes projetos saírem
do chão, precisam de uma injeção de capital de risco.
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USD 164,4
bilhões

Financiamento Global para empresas
apoiadas pelo capital de risco em 2017

50%

Aumento do financiamento global
de capital de risco em relação a 2016

USD 71,9
bilhões

Valor investido em empresas apoiadas
por capital de risco nos EUA em 2017

USD 70,8
bilhões

Financiamento com capital de risco na Ásia em 2017,
um aumento em relação aos USD 32,7 bilhões em 2016

117%

Aumento do financiamento de capital de risco
para empresas asiáticas entre 2016 e 2017

22

Número de organizações
“unicórnio” (empresas
privadas que atingiram USD 1
bilhão em valor de mercado),
criadas nos EUA em 2017

Fonte: Relatório da MoneyTree, quarto trimestre de 2017, CB Insights e PwC, 2017
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“No passado, eu me limitava a marcar uns pontos com uma
maneira diferente de fazer as coisas”. Mas depois de passar pela
aceleradora, percebi que precisávamos de um sistema melhor”.
— Brett Bernstein, Gatsby, Los Angeles, Califórnia, EUA
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É quando as “sacadas” acontecem, disse ele. Seja para
ver quanto tempo passaram em reuniões ou como priorizaram as ligações de vendas, eles começam a perceber
que nem todas as atividades geram o mesmo valor. “Eles
precisam aprender que o tempo é o único recurso que
sempre terão, e não podem desperdiçá-lo”, disse Joe.
O próximo passo para os participantes do programa
RAIN é colocar as tarefas em intervalos com base nos
resultados esperados, priorizar os que geram valor e
começar a criar planos para atingir as metas estratégicas.
“Trata-se de dividir o grande quadro em pequenas partes e depois executá-las”, disse ele. “Essa é a
disciplina de gerenciamento de projetos”.

RESPONSABILIZAÇÃO ORIENTADA A DADOS
Derek Schloss viu sua empresa se beneficiar do
rastreamento e priorização de tarefas. Co-fundador
e CEO da Cowbucker, que fabrica e vende chapéus,
Schloss passou pelo programa de 16 semanas da
RAIN, no ano passado. O mantra “rastrear tudo”
foi impresso em sua mente, e mudou a forma como
ele administra sua empresa, disse ele. “Os KPIs nos
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de tudo isso”, disse Joe Maruschak, diretor de startup
e diretor executivo, RAIN Eugene, Eugene.
Ele acredita que três grandes problemas enfrentados pela maioria das startups são a falta de organização, quantificação e priorização. “Uma abordagem de
gerenciamento de projetos permite capturar, quantificar e priorizar as tarefas do projeto”, disse Joe.
O programa da RAIN Eugene é construído em torno
desses objetivos. No primeiro dia, espera-se que os participantes enviem um resumo executivo descrevendo
qual é a sua ideia de negócio, por que é necessário,
como vão construir a ideia em um negócio escalável e
por que são as pessoas certas para a tarefa. “É basicamente um termo de abertura do projeto”, disse ele.
O processo força os líderes de startups a pensarem em detalhes sobre como eles irão construir seus
negócios e identificar lacunas em seus planos. A partir
daí, os instrutores da RAIN exigem que cada participante acompanhe tudo o que eles fazem, por exemplo, tempo gasto em reuniões, ligações de clientes,
desenvolvimento de produtos ou vendas. Em seguida,
vinculam cada tarefa à geração de valor de negócio.

ajudam a tomar decisões melhores e a permanecer
no caminho certo para atingir nossas metas”.
Desde a conclusão do programa RAIN, Derek organizou reuniões em pé diárias com toda a sua equipe e
construiu um painel para monitorar as atividades e os
resultados esperados. “Existem 100 pequenos projetos
que precisamos rastrear”, disse ele. Ao monitorar as
métricas rastreadas pelo painel, ele consegue avaliar
com precisão o valor do tempo gasto em atividades
diferentes, em vez de apenas seguir seu instinto.
Demonstrar uma forte disciplina de gerenciamento de projetos também pode impressionar investidores e partes interessadas que querem provas de
que uma empresa está cumprindo suas promessas,
disse Brett Bernstein, fundador e CEO da Gatsby, Los
Angeles, Califórnia, EUA. A plataforma de marketing
identifica e apresenta as empresas aos seus clientes
mais influentes com base no comportamento on-line
deles. Em julho passado, Brett foi aceito na Acceleprise, uma aceleradora em São Francisco, Califórnia,
que se concentra em startups de tecnologia de software como serviço e business-to-business.

Desde o primeiro dia, os mentores de Brett exigiram
que ele seguisse as práticas básicas de gerenciamento
de projetos. Entre elas estava a definição de metas
semanais, priorização de tarefas e identificação de
riscos. “Assumir a responsabilidade me obrigou a fazer
coisas que eu não teria tempo de fazer antes”, disse ele.
Essas práticas levaram-no a tomar uma decisão
difícil na sua equipe desde o início. Depois que Bernstein percebeu que um de seus principais membros da
equipe de desenvolvimento não estava se comunicando
nem atribuindo a responsabilização aos membros de
sua própria equipe, ele tomou a decisão de demitir o
funcionário. “No passado, eu me limitava a marcar uns
pontos com uma maneira diferente de fazer as coisas”,
disse Brett. “Mas depois de passar pela aceleradora, percebi que precisávamos de um sistema melhor”.
Desde a conclusão do programa em setembro,
Brett rastreia uma lista de KPIs, que ele usa para definir metas semanais e relatar o progresso. “Tornou-se
parte da cultura da Gatsby”, disse ele. A cada semana,
a equipe se reúne para discutir o progresso, analisar
os resultados e estabelecer novas metas. Além de
manter todo mundo focado e produtivo, isso ajudou
sua equipe a impulsionar a estratégia de negócios da
Gatsby em resposta a novos dados, disse Brett.
Ele faz questão de comunicar metas e mudanças de
estratégia aos seus investidores depois das reuniões semanais da equipe. “É uma maneira de se engajar com eles e
lembrar-lhes por que nos apoiaram”, disse ele. “Explicitar
nossas metas e resultados nos torna responsáveis”.
Para Joe, as ferramentas de gerenciamento de projetos geralmente fazem uma diferença crucial nas chances
de uma startup ter sucesso. A RAIN Eugene trabalha
especificamente com startups que têm um grande
potencial de alto crescimento. Quando essas empresas
decolam, pode ser tarde demais para começar a pensar
em como incorporar o gerenciamento de projetos, disse
ele. “Todas as empresas de rápido crescimento precisam
de gerenciamento de projetos desde o início”, disse ele.
Ele garante que cada novo contratado seja doutrinado
com a disciplina do gerenciamento de projetos desde o
primeiro dia, o que ajuda a organização a tomar melhores decisões e priorizar estrategicamente o trabalho.
“Quando você faz as pessoas pensarem em partes, elas ficam mais realistas sobre o que é possível e
como fazer as coisas”. PM

“Trata-se
de dividir o
grande quadro
em pequenas
partes e depois
executálas”. Essa é a
disciplina de
gerenciamento
de projetos”.
— Joe Maruschak
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Leitores de
velocidade
Uma equipe de projeto na China
sincronizou toda a equipe para
entregar uma livraria multiuso em
pouco tempo.

F

oi escrito um novo capítulo para as
livrarias na China. Editoras e cadeias de
lojas estão criando uma experiência de
lazer inteiramente nova, construindo
as chamadas livrarias experienciais em
cidades de todo o país. Lojas como a Alt-Life
Bookstore, inaugurada em Ningbo, China, em maio
de 2017, atraem clientes com espaços versáteis
para exposições, performances, palestras e eventos
gastronômicos, além de prateleiras cheias de livros.
“Combinando a livraria com eventos culturais e
de estilo de vida, além de um design flexível, a Alt-Life pretende trazer as pessoas de volta às livrarias”,
disse Ian Yu, diretor de design de interiores, Kokaistudios, Xangai, China. “E é uma chance de colocar
off-line os negócios on-line”.
Porém, além da flexibilidade, a equipe do projeto
que entregou a livraria de USD 2 milhões precisou
atender a outro requisito desafiador: construir bem
rápido. Os proprietários do projeto (uma editora
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chinesa e dois investidores privados) deram à equipe
da Kokaistudios apenas oito meses para projetar
e construir a loja de 2.400 metros quadrados. O
antigo estacionamento subterrâneo de bicicletas em
um shopping tinha que ser transformado a tempo
de fazer parte de um festival literário.
Diante de um cronograma comprimido, a equipe
do projeto acelerou para criar
eficiências. O plano original
Nascido
incluía uma fase de desenho
para o
padrão e inspeção do local
sucesso
entre as fases de projeto e
Outubro de 2016:
construção. No novo plano, a
Lançamento do
equipe de projeto trabalhou ao
projeto
lado do cliente e do empreiteiro
Dezembro de
de construção para conduzir
2016: Envio dos
desenhos de
a inspeção do local durante o
desenvolvimento de
início da construção. Em seguida,
design
adotou uma abordagem iterativa
Janeiro de 2017:
para concluir rapidamente as
A equipe de
alterações no local em áreas
arquitetura se
como a grande escadaria e a
desloca no local
seção de leitura para crianças.
para colaborar
estreitamente
“Se tivéssemos seguido o
com o cliente e o
cronograma do projeto e o fluxo
empreiteiro
de trabalho originais e típicos,
Fevereiro de 2017:
não teríamos concluído isso
Início da construção
a tempo”, disse Pietro Peyron,
Março de 2017: A
diretor de design de arquitetura
equipe constrói a
da Kokaistudios.
escada suspensa
Uma comunicação eficaz
Maio de 2017: A
também ajudou a equipe a
livraria Alt-Life é
cumprir o cronograma. A equipe
aberta
do projeto usou um aplicativo
de mensagens instantâneas para garantir uma troca
rápida de informações e atualizações de status. “Foi
uma dádiva e uma maldição, de certa forma. A
comunicação era ininterrupta, mas isso fazia com
que as coisas acontecessem mais rapidamente, já que
todos na equipe recebiam atualizações em tempo real”,
disse Ian.
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Passo a passo
A grande e sinuosa escadaria, suspensa no pavilhão
de vidro do térreo e na entrada principal da livraria,
abaixo, era a peça central do design geral que tinha de
induzir os clientes a continuarem se movimentando
e explorando toda a loja. Mas o cronograma apertado
do projeto significava que a equipe tinha que
desenhar e construir a escada no local.
“Houve constantes idas e vindas entre nossos
desenhos e as medições do empreiteiro”, disse Pietro.
A equipe gerou duas iterações de design. O
primeiro projeto da escadaria conduziu a uma
área de estar semelhante a um auditório, mas
o design do auditório limitou o uso do espaço.
Assim, os projetos finais da escadaria e do auditório
foram ajustados para direcionar os clientes para um
auditório que fluísse melhor em relação ao restante
das áreas da loja, e pudesse ser usado para uma
variedade de eventos, como apresentações ou lazer
do cliente.
“Como redesenhamos a escada e o auditório,
agora ficou espaço muito flexível”, disse Ian. “Ele
pode ser usado para vendas ou para as pessoas
descansarem e aproveitarem o sol que entra pelo
pavilhão de vidro, acima”.

“Se
tivéssemos
seguido o
cronograma
do projeto
e o fluxo de
trabalho
originais e
típicos, não
teríamos
concluído isso
a tempo”.
— Pietro Peyron,
Kokaistudios, Xangai, China
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O próximo nível
Pular a fase de inspeção do local economizou tempo. Mas também significou
que a equipe de design não conseguiu identificar e localizar a infraestrutura
do local, como os dutos de ar-condicionado e tubulações de água, até o
início da construção. A equipe teve que integrar e alterar a infraestrutura
desses serviços, conforme necessário, no local.
“Tivemos que trabalhar com muitas condições pré-existentes”, disse Ian.
A equipe também criou um piso inteiramente novo, o mezanino, entre
a entrada do térreo e o porão da livraria. Além de o mezanino criar mais
espaço de varejo, também contribuiu para um design mais aberto, que
gerava uma melhor circulação da movimentação de clientes por toda parte.

Menu de designer

“As diretrizes
de design
realmente
ajudaram no
cronograma”.
— Ian Yu, Kokaistudios,
Xangai, China
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Os espaços de alimentos e bebidas precisavam estar em sintonia
com as necessidades funcionais dos fornecedores e com a
estética geral do design da livraria. Para atingir esse equilíbrio,
a equipe criou diretrizes de projeto, que especificavam os tipos,
cores e dimensões dos materiais permitidos para fornecedores.
Essa abordagem meticulosa garantiu que quase todos os
estabelecimentos de terceiros apresentassem representações
artísticas de seus projetos que foram prontamente aprovadas. E
nos poucos casos em que os fornecedores precisaram ajustar os
projetos, as diretrizes ajudaram a reenviar opções que atendiam
a todos os requisitos.
“As diretrizes de design realmente ajudaram no cronograma”, disse Ian. “Embora as diretrizes tenham sido
criadas principalmente para garantir que a linguagem de
design fosse consistente em toda a loja, ela também deu um
ponto de partida claro para os fornecedores terceirizados”.

PM NETWORK ABRIL DE 2018 PMI.ORG

TALENTO EM DESTAQUE

Pietro
Peyron,

diretor de
design de
arquitetura,
Kokaistudios
Localização: Xangai, China
Experiência: 15 anos

Ajuste personalizado
Os painéis de parede e estantes de livros curvados
tinham que ser construídos como peças modulares
em uma fábrica. Inevitavelmente, haveria pequenas
discrepâncias entre os projetos e os produtos
fabricados, o que poderia impactar a instalação, mas
essas diferenças não se revelariam até a instalação.
Ian tinha um plano para esse risco. Em vez
de tentar projetar os painéis e estantes de
livros em dimensões fixas que pudessem gerar
dificuldades de instalação, ele deixou folgas de
acomodação para que o empreiteiro pudesse
cortar e manipular as peças durante a instalação,
até que se encaixassem perfeitamente. “O
empreiteiro poderia jogar com os painéis
decorativos para absorver as discrepâncias”,
disse Ian. PM

Outros projetos notáveis:
n K11 Art Mall, em Xangai,
China, concluído em 2013.
O projeto renovou o pódio
comercial de um prédio de
escritórios. Pietro atuou
como designer principal e
gerente do projeto.
Biblioteca de Direito da
Universidade de Tsinghua,
Beijing, China, concluída em
2017. Pietro atuou como
designer principal e gerente
do projeto.
n

Lição aprendida: “Trabalhar
com o cliente de maneira
mais informal pode
economizar tempo em
situações críticas, e projetar
parte do projeto em tempo
real no local pode ajudar a
criar eficiências”.

“Projetar
parte do
projeto em
tempo real
no local
pode ajudar
a criar
eficiências”.
— Pietro Peyron
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A

tática
certa
Como as equipes ágeis se movimentam
na velocidade da luz, elas precisam
redobrar a inteligência emocional.
DE KATE ROCKWOOD
ILUSTRAÇÃO DE KEVIN WHIPPLE

Em
“Equipes ágeis
definitivamente
falham quando
os líderes não
têm inteligência
emocional”.
— Syed Nazir Razik, PMI-ACP, Eli
India, Chennai, Índia

um
ambiente
ágil, as equipes de
projeto devem se
comunicar e colaborar sem perder o
ritmo. Mas com tantas reuniões rápidas e
conversas diretas, o engajamento ponderado pode se
perder no ritmo acelerado, e isso pode ser um problema. A inteligência emocional, que é a capacidade
de identificar e gerenciar as próprias emoções e as
emoções dos outros, pode estimular uma equipe ágil.
“Equipes ágeis definitivamente falham quando os
líderes não têm inteligência emocional”, disse Syed
Nazir Razik, PMI-ACP, vice-presidente associado
de mídia engajada, Eli India, Chennai, Índia. “Já vi
líderes sem inteligência emocional derrubarem projetos gigantescos e também trabalhei com equipes
nas quais todos foram além, porque tinham uma
conexão emocional com o líder”.
Num momento em que o aumento da automação
e a adoção da inteligência artificial e do aprendizado de máquina revolucionam a força de trabalho
atual, as organizações estão ansiosas para encontrar
mais líderes de projeto com talento de inteligência
emocional. Embora os CEOs concordem que a
inteligência emocional é uma das habilidades mais

64%

dos CEOs dizem que inteligência
emocional é difícil de encontrar
quando procuram por talentos.
Fonte: Pesquisa PwC de 2017
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importantes para suas organizações, 64% dizem que
é difícil encontrá-la quando procuram por talentos,
de acordo com uma pesquisa da PwC de 2017. Há
uma necessidade ainda maior de equipes de projeto
ágeis: Em meio a todos os sprints, iterações e testes,
os gerentes de projeto com inteligência emocional
sólida entendem os estados de espírito dos membros da equipe. Eles podem definir o tom certo no
momento certo e criar equipes engajadas, capazes
de entregar os produtos, disse Dev Ramcharan, PMP,
diretor do programa, TD, Toronto, Ontário, Canadá.
“O papel do gerente de projetos está mudando
completamente”, disse Dev. “Parte do nosso trabalho
agora é administrar o clima emocional de nossas
equipes”.
Esta questão foi introjetada por Dev durante
uma iniciativa de gerenciamento de mudança da
qual ele participou no ano passado. A revisão
organizacional esclareceu a confusão sobre papéis
e responsabilidades, desenvolvendo práticas
uniformes e um conjunto comum de expectativas
para todas as partes interessadas. Mas também
“desencadeou medos e muita ansiedade em torno
de como isso funcionaria e do efeito geral sobre os
projetos e a possível rotatividade de recursos como
provável consequência”, disse ele. Assim, o gerente
encarregado de supervisionar as muitas equipes
ágeis não se concentrou apenas na execução e nos
cronogramas. Ela passou um tempo com cada um
dos 20 membros da equipe para entender suas
esperanças, preocupações, ambições e habilidades.
“Ao aplicar as melhores práticas emocionalmente
inteligentes, ela conquistou a equipe, criando um
clima emocional de segurança, apoio e abertura a
novas ideias”, disse ele. “A equipe deu um grande
passo e é justo dizer que se tornou uma das equipes
de alto desempenho da divisão”.
Aqui estão três maneiras pelas quais os agilistas
podem (com o foco e a disciplina corretos) elevar
sua inteligência emocional.

Vá além das listas de tarefas
Embora mestres de scrum saibam que a comunicação frequente é
essencial em projetos ágeis, reuniões em pé diárias sobre realizações
e barreiras não necessariamente dão aos membros da equipe uma
oportunidade de expressar frustrações e sentimentos, disse Dev.
Os profissionais de projeto devem agendar e preparar avaliações de inteligência emocional, exatamente como fariam em
qualquer outra reunião, disse Dev. Existem dinâmicas de equipe
que precisam ser abordadas? A pessoa está se sentindo sobrecarregada ou pouco apoiada? Há fatores externos ao projeto
(como uma criança doente em casa ou um projeto de renovação
enlouquecedor) que o gerente de projeto deva conhecer?
Quando faz perguntas que vão além do feijão-com-arroz
da lista de tarefas, “você demonstra respeito, compaixão e
consideração, e tudo isso contribui para o gerenciamento de
projetos emocionalmente inteligente”, disse ele.

Os profissionais
de projeto
devem agendar
e preparar
avaliações de
inteligência
emocional,
exatamente
como fariam em
qualquer outra
reunião.
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Alimentar
conexões remotas

“Parte do nosso
trabalho agora
é administrar o
clima emocional de
nossas equipes”.
— Dev Ramcharan, PMP, TD,
Toronto, Ontário, Canadá
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Muitas equipes ágeis também são virtuais, com telefone e
e-mail como os principais métodos de comunicação. Isso
torna particularmente dif ícil estabelecer uma conexão emocional entre os membros da equipe, disse Syed. Para combater
a natureza fria das conversas digitais, ele se esforça para colocar as equipes no mesmo lugar para os primeiros sprints de um
projeto ágil e realiza videoconferências para que os membros
da equipe possam entender qualquer sinal não verbal.
Por exemplo, quando Syed lançou um projeto de desenvolvimento de produtos em 2016, ele levou membros das Filipinas
e da Flórida, EUA, à Índia, para ajudar a acelerar um relacionamento forte, um vínculo que valeu a pena durante a crise, disse
ele. Quando o escritório na Flórida teve que fechar durante o
furacão Irma devido a uma queda de energia, os membros da
equipe em Chennai, Índia, e Cebu, Filipinas, não hesitaram em
trabalhar horas extras para concluir as tarefas que os membros
da equipe da Flórida não conseguiriam completar.
“A equipe demonstrou um grande senso de empatia”, disse
Syed. “Eles entenderam a importância da continuidade das
operações até que nossos colegas de equipe na Flórida pudessem se estabelecer em suas famílias e voltar ao trabalho”.
Quando ferramentas baseadas em texto são a única opção
para equipes ágeis distribuídas, até mesmo os menores sinais
podem ajudar a construir conexões emocionais, disse Anca
Penghis, PMP, gerente de projeto da IN Business Solutions,
Bucareste, Romênia. Por exemplo, quando trabalha em projetos ágeis, ela incentiva as equipes a apimentar seus bate-papos com emoticons e emojis para transmitir intenções. “Eu
não estou brincando”, disse ela. “Todo mundo está usando
emoticons, porque são uma maneira simples de expressar
emoção, algo muito dif ícil de escrever”.

UMA MEDIÇÃO
A MAIS PARA
GARANTIR

Construir uma cultura de projeto que enfatize a inteligência
emocional leva tempo. Como os gerentes de projetos e
programas podem ter certeza de que as coisas estão indo na
direção certa? Veja como medir a inteligência emocional de
uma equipe ágil, seja na linha de base ou o progresso de um
projeto a outro.

EXPERIMENTE UM TESTE

Existem muitas ferramentas para testar a inteligência emocional de um membro da equipe,
desde testes rigorosos que medem os níveis de
inteligência emocional até testes on-line mais
básicos, disse Dev Ramcharan, PMP, diretor do
programa, TD, Toronto, Ontário, Canadá. Não
importa se os gerentes de projeto optam por um formato mais de jogo ou um teste mais convencional: eles
precisam deixar claro para os membros da equipe que o
objetivo dessas autoavaliações é melhorar a inteligência
emocional, e não julgar suas capacidades, disse ele.

ENTREVISTAR COLEGAS

Às vezes, o melhor insight de inteligência
emocional virá de pessoas que trabalharam
juntas em projetos ágeis anteriores. Entrevistar
pessoas que trabalharam com um determinado
membro da equipe pode ajudar a identificar os
pontos fortes e fracos de inteligência emocional
para que os gerentes de projetos possam personalizar
seu engajamento, disse Dev.
Ele sugere tentar estas perguntas: Como essa pessoa
gerenciou o estresse na equipe e o próprio estresse em
projetos anteriores? Como esse membro da equipe se
ajustou às expectativas flutuantes dos patrocinadores?
Como as pessoas se sentem quando trabalham com
essa pessoa em sprints intensivos?

ASSISTA AOS RESULTADOS

Assim como o lançamento de um produto viável
mínimo, os gerentes de projeto ágeis podem
dar um passo atrás para avaliar a melhoria da
inteligência emocional e, em seguida, ajustar sua
abordagem de inteligência emocional, conforme necessário. Tente menos supervisão, talvez
designando outro membro da equipe para gerenciar as
reuniões em pé diárias ou preparar a apresentação para o
patrocinador do projeto. Se não houver atrito ou confusão
com esses métodos mais flexíveis, é um grande sinal de
que a inteligência emocional da equipe é forte, disse Syed
Nazir Razik, PMI-ACP, PMP, vice-presidente associado,
mídia engajada, Eli India, Chennai, Índia. “Quando você
descobre que o trabalho está sendo feito, é uma excelente
indicação de que os membros da equipe estão se unindo e
que a inteligência emocional está alta”, disse ele.

Mostre o caminho

Não há melhor maneira de aprender que a inteligência emocional é uma prioridade alta em equipes ágeis do que ter
gerentes de projeto que sejam um exemplo de inteligência
emocional forte desde o início, disse Anca. Isso significa dar
um bom exemplo, mostrando empatia com os outros membros da equipe e reconhecendo lacunas de conhecimento.
Por exemplo, Anca se lembra de um projeto recente em que
trabalhou, no qual uma inteligência emocional sólida vindo de
cima ajudou a nutrir um ambiente saudável de crescimento em
toda a equipe. Embora a liderança do projeto tivesse conhecimentos profundos em certas áreas, ela não hesitou em falar
quando não sabia de nada. Essa vulnerabilidade e honestidade ajudaram outros membros da equipe a se abrirem
também, o que impulsionou a equipe mais rápido.
“Dar um bom exemplo é muito poderoso”, disse
Anca. “A equipe não se conhecia antes, mas em
muito poupo tempo, apenas seis dias, todos estavam
trabalhando bem juntos, ajudando-se, sem julgamentos
nem acusações, e uma ótima atitude”.
Ao mostrar o caminho desde o início, os gerentes
de projeto podem promover um ambiente que valoriza
a inteligência emocional, disse Dev. Os membros
da equipe que sentem que o apoio e a conexão
— Anca Penghis, PMP,
representam uma melhor possibilidade de melhorar o
IN Business Solutions,
desempenho, disse ele.
Bucareste, Romênia
“O gerente do projeto precisa construir uma abertura
de comunicação, onde as pessoas podem trocar ideias e
informações, e escutar uns aos outros sobre como estão se
sentindo”. PM

“Dar
um bom
exemplo
é muito
poderoso”.
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Mudança
de ritmo
As organizações estão se transformando para um
mundo digital. Os EGPs terão que seguir o exemplo
para continuarem relevantes.
DE SARAH FISTER GALE RETRATOS DE JONATHAN TIMMES
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Lori Tanner, PMP, Cruz
Vermelha Americana,
Washington, D.C., EUA
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Para algumas, trata-se de passar para a nuvem;
para outras, automatizar as linhas de produção ou
aproveitar as tecnologias de internet das coisas para
rastrear o desempenho operacional.
Independentemente dos detalhes, os executivos
concordam de forma quase unânime: projetos digitais precisam ser executados. Quase 90% dos executivos dizem que a digitalização é uma prioridade,
de acordo com a pesquisa de 2017 da CEB (agora,
Gartner). E eles estão dispostos a desembolsar
muito dinheiro para que isso aconteça. Até o final
de 2019, os gastos com projetos de transformação
digital devem chegar a USD 1,7 trilhão em todo o
mundo, um aumento de 42 por cento em relação a
2017, segundo pesquisa da International Data Corp.
Até o final deste ano, pelo menos 40 por cento das
organizações terão um equipe de liderança digital
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completa para apoiar a execução de iniciativas digitais em toda a empresa.
O foco intenso em projetos digitais cria enormes
oportunidades para os escritórios de gerenciamento de
projetos (EGPs) se afirmarem como parceiros estratégicos que podem ajudar a gerar uma entrega bem-sucedida. Mas os primeiros passos são adaptar os processos a
um ambiente de projeto mais rápido, focado no cliente, e
comunicar essa transformação à equipe executiva.
“O EGP deve mudar seu foco de apenas governança
e entrega de projetos para apoiar estrategicamente a
transformação digital”, disse Alex Julian, proprietário
da consultoria de gerenciamento de projetos bePM
Training, São Paulo, Brasil. “Os procedimentos e
processos atuais geralmente não são feitos para seguir
a velocidade do tempo até a entrega exigida pelos mercados digitais, portanto, os EGPs precisam mudar”.

ISTOCKPHOTO

Tornar-se digital
significa
diferentes
coisas para
diferentes
organizações.

“Para se
manterem
importantes,
os EGPs
precisam
mudar”.
— Raed Skaf, PhD, PMP,
KPMG, Riade, Arábia
Saudita

Muitos executivos parecem concordar, uma vez que
a agilidade e a digitalização se sobrepõem. Quase um
quarto dos membros da diretoria dizem que podem
alavancar seus EGPs para aumentar a agilidade organizacional, de acordo com o relatório A influência essencial da
diretoria, parte de Como alcançar uma maior agilidade, a
mais recente série de Liderança de Pensamento do PMI.
O motivo disso é que os EGPs são conhecidos
como o grupo que cria os requisitos de ferramentas,
documentação e supervisão, que podem se tornar
fardos para as equipes de projeto velozes.
“Para se manterem importantes, os EGPs precisam mudar”, disse Raed Skaf, PhD, PMP, chefe de
consultoria de EGP, KPMG, Riade, Arábia Saudita.

ÁGIL TURBINADO
O significado disso para os EGPs é simples: Já passou

da hora de aumentarmos as capacidades para uma
entrega rápida e feedback rápido, e nos concentrar nos
objetivos estratégicos da organização. “Há uma busca
incessante de valor que está mudando a forma como as
organizações dividem projetos e fazem iterações”, disse
Rebecca Porterfield, consultora em Chicago, Illinois,
EUA, que foi diretora de gerenciamento de projetos da
Peak6 Investments até dezembro. Em indústrias que
enfrentam uma constante disrupção digital, as partes
interessadas agora medem o sucesso pela rapidez com
que os projetos são executados, e participam de revisões mais frequentes para decidir se um projeto deve
continuar, mudar ou cortar suas perdas, disse ela.
Os EGPs precisam adaptar seus processos para
permitir revisões mais frequentes pelas partes interessadas, incluindo usuários finais que podem oferecer feedback vital sobre o valor do projeto. Rebecca
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“Os EGPs de hoje
precisam definir o
que podem fazer
para apoiar a
execução e como
ajudar as equipes
do projeto a
prevenir e resolver
problemas”.
— Lori Tanner, PMP
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Virar digital ou desabar
Os executivos veem a digitalização como prioridade máxima, e estão investindo alto para avançar a mudança.

42%
Aumento das

87% dos
executivos dizem que
a digitalização é uma
prioridade.

despesas com
projeto de
transformação
digital entre 2017
e 2019

77% das suas
principais prioridades
dependem
de tecnologia.

USD 1,2
trilhão

Gastos globais
em projetos de
transformação
digital em 2017

USD 1,7
trilhão

Gastos globais projetados
em projetos de
transformação digital até
o final de 2019

59%

40%

Proporção mínima de organizações que
terão uma equipe de liderança digital
totalmente capacitada até o início de 2019

Proporção de empresas em um
“impasse digital”, um estágio inicial da
maturidade da transformação digital

Fontes: CEB/Gartner; IDC FutureScape: Worldwide Digital Transformation 2018 Predictions, International Data Corp., 2017

refere-se a isso como uma “versão turbo” de processos iterativos tradicionais, onde as equipes de
projeto coletam feedback constante para examinar
seu plano de projeto quase diariamente.
Esse feedback se estende até o portfólio, disse ela.
Em empresas de tecnologia, ela vê partes interessadas
e os líderes do EGP revisando as interdependências
dos projetos digitais no portfólio para determinar
onde o maior valor é alcançado e como cada projeto
se encaixa no roteiro de negócios mais amplo.
“Faz parte da evolução do EGP há um bom tempo”,
disse Rebecca. À medida que as equipes de liderança
dessas organizações digitais reconhecem o impacto
positivo do gerenciamento do portfólio em projetos
digitais e seus resultados de negócios, passam a recorrer

“O EGP deve mudar seu foco de
apenas governança e entrega de
projetos para apoiar estrategicamente
a transformação digital”.
— Alex Julian, bePM Training, São Paulo, Brasil

ao EGP para ajudá-los a avaliar os investimentos. “É
mais um aspecto no qual o EGP digital amadureceu”.

O OLHO DO FURACÃO
Mas o processo de evolução de uma organização de
apoio a um parceiro estratégico pode ser acidentado.
Na empresa de telecomunicações MTN, as equipes de
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projetos precisam criar constantemente novos recursos
e miniprojetos para manter os clientes satisfeitos, disse
Thokozani Skaka, líder do grupo de EGP digital, MTN,
Joanesburgo, África do Sul. Isso mudou o papel do EGP.
“Trata-se de gerar resultados rápidos, obter feedback
dos clientes e aplicá-lo ao próximo projeto”, disse ele.
Aproveitar o esforço da sua equipe para criar
recursos de streaming de música. Desde que começou a fazer isso, enfrentou uma pressão constante
para aumentar a velocidade de entrega e integração
de feedback, tanto de partes interessadas internas
quanto para acompanhar o ritmo da concorrência
global. “Temos uma empresa como o Spotify, que
implementa novos recursos a cada duas semanas,
então, estamos sempre procurando maneiras de fazer
as coisas mais rapidamente”, disse ele.
Estes são os tipos de pressões do mercado que obrigaram os líderes do EGP de vários setores a repensarem
sua estrutura, papel e termo de abertura. “Os EGPs de
hoje precisam definir o que podem fazer para apoiar a
execução e como ajudar as equipes do projeto a prevenir
e resolver problemas de projeto”, disse Lori Tanner, PMP,
diretora sênior do EGP de TI, Cruz Vermelha Americana,
Washington, D.C., EUA.
Nos últimos anos, a organização de Lori reconheceu
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a importância de apoiar uma cultura de gerenciamento
de projetos estruturada e ágil. E essa necessidade cresceu
com o aumento das catástrofes naturais, quando suas
equipes precisam desenvolver e implantar rapidamente
soluções tecnológicas para apoiar as comunidades mais
atingidas. Ela também foi levada a fornecer uma maior
clareza no nível do portfólio e permitir que as partes
interessadas vissem mais facilmente onde o dinheiro
está sendo gasto e o valor que está sendo gerado em todo
o portfólio de projetos. “É parte do esforço por maior
transparência e responsabilidade”.
Em resposta, dois anos atrás, o EGP começou a redefinir cada etapa em seu processo de gerenciamento de
projetos com o objetivo de fornecer estruturas leves às
equipes para ajudá-las a oferecer projetos melhores e mais
rápidos com o mínimo de etapas adicionais. Ela acabou
construindo uma plataforma de gerenciamento de portfólio compatível com vários tipos de projetos e processos
de gerenciamento de projetos, com foco na minimização
de documentação e sobrecarga desnecessária. Sua equipe
de liderança no EGP criou uma estrutura com padrões e
automação que fornece acesso em tempo real aos dados
do projeto. O framework usa uma abordagem simplificada que funciona tanto para projetos ágeis, como para
projetos mais formais em fases, com fatores estritos de

“Trata-se
de gerar
resultados
rápidos,
obter
feedback
dos clientes
e aplicá-lo
ao próximo
projeto”.
— Thokozani Skaka, MTN,
Joanesburgo, África do Sul

“Nosso método é leve
o suficiente agora, não
desacelera o progresso, e ao
mesmo tempo reúne todos
os dados necessários”. A
essência é encontrar o
equilíbrio entre o excesso
e a insuficiência de
estrutura”.

THINKSTOCK

— Lori Tanner, PMP

riscos regulatórios ou pessoais, como a criação de software para gerenciar doações de sangue.
“Nosso método é leve o suficiente agora, não
desacelera o progresso, e ao mesmo tempo reúne
todos os dados necessários”, disse Lori. “A essência
é encontrar o equilíbrio entre o excesso e a insuficiência de estrutura”.

SUBIR ATÉ O TOPO
Para acomodar todas essas mudanças e oferecer
melhor suporte a projetos digitais, os EGPs tiveram
que adicionar novos recursos que abrangessem aspectos como análise, internet das coisas, plataformas
baseadas em nuvem e outras soluções digitais. “Não
é mais suficiente ter experiência em gerenciamento
de projetos”, disse o dr. Raed. “Os EGPs precisam de
gerentes de projetos com habilidades especializadas”.
Infelizmente, tais conjuntos de habilidades podem
ser difíceis de encontrar. Como resultado, muitos
EGPs são forçados a desenvolver novos programas de
rastreamento de treinamento e carreira de gerenciamento de projetos para atrair especialistas em tecnologia da casa para a equipe. “Se você puder encontrar
um líder de tecnologia com boas habilidades de
comunicação, coloque-o para fazer o treinamento de

gerenciamento de projetos”, disse o dr. Raed. Em um
mercado onde o talento tecnológico é difícil, o treinamento pode ser a maneira mais rápida e eficiente de
integrar os talentos em demanda ao EGP.
A mudança da cultura de gerenciamento de projetos da organização também pode ajudar o EGP a
construir sua relevância estratégica, disse Thokozani.
Sua equipe lançou iniciativas para promover a criatividade, incluindo oficinas de design thinking para
ajudar as equipes a encontrarem novas maneiras de
resolver problemas e reservarem uma hora todas as
sextas-feiras para que as pessoas lancem ideias de
projetos inovadoras. Ele planeja garantir financiamento para as melhores ideias e, em seguida, promovê-las fortemente em toda a empresa.
“Um dos nossos principais objetivos é fazer do
pensamento inovador o padrão”, disse ele. “Criar
oportunidades para o compartilhamento de conhecimento e apoiar ideias inovadoras impulsionará
essa mudança”. O objetivo é que o EGP vá além de
ser apenas uma estrutura de apoio para se tornar
parte integrante da cadeia de valor, disse ele.
A transformação digital inevitavelmente criará lombadas na estrada para muitos EGPs tentando se adaptar,
mas aqueles que conseguirem dar o salto estarão bem
posicionados para manter a autoridade em suas organizações, disse Alex. “Esta é uma oportunidade para se
tornar uma unidade de negócios, não apenas uma área
de apoio”, disse ele. Se um EGP evoluir com sucesso,
“ajudará a conduzir toda a empresa pelo caminho digital”.
Os líderes de EGPs que puderem demonstrar seu
valor de negócio para a organização passarão para
funções de gerenciamento estratégico, disse Raed.
“Vão se sentar no topo, aconselhando os executivos
sobre como agir”. PM
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A rodovia InuvikTuktoyaktuk foi inaugurada
em novembro, no Canadá.
62
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Pioneiros
Uma equipe de projeto superou
a fria realidade para entregar a
primeira rodovia entre o Canadá
e a Costa do Ártico.
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DE TEGAN JONES
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De Inuvik a Tuktoyaktuk
Projeto de via expressa

Não há
atalhos para
construir
uma estrada
até o topo
do mundo.
Um delicado ecossistema de permafrost e mudanças
nos padrões climáticos impediram a conclusão da
primeira estrada permanente do Canadá até a costa
do Ártico, um sinuoso percurso de 137 quilômetros
através da tundra, lagos e córregos.
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Mas depois de mais de quatro décadas de sonhos e
planos do governo do Canadá, levou menos de quatro
anos para construir a Rodovia Inuvik-Tuktoyaktuk
de CAD 299 milhões, inaugurada em novembro de
2017. Agora, caminhões e outros veículos que antes
se limitavam ao uso de estradas de gelo nos meses
mais frios têm acesso em todas as estações.
“A visão de uma estrada para todos os climas nos
Territórios do Noroeste, ligando as rodovias canadenses do Pacífico aos Oceanos Atlântico e Ártico, era
uma prioridade estratégica para o governo do Canadá
desde os anos 1960”, disse Dean Ahmet, gerente
sênior de programas, grandes projetos, departamento
de infraestrutura, Governo dos Territórios do Noroeste, Inuvik, Territórios do Noroeste, Canadá.
Essa visão agora se tornou realidade, resultado
de um “exercício de construção da nação” que
visa conectar comunidades do norte, demonstrar a
soberania do Canadá e abrir o Ártico para o desenvolvimento de recursos naturais, como petróleo e
gás, disse Kevin McLeod, vice-ministro assistente,
gerenciamento de ativos, departamento de infraestrutura, Governo dos Territórios do Noroeste,
Yellowknife, Territórios do Noroeste, Canadá.
“Quando você tem acesso à terra para colocar
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A estrada
Inuvik-Tuktoyaktuk

caminhões e plataformas de perfuração, isso torna o
custo de desenvolvimento desse recurso muito mais
viável e atraente para os investidores”, disse Kevin.
Mas a equipe do projeto teve que gerenciar partes
interessadas públicas atentas, garantir que a rodovia
proporcionasse benef ícios, agora e no futuro, e
superasse as mudanças relacionadas ao clima. Por
exemplo, temperaturas tão baixas quanto 57 graus
Celsius negativos exigiram que as equipes de construção trabalhassem 24 horas por dia, disse Dean.
“Todo o equipamento precisava permanecer operacional e funcionando 24 horas por dia, porque, se você
os desligasse, não conseguiria religá-los”, disse ele.

QUEBRA-GELO
Até novembro passado, apenas estradas geladas ligavam a cidade de Tuktoyaktuk, Territórios do Noroeste,
à cidade vizinha de Inuvik, e por apenas quatro meses
gelados a cada ano. Durante o resto do ano, todos os
suprimentos tinham de ser enviados por avião, o que
aumentava o custo de vida nessa comunidade remota.
O governo começou a procurar maneiras de aliviar
essa carga financeira em 1974, quando realizou os
primeiros levantamentos topográficos que serviram de
base para definir a rota da estrada. Mas uma variedade

de problemas comunitários, ambientais e de custo
atrasaram o lançamento do projeto por décadas. O
governo canadense finalmente financiou o projeto
em 2009, inspirado em parte pelo novo potencial de
oportunidades no setor de petróleo e gás.
Nesse ponto, coube à equipe do projeto obter as
autorizações e aprovações necessárias para iniciar a
construção sem atrasos adicionais. Isso significava
provar que era possível construir uma estrada que
ligasse as comunidades indígenas do norte sem destruir a paisagem natural, que é sua herança cultural.
A equipe tinha muitos dados acumulados: Pilhas
de estudos de viabilidade anteriores ofereciam perspectivas de especialistas para informar um plano
de projeto ecologicamente sensível. Mas o governo
também utilizou canais mais informais para alavancar o conhecimento local sobre o meio ambiente.
Por exemplo, tomar chá com especialistas aborígenes e moradores locais que conheciam a área
ajudou-os a identificar locais comuns onde os ursos
hibernam e as aves nidificam nos meses mais frios.
Esse conhecimento ajudou a equipe a criar uma
rota de rodovia que evitaria as trilhas de migração
da vida selvagem. Também os ajudou a determinar
a melhor área para localizar pedreiras, e produzir

“Todo o
equipamento
precisava
permanecer
operacional e
funcionando 24
horas por dia,
porque, se você
os desligasse,
não conseguiria
religá-los”.
— Dean Ahmet, Governo dos
Territórios do Noroeste, Inuvik,
Territórios do Noroeste, Canadá
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cascalho para o aterro da rodovia, que impactariam
menos a vida selvagem. A equipe chegou a criar
diretrizes de construção com foco na natureza,
incluindo a distância de uma toca de urso era
necessária para se usar explosivos ou dirigir um
caminhão pesado.
“Montamos o que chamamos de Grupo de Trabalho do Corredor Inuvik-Tuk. Demos
o nome de corredor porque era mais
do que apenas uma fina faixa de
estrada; era um corredor inteiro em
termos de pessoas, animais, correntes de ar e neve”, disse Kevin.
Esse esforço obteve sucesso com o
apoio da comunidade ao projeto, que
recebeu todas as permissões necessárias de terra e água dentro do cronograma, em janeiro de 2014.

“Tudo se tratava
de gerenciamento
de mudanças.
Devido à
variabilidade da
temperatura,
precisávamos
reduzir nossa
programação para
obter as eficiências
que planejamos”.

UM DESCONGELAMENTO
PRECOCE

Toda uma série de desafios únicos de
engenharia significava que os gerentes de projeto precisavam encontrar
soluções criativas de cronograma. O
permafrost é facilmente danificável e a construção
de uma estrada em cima dele pode destruir sua
integridade estrutural. Se construída incorretamente, partes da estrada acima do permafrost
enfraquecido se tornariam um lamaçal a cada
primavera. Para ajudar a reforçar a força natural
do permafrost, e limitar a transferência de calor de
outros materiais de construção, a equipe decidiu
trabalhar apenas durante os meses em que o solo
acima do permafrost estivesse congelado.
“Nossa temporada de construção foi alterada
drasticamente”, disse Kevin.
Mas mesmo essa abordagem teve que ser ajustada.

— Dean Ahmet
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O ex-prefeito de
Tuktoyaktuk, Darrel
Nasogaluak, na entrada da
rodovia Inuvik-Tuktoyaktuk,
no dia da inauguração

Viagem
rodoviária
1974: A Public Works
Canada realiza o
levantamento de
uma rota de 140
quilômetros entre Inuvik
e Tuktoyaktuk
1999: O Governo dos
Territórios do Noroeste
divulga estratégia de
transporte descrevendo
a estrada InuvikTuktoyaktuk
como um objetivo
importante para a
política
2009: O governo
canadense libera CAD
200 milhões para o
financiamento
2010: O projeto é
encaminhado ao
Conselho de Revisão
de Impacto Ambiental
(EIRB); o governo dos
Territórios do Noroeste
divulga sua análise
econômica do projeto
2012: O EIRB realiza
audiências públicas sobre
o projeto
2013: O projeto recebe
uma licença de água, bem
como autorizações de
uso da terra e pedreiras
2014: A equipe do
projeto é autorizada a
iniciar construção
2016: Aterro rodoviário
concluído
2017: Superfície de
cascalho, sinais de
trânsito e
guard rails adicionados
Novembro de 2017:
Construção concluída
FOTO DE WERONIKA MURRAY
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TALENTO EM
DESTAQUE

Dean
Ahmet,

gerente de
programa
sênior, grandes
projetos,
departamento de
infraestrutura, Governo
dos Territórios do
Noroeste
Localização: Inuvik,
Territórios do Noroeste,
Canadá
Experiência: 40 anos

Extensão de metrô
de superfície sul (South
Light Rail Transit
Extension), uma linha
de pista dupla de
12 quilômetros em
Edmonton, que inclui
um túnel de escavação
sequencial, concluído
em 2007. Dean atuou
como gerente de
projetos sênior.
■

Lições aprendidas na
carreira:
“O engajamento
efetivo de uma equipe
de gerenciamento de
projetos durante os
primeiros estágios de
um projeto promove a
compreensão do projeto
e de seus problemas
críticos”.
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Os técnicos do projeto, Kayla Arey
e Kelly Kamo-McHugh, analisam e
monitoram a qualidade da água ao longo
da rodovia durante a fase de construção.

Com as mudanças climáticas aquecendo o Ártico, o
solo acima do permafrost não ficou frio o suficiente
para construir a estrada como planejado. O degelo
precoce e o congelamento tardio abreviaram a
planejada estação de construção de novembro a
maio para duas semanas, o que significava que a
equipe precisava encontrar uma maneira de cortar
oito semanas do cronograma de quatro anos do
projeto.
“Tratou-se de gerenciamento de mudança, da
minha perspectiva”, disse Dean. “Devido à variabilidade da temperatura, precisávamos reduzir nossa programação para obter as eficiências que planejamos”.
O plano original do projeto exigia que as equipes
de construção de cada lado construíssem a estrada
de forma coordenada: uma começando em Inuvik e
a outra, na Costa do Ártico. Para encurtar o cronograma, a equipe do projeto aumentou o tamanho da
equipe de trabalho em cada extremidade.
A equipe também acelerou o ritmo aumentando
o equipamento no local, como caminhões, motoniveladoras e rolos compressores, em 25%. Também
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levou de avião suprimentos que deveriam ser transportados em balsas pelo rio Mackenzie, durante a
primavera. Todas essas mudanças aumentaram os
custos de construção, mas a equipe construiu contingência suficiente para cobrir a diferença.
“Os cientistas e as pessoas que estiveram trabalhando durante a fase exploratória do projeto
reconheceram os riscos de todas essas variáveis e
os incorporamos aos nossos planos”, disse Dean.
“Então o orçamento que estabelecemos tinha as
contingências para absorvê-los”.

EXPOSIÇÃO AO NORTE
A estrada foi inaugurada no prazo e dentro do
orçamento em novembro, e o governo estará
medindo seus benef ícios, e impactos ambientais,
nos próximos anos.
“Este é um dos projetos mais fortemente equipados para monitorar e controlar o comportamento
da tundra enquanto a perturbamos”, disse Dean.
“Estaremos monitorando o comportamento da
pegada da estrada para que possamos otimizar mais
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Outros projetos
notáveis:
■ O Northwest Anthony
Henday Drive, um anel
viário de 21 quilômetros
ao redor da cidade de
Edmonton, Alberta,
Canadá, foi concluído
em 2011. Dean atuou
como gerente técnico e
de implementação.
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As equipes de construção unem os
segmentos norte e sul da rodovia
em abril de 2016.

A rodovia proporcionará
às aldeias melhor acesso a
materiais e serviços.

e construir rodovias e qualquer outra infraestrutura
no Círculo Ártico”.
A equipe do projeto instalou um sistema de
sensores e cabos que monitora a variabilidade da
temperatura ao longo da estrada, 24 horas por dia.
Esses dados ajudarão o departamento de infraestrutura, em parceria com uma equipe de acadêmicos
de várias disciplinas, a entender a elasticidade da
tundra e como ela se movimenta. Os dados facilitarão a construção de estradas que suportem melhor
as mudanças sazonais do permafrost.
“Se você puder antecipar a variabilidade e o
movimento dos ciclos de campos congelados e de
tundra, será capaz de evitar qualquer rebaixamento
no nível da estrada antes que ocorra”, disse Dean.
O governo também se concentrará em medir
o ROI do projeto. Embora o governo do Primeiro
Ministro Justin Trudeau tenha estabelecido uma
moratória de cinco anos nas locações de perfuração em águas do Ártico, em dezembro de 2016,
o governo territorial ainda acredita que a estrada
cumprirá todos os objetivos estratégicos do projeto:

conexão com a comunidade, soberania nacional e
acesso a recursos.
Além de economizar 560.000 dólares por
ano para o governo territorial, eliminando o
custo de construir e manter uma estrada de
inverno, o departamento de infraestrutura
estima que a capacidade de levar comida,
combustível e outros suprimentos para o
norte durante o ano todo pela nova rodovia
diminuirá o custo de vida total para todos os
residentes em Tuktoyaktuk em cerca de CAD
1,5 milhão por ano. O departamento também
prevê que a rodovia proporcionará um acesso
melhor e menos dispendioso aos serviços de
saúde e educação. E para as comunidades do
norte, o sucesso do projeto é um ponto de
orgulho local.
— Kevin McLeod, Governo
“Este é um projeto do norte, desenvolvido para dos Territórios do Noroeste,
o norte, projetado no norte e executado no norte”, Yellowknife, Territórios do
disse Kevin. “Então, eles estão muito orgulhosos Noroeste, Canadá
de terem realizado isso por conta própria, com
uma marca bastante distinta do norte”. PM

“Este é um
projeto do norte,
desenvolvido
para o norte,
projetado
no norte e
executado no
norte”.
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BOAS LEITURAS DO PMI
Irene Didinsky, MBA, PMP

The Practitioner’s Guide to
Program Management
Os programas servem como um elo crucial entre a estratégia e os resultados
do negócio. As organizações os implementam para atingir objetivos estratégicos. E, embora a prática do gerenciamento de programas tenha evoluído em
sincronia com a profissão de gerenciamento de projetos, as causas-raiz das
falhas de programas permanecem.
Neste guia passo a passo, Irene Didinsky oferece uma abordagem padronizada para o gerenciamento de programas, fechando lacunas de conhecimento e variações que existem atualmente em organizações e setores. O
The Practitioner’s Guide to Program Management acompanha os leitores por
todos os componentes-chave do gerenciamento de programas eficaz. Usando
um exemplo de estudo de caso de um programa de melhoria de processo
real, Irene discute as qualidades de excelência na liderança de programa, a
importância do alinhamento da estratégia organizacional ao longo do ciclo
de vida do programa, como um programa realiza benefícios e como gerenciar
prioridades conflitantes de partes interessadas.
Este recurso abrangente também inclui uma visão geral histórica da profissionalização do campo, descreve a logística da formação de uma comunidade
de prática de gerenciamento de programas e conclui com um glossário de
termos. Com este manual de mesa nas mãos, os profissionais podem ter certeza de que prosperarão.
Project Management Institute, 2017, ISBN: 9781628253689, brochura, 235 páginas, USD 31,95 para associados, USD 39,95 para não associados

Project Management Institute

Project Procurement:
A Real World Guide to
Procurement Skills

The Standard for
Program Management
– Quarta edição

Este texto prático e de alta utilidade considera o ponto de vista
do comprador e do vendedor. É
abrangente e completo, e deixa
o leitor mais bem informados sobre os requisitos e
práticas de aquisição.
O livro explica os 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
prepararão os leitores para a área. A discussão 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.

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, 2018, ISBN: 9781628254686,
brochura, 120 páginas, USD 19,95 para associados, USD 24,95
preço de catálogo

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

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 vá a qualquer livraria.
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Seet Wai (Charles) Ng, PMP
Localização: Toronto, Ontário, Canadá
Título: Gerente de projetos e engenheiro sênior de trânsito ferroviário
Organização: Jacobs
Setor: Serviços profissionais

O que o atraiu para o
gerenciamento de projetos?
A necessidade de obter
eficiência de tempo e recursos
por meio de um planejamento
eficaz.
O que é mais gratificante no
seu trabalho?
Explorar novas soluções para
desafios de gerenciamento de
projetos e novas tecnologias,
como o potencial do hidrogênio
para alimentar trens.
Qual é o seu mantra de
gerenciamento de projetos?
O que você planta será
o que você poderá colher.
Então, planeje bem.
Que conselho você
tem para gerentes de projeto
que estão começando?
Não se apresse em um
projeto: Planejar é a mais
importante
etapa de um
ciclo de projeto.

Qual é a melhor parte do seu
trabalho?
Ver um trem projetado
finalmente servir ao público.
Em que projeto histórico
você gostaria de ter
trabalhado?
Um projeto de trem bala
japonês.

Não se apresse
em um projeto:
Planejar é o
estágio mais
importante
de um ciclo de
projeto.
Se você pudesse dar uma
certificação do PMI honorária
a alguém, quem seria?
Minha esposa. Ela é a melhor
gerente de projeto da
vida cotidiana da minha família.
Cite um dos seus
filmes favoritos?
O Dia da Independência original.
Um bom planejamento e
preparação ajudaram a vencer
a guerra contra alienígenas
tecnologicamente superiores,
embora a sorte também tivesse
ajudado. PM

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

FOTO DE JONATHAN BIELASKI

Se você pudesse acompanhar
uma pessoa por um dia,
quem seria?
O super-herói dos quadrinhos,
The Flash. Com sua velocidade
e poder de viajar, eu poderia
responder rapidamente aos
atrasos do projeto.

