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O distrito de Darling Harbour em Sydney, Aus-

trália está carregado de nova energia. O projeto 
Darling Exchange, programado para ser concluído 
ainda este ano, vai entregar um edif ício cívico cir-
cular de seis andares, com um exterior envolto em 
fitas de madeira. O visual de uma casa de abelhas 
é “uma referência histórica ao Darling Harbour, 
que era um centro agitado de atividades comer-
ciais, como uma colmeia”, disse o arquiteto japonês 
Kengo Kuma. The Sydney Morning Herald.

Ponto focal do programa de AUD 3,4 bilhões 
do governo de New South Wales para revitalizar 

a área, o projeto inclui biblioteca, creche, mer-
cado, bar e restaurante na cobertura. Durante a 
construção, a equipe de projeto da incorporadora 
Lendlease criou painéis de madeira pré-fabri-
cados para reduzir o desperdício e os custos. 
Setenta por cento dos 20 quilômetros estimados 
de madeira foram pré-fabricados; os outros 30% 
serão enrolados em volta dos painéis no local.

Mas a fachada de madeira é mais do que esté-
tica: as lacunas entre as faixas de madeira propor-
cionam aos clientes vistas da vizinhança abaixo 
enquanto passam por caminhos em espiral.

Todos vibrando PROJETO 
Darling Exchange

LOCALIZAÇÃO 
Sydney, Austrália

ANO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

2018 

NEGÓCIO SIMPLES 
A Bolsa de Valores será a 
peça central de um bairro 

emergente, o Darling Square, 
que contará com lojas, 1.500 
residências e mais de 3.000 
metros quadrados de espaço 

público aberto.

“O Darling 
Exchange 

será um 
edifício como 

nenhum outro, 
imediatamente 

reconhecível 
com uma 

fachada 
envolta em… 

madeira linda e 
curva”. 

— Neil Arckless, diretor do 
projeto, Lendlease
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para qualquer projeto de cabo submarino”, disse 
Peter Harrison, chefe de grandes projetos, Vocus 
Communications, Melbourne, Austrália. Com 
conclusão prevista para o terceiro trimestre de 
2018, o projeto Australia Singapore Cable (ASC) 
de USD 170 milhões assentará 4.600 quilômetros 
de cabo da Austrália a Singapura e Indonésia. Isso 
reduzirá a latência (o tempo que os dados levam da 
origem até o destino) em cerca de 30%.

Mas para assentar um cabo através das águas 
indonésias, o projeto ASC teve que atender 
a requisitos rígidos da legislação do país para 
garantir a licença: O navio de instalação de 
cabos devia ser de bandeira indonésia. A 
responsabilidade de atender a essa exigência 
recaiu sobre o empreiteiro francês responsável 
pela instalação do cabo. No entanto, a equipe do 
projeto ASC não poderia simplesmente assumir 
que o contratado cuidaria disso. “Tornamos isso 
uma alta prioridade em muitas reuniões com o 
empreiteiro para resolver o problema”, disse Peter. 
Isso aconteceu no ano passado.

Em busca da permissão
Peter aprendeu a importância de ficar 
constantemente à frente de problemas de 
licenciamento em um projeto anterior da Vocus, 
que ele gerenciou na Austrália: o Sistema de 
Cabo Norte-Oeste. Concluído em 2016, o 
projeto lançou cabos de fibra ótica conectando 

A internet subaquática
A internet não é uma via expressa invisível nas 
nuvens: os dados viajam principalmente através 
de um sistema terrestre. E a grande maioria 
das comunicações globais passa por apenas 
200 sistemas de cabos de fibra ótica nos leitos 
dos oceanos do mundo. Mas, com o tráfego da 
internet projetado para triplicar de 2016 a 2021, 
as capacidades desses sistemas estão atingindo 
seus limites. Assim, gigantes como o Google, o 
Facebook e a Amazon, atentos à lentidão da rede 
que poderia prejudicar os negócios, estão fazendo 
parcerias com outras organizações para apoiar 
mais de uma dúzia de projetos de instalação de 
cabos transoceânicos.

A ação está centrada na região da Ásia-
Pacífico. Em outubro, o Facebook, a Amazon e 
outros parceiros anunciaram a instalação de um 
cabo de 14.000 quilômetros conectando a Costa 
Oeste dos EUA com o Japão e as Filipinas, até 
2020. Separadamente, o Google e outras seis 
organizações se uniram no projeto de cabo Indigo 
para melhorar as conexões entre a Austrália, 
Singapura e Indonésia. E, em dezembro, um 
órgão do governo regional na Sunshine Coast, na 
Austrália, convocou propostas para um projeto de 
implantação de cabos de USD 1 bilhão.

Por definição, esses projetos são multinacionais. 
Portanto, a execução começa com o gerenciamento 
dos requisitos de permissão de cada nação. “As 
licenças são um grande problema para nós e 

Trabalhadores em La Seyne-sur-Mer, 
França, instalam um cabo submarino.

“Em qualquer 
projeto de cabo 

submarino, 
muitos 

elementos 
precisam 
se reunir 

ao mesmo 
tempo. Todos 

os recursos 
precisam 
trabalhar 
de forma 

colaborativa 
em um 

cronograma 
fixo”.

— Matt Peterson, Quintillion, 
Anchorage, Alasca, EUA
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instalações de petróleo e gás da costa noroeste 
do país com data centers em terra. Os clientes 
de petróleo e gás da Vocus tinham requisitos de 
saúde e segurança muito além do padrão para 
o setor de telecomunicações. A equipe de Peter 
só compreendeu alguns desses requisitos na fase 
de execução. Embora a equipe do projeto tenha 
resolvido todos os requisitos, serviu como uma 
experiência de aprendizado para os esforços 
futuros. Durante o projeto ASC, “rastreamos 
muito mais de perto a atividade de licenciamento”, 
disse ele, realizando reuniões semanais ou 
quinzenais dedicadas à obtenção das permissões.

Práticas de comunicação robustas durante 
projetos de cabo submarino podem ser 
especialmente desafiadoras com partes 
interessadas internacionais que falam idiomas 
diferentes. A equipe australiana da ASC, por 
exemplo, teve que fazer um grande esforço para 
se comunicar efetivamente com seu parceiro 
indonésio. “Quando fazíamos teleconferências, 
tínhamos de lidar com um segundo idioma e os 
sotaques uns dos outros”, disse Peter. Uma solução 
simples provou-se inestimável: nos conhecer 
pessoalmente. Sua equipe frequentemente voava 
da Austrália para a Indonésia. “Frente a frente, 
podíamos entender a língua e a linguagem 
corporal um do outro muito melhor”, disse ele.

A equipe da ASC também contratou e localizou 
um gerente de projetos muito capaz em Singapura 
para monitorar as atividades do projeto, como a 
construção da estação de chegada (onde o cabo 
chega em terra). Essa pessoa realizou reuniões 
semanais para atualizar os membros da equipe na 
Austrália sobre os progressos.

Atualizações diárias
“Esses projetos não podem acontecer sem muita 
comunicação”, disse Matt Peterson, vice-presidente 
de gerenciamento de rede, Quintillion, Anchorage, 
Alasca, EUA. De 2015 a 2017, a Quintillion 

assentou 1.893 quilômetros de cabo de fibra óptica 
nas águas do Alasca, o primeiro projeto em um 
programa maior para instalar uma linha de cabos 
de Tóquio, Japão, a Londres, Inglaterra, via Ártico.

Durante todo o projeto do Alasca, as 
comunicações consistiram em reuniões 
diárias das partes interessadas durante a 
temporada de construção sem gelo. “Nessas 
reuniões, garantíamos que tudo estava dentro 
do cronograma e todos estavam cientes dos 
desenvolvimentos recentes”, disse Matt. Um 
planejamento cuidadoso foi indispensável para o 
projeto Quintillion: Como havia apenas uma breve 
estação em que o gelo derretesse em quantidade 
suficiente para permitir a instalação do cabo, 
qualquer atraso poderia ter um grande impacto no 
orçamento. Por exemplo, se a equipe em terra não 
estivesse pronta para conectar o cabo submarino 
quando chegasse à estação de chegada, isso poderia 
significar centenas de milhares de dólares em 
custos extras por dia.

“Em qualquer projeto de cabo submarino, muitos 
elementos precisam se reunir ao mesmo tempo. 
Todos os recursos precisam trabalhar de forma 
colaborativa em um cronograma fixo”, disse Matt.

Então, sua equipe identificou e mitigou riscos 
desde o início. Por exemplo, a equipe entendeu 
que o ambiente hostil e imprevisível, incluindo o 
deslocamento de blocos de gelo, poderia retardar 
o trabalho. Por isso, planejou enviar pessoas 
que normalmente trabalhavam em terra firme 
para apoiar as atividades offshore, conforme 
necessário, para cumprir o cronograma. Além 
disso, no início, a equipe percebeu que nenhum 
empreiteiro local tinha o equipamento de 
perfuração horizontal de que precisava, então a 
equipe teve que adquiri-lo.

“Nosso sucesso deveu-se aos nossos gerentes 
de projetos e aos gerentes de projetos de nossos 
empreiteiros que colaboraram de perto”, disse Matt. 
— Novid Parsi

Pacotes de cabo
Projetos submarinos 
de fibra ótica estão 
serpenteando ao redor 
do mundo, em parte 
apoiados por gigantes 
da internet que precisam 
de capacidade de rede 
confiável. 

PROJETO: 
JUPITER
Principais 
patrocinadores: 
Facebook, Amazon
Extensão:  
14.000 quilômetros
Conecta:  
Japão, Filipinas, Estados 
Unidos
Previsão de conclusão: 
2020

PROJETO:  HAWAIKI
Principais 
patrocinadores:  
Cabo Submarino Hawaiki, 
TE SubCom
Comprimento:  
14.000 quilômetros
Conecta:  
Austrália, Nova Zelândia, 
Estados Unidos
Previsão de conclusão: 
2018

PROJETO: 
INDIGO
Principais 
patrocinadores: 
AARNet, Google, Indosat 
Ooredoo, Singtel, 
Superloop, Telstra
Comprimento:  
9.000 quilômetros
Conecta:  
Austrália, Indonésia, 
Singapura
Previsão de conclusão: 
2019
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Algumas tecnologias resistem a melhorias. Por exem-
plo, as baterias de íon-lítio em laptops e dispositivos 
móveis: continuam atormentando as equipes de projeto 
em busca de grandes avanços que proporcionem maior 
vida útil da bateria e cargas mais rápidas. Por exemplo, 
depois de gastar USD 190 milhões, a startup Aquion 
Energy, apoiada por Bill Gates, entrou com pedido de 
falência em março de 2017, citando que o processo 
eletroquímico para o desenvolvimento de uma nova 
plataforma de bateria era “extremamente complexo, 
demorado e demandava muito investimento”.

“Não existe a Lei de Moore para baterias”, disse 
Venkat Srinivasan, diretor do Argonne Collaborative 
Center for Energy Storage Science, Argonne National 
Laboratory, Lemont, Illinois, EUA. A lei observou que 
o poder de processamento para computadores dobra 
aproximadamente a cada 18 meses. A tecnologia de 
baterias, com sorte, consegue uma melhora de 6% de 
um ano para o outro, disse Venkat.

Não é por falta de esforço. Pesquisadores de todo 
o mundo têm trabalhado em projetos para melhorar 
as baterias há anos, conseguindo apenas melhorias 
incrementais, disse ele. O caminho para uma solução 
verdadeiramente inovadora envolve a criação de um 
tipo totalmente novo de bateria, mas esses esforços de 
inovação são caros e demorados, e com um ROI muito 
incerto. Venkat estima que são necessários cerca de 18 
anos para encontrar material novo, provar que fun-
ciona, escalá-lo e produzi-lo comercialmente.

Isso geralmente é um compromisso muito arris-
cado para empresas privadas, então, laboratórios 
como o Argonne entram para patrocinar projetos. 
Mas até mesmo os laboratórios de inovação do setor 
público enfrentam pressão para apresentar resultados 
(o Argonne faz parte do Departamento de Ener-
gia dos EUA). Como estratégia de gerenciamento 
de risco, o portfólio de Venkat inclui projetos de 
melhoria incremental e pesquisa de novos materiais 
inovadores. “Queremos ter sucesso em curto prazo 
enquanto tentamos avançar em relação aos materiais 
de baterias atuais”, disse ele.

Avanços recentes em tecnologia de análise 
permitiram que as equipes do Argonne testassem 
mais hipóteses de materiais mais rapidamente, 
reduzindo assim o tempo e o risco desses projetos. 
“O computador não nos diz qual material escolher, 
mas nos diz quais problemas precisamos trabalhar 

Carregado  
de inovação

PORTFÓLIO DE DESTAQUE
É mais provável que as mulheres no Reino Unido sejam gerentes de 
portfólio do que gerentes de programas ou de projetos. Esse papel tem 
muito mais chances de ser uma posição de equipe em tempo integral.

 Mulheres  Empregados permanentes

Gerentes de portfólio 31% 74%

Gerentes de programa 20% 52%

Gerentes de projetos 24% 47%

Estado de espírito do Reino Unido
Para os profissionais de projetos no Reino Unido, o Brexit parece menos 
alarmante, o título “gerente de mudança” está ganhando força, e um 
trabalho diferente parece muito bom. De Amelia Garza

SAÍDA BRITÂNICA... MA NON TROPPO
Mais profissionais do projeto do Reino Unido estão minimizando o im-
pacto potencial do Brexit.

O Brexit está afetando seu nível de confiança?
 2016 2017

Não 48% 54%

Sim – positivamente 9% 7%

Sim – negativamente 38% 36%

Prefiro não dizer 5% 4%

MUDANÇA DE TÍTULOS
Nos últimos três anos, mais profissionais de projeto do Reino Unido se 
identificaram como “gerentes de mudança”, e menos foram identificados 
como “gerentes de projetos”.

 2015 2016 2017

Gerentes de mudança 3% 4% 7%

Gerentes de projetos 43% 39% 36%

ESTADO DE FLUXO
Pouco mais de 30% dos profissionais de projetos do Reino Unido dizem 
que estão satisfeitos em sua posição atual.

Fonte: Project Management Benchmark Report, Arras People, fevereiro de 2018

32% Feliz no meu papel atual

29% Aberto para mudar, mas não me 
dedicando

19% Buscando mudar de empregador

12% Buscando um novo papel com o 
empregador atual

4% Buscando mudar para uma condição 
de autônomo

3% Sob ameaça de redundância

theEdge
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para sabermos onde procurar”, disse ele. Isso sig-
nifica que eles só precisam examinar 10 materiais 
em vez de 1.000 para encontrar uma boa opção.

Isso ajuda a acelerar os estágios iniciais de um projeto 
para desenvolver novos materiais de bateria. Mas o teste 
de segurança é uma área que não pode ser apressada, 
disse Ray Kubis, presidente da Gridtential, Chicago, 
Illinois, EUA. A empresa desenvolve tecnologia de bate-
rias de chumbo-ácido para veículos elétricos híbridos, 
armazenamento em rede, computação em nuvem e 
fontes de alimentação portáteis. Mesmo que as equipes 
de projeto acelerem o desenvolvimento, “a corrida pelo 
desempenho tem que ser equilibrada com a permis-
são de procedimentos de segurança válidos”, disse ele. 
Considere o explosivo smartphone Galaxy Note 7, da 
Samsung, ou o 787 Dreamliner, da Boeing, que ficou 
em terra por quatro meses em 2013 devido a problemas 
com suas novas baterias de íons-lítio. “Alguém apressou 
o processo de validação” na Boeing, disse ele.

Problemas não tão pequenos
Outro ponto de discórdia com projetos de inovação 
em baterias: o que funciona no laboratório pode 
não ser viável em escala comercial. Um novo mate-
rial pode ser incontrolável em quantidades maiores 
ou muito caro para produzir em massa. As equipes 
de projeto também podem enfrentar problemas 
significativos na cadeia de suprimentos, disse Doron 
Myersdorf, CEO da StoreDot, startup apoiada pela 

“A corrida pelo 
desempenho tem 

que ser equilibrada 
com a permissão 

de procedimentos 
de segurança 

válidos”.
— Ray Kubis, Gridtential, Chicago, 

Illinois, EUA

Samsung e a Daimler, com sede em Herzliya, Israel.
Em 2014, sua equipe iniciou um projeto para 

desenvolver uma bateria de carga rápida para 
dispositivos móveis e veículos elétricos, substituindo 
o grafite, material propenso ao superaquecimento 
em baterias de íons-lítio. Usar nanomateriais 
permite que as baterias carreguem e mantenham a 
energia em altas taxas de carga sem aquecimento 
no processo, a equipe do projeto obteve sucesso no 
piloto em junho de 2016, provando que a bateria 
poderia ser carregada em apenas cinco minutos.

O desafio seguinte é adquirir toneladas de nanoma-
teriais para escalar para a produção comercial, disse 
Doron. Até o início deste ano, nenhum fornecedor foi 
capaz de produzir a qualidade necessária em nano-
escala dos materiais, o que complica os planos de 
produção da StoreDot. “Todos veem o potencial, mas 
leva tempo para desenvolver a capacidade”, disse ele, 
referindo-se aos fornecedores. Assim, a organização 
agora está patrocinando um projeto para construir sua 
própria instalação de produção, que, além de produzir 
as células da bateria, a empresa tratará os materiais 
para reduzi-los do tamanho mícron para o nano.

Esses tipos de desafios de projetos de inovação 
são esperados, disse Doron. Por definição, a pró-
xima geração de baterias será construída usando 
novos materiais atualmente não produzidos em 
massa. “É um desafio para toda a indústria e levará 
tempo para ser superado”. — Sarah Fister Gale

Koh Dong-jin da Samsung mostra os tipos 
de baterias usadas nos smartphones Galaxy 

Note 7 da empresa.
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Cuidado com  
as zonas lentas
Mesmo com 
financiamento 
privado, a equipe 
de projeto do Texas 
Central ainda precisa 
passar por obstáculos 
regulamentares. O 
projeto está avançando 
com empresas 
recém-selecionadas 
de engenharia, 
projeto-construção e 
gerenciamento de projetos que estão coordenando 
com a Federal Railroad Administration (FRA) as 
regras operacionais e o impacto ambiental. Em 
dezembro, a FRA divulgou o seu Draft Environmental 
Impact Statement no projeto, que delineou uma 
rota preferida, identificou os locais das estações de 
passageiros e reconheceu os princípios de projeto 
e construção de baixo impacto do sistema de trens. 
Foi um grande passo para o Mike e outros gerentes 
de projetos, que usarão as informações para traçar o 
planejamento e os orçamentos do projeto.

A FRA também realizou reuniões públicas no 
início deste ano nos 10 condados que continham a 
rota do Texas Central para fazer comentários sobre 
o relatório ambiental. Os apoiadores apareceram 
nesses eventos, assim como fazendeiros e 
proprietários de fazendas que expressaram 
preocupações sobre o domínio eminente. Muitos 
prometeram lutar contra qualquer plano de rota 
que cortasse suas propriedades. As autoridades 
do Texas Central argumentaram que o projeto 
fornecerá 10 mil empregos por ano de construção 
e contribuirá com mais de USD 36 bilhões para as 
economias estadual e local nos próximos 25 anos.

O apoio ao projeto do trem-bala continua a 
crescer, disse Mike. “O Texas estará liderando o 
caminho, semeando uma indústria de fabricação 
doméstica para projetos similares de alta 
velocidade em todo o resto do país”.

“O Texas 
estará 

liderando 
o caminho, 
semeando 

uma indústria 
de fabricação 

doméstica 
para projetos 

similares 
de alta 

velocidade em 
todo o resto 

do país”.
— Mike Bobinecz, PMP, Texas 

Central, Dallas, Texas, USA

Velocidade 
máxima à frente

Os trens de alta velocidade têm tido problemas 
há muito tempo partir das estações nos Estados 
Unidos. Construir uma nova rede ferroviária 
é um empreendimento de alto risco, como os 
patrocinadores do projeto do setor público 
aprenderam. O criticado projeto de trem de 
alta velocidade de USD 65 bilhões do estado 
da Califórnia, que recebeu sinal verde há uma 
década, tornou-se uma espécie de parábola do 
quão dif ícil pode ser chegar a planos inovadores 
de trânsito com exigências regulatórias, oposição 
local de partes interessadas e um ambiente político 
polarizado.

No entanto, dois patrocinadores do setor 
privado parecem estar fazendo progressos sólidos. 
O projeto All Aboard Florida completou a primeira 
fase de construção de sua ferrovia Brightline 
em janeiro, ligando West Palm Beach e Fort 
Lauderdale, com extensão para Miami prevista 
para o final deste ano. E o projeto de trens de alta 
velocidade de Texas Central, que almeja primeiro 
conectar Houston e Dallas, está avançando; a 
equipe espera começar no início de 2018.

“O trem-bala do Texas é um exemplo perfeito 
de um novo modelo de negócios para oferecer 
melhorias de infraestrutura”, disse Mike Bobinecz, 
PMP, gerente de projetos principal e vice-
presidente de projeto e construção, Texas Central, 
Dallas, Texas, EUA. “Este projeto é totalmente 
de propriedade de investidores e não depende de 
verbas federais ou estaduais para sua construção  
ou operação”.

Esse financiamento privado cobrirá o orçamento 
de USD 15 bilhões do projeto, que inclui tecnologia 
totalmente elétrica (a mesma do sistema de trens-
bala Shinkansen do Japão) que pode mover trens 
a até 322 quilômetros por hora. A equipe do 
Texas escolheu a tecnologia depois de considerar 
cuidadosamente as opções e condições existentes 
ao longo da rota de 386 quilômetros, disse Mike. 
“O Shinkansen N700 é a melhor escolha disponível 
para o Texas, porque os conjuntos de trens leves são 
melhores para as condições dif íceis do solo daqui”.

theEdge
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Convencer os vizinhos
Enquanto isso, o projeto Brightline na Flórida 
superou com sucesso a oposição das partes 
interessadas locais, pelo menos até agora. Os 
governos municipais da região norte de West 
Palm Beach, através dos quais a All Aboard 
Florida planeja estender a Brightline, processaram 
a organização em 2015, alegando que o governo 
federal emitiu ilegalmente títulos para ajudar a 
financiar o projeto de USD 3 bilhões. Um juiz 
indeferiu o processo em maio de 2017. Mas em 
fevereiro deste ano, os condados processaram 
o Departamento de Transportes dos EUA e a 
FRA, alegando que as agências não avaliaram 
adequadamente os impactos de segurança pública, 
ambientais e de tráfego do projeto. Os apoiadores 
do processo esperam impedir que Brightline se 
estenda para o norte. Enquanto isso, a construção 
da segunda fase, que vai estender a linha para 
o norte, até Orlando, deve começar neste ano e 
durar de 24 a 30 meses.

Líderes de projetos ambiciosos sabem que terão 
resistência de partes interessadas que preferem 
manter o status quo, disse Patrick Goddard, 

Um trem da Brightline na 
Florida, EUA. À esquerda, uma 
representação artística do projeto 
de Texas Central, Texas, EUA

presidente e diretor de operações da Brightline, 
Miami, Flórida, EUA. 

Mas a equipe da Brightline não descartou 
preocupações. Em vez disso, a equipe do projeto 
se reuniu várias vezes com os residentes locais 
para ouvir suas preocupações e fazer revisões no 
plano do projeto. Também organizou workshops 
de treinamento para educar socorristas e distritos 
escolares sobre segurança ferroviária. Desde que 
as operações regulares começaram em meados de 
janeiro, os trens da Brightline atropelaram quatro 
pessoas, e duas morreram. Autoridades locais 
disseram que as pessoas estão tentando atravessar 
barreiras. Em resposta aos acidentes, alguns 
legisladores da Flórida buscaram regulamentar 
mais rigidamente as companhias ferroviárias de 
alta velocidade.

No entanto, Patrick continua otimista sobre 
o transporte ferroviário de alta velocidade no 
estado. Para atender a sua população em rápido 
crescimento e reforçar o business case do 
projeto, a All Aboard Florida está desenvolvendo 
incorporações de uso misto em torno das estações 
da Brightline para impulsionar as receitas além 
da venda de ingressos. MiamiCentral, a estação 
de Miami, é em si um megaprojeto, disse Patrick, 
abrangendo seis quadras e 4,5 hectares. O escopo 
da estação inclui uma sala de refeições e 12.077 
metros quadrados de lojas.

“O serviço de transporte em si raramente 
dá lucro”, disse John Renne, Florida Atlantic 
University, à National Public Radio. “Mas quando 
você combina as oportunidades imobiliárias e de 
desenvolvimento ... [pode] realmente chegar a um 
resultado muito lucrativo”. — Kate Rockwood
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Ordem de 
crescimento
Londres, Inglaterra, precisa de mais 
trabalhadores na construção civil, 
e rápido. As equipes de projeto 
esperam concluir 13 projetos de 
arranha-céus no East End até 2026.

“É inédito ver tal escala de 
desenvolvimento ocorrendo de uma 
só vez na Square Mile. Agora há mais 
guindastes no céu da cidade do que 
nas últimas décadas”, disse Chris 
Hayward, presidente do comitê de 
planejamento da City of London 
Corp., em um comunicado.

Mas o boom vem em um 
momento em que a cidade 
enfrenta uma crise de talentos de 
construção. que o Brexit e uma onda 
de aposentadorias podem piorar 
nos próximos anos. Com oito anos 
para construir um novo horizonte, o 
tempo está passando. 

UMA LACUNA CADA VEZ MAIOR

62%
dos pesquisadores do Reino Unido 
dizem que a falta de trabalhadores 
qualificados limita sua atividade de 
construção. Isso é um aumento de 
22% em relação a 2012.

ENVELHECENDO

25%
Quanto a força de trabalho do Reino 
Unido pode diminuir até 2026 por 
causa do envelhecimento.

IMPACTO DO BREXIT

25%
dos trabalhadores da construção civil 
em Londres vêm do resto da União 
Europeia (UE). Apenas 8% da força de 
trabalho total do Reino Unido vêm do 
resto da UE.

Fontes: UK Construction and Infrastructure Market 
Survey, Royal Institute of Chartered Surveyors, 2017; 
Construction Leadership Council

Queen Victoria Street, em 
Londres, Inglaterra
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Fonte: Chief Data Officer Survey, Gartner, 2017

Transformação de informação
Diretores executivos de dados (DEDs) estão agregando cada vez mais valor e elevando seu impacto.

de grandes 
organizações 

verão o escritório do DED como uma função de 
missão crítica equivalente à da TI, operações de 
negócios, recursos humanos e finanças até 2021.

75%
2017

MAIOR PRIORIDADE
Proporção de organizações que possuem um 
escritório de DED:

0

20

40 47%

23%

20172016

2016

Número médio de funcionários em tempo integral 
dos escritórios de DED:

5438

MAIOR IMPACTO
Impulsionar o valor do portfólio é a principal 
prioridade dos DEDs. 

45% do tempo dos DEDs é gasto 
na criação de valor e/ou 
geração de receita.

28% em redução de custos e  
eficiência

27% em mitigação de risco

MUDANÇA DE MENTALIDADES
Ainda há trabalho pela frente para que as organizações 
possam acelerar o papel crítico dos dados.

estão 
desenvolvendo 

novas soluções e análises 
de dados para competir de 
novas maneiras.

77% estão atuando como 
líderes de pensamento 

em modelos digitais emergentes e 
ajudando a criar a visão de negócios 
digitais para a empresa.

71%

Os dois principais obstáculos para o sucesso do escritório do DED:

40%
Resistência 
cultural à 
mudança.

35%
Conhecimen-
to deficiente 

em dados 
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Parte da curva de aprendizado envolve novos 
projetos de reatores e tecnologia. Os projetos 
atuais incluem o primeiro reator nuclear offshore 
do país, que será concluído perto de Beijing 
até 2020. Uma vez terminado, o reator móvel 
fornecerá energia para plataformas de petróleo e 
gás na área, de acordo com a WNA.

A equipe do projeto da estatal China National 
Nuclear Corp. também está a caminho de concluir 
a construção dos primeiros reatores nucleares 
Westinghouse AP1000 do mundo na fábrica de 
Sanmen, na província de Zhejiang. Dois reatores 
AP1000 adicionais também estão sendo desenvolvidos 
na fábrica de Haiyang da State Power Investment Corp., 
na província de Shandong. Ao usar um reator de água 
pressurizada que pode se esfriar passivamente no caso 
de um desligamento acidental, o AP1000 foi projetado 
para evitar colapsos catastróficos, como o que aconteceu 

na fábrica de Fukushima no Japão.
Projetos de reatores AP1000 

se mostraram dif íceis, tanto na 
China quanto nos EUA (veja 
“O último Projeto Nuke ainda 
em operação” na página 15.) 
Um dos novos reatores AP1000 
na planta de Sanmen (há dois 
em desenvolvimento) estava 
originalmente previsto para entrar 
em operação mais tarde este ano, 
mas está anos atrasado.

À medida que o crescimento 
econômico do país diminui, 
o governo precisará ser mais 
estratégico em onde e quando 
realizar projetos nucleares nos 
próximos anos, disse Matt Crozat, 
diretor sênior de desenvolvimento 
de políticas do Instituto de Energia 
Nuclear, em Washington, DC, 

EUA. “Você precisa equilibrar o desenvolvimento 
da infraestrutura com como e onde a economia vai 
crescer”. — Sarah Fister Gale

Opções nucleares
A China está estabelecendo o ritmo nuclear. O 
aumento das necessidades energéticas e o desejo 
de diminuir sua dependência do carvão levaram 
o governo do país a redirecionar seu portfólio de 
energia para projetos nucleares.

Desde 2008, a China construiu 60% das novas usinas 
nucleares do mundo. Com 19 projetos em construção 
e outros 22 sendo considerados, essa tendência 
continuará, disse François Morin, diretor da China 
para a Associação Mundial de Energia Nuclear (WNA) 
em Beijing, na China. A meta do governo, estabelecida 
em 2012, é instalar 58 gigawatts de energia até 2020, 
depois de atingir 35,8 gigawatts no ano passado.

Além de atender às necessidades de energia da 
China, um objetivo estratégico desse aumento da 
energia nuclear é o crescimento de uma indústria 
lucrativa que poderia fornecer projetos de reatores 
em outros países. Se tudo correr bem com o conjunto 
de projetos em andamento (não é 
uma certeza), a China poderia servir 
de modelo para energia segura e 
acessível em outros países.

“A China se tornou um piloto 
para o mundo”, disse Nesimi Kilic, 
engenheiro nuclear da Agência 
Internacional de Energia Atômica 
(AIEA). Boletim da AIEA.

Abastecimento constante
O forte apoio financeiro do 
governo central elimina muitos dos 
desafios que podem afetar projetos 
de energia nuclear em outros 
países, disse Nesimi.

O compromisso da China com 
vários projetos em um período 
relativamente curto também 
ajudou o país a construir um 
grande grupo de talentos nucleares, 
incluindo diretores de projetos experientes e 
equipes de construção. “Eles estão aprendendo 
fazendo”, disse Nesimi.

Desde 2008, 
a China 

construiu

60%
das novas 

usinas 
nucleares do 

mundo.

“Você precisa 
equilibrar o 

desenvolvimento 
da infraestrutura 

com como e 
onde a economia 

vai crescer”.
— Matt Crozat, Instituto de 

Energia Nuclear, Washington, 
D.C., EUA

theEdge
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Projeto da usina de Vogtle, perto 
de Waynesboro, Geórgia, EUA

As coisas não correram bem quase desde 
o começo. A Westinghouse Electric, 
que recebeu aprovação regulatória para 
construir quatro usinas nucleares nos 
Estados Unidos em 2011, tinha grandes 
planos para construir os primeiros reatores 
AP1000. Projetados pela Westinghouse 
para evitar fusões semelhantes às de 
Fukushima, o reator AP1000 prometeu ser 
mais seguro e mais barato do que qualquer 
outro antes. Mas o programa rapidamente 
deu errado, perturbado por subempreiteiros 
inexperientes, uma cadeia de suprimentos 
imatura e um cronograma agressivo.

Para economizar tempo e dinheiro, a 
Westinghouse optou por pré-fabricar a 
construção, um método não testado para a 
indústria. Mas a organização calculou mal 
os cronogramas. Por exemplo, o trabalho 
nos dois reatores em Waynesboro, Geórgia, 
EUA, parou por oito meses em 2012, 
porque os engenheiros tiveram que esperar 
assinaturas e documentação para enviar 
uma seção da fábrica. A espera foi maior 
que o tempo para construir a seção.

Parte do problema? A Westinghouse 

tinha muita experiência em projeto, mas 
não tinha pessoal, estrutura ou experiência 
para gerenciar engenharia e construção 
de um projeto de reator. Um documento 
escrito por um engenheiro da Westinghouse 
publicado no ano passado por The Post and 
Courier, um jornal em Charleston, Carolina 
do Sul, EUA, observou que a construção 
começou antes de todas as plantas do 
prédio serem concluídas e questionou 
a decisão de não usar engenheiros 
profissionais para aprovar plantas 
importantes.

“Fundamentalmente, era um projeto 
experimental, mas eles estavam sob pressão 
para mostrar que poderia ser um projeto 
comercialmente viável, então subestimaram 
o tempo, o custo e a dificuldade”, Edwin 
Lyman, cientista sênior da Union of 
Concerned Scientists, disse à Reuters. 

O projeto de construção de dois reatores 
na Carolina do Sul foi cancelado em julho 
passado. Isso deixa apenas um projeto 
nuclear em ação no país: a iniciativa 
de construir dois reatores no estado da 
Geórgia. Combinadas, as duas usinas 

tinham uma estimativa de USD 13 bilhões 
em custos excedentes, segundo a Reuters. 
Somente o projeto da Geórgia custará 
cerca de USD 19 bilhões, USD 5 bilhões a 
mais que o inicialmente esperado. (Depois 
que a Westinghouse declarou falência no 
ano passado, o co-patrocinador do projeto 
Southern Nuclear assumiu o papel de 
gerenciamento de construção).

Apesar desses enormes excessos de 
custos e reveses explícitos, um órgão 
regulador na Geórgia votou em dezembro 
para permitir a continuidade da construção, 
em parte devido à grande quantidade de 
dinheiro já absorvida pelo projeto. Matt 
Crozat, diretor sênior de desenvolvimento 
de políticas do Instituto de Energia 
Nuclear, em Washington, EUA, disse 
que, como a energia nuclear mais barata 
pode compensar os preços crescentes 
do gás natural na região, o projeto ainda 
pode trazer benefícios. “Este é um passo 
importante para os EUA no setor de energia 
nuclear”.

A data de conclusão do projeto é 2022, 
cinco anos atrasada.

O último Projeto Nuke ainda em operação
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INDICADORES

Uma coisa do futuro
A internet das coisas (IoT) está apenas começando. À medida que os portfólios de projetos evoluem, alguns 
líderes de negócios começam a se preocupar com o ROI. De Novid Parsi

TENDÊNCIA
Organizações em todo o mundo estão aumentando seus portfólios de projetos da IoT.

PREOCUPAÇÃO DA DIRETORIA 
Executivos de grandes organizações acreditam que há espaço para melhorias na execução.

Gastos globais com a IoT

73%  
dizem que suas organizações estão 
pesquisando ou implantando 
projetos de IoT.

65%  
dizem que os principais 
impulsionadores da adoção 
da IoT estão melhorando 
a eficiência dos processos 
de negócios e a melhor 
satisfação do cliente.

50%  
dizem que já estão atrasados 
em projetos de IoT.

49%  
dizem que uma abordagem 
não coordenada e isolada 
da IoT está impedindo a 
organização de ir além 
dos projetos piloto para as 
iniciativas de geração de 
receita.

43%  
dizem que seus clientes 
sofrerão se sua organização 
não utilizar totalmente a IoT. 

2017 2018 2021

USD 674 
bilhões

USD 772,5 
bilhões

USD 1,1 
trilhão

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/maio_2018/TrackLink.action?pageName=16&exitLink=http%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG
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Serviços públicos

Fontes: Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide, IDC, 2017; State of the Market: Internet of Things 2017, Verizon, 2017; IoT Strategy: Insights From Early Adopters, HCL Technologies, 2017

JUNTE-SE À MULTIDÃO 
As três principais indústrias que investem em projetos de 
IoT aumentaram os gastos nos últimos anos:

Três principais categorias de gastos com IoT em 2018

Os quatro principais países para investimento em IoT em 2018

USD 209 bilhões
China

USD 68 bilhões
Japão

USD 29 bilhões
Coreia do Sul

USD 194 bilhões
Estados Unidos

Indústria

2018 2016

Transporte

USD 69 bilhões

USD 73 bilhões

USD 78 bilhões

USD 178 bilhões

USD 85 bilhões

USD 189 bilhões

16%  
dos gastos com software de IoT , taxa de 
crescimento anual composta de 2017 a 2021, 
o segmento de IoT de mais rápido crescimento

>55% 
de gastos com IoT serão 
em software e serviços 
até 2021.

1. Hardware 2. Serviços 3. Software e conectividade

MUDANÇA PARA O SOFTWARE
À medida que a IoT evolui, as organizações estão olhando para além 
dos ecossistemas de hardware: os projetos de software, a área de IoT de 
crescimento mais rápido.

A América Latina terá o maior 
crescimento geral de gastos com IoT, 
com 28,3% de taxa de crescimento 
anual de 2017 a 2021.

USD 239 
bilhões 

serão gastos em 
módulos, sensores, 

infraestrutura e 
segurança
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incluem informações como acidentes de veículos e 
históricos de recalls.

Aaron gerencia uma equipe de 23 gerentes de 
projetos e analistas de negócios que executam cerca 
de 80 projetos por ano, principalmente iniciativas de 
software que fornecem produtos on-line, aplicativos 
móveis e recursos empresariais. Seu início de 
carreira no Exército dos EUA estabeleceu uma base 
de habilidades de gerenciamento de projetos que ele 
aperfeiçoou nas últimas duas décadas.

Como você ajuda a direcionar a implementação 
estratégica?
Além de gerenciar a equipe de entrega do projeto, 
sou gerente de portfólio da empresa. Eu me 
reúno mensalmente com nosso presidente e seus 

P
ode ser tentador para uma 
empresa adotar a mais recente 
tecnologia ou mudar a estratégia 
em resposta a um concorrente 
em ascensão. Tais mudanças 

podem acertar o alvo. Mas também podem sair 
pela culatra. Na Carfax, a função de Aaron Hall 
é garantir que a organização busque iniciativas 
que agreguem valor real e depois as execute com 
práticas recomendadas. A implementação de uma 
estrutura de gerenciamento de projetos e portfólio 
foi fundamental para seu trabalho.

A Carfax fornece informações sobre o histórico 
de veículos para ajudar consumidores e empresas 
a comprar, prestar serviços e vender carros 
usados. Os 19 bilhões de registros da organização 

AARON HALL, 
PMP
TÍTULO: Diretor de serviços 
de projetos

ORGANIZAÇÃO: Carfax

LOCALIZAÇÃO: Centreville, 
Virgínia, EUA

Vo
ze

s

LARGANDO NA FRENTE
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Conversa 
rápida
Qual é a qualificação 
que todo gerente de 
projetos precisa ter?
Otimismo. 

Qual livro tem um 
significado especial 
para você?
Hope Is Not a Method 
de Gordon Sullivan. 
É por isso que proíbo 
meus gerentes de 
projetos de usarem a 
palavra “esperança”. 
Não somos pagos para 
termos esperança no 
projeto.

Se não fosse o 
gerenciamento de 
projetos, o que você 
faria?
Eu era um escoteiro 
quando criança e 
agora sou um líder de 
escoteiros voluntário. 
Adoraria uma 
oportunidade para 
treinar habilidades 
de liderança e 
personalidade em 
jovens em tempo 
integral.

subordinados diretos para revisar nosso portfólio 
de projetos e o alinhamento estratégico de nossas 
iniciativas. E se tivermos uma mudança nas 
prioridades, asseguro que tomemos uma decisão 
consciente e informada como resposta. Antes 
de ingressar na empresa, não havia um processo 
estruturado de tomada de decisões ao longo do 
ano. O que realmente nos matou foi quando surgiu 
uma oportunidade “disruptiva” no meio do ano. 

Como você lida com disrupções agora?
Aqui está um exemplo. No ano passado, um 
consórcio de organizações automotivas buscava 
um parceiro para fornecer informações para toda a 
indústria automotiva. Sabíamos exatamente quais 
seriam as implicações de aproveitar a oportunidade, 
porque agora temos um fórum para os líderes 
seniores da Carfax e eu para pensarmos sobre 
as coisas de forma mais ampla. Fomos capazes 
de ver como a iniciativa prospectiva se alinhava 
estrategicamente e como afetaria o fluxo de 
trabalho em toda a organização. Nós nos tornamos 
o parceiro do consórcio, e tudo correu bem.

Conte sobre um grande projeto que sua equipe 
concluiu recentemente.
Nosso produto de listagens de carros usados   for-
nece aos consumidores informações detalhadas 
sobre o histórico do veículo: se um carro foi de 
aluguel ou teve danos causados   por inundações. 
No ano passado, reconstruímos e relançamos o 
produto inteiro. Mas foi muito mais que um pro-
jeto: Foi um programa de 16 meses, composto 
por 20 projetos, e em um momento tivemos 160 
funcionários trabalhando nele. Foi bem sucedido 
em grande parte por causa da estrutura de geren-
ciamento de projetos que implementamos.

Como era essa estrutura?
Cada projeto teve que ser gerenciado de forma 
independente, mas depois integrado a todo o 
programa. Nós nos reunimos mensalmente com 
um conselho de nível de diretoria que toma 
decisões estratégicas macro. A cada duas semanas, 
reunimos diretores responsáveis   por cada 
projeto para garantir o alinhamento da estratégia 
com trabalho tático. Em um nível mais baixo, 

trabalhamos predominantemente de maneira ágil, 
com reuniões diárias, sessões de planejamento e 
conversas retrospectivas. 
As abordagens ágeis são o padrão?
Fazemos todo o nosso desenvolvimento de software 
em um modo de entrega ágil. Um dos nossos 
maiores desafios é equilibrar a flexibilidade e os 
benef ícios de um processo ágil de desenvolvimento 
de software com a necessidade de poder planejar e 
assumir compromissos. Eu não sou nem um pouco 
antiágil, sou apenas a favor do gerenciamento de 
projeto. Depois de me juntar à organização, há três 
anos, levei cerca de oito meses para fazer a equipe 
atingir um equilíbrio mais saudável entre o ágil e a 
capacidade de assumir compromissos.

Como vocês alcançam esse equilíbrio?.
Sobrepondo o nosso ciclo de vida do projeto com 
um ciclo de vida de desenvolvimento ágil. Através 
de uma série de discussões, convenci nossos desen-
volvedores de que eles poderiam adotar o desenvol-
vimento e entrega de software ágil dentro de uma 
estrutura sólida de gerenciamento de projetos.

Como os militares prepararam você para uma 
carreira de gerenciamento de projetos?
De três maneiras acima de tudo. Aprendi que o 
trabalho de um líder é ter uma visão, organizar 
e motivar recursos para essa visão e permanecer 
calmo durante as inevitáveis   mudanças que ocorrem. 
Aprendi a importância de entender as pessoas com 
quem você trabalha, quem são suas famílias, suas 
formações, o que as anima e o que precisam de você. 
Por fim, como líder militar ou de projeto, você não 
pode realizar seu trabalho com sucesso na semana 
de trabalho “normal” que sua equipe possa trabalhar. 
Você tem que ter um compromisso pessoal extremo 
com a missão e sua equipe e estar disposto a fazer 
sacrif ícios pessoais para viabilizar o sucesso.

Como você define sucesso?
Você pode ter o melhor projeto do mundo, mas se 
não for bem-sucedido no mercado, o projeto não 
será bem-sucedido. Por outro lado, você pode ter 
um produto de grande sucesso no mercado, mas se 
ninguém quiser trabalhar com o gerente de projetos 
novamente, não foi um projeto bem-sucedido. PM
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Ordem 
executiva
Perguntamos à comunidade de gerenciamento de projetos: Como 
você determina quando é necessário encaminhar decisões para os 
patrocinadores do projeto?

SIGA AS REGRAS

 Eu encaminho decisões quando está 
fora da minha área de controle ou das 
tolerâncias ou limites acordados que 

tenho com meu patrocinador, mesmo que sejam 
informais e não documentados. Por exemplo, em 
um projeto recente para entregar uma mudança de 
processo, percebemos que uma solução específica 
que já havia sido aprovada pelo patrocinador não 

funcionaria em todas as situações. Sabíamos que 
precisávamos voltar para a prancheta. Mas, como 
isso significava uma mudança na abordagem do 
projeto e se desviaria da solução aprovada, essa era 
uma decisão que o patrocinador precisava tomar. 
Depois que a diretoria e o patrocinador do projeto 
revisaram a nova solução e a aprovaram, a equipe 
conseguiu manter o projeto avançando”.

— Elizabeth Harrin, diretora, The Otobos Group, Horsham, 
Inglaterra

PRONTO PARA A RESOLUÇÃO

 Nunca quero que os patrocinadores e 
as principais partes interessadas sejam 
surpreendidos. Se algo precisa ser 

escalado, geralmente sabem que é um risco e que 
já falamos sobre possíveis atenuações. Mas quando 
surgem surpresas, trabalho rapidamente com a 

Vozes  CAIXA DE FERRAMENTAS DE PROJETO
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equipe em opções para resolução e depois levarei 
nossa recomendação oficial ao patrocinador. 
Minhas conversas são curtas, mas factuais, e não 
fico culpando ou acusando. O trabalho deles nesse 
momento é ajudar a resolver o problema”.

— Jason Orloske, PMP, gerente, gerenciamento de projetos, 
Aldevron, Fargo, Dakota do Norte, EUA

CRITÉRIOS CRÍTICOS

 Primeiro de tudo, o gerente de 
projetos deve ganhar a confiança do 
patrocinador e sustentá-la do início 

ao fechamento. Isso ajuda a garantir que possa 
encaminhar o problema no momento certo. Mas 
você não pode escalar todas as decisões para o 
patrocinador do projeto, senão perderá a atenção 
deles quando realmente for necessário escalar 
uma questão séria. Os gerentes de projetos devem 
escalar as decisões para o patrocinador do projeto 
quando os seguintes problemas ocorrerem: 
■ O problema afeta a capacidade de obter 

financiamento, comprometer recursos ou 
alcançar o sucesso do projeto.

■ Não há suporte ao projeto na organização como 
um todo.

■ A decisão requer autorização para alterar o 
escopo.

■ A decisão resolverá uma situação de prosseguir 
ou não”.

— Ipek Sahra Özgüler, PMP, gerente de projetos, escritório 
de gerenciamento de projetos Halkbank, Ankara, Turquia

PLANO PARA DISCUSSÃO

 Eu faço uma ligação de atenção 
quinzenal da gerência com os 
patrocinadores, onde só falamos sobre 

impedimentos e decisões, ou seja, como lidar com 
riscos e problemas. Essas reuniões são geralmente 
quando escalo um problema, a menos que o 

risco seja tão grande que não possa esperar até a 
reunião. Escalarei apenas os problemas ou riscos 
que afetam fortemente o cronograma, o orçamento 
ou o escopo. Cada item é analisado e categorizado 
como de risco alto, médio ou baixo e examinamos 
a análise de impacto e os planos de mitigação”.

— Fernando Perez, PMP, gerente de projetos regional, Citi, 
Buenos Aires, Argentina

PROBABILIDADES CONDICIONAIS

 Qualquer decisão que possa impactar 
o valor de negócio em termos de 
custo, cronograma ou escopo deve ser 

escalada ao patrocinador. Para obter a atenção 
imediata do patrocinador (e uma resposta rápida), 
o encaminhamento deve ser solicitado em pessoa 
ou por telefone. Em seguida, um e-mail de 
acompanhamento pode incluir uma solicitação de 
decisão na linha de assunto”.

— Charanjeet Singh, PMP, gerente de projetos, Wawanesa 
Insurance, Winnipeg, Manitoba, Canadá

VALE O RISCO

 Escalo um problema apenas 
quando uma parte interessada 
principal deliberadamente impede 

a implementação de algo específico no plano 
de gerenciamento do projeto. Um exemplo 
é um cliente que se recusa a aceitar entregas 
formalmente durante o processo de validação do 
escopo, mesmo depois que as entregas passaram 
pelo processo de controle de qualidade. Antes 
de escalar, eu identificaria cada risco associado a 
essas partes interessadas e prepararia respostas 
para esses riscos no plano, para recomendar ao 
patrocinador”.

— Talal Benothman, PMP, gerente geral, design, Dar Al 
Riyadh Engenharia e Arquitetura, Riad, Arábia Saudita

DISCUSSÃO ESCALADA
Que outras abordagens podem ajudar os gerentes de projetos a 

saber quando é hora de escalar as decisões com os patrocinadores 
do projeto? Compartilhe as suas dicas no grupo LinkedIn de 
Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólios do PMI.

Sistema de  
apoio
Ter engajado ativamente 
os patrocinadores 
executivos pode ajudar a 
remover os bloqueios e 
limpar o caminho para um 
desempenho de projeto 
aprimorado.

de projetos têm 
patrocinadores 
executivos 
ativamente 
envolvidos

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

de projetos e 
programas são 
atribuídos a 
patrocinadores 
executivos nas 
organizações 
campeãs*.

*Campeãs: Organizações 
com 80 por cento ou mais 
de projetos concluídos 
no prazo e no orçamento 
realizando as intenções 
de negócio e têm alta 
maturidade de percepção 
de benefícios.

Fonte: Pulse of the Profession®: Sucesso 
em tempos de disrupção: Expansão 
da paisagem de entrega de valor 
para solucionar o alto custo do baixo 
desempenho, PMI, 2018
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Priya Patra, PMP, é contribuinte regular do project-
management.com e gerente de programa do setor 
de TI, e mora em Mumbai, Índia.

O poder de dentro
O crowdsourcing interno pode agregar um valor enorme 
durante a fase de testes de projetos de aplicativos para 
dispositivos móveis.
De Priya Patra, PMP

tassem a nova estrutura em dispositivos específicos 
e descrevessem tarefas específicas. Além dos resul-
tados imediatos do projeto, há três benef ícios pro-
venientes de processos internos de crowdsourcing:

1) A propriedade intelectual da empresa é protegida 
porque todos os testadores são funcionários.

2) Dar novos desafios aos funcionários aumenta o 
engajamento geral e contribui para uma menor 
taxa de rotatividade na organização. (A gami-
ficação ajudou a impulsionar o engajamento: 
aqueles que concluíram as tarefas de teste rece-
beram pontos valiosos que podem ser trocados 
por mercadorias da marca da empresa.)

3) Semeamos conhecimento em futuros mem-
bros da equipe, caso decidamos lançar um 
projeto semelhante mais tarde.

Vale o esforço
Houve desafios, claro. A maioria dos participantes 
de crowdsourcing começa sem nenhum conheci-
mento de projeto. Então, nos certificamos de que 
as tarefas de teste estavam claramente definidas. 
Criamos um sistema que emparelhava a tarefa 
certa com a pessoa certa, aproveitando os dados 
demográficos e nível de habilidade que coletamos.

Segundo, só porque alguém quer ajudar não 
significa que saberá como. Atribuímos tarefas de 
teste de amostra para garantir que as pessoas esti-
vessem confortáveis   com o processo de teste e a 
plataforma de colaboração. Isso ajudou a melhorar 
a qualidade dos resultados dos testes.

Por último, o engajamento sustentável às vezes 
se mostrou dif ícil, e os funcionários às vezes não 
conseguiram concluir o processo de teste. Assim, 
juntamente com o incentivo ao comprometimento 
por meio da gamificação, fornecemos coaching 
para o processo de crowdsourcing:  conselhos de 
diversos participantes e gerentes.

No final, a abordagem interna de crowdsourcing 
foi claramente válida. Meses depois de lançar o 
produto final da estrutura de desenvolvimento de 
aplicativos, minha equipe realizou uma retros-
pectiva e descobriu que a maioria dos defeitos 
identificados e sugestões valiosas para melhorar a 
estrutura vinham dos participantes.

Há sabedoria por toda parte, se você se dispor a 
aproveitá-la. PM

N
o mundo do desenvolvimento 
de aplicativos móveis, os testes 
podem ser muito onerosos. Todo 
aplicativo precisa funcionar per-
feitamente em todo o cenário de 

dispositivos móveis, do iOS da Apple ao Android e 
além. A aquisição de todos os dispositivos relevan-
tes pode ser dispendiosa. E a realização de testes 
pode ser uma perspectiva demorada para equipes 
menores. Então, durante um projeto recente para 
criar uma estrutura de desenvolvimento de aplica-
tivos móveis, minha equipe encontrou uma solu-
ção não aparente: crowdsourcing interno.

Assim como no crowdsourcing tradicional, em 
que qualquer membro do público pode desempenhar 
um papel, a ideia central é alavancar a inteligência 
coletiva. Mas o crowdsourcing interno oferece bene-
fícios específicos e reduz certos riscos, pois envolve 
apenas funcionários da sua organização.

Benefícios de dentro
Para o projeto da minha equipe, usamos a plata-
forma de colaboração on-line de nossa empresa 
para socializar o processo de teste em toda a organi-
zação. Isso nos permitiu solicitar que as pessoas tes-

Vozes  ATINGIR A META

A maioria 
dos defeitos 

identificados 
e sugestões 

valiosas para 
melhorar o 

quadro veio dos 
participantes.
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projetos para capacitá-los a tomar certas decisões 
em seu nome. Por exemplo, para cumprir um prazo, 
uma decisão de fonte do site teve que ser tomada 
imediatamente. Mesmo que o patrocinador não 
estivesse disponível, o líder do projeto foi autorizado 
a assumir a decisão e escolher a fonte.

Em outras palavras, os líderes sem fins lucrativos 
que precisam de tempo precisam se sentir confortá-
veis   em delegar para garantir o progresso do projeto.

Voluntários. As equipes de projeto sem fins lucrativos 
às vezes consistem parcial ou integralmente em volun-
tários. Os incentivos necessários para manter esses 
membros da equipe engajados e produtivos são dife-
rentes dos membros da equipe pagos. Os gerentes de 
projetos não podem pressionar muito os voluntários, 
para que não desistam. Para manter o engajamento, os 
gerentes de projetos devem alavancar o motivo pelo 
qual as pessoas são voluntárias em primeiro lugar: 

U
m projeto é um projeto, não importa 
onde você trabalhe. Mas o gerencia-
mento de projetos no mundo sem fins 
lucrativos pode trazer obstáculos úni-
cos. Alguns desses desafios são comuns 

entre todas as organizações sem fins lucrativos, 
enquanto outros são principalmente um problema para 
organizações menores. Todos eles exigem criatividade 
e planejamento estratégico para serem superados. Aqui 
estão quatro das armadilhas mais comuns do projeto 
no mundo sem fins lucrativos e como lidar com elas.

Recursos limitados. Projetos em organizações 
sem fins lucrativos são frequentemente limitados 
pela disponibilidade de pessoal, tecnologia, tempo e 
recursos. Muitas organizações sem fins lucrativos são 
obrigadas a limitar a quantidade de dinheiro gasto 
em despesas gerais e reinvestimento na organização; 
a maioria dos recursos deve ser gasto diretamente na 
missão. Isso significa que as equipes de projeto geral-
mente precisam resolver com o que têm ou inovar. 
Na Make-A-Wish®, onde trabalho, estamos limitados 
em termos de equipe e tempo que podemos dedicar 
à melhoria de processos, por isso estamos fazendo 
parceria com uma classe de estudantes de negócios 
de uma faculdade próxima para executar um projeto. 
Outra maneira de contornar recursos limitados é 
cortar o escopo. Ou considere táticas específicas para 
garantir os fundos necessários: A equipe de captação 
de recursos de uma organização pode lançar uma 
campanha para projetos específicos.

Orientações limitadas.  Na minha experiência, 
projetos em organizações sem fins lucrativos 
podem sofrer com a falta de liderança, como patro-
cinadores desengajados. Para manter o ímpeto em 
um projeto, apesar da orientação limitada, ele pode 
ajudar a dar aos membros da equipe mais proprie-
dade e capacidade de tomar decisões. 

Durante um projeto de redesenho do site em que 
trabalhei recentemente, o patrocinador ocupado 
muitas vezes não estava disponível para tomar deci-
sões importantes. No entanto, devido ao sucesso 
de projetos anteriores, ela confiava o suficiente nos 
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Riscos da caridade
Como superar quatro obstáculos comuns  
de projetos em organizações sem fins lucrativos.
De Trevor Stasik, CAPM

Continua na próxima página
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Um novo 
tipo de 
gerente de 
programa
Uma função diferente surge para conduzir 
projetos de software complexos.
De Mario Gerard, PMP

À 

medida que organizações procuram 
criar os mais recentes e melhores 
avanços tecnológicos, muitas 
delas estão buscando um novo 
tipo de gerente de programa: o 

gerente de programa técnico (GPT). Embora esse 
seja um papel relativamente recente na indústria 
de tecnologia, os GPTs ganharam destaque 
significativo nos últimos cinco anos.

A função substitui o trabalho típico do gerente 
de projetos ou programa por um casamento de 
duas responsabilidades distintas, arquiteto de 
software e gerente de programa. A razão para a 
evolução e crescimento deste papel é simples: Os 
gerentes de projetos e programas são mais eficazes 
quando compreendem completamente e podem 
se comunicar efetivamente sobre a tecnologia 
subjacente responsáveis   pela construção.

A principal responsabilidade do GPT é liderar 
o desenvolvimento de produtos de software 
complexos. As grandes empresas de tecnologia 
agora têm equipes diferentes que precisam 
se capacitar mutuamente para que possam 
efetivamente cumprir seus objetivos comuns. Isso 
significa que as pessoas que lideram essas equipes 
de projeto devem ter muito conhecimento sobre o 
software que está sendo criado e também devem 
interagir efetivamente com as muitas outras equipes 
da organização. O conhecimento técnico e as 
habilidades de comunicação de especialistas são 
necessários para articular o funcionamento interno 
e os pontos mais delicados do software que está 

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.

a missão da organização. Lembre aos membros da 
equipe por que essa missão é importante e como sua 
contribuição é necessária para o sucesso.

A Make-A-Wish, que satisfaz o desejo de crianças 
diagnosticadas com doenças graves, realiza regu-
larmente “Momentos de Missão”, durante os quais 
funcionários e voluntários deixam de lado o trabalho 
atual para falar sobre os destinatários e o impacto que 
o desejo tem nas crianças, famílias e comunidades. 
Todos os níveis da organização participam desses 
momentos: de liderança sênior a equipes de projeto e 
operações. Isso ajuda a manter o foco nas crianças que 
se beneficiam da nossa missão, em vez das necessida-
des de voluntários e funcionários individuais.

Falta de histórico. A disciplina e o valor do geren-
ciamento de projetos não são bem conhecidos em 
algumas organizações sem fins lucrativos. Isso pode 
dificultar o envolvimento e o engajamento de equi-
pes e patrocinadores. No entanto, é possível superar 
isso por meio do apoio de um CEO ou outro alto 
executivo que possa defender o gerenciamento de 
projetos como parte da cultura da organização.

Minha organização reintroduziu o papel de gerente 
de projetos quase cinco anos atrás, depois de ter 
ficado fora por um período. Levou tempo para ganhar 
o apoio da gerência sênior, mas uma vez que isso 
aconteceu, as responsabilidades cresceram exponen-
cialmente. Por exemplo, nosso CEO se comprometeu 
a formalizar e incorporar o gerenciamento de projetos 
em toda a organização e pressionou por um uso mais 
amplo das ferramentas de gerenciamento de projetos. 
Esse tipo de apoio altamente visível da alta adminis-
tração pode ser crucial para levar as equipes a levar a 
sério os novos processos de gerenciamento de proje-
tos, e os próprios gerentes de projetos.

Os gerentes de projetos tornam possível para aqueles 
que estão servindo suas comunidades gastar mais do 
seu tempo realmente fazendo o que importa. Se feito 
corretamente, amadurecer as práticas de gerenciamento 
de projetos em uma organização orientada por missões 
pode oferecer o que todas as partes interessadas, des-
tinatários da ajuda e serviços a doadores e voluntários 
desejam: uma organização mais eficiente que possa se 
concentrar melhor em sua missão principal. PM

Trevor Stasik, CAPM, é analista de negócios da 
Make-A-Wish, Phoenix, Arizona, EUA.
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Mario Gerard, PMP, é gerente de projetos 
técnicos principal na Oracle, Seattle, 
Washington, USA.
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sendo desenvolvido.
GPTs em ação
Tomemos, por exemplo, 
uma empresa de tec-
nologia desenvolvendo 
um aplicativo de troca 
de caronas. A empresa 
provavelmente teria mais 
de 30 equipes enfocando 
apenas os vários casos de 
uso do usuário final. Cada 
equipe seria responsável 
pela criação de várias par-
tes do aplicativo, incluindo 
criação de contas de usuá-
rio, configuração de paga-
mento, upload de fotos de 
perfil, obtenção de infor-
mações de localização, 
estimativa de tarifas, envio 
de notificações via push 
aos motoristas, facilitação 
da comunicação entre usuários e motoristas, e calcular 
e liquidar o pagamento dos passeios. Como você pode 
ver, até mesmo uma olhada superficial nos casos de 
uso coloca equipes na foto.

É aí que um GPT se torna tão importante. Cada 
equipe construindo um produto de tecnologia está 
trabalhando em vários projetos, e o GPT da equipe 
visa levar suas peças do quebra-cabeça à excelên-
cia. Mas os GPTs também estão constantemente 
trabalhando para entender e dar vida à visão do 
gerente de produto, que está envolvido com equi-
pes multifuncionais para gerenciar as dependências 
anteriores e posteriores. Como estão negociando 
para desbloquear e ajudar a acelerar a entrega da 
equipe, os GPTs são como um diretor executivo ou 
diretor de operações do programa de desenvolvi-
mento de software. Eles estão prontos para fazer o 
que for preciso para capacitar a equipe.

Além disso, o surgimento dos microsserviços, 
nos quais os aplicativos são criados como um con-
junto de serviços modulares, cada um apoiando 
uma meta de negócios específica, foi adicionado 
aos custos indiretos de comunicação. Por exemplo, 
um aplicativo móvel que possui vários recursos, 
cada um com seu próprio microsserviço para que 
os usuários façam login, procurem e processem 
pagamentos, aumenta a necessidade de comunica-
dores habilidosos.

Se você está criando um produto ou serviço com 
a tecnologia como seu backbone, provavelmente 
terá muitas dependências entre as equipes, o que 
significa que alguém precisa ser responsável por 
todo o processo: o GPT.

Como um GPT principal da Oracle, trabalho em 
várias equipes para conduzir programas que abran-
gem várias unidades de negócios. Como a Oracle é 
uma empresa de tecnologia em essência, é essencial 
que as pessoas que gerenciam seus programas tenham 
uma base sólida de habilidades de gerenciamento de 
projetos, além de perspicácia técnica nítida para se 
comunicar e resolver efetivamente os problemas.

Embora o novo papel seja encontrado principal-
mente em organizações de tecnologia, acredito que 
isso mudará porque as organizações tradicionais 
tendem a seguir as tendências que começam em 
líderes de tecnologia. À medida que a tecnologia se 
torna o núcleo de mais produtos e serviços, tanto 
nas empresas de tecnologia quanto nas empresas 
não tecnológicas, a demanda por GPTs aumentará. 
Por fim, espero que seja um papel fundamental nas 
organizações tecnológicas e não tecnológicas. PM

À medida que 
a tecnologia 
se torna o 
núcleo de 
mais produtos 
e serviços, 
a demanda 
por GPTs 
aumentará.
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DE TEGAN JONES
 ILUSTRAÇÕES DE KOTRYNA ZUKAUSKAITE

AS MULHERES SÃO UMA FORÇA PODEROSA 

NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS. MAS 

MUITAS VEZES NÃO RECEBEM AS MESMAS 

OPORTUNIDADES, NEM O MESMO SALÁRIO,  

QUE OS HOMENS.

das mulheres

O
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Mas está assumindo uma urgência extraordinária e 
inegável, com demandas por igualdade de gêneros 
sendo ouvidas em todo o mundo. E não se trata de 
um momento efêmero. As mulheres, incluindo as que 
atuam em gerenciamento de projetos, estão se levan-
tando, recusando-se a deixar que o assunto continue 
sendo varrido para baixo do tapete. Em janeiro, milhões 
de pessoas saíram às ruas em marchas de mulheres na 
maioria dos continentes, de Sydney, Austrália, ao Rio de 
Janeiro, Brasil e Washington, D.C., EUA. 

Há muito para protestar. O mais recente relatório 
das Nações Unidas que acompanha as metas de 
igualdade de gêneros delineadas na Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável foi brutalmente 
honesto: “O progresso para mulheres e meninas con-
tinua inaceitavelmente lento”, disse Phumzile Mlam-
bo-Ngcuka, diretora executiva da ONU Mulheres. E 
isso está colocando o futuro da igualdade de gêneros 
em risco. “Novos dados e análises enfatizam que, a 
menos que o progresso na igualdade de gêneros seja 
significativamente acelerado, a comunidade global não 
conseguirá cumprir sua promessa”.

Toda cultura tem sua própria ideia sobre o tipo 
de trabalho que as mulheres devem fazer. Alguns 
dizem que há pouca diferença entre os trabalhos 
apropriados para diferentes gêneros. Outros ainda 
acreditam que as mulheres não devem trabalhar de 
forma alguma. Mas as normas de gêneros em todo o 
mundo estão mudando drasticamente, com o poten-
cial de inaugurar uma era de maior igualdade econô-
mica. Até mesmo a Arábia Saudita, antes um bastião 
inabalável da dominação masculina, anunciou que as 
mulheres em breve poderão dirigir e que, a partir de 
fevereiro, poderão abrir seus próprios negócios. 

A batalha pelos 
direitos das 
mulheres vem 
sendo lutada 
por séculos.

“Quando as 
mulheres não 
veem muitas 
mulheres em 
funções de 
tomada de 
decisão, não 
sentem que têm 
a rede de apoio 
para crescer”.
— Amah N. Binde, PMP, 
Departamento de Transportes da 
cidade de Baltimore, Baltimore, 
Maryland, EUA
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A definição de “trabalho feminino” agora é ampla 
o suficiente para incluir praticamente qualquer 
trabalho imaginável. E o gerenciamento de projetos 
não é exceção.

As mulheres, hoje, são presença marcante na 
profissão. No entanto, como em muitos outros 
campos, as disparidades persistem. Há uma 
diferença de aproximadamente USD 11.000 entre 
os salários médios dos gerentes de projetos do 
sexo masculino e feminino nos Estados Unidos, 
de acordo com a última edição do PMI Poder de 
ganho: Pesquisa sobre salários em gerenciamento 
de projetos. A China segue um padrão similar: 
CNY  220.036 para homens contra CNY193.502 
para mulheres, em média.

Não é só no pagamento. Organogramas domina-
dos por homens tendem a se replicar, o que significa 
que as mulheres perdem projetos de alto perfil ou 
são sobrepujadas para a liderança do escritório de 
gerenciamento de projetos (EGP). É essa infraestru-
tura organizacional que leva a salários mais baixos.

A PM Network entrevistou quatro profissionais de 
projeto (três mulheres e um homem) sobre o estado 
das mulheres no gerenciamento de projetos e como 
indivíduos e organizações podem fazer sua parte 
para aumentar a igualdade de gêneros:

Amah N. Binde, PMP, 
chefe de projeto, 
Departamento Municipal de 
Transportes de Baltimore, 
Baltimore, Maryland, EUA 

Rob Van Duijl, diretor 
de EGP de construção 
nuclear na empresa de 
serviços públicos EDF, 
Londres, Inglaterra

Jaspreet Dol, CAPM,  
gerente de projetos, 
E-Bureauet, consultoria 
digital em Luzon, Filipinas 

Nadia Krys, PMP, 
gerente sênior de projetos, 
agência de transporte 
público TransLink, Vancouver, 
Colúmbia Britânica, Canadá

“Pergunte-se: Não deixe seu 
gênero definir você, ouça 
sua intuição e seja autêntica. 
Considere estudar e obter uma 
qualificação profissional, como a 
de Certified Associate in Project 
Management (CAPM®) ou 

Project Management 
Professional (PMP®) o 
mais rápido possível.
— Eigen Halpin, PMP, PgMP, gerente de EGP,  
Cisco, Newport, País de Gales

Qual  
conselho  
você daria 
para mulheres 
que estejam 
pensando 
em ter uma 
carreira em 
gerenciamento 
de projetos
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As mulheres têm oportunidades iguais no 
mundo de gerenciamento de projetos?
Amah: A indústria de arquitetura e engenharia é 
uma indústria realmente dominada por homens e 
brancos. Nos 15 anos em que estive na indústria, 
não vi grandes mudanças. Você vê mais mulheres 
em reuniões e convidadas para a mesa. Mas embora 
haja um aumento do número de mulheres sendo 
promovidas e chegando a cargos de liderança, ainda 
há muito espaço para melhorias.

Quando as mulheres não veem muitas mulheres 
em funções de tomada de decisão, não sentem que 
têm a rede de apoio para crescer. Ficam desanimadas 
e esgotadas.

Jaspreet: Minha empresa tem uma preferência por 
desenvolvedores de software homens e gerentes de 
projetos mulheres. As pessoas da minha empresa 
dizem que as mulheres têm mais atenção aos deta-
lhes e são mais voltadas para os resultados do que os 
homens. Quando se trata de salários, porém, acho 
que podem estar oferecendo um pouco menos para 
as mulheres, porque as mulheres geralmente não 
tentam negociar muito. Os homens tendem a nego-
ciar para ter algo maior que a oferta inicial.

Rob: Está ficando melhor. Há um verdadeiro 

“Não importa o quanto 
você trabalhe, como mulher, 
espera-se que você trabalhe 
mais para provar que é capaz. 
Se as mulheres se apoiarem 
mais no local de trabalho, 
talvez nossos obstáculos sejam 
mais centrados no nosso 

trabalho do que no 
nosso gênero”.
— Paige Barnes, PMP, gerente sênior 
de projetos de TI, American Medical 
Association, Chicago, Illinois, EUA

“Se você quiser ter sucesso e 
achar que encontrou seu plano de 
carreira, ninguém poderá pará-la”.
— Carmen Iatan, PMP, gerente de projetos sênior da DXC 

Technology, Montreal, Quebec, Canadá

4:1

“Deixe um legado após a 
conclusão de um projeto. 
Com isso, os projetos vão 
achar você”. 

— Marna Schoeman, PMP, gerente do programa estratégico, 
escritório do diretor de operações em finanças, Barclays Africa Group, 
Joanesburgo, África do Sul

Rompemos a barreira? 
Longe disso
Apesar de todo o papo empresarial de 
promover a igualdade de gêneros, na 
verdade o progresso permanece indefinido.

Proporção 
de CEOs que 
dizem que 
a igualdade 
de gêneros 
está entre 
as 10 
principais 
prioridades

No entanto, os organogramas contam  
uma história diferente.

Fonte: Women in the Workplace 2017, McKinsey

               1:1
Relação de homens para mulheres 
funcionários em nível de entrada

75%

Relação de homens para mulheres vice-presidentes 
seniores e executivos de diretoria
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impulso no Reino Unido para que as mulheres tra-
balhem no local. Mas ainda é um mundo um pouco 
dominado pelos homens. Mas na usina nuclear de 
Hinkley Point C que minha empresa está cons-
truindo, há muitas mulheres em cargos de liderança 
no local. É uma coisa muito boa.

Nadia Olhando para os meus colegas ao redor, eu 
não diria que existe igualdade de gêneros. Do nosso 
grupo de aproximadamente 25 gerentes de projetos 
da autoridade de trânsito, apenas três são mulheres.

Qual o seu maior desafio de carreira em termos 
de gênero? E como você o superou?
Amah: Uma coisa que aprendi muito cedo é que um 
homem pode ter uma oportunidade baseada apenas 
em suas credenciais e experiência. Uma mulher 
muitas vezes terá que estar literalmente atuando em 
um trabalho, provando que ela é capaz, antes que 
seja oferecida a oportunidade. Compreender isso 

desde o começo pode realmente facilitar a carreira 
de alguém. Você não se detém muito no porquê. 
Você se concentra mais no quê.

Nadia Não é um tipo de problema de trajetória 
de carreira. É mais um questão do dia a dia, como 
gerente de projetos ou como engenheira, entrar em 
uma sala cheia de colegas e querer ser levada tão 
a sério como seria levada se fosse homem. O fato 
de eu ter que gastar muito mais tempo e esforço 
para ganhar minha reputação é algo com o que me 
acostumei. Mas a sensação é de um desafio injusto, 
todas as vezes.

Eu faço o melhor possível para aproveitar as 
oportunidades de projetos mais interessantes, 
incluindo as que a alta gerência realmente quer 
implementar corretamente. Nesses projetos, você 
tem mais interação com a equipe sênior. Se você é 
capaz de entregar bem, você ganha suas comandas 
mais rapidamente.

“Domine os recursos técnicos 
de gerenciamento de projetos, 
entenda a estratégia de negócios do 
lugar onde você está e desenvolva 
habilidades de liderança, que podem 

gerar influência, respeito e 
confiança”.
— Eunice Durán, PMP, PgMP, PfMP, consultora 
técnica, EGP, Banco Central da República 
Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana

“Planeje as necessidades 
da família como parte das 
necessidades gerais do projeto. 
Planeje, gerencie e comunique-se 
com todas as partes interessadas, 

incluindo os membros 
da família”.
— Kim Ling Chan, PMP, PgMP, diretora de 
informação, Fusheng Industrial Co., cidade de 
Taipei, Taiwan

As organizações devem estabelecer objetivos para a 
criação de igualdade de gêneros na força de trabalho, 
medir o progresso proativamente e intervir quando 
houver desequilíbrios”.
— Rob Van Duijl, EDF, Londres, Inglaterra

Qual conselho você daria para mulheres que 
estejam pensando em ter uma carreira em 
gerenciamento de projetos?
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O fato de 
eu ter que 
gastar muito 
mais tempo e 
esforço para 
ganhar minha 
reputação 
é algo com 
o que me 
acostumei. 
Mas a 
sensação é de 
um desafio 
injusto, todas 
as vezes”.
— Nadia Krys, PMP, 
TransLink, Vancouver, 
Colúmbia Britânica, Canadá

Perdendo terreno
A igualdade de gêneros é um retrocesso. Nesse ritmo, as mulheres podem ter que esperar séculos para 
obter igualdade de condições.

O tamanho da participação econômica e a lacuna de oportunidades são particularmente preocupantes. 
Somente 58 por cento da lacuna econômica foi preenchida: o menor valor medido pelo FEM desde 2008.

O Fórum Econômico Mundial (FEM) prevê que serão necessárias décadas para alcançar a igualdade de 
gêneros global em quatro dimensões: participação econômica e oportunidade, realização educacional, 
saúde e sobrevivência e empoderamento político. E a linha do tempo continua ficando mais longa:

Fonte: The Global Gender Gap Report, Fórum Econômico Mundial, 2017
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Somente 13 países preencheram pelo menos 80 por cento da lacuna de 
participação econômica e oportunidades para homens e mulheres:

Algumas das maiores economias do mundo ainda estão 
lutando para alcançar esse limite:

Burundi: 9
1%

Bielorrússia
: 83%

Guiné: 81%

Bahamas: 8
7%

Ruanda: 82% 

Suécia: 81%

Barbados: 8
8%

Botsu
ana: 82% 

Moldávia: 81%

Benin: 86% 

Namíbia: 81% 

Noruega: 82% 

Eslovênia: 80%

Estados U
nidos: 7

8%

Brasil: 
66%

Reino Unido: 71%

Japão: 58%

Alemanha: 72%

China: 65%

França: 68%

Índia: 38% 
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Como as organizações podem promover a 
igualdade de gêneros?
Amah: Atrair mulheres para o gerenciamento de 
projetos não é um problema. A questão é reter 
mulheres. As organizações precisam entender que 
é como reconhecer as mulheres e dar a elas os 
recursos de que precisam para realizar o trabalho 
com base na complexidade do projeto. Trata-se de 
empoderá-las a tomar decisões.

Rob: Como parte do meu processo de recrutamento 
e contratação, eu olho para além do conhecimento 
técnico, testando conhecimento e controle emocional. 
É aí que percebemos uma grande diferença entre 
homens e mulheres. Temos isso registrado: as 
mulheres superam os homens nessa área.

Nadia O que você precisa é de um patrocinador 
forte que apoie você e permita que você floresça. 
Os homens tendem a ganhar oportunidades com 
mais facilidade simplesmente saindo juntos. Se uma 
mulher é capaz de encontrar um bom patrocinador, 
seja um homem mais velho ou uma mulher mais 
velha, isso pode nivelar o campo de jogo.

As empresas devem desenvolver programas 
formais e designar novos membros da equipe, seja 
um mentor ou um patrocinador.

Como as mulheres em cargos de liderança 
ajudam outras mulheres na profissão?
Amah: Você pode aprender com todos, mas é mais 
fácil replicar o comportamento que vê funcionar bem 
quando é alguém que se parece com você. Como 
mulher, se você tem apenas chefes do sexo masculino, 
é dif ícil imitar seus comportamentos, porque você 
sabe que o que é aceitável para os homens não é 
necessariamente aceitável para as mulheres.

Nadia Minha última empresa promoveu uma das 
mulheres que era gerente de projetos sênior para 
uma função chave de gerente de clientes. Nunca 
tinha visto isso antes. O fato de a empresa ter saído 
do discurso e realmente aplicado a promoção de 

Austrália

AUD 11.942
Brasil

BRL 15.472
Canadá

CAD 12.248
Alemanha

EUR 10.412
Índia

INR 290.506
México

MXN 108.508
Nigéria

NGN 1,25 milhão
Emirados Árabes Unidos

AED 34.753
Reino Unido

GBP 11.401
Estados Unidos

USD 11.218

Concentro-me em defender as mulheres, 
garantir que as realizações das mulheres 
sejam ouvidas e, o que é mais importante, 
ajudar a remover obstáculos que possam 
atrapalhar uma promoção.
— Amah N. Binde, PMP

O lugar de uma mulher 
é no gerenciamento de 
projetos

Fontes: Poder dos ganhos: Pesquisa sobre salários em geren-
ciamento de projetos,  10ª edição, PMI, 201

Desigualdades salariais entre gêneros 
existem entre os gerentes de projetos na 
maioria dos países. Aqui está uma amostra 
da diferença entre salários médios de 
gerentes de projetos homens e mulheres 
por país:
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mulheres para cargos de liderança foi realmente 
encorajador.

Como você tenta promover a igualdade de 
gêneros em sua organização?
Amah: As mulheres tendem a não se autopromover. 
Como resultado, são negligenciadas quando surgem 
oportunidades. Concentro-me em defender as mulheres, 
garantir que as realizações das mulheres sejam ouvidas 
e, o que é mais importante, ajudar a remover obstáculos 
que possam atrapalhar uma promoção.

Nadia Faço o meu melhor para trabalhar 
diligentemente para completar minhas tarefas 
como qualquer um dos meus colegas faria. Tento 
contornar estereótipos e preconceitos de gênero. 
Isso ajuda minha organização atual a ser muito 
mais diversificada em termos de gêneros do que as 

empresas em que eu costumava trabalhar.

Qual é o seu conselho para as mulheres 
considerando uma carreira em gerenciamento 
de projetos?
Amah: Você não deve se deter muito no porquê. 
Concentre-se nos seus pontos fortes É assim que 
você será capaz de se sentar à mesa, e se tornar 
extremamente boa no que faz.

Jaspreet: Não perca a esperança. Você só precisa se 
aprimorar. Nunca pare de aprender.

Nadia Conheça a sua organização muito bem. 
Descubra as principais partes que tomam decisões 
e encontre para si um patrocinador forte que a ajude 
a atravessar algumas das situações mais dif íceis com 
as quais se deparar.

Qual é a coisa mais importante que uma 
organização deve fazer para reduzir as 
disparidades de gênero em sua força de 
trabalho?
Nadia Incentivar as mulheres a liderar pelo exemplo. 
As organizações devem encorajar as mulheres mais 
jovens e possíveis líderes femininas a competir por 
cargos de alto nível.

Rob: As organizações devem estabelecer objetivos 
para a criação de igualdade de gêneros na força 
de trabalho, medir o progresso proativamente e 
intervir quando houver desequilíbrios. Para 
reduzir as desigualdades salariais, a remuneração 
deve estar vinculada a habilidades comprovadas 
que atendam a uma exigência de trabalho. Um 
programa transparente de progressão na carreira 
faz parte disso.

Amah: A conscientização em torno da lacuna de 
gênero é um primeiro passo. As organizações são 
muito silenciosas em torno do assunto. Reconheça 
a lacuna e discuta-a: isso só pode ajudar a resolver 
o problema. PM

Não perca a 
esperança. 
Você só 
precisa se 
aprimorar. 
Nunca pare 
de aprender”.
— Jaspreet Dol, CAPM, 
E-Bureauet, Luzon,  
Filipinas
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Vá  
aonde  
os  
pacientes  
estão

Novas instalações de saúde estão dando 
mais importância na conveniência e na 
comunidade.
DE KATE ROCKWOOD  RETRATOS DE JASON MYERS
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Andrew Quirk, Skanska EUA, 
Nashville, Tennessee, EUA
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Mas quando as pessoas nos Estados Unidos chegam 
a um hospital com uma doença ou lesão sem risco de 
vida, o tratamento pode demorar bastante. “Em nossas 
instalações maiores, os tempos de espera do depar-
tamento de emergência podem chegar a oito horas”, 
disse Peggy Sanborn, vice-presidente de crescimento 
estratégico da Dignity Health, Phoenix, Arizona, EUA.

Assim, a Dignity Health e outras organizações de 
saúde nos Estados Unidos estão lançando projetos 
para construir instalações menores com foco na con-
veniência. A construção de clínicas de emergência, 
clínicas de varejo e micro-hospitais ajudarão essas 
organizações a alcançarem uma meta de cuidar de 
pacientes em suas próprias comunidades, em vez de 
atrair a atenção de toda a região para grandes hospitais, 
que geralmente estão superlotados. Mas para oferecer 
conveniência e resultados sólidos de saúde, as equipes 
precisam entender as necessidades específicas de saúde 
das comunidades antes de coletar os requisitos. E eles 
precisam se proteger contra o desvio de escopo durante 
o planejamento dos micro-hospitais; essas instalações, 
comumente chamadas de hospitais de bairro, não 
podem oferecer todo o espectro de cuidados geral-
mente encontrados em hospitais completos.

Instalações de saúde orientadas para a conveniência 
não são um conceito novo. Hoje há milhares de clínicas 
de varejo fornecendo cuidados básicos e preventivos 
em lojas de departamento, supermercados e farmácias 
em todo os EUA (eram centenas 10 anos atrás). O 
crescimento desses projetos continuará, impulsionado 
por uma taxa de satisfação de paciente de 91%, de 

acordo com um relatório de pesquisa da Kalorama 
Information, de 2017. As organizações estão fazendo 
parcerias com gigantes do varejo em projetos para criar 
clínicas nas lojas, para que os médicos possam conhecer 
pessoas no local onde estejam. Por exemplo, a Kaiser 
Permanente anunciou, em setembro, que iria expandir 
um programa para construir 31 clínicas dentro das lojas 
da Target, após quatro projetos-piloto bem-sucedidos.

Os micro-hospitais levam o nível de tratamento um 
passo adiante, incluindo normalmente oito a dez leitos de 
internação e prestando serviços de cuidados intensivos, 

“Para as 
organizações 

que estão 
procurando 

incorporar mais 
as comunidades 

que atraem 
pacientes, 

esses projetos 
permitem que 

eles façam 
isso”.

— Andrew Quirk

As  
organizações 
de saúde 
sabem que 
os pacientes 
odeiam 
esperar.
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como cirurgias rotineiras, como um hospital. Andrew 
Quirk, vice-presidente sênior e diretor nacional do Heal-
thcare Centre of Excellence da construtora e incorpora-
dora Skanska USA, viu um recente aumento nos novos 
projetos de micro-hospitais. De sua perspectiva, seus 
benefícios de saúde e financeiros são claros.

“Dentro de um portfólio que contém prédios de 
clínicas médicas, hospitais tradicionais e centros cirúr-
gicos, os micro-hospitais podem preencher lacunas, 
proporcionando cuidados de saúde de maneiras mais 
eficazes. Eles oferecem melhores cuidados com mar-

gens maiores”, disse Andrew, Nashville, Tennessee, 
EUA. “Para as organizações que estão procurando 
incorporar mais as comunidades que atraem pacien-
tes, esses projetos permitem que eles façam isso”.

COMUNIDADE EM PRIMEIRO LUGAR
Assegurar que um projeto de micro-hospital ofereça 
benefícios direcionados começa com a compreensão 
das necessidades de saúde de uma comunidade, disse 
Andrew. Por essa razão, ele recomenda que o processo de 
coleta de requisitos primeiro se concentre em pesquisar 

“Em nossas 
instalações 

maiores, os tempos 
de espera do 

departamento de 
emergência podem 

chegar a oito 
horas”. 

— Peggy Sanborn, Dignity Health, 
Phoenix, Arizona, EUA 
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dados demográficos para analisar o perfil de saúde de uma 
comunidade. Por exemplo, uma população em expansão 
provavelmente necessitará de mais e diferentes serviços 
e instalações de tratamento do que uma população em 
envelhecimento ou em declínio.

“As equipes de micro-hospitais precisam conside-
rar quem estão servindo: não estão atraindo gente de 
um raio de 80 ou 150 quilômetros, mas tipicamente 
de um subúrbio”, disse Andrew . “Se uma comuni-
dade é jovem e saudável, precisa estar pronta para se 
concentrar em coisas como medicina esportiva. Ou 
uma clínica infantil pode ser prioridade, e centros de 
parto são necessários. Ou se você estiver na Flórida, 
pode haver necessidade de cuidados geriátricos”.

Uma vez que o perfil demográfico estiver claro, 
as equipes devem estudar as opções de cuidados de 
saúde locais existentes e projetar uma instalação que 
possa preencher as lacunas do que é necessário das 
partes interessadas locais. “O projetista, o emprei-
teiro e o dono precisam analisar os dados disponíveis 
sobre uma população e garantir que atendam bem 
essa população”, disse ele. Mas as equipes também 
devem ficar de olho em desvio de escopo durante a 
fase de planejamento. Se um projeto estiver sendo 
construído para se concentrar em uma comunidade 
mais jovem, as equipes precisam manter essa meta 
para afastar os acréscimos que poderiam complicar a 
construção e minar o business case.

“Você precisa ser disciplinado com o escopo de 
trabalho acordado durante toda a vida do projeto. 
Acréscimos só complicam a construção, então é 
importante controlar isso com antecedência”, disse 
Andrew. “Isso manterá a área construída menor, evi-
tará o desperdício e levará a um custo e cronograma 
mais claros. Então, quando você começar a constru-
ção, é pura velocidade para chegar ao mercado”.

BEM NO LOCAL
Aproveitar as novas ferramentas tecnológicas durante 
a execução pode manter os pedidos de alteração e os 
orçamentos sob controle. A Skanska USA, por exem-
plo, desenvolveu ferramentas de visualização que per-
mitem que as equipes de projeto calculem o impacto 
de cada mudança de projeto proposta no orçamento 
geral. A capacidade de compartilhar imediatamente o 
impacto orçamentário de uma solicitação de mudança 
com o patrocinador ajuda a minimizar a distorção 
do escopo, disse Andrew. E o processo de controle 

Assistência médica 
conveniente
Os Estados Unidos certamente não são o único país em que as organizações 
de saúde estão tornando a conveniência do paciente uma das principais 
prioridades do projeto.

REINO UNIDO 
Casa longe do  
hospital 
A startup Care-Rooms quer 
lançar um projeto piloto 
para criar uma rede de 
acomodações em estilo 
Airbnb para pacientes do 
hospital, incluindo um banco 
de dados que possa conectar 
pacientes a residências. 
A organização teria conversado sobre o projeto com o Conselho do 
Condado de Cambridgeshire, em fevereiro. A proposta do projeto, que 
levantou preocupações sobre a segurança do paciente, pretende aliviar a 
superlotação hospitalar ao liberar rapidamente os leitos. 

UGANDA
Sem eletricidade? Tudo 
bem
Para algumas pessoas que 
vivem em áreas rurais, as 
necessidades cirúrgicas 
são frustradas pela falta de 
eletricidade. O Ambulatory 
Surgical Facility em 
Kyabirwa, Uganda, visa 
tornar desnecessário que os 
pacientes tenham que viajar dias para fazer uma operação. Projetado 
pela Kliment Halsband Architects, a instalação protótipo é totalmente 
funcional, graças a painéis solares. 

CHINA
Do aplicativo ao  
leito hospitalar
A telemedicina pode ser 
uma grande economia 
de tempo, a menos que o 
médico da tela recomende 
uma visita em pessoa, 
o que pode significar 
começar do zero, com 
papelada, perguntas 
médicas e exames. Na 
China, a startup médica 
on-line We Doctor quer ajudar os pacientes a evitar o incômodo 
fornecendo cobertura de ponta a ponta aos pacientes. A empresa 
lançou mais de uma dúzia de projetos de “hospitais de internet”, 
incluindo um em Shenzhen no ano passado, criando sistemas de TI 
que conectam médicos em hospitais físicos a mais de 150 milhões de 
usuários do We Doctor.

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/maio_2018/TrackLink.action?pageName=40&exitLink=http%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG
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“Você precisa ser 
disciplinado com o 
escopo de trabalho 
acordado durante 
toda a vida do 
projeto. Suplementos 
só complicam a 
construção, então é 
importante controlar 
isso com antecedência”. 
— Andrew Quirk
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Dignity, as taxas de satisfação dos pacientes são muito 
altas, disse Peggy. As instalações menores aliviam o 
tipo de tráfego que força os pacientes a passar longas 
noites nas salas de espera das salas de emergência. “Em 
nossos micro-hospitais, podemos tratar e liberar ou 
tratar e internar muito mais rápido”.

PESANDO OS RISCOS
Velocidade é o nome do jogo ao desenvolver e construir 
micro-hospitais. O cenário de prestação de assistência 
à saúde está evoluindo rapidamente e as organizações 
concorrentes querem garantir participação de mercado 
antes que a necessidade de uma nova instalação seja 
preenchida. Mas, conforme as organizações planejam 
projetos, as regulamentações podem virar obstáculos.

“As regulamentações variam de estado para estado, 
o que pode ser desafiador”, disse Peggy. Cerca de dois 
terços dos estados exigem um certificado de necessi-
dade (CON) antes que um projeto possa entrar em 
ação, o que significa que uma agência governamental 
federal ou estadual deve afirmar que uma instalação 
atende às necessidades tangíveis de uma comuni-
dade. As equipes de projeto de Peggy não tiveram 
que lidar com CONs na Califórnia ou no Arizona, 
mas ela disse que ainda há muitas regulamentações 
adicionais que variam por estado e podem complicar 
o planejamento do projeto. “A Califórnia, por exem-
plo, exige que nossas instalações tenham capacidade 
cirúrgica”, disse ela. “Então, estamos tentando inter-
pretar isso para trabalhar em hospitais menores”.

Dadas essas possíveis complicações e uma escassez 

de mudanças pode render dividendos para projetos 
futuros, à medida que os micro-hospitais se tornam 
mais predominantes: Ser capaz de replicar facilmente 
recursos de design e layouts fornece às equipes uma 
espécie de impulso “pré-fabricado”. 

A Emerus Holdings Inc., especializada em micro-
-hospitais, fez parceria com diversos sistemas de 
saúde, incluindo Dignity Health e SCL Health, para 
projetar e construir instalações em comunidades que 
necessitam de opções de atendimento mais conve-
nientes. A organização espera ter concluído 50 pro-
jetos de micro-hospitais até 2020. A Emerus concluiu 
quatro desses projetos para a Dignity Health no estado 
de Nevada. Outros projetos estão em andamento na 
Pensilvânia e no Texas, com propostas adicionais de 
projetos em consideração em outros quatro estados.

Para garantir que os gerentes de portfólio nas 
organizações de saúde dos clientes estejam pro-
movendo os projetos certos, as equipes da Emerus 
usam uma estratégia baseada em dados analíticos 
para identificar comunidades com as maiores lacu-
nas em atendimento conveniente, e que podem 
ser atendidas por um micro-hospital, disse Jason 
Lisovicz, vice-presidente sênior presidente, Emerus, 
Houston, Texas, EUA. A localização e a força da 
marca do parceiro são provavelmente os maiores 
determinantes do sucesso de um projeto, disse ele.

À medida que as organizações patrocinadoras estu-
dam o cenário para o próximo local do projeto em 
potencial, elas têm o cuidado de rastrear os benefícios 
nas instalações concluídas. Nos micro-hospitais da 

“As 
regulamentações 
variam de estado 

para estado, o 
que pode ser 
desafiador”.

— Peggy Sanborn

Hospital de bairro da Dignity Health, em 
Las Vegas, Nevada, EUA
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19
Número de estados dos 
EUA onde projetos de 
micro-hospitais foram 
concluídos (a partir do 

início de 2017)

de dados sobre o ROI do projeto de micro-hospi-
tal, alguns provedores de assistência médica estão 
adotando a abordagem de esperar para ver. “Alguns 
clientes ainda estão nervosos em colocar dinheiro em 
micro-hospitais”, disse Andrew.

Mas esse custo pode ser percebido como um 
risco relativamente baixo, especialmente para o 
setor de saúde. Com base nas necessidades de equi-
pamentos, os orçamentos dos projetos variam de 
USD 7 milhões a USD 30 milhões. Isso é um orça-
mento de projeto considerável, com certeza, mas 
não é nada comparado a um orçamento de hospital 
de grande escala.

“Em vez de construir um novo hospital de USD 
100 milhões, coloque USD 15 milhões em um 
espaço com apenas alguns leitos e amplie nossa 
cobertura de mercado”, disse Mark Cherry, principal 
analista do provedor de dados e pesquisa de saúde 
DRG, Nashville, Tennessee, EUA. Mesmo que as 

“As empresas 
que vão 
construir e 
operar [micro-
hospitais] 
sabem qual é o 
limite de risco 
e podem se 
afastar dele, se 
necessário”.
— Mark Cherry, DRG, Nashville, 
Tennessee, EUA

Menos é mais
Duas tendências de projeto com entrega de instalações menores alteraram o panorama da saúde nos EUA nos últimos anos. Os micro-
hospitais têm um pequeno número de leitos de internação e geralmente se concentram no tratamento de condições de baixa acuidade. As 
clínicas de atendimento de urgência (CAUs) fornecem atendimento ambulatorial para lesões agudas e doenças crônicas, permanecendo 
abertas além do horário de atendimento típico de um médico de clínica geral e atuando um degrau abaixo das salas de emergência do hospital.

28
Número de projetos 

de micro-hospitais que 
a Emerus Holdings 

Inc. administrava em 
fevereiro de 2018

1.400 a 4.650 metros quadrados 325-1.100 metros quadrados

USD 7 milhões para 
USD 30 milhões USD 800.000 

(média)

15%
Aumento aproximado 

desde 2008 no número 
de CAUs nos EUA.

Fontes: Advisory Board; Lancaster Pollard; American Academy of Urgent Care Medicine, 2018; Emerus, 
2018; Urgent Care Market, Kalorama Information, 2017; Urgent Care Association of America 

Mais de 
7.500 

Número de CAUs  
nos EUA

partes interessadas não adotem as novas instalações, 
“não é como se houvesse uma casca gigante de um 
hospital sentado lá, sem supervisão”, disse ele.

Orçamentos de projetos menores significam 
menos risco para grandes organizações de saúde. Se 
a instalação acabar fechando, reaproveitar o espaço 
também se torna um esforço menor. “As empresas 
que vão construir e operar essas estruturas sabem 
qual é o limite de risco e podem se afastar dele, se 
necessário”, disse ele.

A diferença entre um projeto bem-sucedido e um 
micro-hospital abandonado pode se resumir a uma 
combinação de pesquisa, execução e prazos. “O 
setor de saúde está se tornando altamente competi-
tivo e voltado para o consumidor”, disse Andrew. Ele 
espera que esses projetos acabem chegando a 250 
em todo o país. “Então, quer ser um dos primeiros a 
identificar uma necessidade em uma comunidade e 
criar raízes? Vá em frente e faça isso”. PM

Faixa de 
tamanho

Orçamentos 
do projeto

Prevalência

Micro-hospitais Clínicas de 
atendimento  
de urgência
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Projetos de captura e 
armazenamento de carbono 
estão ajudando a reduzir a 
mudança climática. Mas o ROI  
não é garantido.
DE SARAH FISTER GALE

 O projeto de captura e 
armazenamento de carbono 
Gorgon de USD 5 bilhões na 
costa da Austrália Ocidental 

é uma joint-venture de pesos 
pesados   do setor de energia.
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A“A ciência do 
clima diz que não 
podemos cumprir 

nossas metas 
climáticas sem 

abordar essas 
emissões por 

meio da captura 
de carbono”.

— Matt Lucas, Centro de Remoção 
de Carbono, Oakland,  

Califórnia, EUA

luta contra a mudança climática está em um ponto 
de inflexão. Líderes de todo o mundo estabeleceram 
metas ousadas para reduzir as emissões de gases do 
efeito estufa e desacelerar o aquecimento global. 
Um sistema de energia baseado em fontes de ener-
gia renováveis  está entrando em foco. Mas os com-
bustíveis fósseis não vão desaparecer da noite para o 
dia: este é o motivo pelo qual houve um aumento do 
número e dos tipos de projetos que implementam a 
tecnologia de captura e armazenamento de carbono 
(CAC). A ideia básica é canalizar as emissões de 
dióxido de carbono das instalações industriais e de 
energia para campos de petróleo e gás esgotados ou 
outras formações subterrâneas, a fim de limitar sua 
liberação na atmosfera.  

O impulso está crescendo conforme o business 
case de CAC se torna viável. Essas instalações 
podem gerar receita desviando o dióxido de car-
bono para que as empresas possam usá-lo para 
extrair petróleo. As instalações também ajudam a 
reduzir a quantidade de impostos de carbono que 
algumas empresas devem pagar. Os 20 projetos 
de CAC de larga escala atualmente nas fases de 
planejamento ou construção mais que dobrarão o 
número de instalações de CAC em todo o mundo. 

O tamanho está crescendo também. Quando 
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for inaugurado este ano, o projeto Gorgon CCS, 
de USD 55 bilhões, a primeira instalação de CAC 
da Austrália, poderá armazenar mais dióxido de 
carbono do que qualquer outro sistema CAC no 
mundo. A joint-venture entre a Chevron, a Exxon-
Mobil, a Shell, a Tokyo Gas, a Osaka Gas e a Chubu 
Electric visa capturar até 4 milhões de toneladas 
métricas de emissões de dióxido de carbono por 
ano de uma instalação de produção de gás natural 
na costa oeste da Austrália. Na Suíça, a Climeworks 
completou no ano passado a primeira instalação 
comercial do mundo que suga o dióxido de carbono 
diretamente do ar e não de um tubo. A organização 
estabeleceu uma meta ambiciosa: capturar 1% das 
emissões globais de dióxido de carbono até 2025. 

A tecnologia de CAC de hoje amadureceu ao 
ponto de capturar até 90% das emissões de dióxido 
de carbono produzidas pelos processos industriais, 
disse Matt Lucas, diretor associado de utilização 
de sequestro e captura de carbono do Center for 
Carbon Removal, em Oakland, Califórnia, EUA. 
“A ciência do clima diz que não podemos cumprir 
nossas metas climáticas sem abordar essas emissões 
por meio da captura de carbono”, disse ele.

Mas uma nova era de CAC cria novos desafios 

COMO FUNCIONA

Captura (e armazenamento) de carbono É um processo de três etapas.

CAPTURAR
O dióxido de carbono é separado de outras emissões produzidas 
durante a geração de eletricidade e processos industriais em instalações 
como usinas de energia, fábricas de produtos químicos e siderúrgicas.

TRANSPORTAR
O dióxido de carbono 
é comprimido na 
instalação de captura 
e transportado via 
caminhão, navio ou 
oleoduto.

ARMAZENAR
O dióxido de carbono é 
injetado em formações 
geológicas subterrâneas para 
armazenamento. Alguns projetos 
canalizam o dióxido de carbono 
para campos de petróleo para 
auxiliar as operações de extração 
de petróleo.  

Uma central elétrica, em 
Reichwalde, Alemanha
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para os profissionais do projeto. Construir 
instalações de CAC maiores e mais avança-
das introduz novos riscos à medida que as 
equipes tentam dimensionar iniciativas-pi-
loto menores. E à medida que a tecnologia 

amadurece, as equipes de projeto 
estão enfrentando novas expectativas 
para oferecer benef ícios além das 
reduções de emissões.

CAPTURAR BENEFÍCIOS
Enquanto as organizações ultrapas-
sam o estágio de projetos de prova de 
conceito, os patrocinadores buscam 
o ROI. Muitos países tributam orga-
nizações com base na quantidade 
de dióxido de carbono que emitem, 
o que pode resultar em dezenas de 
milhões de dólares por ano. As insta-
lações de CAC podem reduzir essas contas 
e aumentar os lucros em longo prazo. Mas 
as equipes de projeto ainda enfrentam pres-
são para identificar maneiras de encurtar os 
cronogramas e reduzir os orçamentos, a fim 

de maximizar o valor dos investimentos em CAC.
Uma equipe da Shell eliminou pelo menos três 

meses de seu projeto Quest CCS em Alberta, no 
Canadá, usando um design modular. Módulos pré-
-fabricados foram construídos fora do local, disse 

Tim Wiwchar, chefe de gerenciamento de projetos 
da Quest CCS, em Calgary, Alberta. Dois anos 
depois da conclusão do projeto de USD 1,3 bilhão 
da Quest, essa abordagem poderia se tornar um dos 
pilares dos futuros projetos de CAC da Shell. Tim 
prevê que cerca de 10% do custo total de projetos 
futuros poderiam ser cortados devido à familiari-
dade das equipes com o plano de projeto modular. 

“Na Quest, gastamos USD 120 milhões em enge-
nharia e projeto iniciais”, disse ele. Ao replicar o 

A 

s organizações não podem ser pioneiras 
sem antecipar os riscos. Foi assim que a 
equipe responsável por uma instalação 
de captura e armazenamento de 
carbono (CAC) inédita foi capaz de 

gerenciar surpresas e entregar o projeto dentro do 
prazo e do orçamento.

A usina de USD 1 bilhão da Petra Nova CCS, 
concluída em dezembro de 2016, foi uma joint-
venture entre a NRG Energy e a JX Nippon Oil & 
Gas Exploration. Petra Nova é a maior instalação 
de CAC pós-combustão do mundo instalada em 
uma usina existente. Captura as emissões de um 
equivalente de 240 megawatts de gás de combustão 
de uma unidade movida a carvão em Richmond, 
Texas, EUA, e canaliza até 1,4 milhão de toneladas 
métricas de dióxido de carbono por ano para um 
campo de petróleo próximo. Ao longo do projeto de 
dois anos, não houve incidentes com perda de tempo 
em um total de 1,8 milhão de horas de construção, 
considerando todos os membros da equipe.

“O sucesso do nosso projeto foi escolher a 
tecnologia certa e os parceiros certos e depois atribuir 
risco aos que estão mais preparados para lidar com 
isso”, disse Ben Trammell, vice-presidente sênior de 
engenharia e construção da NRG, Houston, Texas.

Um planejamento cuidadoso veio primeiro. Com 
USD 190 milhões de financiamento do Departamento 
de Energia dos EUA (DOE) na linha, a equipe precisava 
garantir que o dinheiro dos contribuintes não fosse 
desperdiçado. A equipe do projeto pesquisou e revisou 
vários fornecedores de sistemas de captura de carbono. 
Por fim, escolheu a Mitsubishi por causa da tecnologia 
escalável de CAC da empresa e porque poderia trazer 
outros parceiros de participação japoneses para a mesa. 

“Ao identificar 
e eliminar o 

desperdício no 
processo de 

gerenciamento de 
projetos, podemos 
construir o projeto 

a um custo 
menor”.

— Tim Wiwchar, Quest CCS, Calgary, 
Alberta, Canada

ESTUDO DE CASO

Comprometido  
com a resiliência
Ao distribuir o risco, uma importante 
instalação dos EUA estabeleceu um 
modelo para o sucesso do projeto.

Instalação da Climeworks CCS, na Suíça

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/maio_2018/TrackLink.action?pageName=48&exitLink=http%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG
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design da Quest, os projetos futuros podem elimi-
nar os custos de engenharia e design, porque preci-
sam apenas personalizar o número e a localização 
dos módulos. “Podemos praticamente entregar o 
projeto certo para os engenheiros”, disse ele.

A equipe de Tim também espera obter econo-
mias através de uma execução mais eficiente do 
projeto. “Ao identificar e eliminar o desperdício no 
processo de gerenciamento de projetos, podemos 
construir o projeto a um custo menor”, disse ele.

A NRG Energy e a JX Nippon Oil & Gas Explo-
ration também encontrou eficiências ao completar 
vários projetos de CAC. As organizações concluíram 
em conjunto o projeto de USD 1 bilhão Petra Nova 
CCS perto de Houston, Texas, EUA, em dezembro 
de 2016 (veja o estudo de caso “Compromisso com 
a resiliência” acima). O projeto usou as lições apren-
didas de uma bem sucedida iniciativa piloto de três 
anos no estado do Alabama, Estados Unidos, para 
ajudar as equipes a ampliarem a Petra Nova para 

“Isso ajudou nossa capacidade de financiar o 
projeto e garantir o apoio do DOE”, disse Ben.

Uma vez que todos os interessados   estavam 
envolvidos, a equipe acabou com as responsabilidades 
do projeto com base na experiência (ou falta de) 
de cada parceiro. “Entramos nisso, reconhecendo 
nossas próprias limitações na entrega de engenharia, 
aquisição e construção”, disse Ben. 

A distribuição adequada de riscos exigiu discussões 
antecipadas entre todos os parceiros em potencial, disse 
Ben. Mas a equipe finalmente desenvolveu uma estratégia 
baseada na especialidade de cada parceiro. Por exemplo, 
a Mitsubishi concordou em fornecer a implantação da 
tecnologia de CAC com uma data de entrega garantida. 

“Este contrato nos ajudou a mitigar os riscos 
relacionados a custo, cronograma e desempenho”, 
disse ele. A Mitsubishi aceitou o risco de fornecer 
tecnologia em funcionamento, e a empresa de 
engenharia TIC, que tinha ampla experiência na 
construção de instalações relacionadas, assumiu 
o risco de entregar a construção dentro do prazo. 
A NRG manteve a responsabilidade de integrar a 
usina a carvão com a nova tecnologia de CAC e a 

construção de um turbogerador de combustão de 
75 megawatts, usado como fonte de calor e energia 
para o sistema Mitsubishi. O NRG também assumiu 
a responsabilidade de construir um oleoduto de 
130 quilômetros até um campo de petróleo, onde o 
dióxido de carbono é usado na extração de petróleo. 

Ao tornar clara a estratégia de mitigação de riscos para 
parceiros potenciais durante o processo de verificação, 
a NRG conseguiu garantir que todos os empreiteiros 
se sentissem confortáveis   com o ambiente de 
compartilhamento de riscos antes de se comprometerem 
com o projeto, disse Ben. Isso abriu o caminho para os 
melhores resultados possíveis, disse ele.

“Do ponto de vista de gerenciamento de projetos, 
Petra Nova foi um sucesso estrondoso”.

“O sucesso do nosso projeto foi escolher 
a tecnologia certa e os parceiros certos e 
depois atribuir risco aos que estão mais 
preparados para lidar com isso”.

— Ben Trammell, NRG Energy, Houston, Texas, USA

Projeto Petra Nova 
CCS perto de 

Houston, Texas, EUA
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a maior instalação de CAC de pós-combustão do 
mundo, instalada em uma usina existente. Ron Mun-
son, consultor de projetos de captura de carbono e 
ex-líder global de captura de carbono no Global CCS 
Institute, em Washington, EUA, acredita que outras 
equipes de projeto podem usar a Petra Nova como 
um roteiro para mitigar os riscos e entregar o ROI.

“Como esse projeto foi bem planejado e executado, 
conseguiram terminar dentro do prazo e do orça-
mento”, disse ele. “O projeto deve se pagar em 10 anos”.

IMPULSO DE CONFIANÇA
O aumento global nos projetos de CAC sugere que os 
patrocinadores estão cada vez mais confiantes de que 

a tecnologia pode atingir metas de emissão e metas 
financeiras de longo prazo, disse Hossein Dashti, 
engenheiro de processo e especialista em captura 
e armazenamento de carbono do Centre for Coal 
Seam Gas, um grupo de pesquisa de energia limpa. 
na Universidade de Queensland, Brisbane, Austrália. 
“O acordo global sobre a necessidade de projetos de 
CAC está mais forte do que nunca”, disse ele.

Mas executar até mesmo os projetos mais eficien-
tes de CAC pode ser uma jornada dif ícil. Os gerentes 
de projetos devem cultivar partes interessadas  com-
prometidas com esses investimentos intensivos em 
capital para ganhar força. Ganhar a aceitação pode 
ser obtido com um design inovador de infraestrutura 

Crítico para a emissão Há mais de uma dúzia de projetos de captura e armazenamen-
to de carbono (CAC) em desenvolvimento em todo o mundo. 
Estes são apenas alguns dos maiores.

LAKE CHARLES METHANOL
Localização:  Lake Charles, Luisiana, EUA
Patrocinada pelo fabricante de energia limpa Lake Charles Methanol e pelo Departamento de Energia dos EUA, a instalação de 
USD 3,8 bilhões foi projetada para capturar mais de 4 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono por ano de uma 
planta de conversão de coque de petróleo em gás quando concluída em 2022.

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/maio_2018/TrackLink.action?pageName=50&exitLink=http%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG
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que transporte as emissões capturadas para um local 
de armazenamento, disse Ted McMahon, gerente 
de projetos do Laboratório Nacional de Tecnologia 
de Energia do Departamento de Energia dos EUA, 
Morgantown, West Virginia, EUA. (O Departa-
mento de Energia dos EUA é membro do Conselho 
Executivo Global do PMI.) Por exemplo, ele estima 
que a construção de um duto para levar dióxido de 
carbono para o armazenamento possa custar até 
USD 1 milhão por quilômetro. “É um investimento 
de capital intensivo para construir 160 quilômetros 
de gasoduto, como parte do plano do projeto”.

Para reduzir os custos de infraestrutura e influen-
ciar os patrocinadores conscientes do orçamento, as 

equipes de projeto estão cada vez mais construindo 
reservatórios de armazenamento mais próximos 
dos dutos industriais, onde as emissões de dióxido 
de carbono são capturadas. Mas isso é apenas uma 
solução na complicada busca de benef ícios. Ao 
definir metas de ROI e garantir o financiamento, as 
equipes de projeto também devem pla-
nejar como os preços futuros do petróleo 
podem impactar esses investimentos. Os 
preços mais baixos do petróleo reduzem 
os lucros e desaceleram o ROI dos pro-
jetos de CAC. Embora Petra Nova tenha 
sido concluída dentro do cronograma e 
esteja agora à beira de alcançar as metas, 

capturando aproximadamente 1,4 
milhão de toneladas métricas de 
dióxido de carbono por ano, uma 
queda nos preços do petróleo deu 
uma abocanhada no ROI. Quando 
o projeto foi concebido, o petróleo 
custava de USD 70 a USD 100 por 
barril, mas quando a fábrica entrou 
em operação nos últimos dias de 
2016, os preços do petróleo caíram 
para USD 50 por barril. “Como resultado, os 
lucros e o ROI não são tão bonitos quanto 
esperávamos”, disse Ben Trammell, vice-pre-
sidente sênior de engenharia e construção da 
NRG, Houston, Texas.

Essa volatilidade de preços fez com que 
alguns governos, que são financiadores 
comuns de projetos de CAC, reconsiderassem 

“O acordo 
global sobre 
a necessidade 
de projetos de 
CAC está mais 
forte do que 
nunca”.
— Hossein Dashti, Centre for 
Coal Seam Gas, University 
of Queensland, Brisbane, 
Australia

Quest CCS, Calgary, Alberta, Canadá

Há mais de uma dúzia de projetos de captura e armazenamen-
to de carbono (CAC) em desenvolvimento em todo o mundo. 
Estes são apenas alguns dos maiores.

YANCHANG INTEGRATED CCS
Localização:  Província de Shaanxi, China
O sistema irá capturar 410.000 toneladas métricas 
de dióxido de carbono por ano em duas usinas 
separadas de conversão de carvão para gás. O 
dióxido de carbono será transportado para os 
campos de petróleo a 140 quilômetros de distância. 
A conclusão do projeto está prevista para 2020.

CARBONNET
Localização:  Gippsland, Austrália
No estado australiano de Victoria, o Departamento 
de Desenvolvimento Econômico, Empregos, 
Transportes e Recursos de Victoria planeja construir 
uma rede de instalações de CAC em toda a região de 
Latrobe Valley e transportar dióxido de carbono para 
locais de armazenamento subterrâneo. O projeto 
visa capturar até 10 milhões de toneladas métricas 
de dióxido de carbono por ano. Nenhum orçamento 
ou cronograma foi definido, mas o projeto recebeu 
AUD 100 milhões em financiamento de agências 
governamentais.

CALEDONIA CLEAN ENERGY
Localização:  Grangemouth, Escócia
Os governos da Escócia e do Reino Unido 
concederam conjuntamente uma doação de 4,2 
milhões de libras esterlinas para iniciar pesquisas 
industriais e estudos de viabilidade de uma instalação 
em uma usina de carvão que capturaria 3,8 milhões 
de toneladas métricas de dióxido de carbono por 
ano. A construção pode começar até 2022.
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AMEAÇA CRESCENTE

Caçadores de carbono Os dados não mentem. Há uma necessidade extrema de reduzir 
as emissões de gases do efeito estufa. Para projetos de captura e 
armazenamento de carbono (CAC), o impacto potencial é enorme.

CRESCIMENTO GLOBAL
O número de projetos de CAC está em ascensão.

LIDERAR O CAMINHO
Muitos governos estabeleceram metas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa.

*Instalações de grande escala são capazes de capturar pelo menos 400.000 toneladas métricas por ano de emissões de dióxido de carbono.

Aumento das emissões globais de 
dióxido de carbono no ano passado em 
comparação com 2016. Espera-se que 
as emissões continuem aumentando.

2%

22 15

União Europeia China Brasil Austrália

40%
redução até 2030 

em comparação com 
os níveis de 1990

60-65%
redução até 2030 

em comparação com 
os níveis de 2005

37%
redução até 2025 

em comparação com 
os níveis de 2005

26-28%
redução até 2030 

em comparação com 
os níveis de 2005

Instalações CCS de larga escala* em 
operação ou em construção

Instalações de CAC de grande escala em estágios de 
planejamento, todas programadas para operação até 2030

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/maio_2018/TrackLink.action?pageName=52&exitLink=http%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG
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seu apoio. Em outubro, por exemplo, o governo da 
Noruega propôs cortar o financiamento de seu prin-
cipal projeto de CAC em 94%. A data de conclusão 
programada da planta já foi adiada de 2020 para 
2022, e mais cortes podem gerar mais atrasos e a 
perda de recursos-chave e partes interessadas.

“Não há receita para apoiar esses projetos até que 
eles sejam construídos”, disse Ron. “Por isso, é muito 
importante que as equipes de projeto garantam o 
financiamento inicial para compensar o custo de 
desenvolvimento e design”.

UM CAMINHO À FRENTE
Apesar de todos esses desafios, há imensas opor-
tunidades para as equipes de projeto consolidarem 
o CAC como uma tecnologia confiável e lucrativa, 
capaz de ajudar a preservar a humanidade. Perma-
necerá relevante mesmo se as usinas de energia de 
queima de combustível fóssil desapa-
recerem algum dia: A CAC também 
pode reduzir as emissões geradas 
além do setor de energia, incluindo 
instalações de fabricação de produtos 
químicos, siderúrgicos, de concreto 
e fertilizantes, disse Jonas Helseth, 
diretor da organização não-gover-
namental ambiental internacional 
Bellona Europa, Bruxelas, Bélgica.

“Embora seja possível fazer a tran-
sição para energia renovável, não há 
alternativas para certos tipos de fabri-
cação industrial”, disse Jonas. “Então, 
precisamos de projetos que se con-
centrem nessas emissões também”.

Independentemente da fonte de 
emissões, há evidências claras de que a demanda 
por projetos de CAC está crescendo em todo o 
mundo. Por exemplo, o governo da China se com-
prometeu a construir oito instalações de CAC nos 
próximos anos para alcançar as metas de redução 
de emissões.

À medida que o clima político muda, o Ron 
espera que os projetos de CAC decolem. “À medida 
que os governos melhorarem a compreensão da 
importância da CAC para atingir suas metas, 
mais desses projetos serão implantados. O futuro 
depende de regulamentações, políticas e equipes de 
projeto fortes”. PM

“É muito importante 
que as equipes de 
projeto garantam 
o financiamento 
inicial para 
compensar o custo 
de desenvolvimento 
e design”.
— Ron Munson, Washington, D.C., EUA

Os dados não mentem. Há uma necessidade extrema de reduzir 
as emissões de gases do efeito estufa. Para projetos de captura e 
armazenamento de carbono (CAC), o impacto potencial é enorme.

Fontes: Climate Action Tracker; Global CCS Institute; The Global 
Status of CCS, Global CCS Institute, 2017

IMPACTO DA CAPTURA

em operação até 2040 para alcançar a 
meta de mudança climática do Acordo de 

Paris de manter o aumento da temperatura 
atmosférica global abaixo de 2 graus Celsius .

*Capaz de capturar pelo menos 1,5 milhão 
de toneladas métricas por ano de emissões 

Número de veículos que teriam que ser 
retirados das ruas a cada ano para igualar a 

quantidade de dióxido de carbono que usinas 
de CAC em operação ou em construção remo-

verá da atmosfera

milhões

2.500
instalações de CAC* necessárias



vinho
Os produtores de vinho 

descobrem um novo gosto 
pela tecnologia.
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vinho

Rossella Cardone, PMP, 
Ericsson, Roma, Itália



OSensores em vinícolas podem coletar dados para 
determinar quando regar e colher uvas. Os robôs 
estão lidando com tarefas manuais de vinicultura, 
como o controle de mato. E sistemas complexos 
de TI podem ajustar automaticamente os níveis de 
ácido ou açúcar nos tanques para acelerar o pro-
cesso de fermentação. 

Vinícolas inteligentes estão transformando uma 
indústria antiga em um momento em que há uma 
clara necessidade de inovação. Há pressão sobre os 
produtores de vinho para aumentar as margens de 
lucro e captar uma fatia de um mercado cada vez 
mais global. As exportações de vinho subiram quase 
25% na última década, segundo a International 
Organization of Vine and Wine. 

É por isso que os produtores de vinhos estão lan-
çando projetos para colocar sua arte na era digital. 
Por exemplo, a vinícola Henry of Pelham do Canadá 

está em parceria com as empresas de telecomu-
nicações Huawei e Bell Mobility para alavancar a 
tecnologia de Internet das Coisas (IoT) e desenvol-
ver um sistema que monitore as temperaturas e os 
níveis de água nos vinhedos. O projeto, parte de um 
programa de 303 milhões de dólares da Huawei para 
criar mais empregos em P&D, ajudará a reduzir cus-
tos e o uso de água, bem como tornar os vinhedos 
mais produtivos.

Produtores de vinho em todo o mundo estão se 
adaptando para permanecer competitivos, e suas 
equipes de projeto devem colaborar com especialis-
tas em tecnologia para agregar valor, disse Rossella 
Cardone, PMP, chefe de inovação, sustentabilidade 
e responsabilidade corporativa da área de mercado 
da Ericsson na Europa e América Latina, Ericsson, 
Roma, Itália. A Ericsson é membro do Conselho 
Executivo Global do PMI.

“A intensificação da concorrência e as dificulda-
des que atingem uma ampla gama de segmentos de 
consumidores causaram uma redução das margens 
de lucro para os produtores de vinho”, disse ela. 
“Os projetos para transformar a indústria do vinho 

Os produtores de vinho 
estão ficando obcecados 
por alta tecnologia.
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devem ter gerentes de projetos capazes de gerenciar 
um conjunto complexo de requisitos para impulsio-
nar a nova mudança tecnológica”.

A integração bem-sucedida da tecnologia também 
depende da capacidade dos profissionais de projeto, 
tanto da indústria de vinhos como das organizações de 
tecnologia, de gerenciar as expectativas das partes inte-
ressadas e fornecer benefícios estratégicos que afetem 
de forma mensurável a produção e a lucratividade.

CAMPO NEUTRO
Os patrocinadores de projetos em vinicultores pre-
cisam acreditar que tecnologias novas e desconhe-
cidas podem trazer benef ícios em longo prazo antes 
de dar a luz verde. Portanto, as equipes devem ser 
hábeis em gerenciar mudanças, explicando como 
as novas ferramentas tecnológicas alcançarão os 
objetivos organizacionais.

“A gerência e os tecnólogos da vinícola falam idio-
mas diferentes e têm perspectivas diferentes”, disse 
Hendrik Hamann, PhD, gerente sênior e pesquisador 
distinto, membro do Conselho Executivo Global da 
PMI, IBM Research, Yorktown Heights, Nova York, 

EUA. “Então, uni-los exige muita comunicação”.
O Dr. Hamann aprendeu isso de forma direta 

quando gerenciou uma joint-venture entre a IBM e a 
E. & J. Gallo Winery, na Califórnia, EUA. O programa 
instalou vários sistemas de irrigação mais inteligentes 
nos últimos três anos para reduzir a pegada ambiental 
da Gallo, reduzir seus custos operacionais e melhorar 
a qualidade e a saúde de suas uvas. Em cada sistema, 
uma rede de sensores monitora continuamente as 
condições do solo e do meio ambiente nos vinhedos. 
Um computador central que usa algoritmos de apren-
dizado de máquina processa os dados em tempo real 
para fornecer recomendações de irrigação hiperlocal.

Mas mudar velhos hábitos em toda a empresa não 
foi fácil no início, disse Dr. Hammann. Muitos na 
Gallo estavam acostumados a basear as decisões de 
vinicultura no conhecimento transmitido por gera-
ções de produtores de vinho, em vez de depender de 

“A gerência e os tecnólogos da Vineyard 
falam línguas diferentes e têm 
perspectivas diferentes. “Então, uni-los 
exige muita comunicação”.
— Hendrik Hamann, PhD, Pesquisa da IBM, Yorktown Heights, Nova York, EUA

Sensores climáticos na 
vinícola Henry of Pelham 
em Ontário, Canadá

 E. & J. Gallo Winery 
em Califórnia, EUA
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ferramentas tecnológicas. O Dr. Hamann ganhou 
uma rápida adesão de todas as partes interessadas, 
mostrando-lhes como o projeto ajudaria a mitigar o 
impacto de uma seca de anos na Califórnia.

“No final, não tivemos problema em convencer as 
partes interessadas porque tínhamos um conjunto 
comum de metas com o qual todos poderiam se 
comprometer”, disse Dr. Hamann. “Em vez de nos con-
centrarmos na tecnologia específica que estávamos 
usando, focamos nos resultados que queríamos alcan-
çar: melhorar o rendimento, melhorar a qualidade e 
economizar água. Isso foi muito atraente para todos”.

Unir todas as partes interessadas por uma causa 
comum impulsionada pela tecnologia também significa 
desenvolver empatia, disse Rossella. Ela faz parte de 
um projeto da Ericsson que ajuda a demonstrar como 
as redes sem fio 5G podem beneficiar um produtor de 
vinho italiano. A rede permitirá ao vinicultor implemen-
tar novas tecnologias. Os exemplos incluem um robô 

de vinicultura autônomo 
conectado que trabalha 
24 horas por dia para 
cortar ervas daninhas, 
aplicar pesticidas com 
base em necessidades 
reais e capturar imagens 
de alta resolução de uvas 
e folhas para detectar 
doenças.

Desde que o pro-
jeto de 15 meses foi 
lançado em setembro, 
a equipe da Ericsson 
realizou sessões de 
brainstorming face a 
face, durante as quais 

todas as partes interessadas e parceiros tiveram a 
oportunidade de compartilhar requisitos e preocu-
pações. As sessões permitiram que a equipe enten-
desse os benef ícios para os produtores de vinho, 
inclusive como o robô liberaria mais tempo para os 
trabalhadores manuais lidarem com atividades de 
maior valor e segurança, e como eles podem apri-
morar suas habilidades para cumprir essas tarefas.

“Esse brainstorming permite que todos estejam 
cientes do quadro completo e também aceitem o 
escopo final definido do projeto”, disse Rossella. 
“Eles podem entender por que alguns requisitos são 
obrigatórios e outros podem ser opcionais”.

TUDO NO TEMPO CERTO
Gerenciar as expectativas das partes interessadas exige 

que as equipes de projeto tenham um controle firme 
sobre os requisitos técnicos necessários e estimativas 
de recursos. Por exemplo, a Ogero Telecom lançou um 
projeto de prova de conceito para testar um sistema 
de viticultura orientado a IoT na vinícola Château 
Kefraya, no Vale de Bekaa Oeste, no Líbano. Ogero 
originalmente solicitou que o projeto fosse concluído 
em 45 dias para que as operações pudessem começar 
imediatamente. A conclusão de todas as tarefas nesse 
período, incluindo a instalação de sete sensores, um 
servidor em nuvem e um software personalizado para 
que os dados pudessem ser monitorados via compu-
tador ou smartphone, criou muito risco, disse Maher 
Choufani, gerente de projetos de IoT do parceiro de 
projeto Libatel, Beirute, Líbano.

“Os projetos 
para transformar 
a indústria do 
vinho devem 
ter gerentes de 
projetos capazes 
de gerenciar um 
conjunto complexo 
de requisitos 
para impulsionar 
a nova mudança 
tecnológica”.
— Rossella Cardone, PMP

7,5 milhões 
de hectares 
Área global de vinhedos

Frutos das  
videiras
A indústria do vinho em números

EM DESTAQUE
Os principais países produtores de vinho (todos em bilhões litros):

Itália

5,05
França 

4,52
Espanha

3,93
Estados 
Unidos

2,36
Austrália

1,31

24,67 bilhões litros 

8,2%
Redução na produção global 

em relação a 2016

Produção mundial de 
vinho em 2017*

Fonte: International Organization of Vine and Wine*Dados provisórios
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Maher conseguiu convencer Ogero a estender o cro-
nograma para dois meses, para que sua equipe tivesse 
tempo adequado para pesquisar materiais e treinar 
membros da equipe sobre a tecnologia. A Libatel esta-
beleceu uma parceria com outros especialistas em IoT e 
líderes globais, e a equipe de software da empresa recor-

reu a um desenvolvimento de back-end 
para analisar todos os dados reunidos.

“Todo esse conhecimento, combi-
nado com a experiência e o entendi-
mento da Libatel sobre as necessidades 
do cliente, ajudou a fornecer uma 
solução personalizada de IoT que foi 
implantada no prazo”, disse ele.

A falta de confiança ou conhecimento 
do patrocinador em relação à tecnologia 
também pode criar obstáculos ao finan-
ciamento. Joanna Jones, PhD, enfrentou 
este desafio em um projeto atual de P&D 
para criar um sistema de previsão de 
rendimento digital e aplicativo móvel 
complementar. A joint-venture de USD 
500.000 e quatro anos com a vinícola 
Shaw + Smith, na Austrália, incluiu uma 
cláusula de contingência “stop-go” no 
plano do projeto para agradar o patrocina-
dor do projeto: o Departamento de Agri-
cultura e Recursos Hídricos da Austrália. 
O patrocinador estava autorizado a retirar 
os últimos três anos de financiamento se 
não estivesse satisfeito após o primeiro ano 
de pesquisa. Dois anos depois do início do 
projeto, Dr. Jones ainda conta com o apoio 
total do patrocinador.

“O órgão de financiamento teve que 
apostar até certo ponto para investir em 

nós. Embora pudéssemos ver o potencial da tecnologia 
funcionar, não demonstramos isso”, disse Dr. Jones, 
professor e pesquisador do Tasmanian Institute of Agri-
culture, Hobart, Austrália.

COLHER OS BENEFÍCIOS
No mundo do vinho, o tempo é um ingrediente 
fundamental em todos os produtos. Portanto, obter 
resultados rápidos e conclusivos não é fácil. Muitos 

Vintage 
verificado

V 

inicultores também estão trazendo novas tecnologias para o 
setor de varejo da indústria. De garrafas de vinho que preservam 
o gosto ideal bem depois que a rolha é sacada até etiquetas digi-

tais que ajudam os compradores a verificar a origem do vinho, os projetos 
que oferecem novos recursos para pontos de venda estão em ascensão.

A PengWine, por exemplo, este ano lançará um projeto de três anos, 
no valor de USD 1 milhão, que alavancará a comunicação de campo 
próximo (NFC) e a tecnologia móvel Authenticateit. Os compradores 
poderão usar smartphones para escanear 
etiquetas de gargalo e rótulos de garrafas 
que conectam com os servidores PengWine 
para confirmar onde, quando e como o vi-
nho foi produzido, disse Chris Milliken, CEO 
e co-fundador da PengWine, uma vinícola 
com escritórios em Santiago, no Chile, e Sin-
gapura. Entre outros objetivos, as etiquetas 
de gargalo com tecnologia NFC ajudarão a 
PengWine a combater o crescente problema 
dos vinhos falsificados com rótulos falsos, 
em lugares como a China, permitindo que os 
clientes rastreiem e validem suas compras 
além do que está no rótulo.

A tecnologia está programada para ser 
lançada no mercado de vendas da empresa 
da Ásia-Pacífico, em setembro. Encontrar 
parceiros confiáveis   com experiência nesses 
aplicativos antifraude foi fundamental para 
a construção de um forte plano de projeto. 
A PengWine trabalhou com a Authenticateit 
porque é especializada em codificação de 
matriz de dados para rastreamento, rastre-
amento e autenticação de leite em pó, que 
também é alvo de falsificação chinesa. A em-
presa conseguiu traduzir e aplicar as melhores 
práticas ao setor de vinhos, disse Chris. 

“Como uma empresa de vinhos que via a 
tecnologia como o complemento perfeito, 
precisávamos reunir as pessoas certas que 
compartilham a mesma visão e entusiasmo”, 
disse Chris. “Estamos procurando seguir os 
passos de nossos parceiros que já fizeram 
isso com outros produtos”.

Entre as lições aprendidas do trabalho com a Authenticateit: A equipe de-
dica mais tempo à fase de testes para garantir que a tecnologia seja refinada 
adequadamente antes de ser dimensionada para o lançamento regional.

“Muito do que estamos focados atualmente são 'pequenas vitó-
rias' com uma visão mais ampla”, disse ele. “Estamos visando eventos 
voltados ao consumidor, como concertos de música e eventos esporti-
vos, uma área em que sabemos ter controle sobre como lançamos essa 
tecnologia e recebemos resposta quase imediatamente. Todas essas ini-
ciativas são mensuráveis   e nos permitirão ajustar e melhorar a tecnologia 
daqui para frente”.

“Como uma empresa 
de vinhos que via a 
tecnologia como o 
complemento perfeito, 
precisávamos reunir 
as pessoas certas que 
compartilham a mesma 
visão e entusiasmo”.
— Chris Milliken, PengWine, Singapura

Chris 
Milliken
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projetos inteligentes de vinícolas levam pelo menos 
uma temporada inteira para medir os benef ícios. 
Por exemplo, o teste inteligente de irrigação da 
Gallo reduziu o uso de água em 16% e aumentou o 
rendimento da uva em 26%, mas levou mais de um 
ano para aprender isso, disse o Dr. Hamann.

Para garantir que os objetivos pretendidos fossem 
atingidos, os gerentes de projetos devem se con-
centrar incansavelmente nos benef ícios almejados. 
Rossella disse que os projetos de vinícolas inteli-
gentes devem ser vistos constantemente através 
das lentes dos resultados desejados: seja reduzindo 
o impacto ambiental, aumentando a produção ou 
melhorando a qualidade do produto.

“As soluções técnicas serão aceitas e usadas 
somente se houver clareza nos benef ícios que elas 
proporcionarem”, disse ela.

Para a equipe do Dr. Jones, na Austrália, o projeto 
de previsão de rendimento só pode ter sucesso se 
acompanhar de perto os resultados mensuráveis   

conforme acontecerem. Essa abordagem ajudará 
a equipe a melhorar a precisão e garantir que os 
dados capturem todos os fatores que ajudem a 
determinar as projeções de rendimento. Por exem-
plo, um dos dois tipos de tecnologias de imagem 
testadas por sua equipe foi retirado do projeto 
depois que a equipe concluiu que o desempenho era 
claramente inferior. 

Ao gerenciar de maneira firme e decisiva o 
escopo, as equipes podem navegar pelas vinhas 
emaranhadas de projetos de vinícolas inteligentes, 
e abrir caminho para o sucesso. No final, todos os 
projetos de vinho de alta tecnologia têm o mesmo 
destino: uma taça de vinho melhor.

“O que todos os projetos inteligentes de vinícolas 
sempre querem no final é obter uma produção de 
vinhos superpremium”, disse Dr. Jones. “As coisas 
que fazemos na vinícola para maximizar a produ-
tividade e a rentabilidade devem sempre ter em 
mente a qualidade final do vinho”. PM

“O que todos 
os projetos 
inteligentes de 
vinícolas sempre 
querem no final 
é obter uma 
produção de vinhos 
superpremium”.
— Joanna Jones, PhD, Tasmanian 
Institute of Agriculture, Hobart, 
Austrália
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Equipes de projeto em Lagos, Nairobi e Cidade do 
Cabo estão ajudando a impulsionar a mudança para 
a alta tecnologia em toda a África.

Um empreendedor no centro de inovação 
tecnológica iHub em Nairobi, Quênia

DE NOVID PARSI
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Startups e gigantes globais estão impulsionando trans-
formações digitais, que estão ajudando até mesmo áreas 
remotas da região a saltar para o futuro. Enquanto capi-
talistas de risco e investidores-anjos estão inundando 
grande parte do continente com recursos, três cidades 
atraíram mais interesse e estão abastecendo a maioria 
das oportunidades de projetos: Lagos, Nigéria; Nairobi, 
Quénia; e Cidade do Cabo, África do Sul.

Este ano, o Facebook abrirá seu primeiro polo tec-
nológico africano em Lagos, onde o ecossistema de 
startups está avaliado em USD 2 bilhões. Também em 
Lagos, o Google planeja abrir seu primeiro Google 
Launchpad Space fora dos Estados Unidos para ajudar 
as equipes de projeto a desenvolver e dimensionar suas 
inovações. Em 2016 (o ano mais recente de dados dis-
poníveis), a Cidade do Cabo recebeu 60% dos fundos de 
capital de risco na África do Sul, onde os investimentos 
nesse ano aumentaram 134 por cento. E, em Nairobi, 
os centros de tecnologia e as incubadoras estão gerando 
disrupções e espalhando influência, com iniciativas 
sendo disseminadas para cidades e países vizinhos.

Mas nessas economias emergentes, as deficiências de 
infraestrutura de redes de celular e banda larga podem 
causar estragos nos planos de projeto. Os empreendedo-
res de movimentos rápidos precisam de profissionais de 
projetos para dimensionar as ambições, gerenciar riscos 
e superar obstáculos críticos. As equipes devem manter 
a configuração digital em primeiro plano: Menos de um 
terço da população em toda a África tem serviço de inter-
net, e menos da metade da população na maior parte da 
África Central tem telefones celulares. Assim, os líderes 
de projeto estão intervindo para identificar possíveis 
pontos problemáticos, acelerar as fases de testes e criar 
contingências que possam ajudar a abordar as mudanças 
necessárias para produtos e serviços digitais.

Veja como os gerentes de projetos enfrentam dois 
desafios prementes de frente.

ESTENDER O TALENTO PARA  
PREENCHER LACUNAS
O crescimento digital depende da capacidade dos 
centros de tecnologia e startups de atrair, desen-
volver e reter talentos de projetos. Fazer isso é 
dif ícil para as equipes de empresas de tecnologia 
bem estabelecidas e com alto capital, sem falar 
nas pequenas startups características das cenas de 

Centros de atenção
Um influxo de investimentos em três países está impulsionando transformações de alta tecnologia na África Subsaariana. 

Uma corrida 
do ouro de 
alta tecnologia 
transformou 
partes da África 
em Vales do Silício 
subsaarianos.
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tecnologia em Lagos, Nairobi e Cidade do Cabo. 
Portanto, a versatilidade é um requisito fundamen-
tal para as equipes de projeto.

“Em nosso ecossistema, temos que esticar todos 
os recursos que temos muito mais”, disse Peter 
Ngunyi, fundador e CEO da EarlyBird Venture 
Lab, Nairobi. “Ter uma empresa que leve todos a 
pensar como um gerente de projetos e relatar seu 
progresso, cronogramas e entrega é a forma de levar 
as startups africanas ao mercado mais rapidamente”.

Em Lagos, a startup de comércio eletrônico Jumia 

“Ter uma empresa 
que leve todos a 
pensar como um 
gerente de projetos 
(...) é a forma de 

levar as startups africanas ao 
mercado mais rapidamente”.
— Peter Ngunyi, EarlyBird Venture Lab, Nairobi, Quênia

Centros de atenção
Um influxo de investimentos em três países está impulsionando transformações de alta tecnologia na África Subsaariana. 

NIGÉRIA

Investimentos de startup: 
USD 109,4 milhões

Em destaque: Lagos

Para atender à crescente 
necessidade de infraestrutura de 
tecnologia, como redes móveis 
confiáveis   de alta velocidade, 
o centro tecnológico CcHUB 
vai construir um centro de 
inovação de USD 8 milhões até 
2020. A instalação também 
abrigará empresas startups e 
eventos do setor, como a hack-
athons.

QUÊNIA

Investimentos de startup: 
USD 92,7 milhões*

Em destaque: Nairobi

Investidores de todo o mundo 
estão apoiando um projeto de 
USD 14,5 bilhões para construir 
uma cidade tecnológica a 60 
quilômetros ao sul de Nairobi. 
Patrocinado pelo Ministério 
de Tecnologia da Informação 
e Comunicações do Quênia, o 
desenvolvimento segue o modelo 
do Vale do Silício e espera-se 
que sejam criados 17 mil novos 
empregos de tecnologia quando 
concluído, até 2030.

ÁFRICA DO SUL

Investimentos de startup: 
USD 96,8 milhões*

Em destaque: Cidade 
do Cabo

A cidade alocou 
ZAR 222 milhões para 
infraestrutura de banda 
larga até 2020. Este ano, 
abriu para propostas de 
projetos para tornar-se a 
primeira cidade inteligente 
da África.

*Investimentos em 2016 (o ano mais re-
cente em que os dados estão disponíveis)

1
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fornece treinamento e ferramentas de gerencia-
mento de projetos para criar uma conscientização 
empresarial sobre o valor de boas práticas e proces-
sos. As pequenas equipes da empresa também exe-
cutam projetos skunk-works (projetos inovadores 
com esquemas de trabalho flexíveis) para estimular 
a inovação em iniciativas de P&D, disse Omolarami 
Awoyemi, chefe de parcerias estratégicas e soluções 
de pagamento e gerente do país, Jumia e JumiaPay.

“Os gerentes de projetos querem estar em organi-
zações que veem a tecnologia como uma prioridade 
e proporcionam espaço para o crescimento profis-
sional”, disse ela.

Organizações mais maduras levam as coisas um 
passo adiante: Elas incentivam a busca de certifi-
cações de gerenciamento de projetos e enfatizam 
o valor do desenvolvimento de habilidades inter-

pessoais através da transferên-
cia formal de conhecimento e 
orientação, disse Christia Woll-
ner, gerente sênior de projetos 
da King James Digital, Cidade 
do Cabo. 

“Uma forma de mitigar o 
risco de talentos é ter funcio-
nários experientes, que tenham 
gerenciado projetos mais com-
plexos, construindo relaciona-
mentos com novos membros 
da equipe”, disse Christia.

Localizar equipes no mesmo 
lugar para projetos complexos 
também pode ajudar a preen-
cher lacunas de talentos, disse 
ela. Perto do final de um projeto 
de oito meses e USD 84 mil no 
ano passado para desenvolver 
um recurso de aplicativo para 
um cliente com sistemas lega-
dos, o cliente decidiu alterar o 
processo de autenticação para 

o novo recurso. Christia convenceu os membros de 
sua equipe a viajar para o site do cliente e trabalhar 
diretamente com seus desenvolvedores para facilitar 
o compartilhamento de conhecimento e garantir a 
entrega no prazo.

“Isso fez uma enorme diferença”. A fase final foi 
muito rápida, apesar da mudança inesperada”, disse ela.

ENFATIZANDO UMA MENTALIDADE 
ESTRATÉGICA
Nas organizações nascentes, as iniciativas de tecnologia 

ASSISTÊNCIA DE SAÚDE
Inovadores de tecnologia 
estão criando novos 
serviços médicos na Nigéria, 
desenvolvendo aplicativos 
móveis e baseados na web 
que conectam rapidamente 
pacientes a médicos. 
Por exemplo, a Kangpe 
Healthcare Services lançou um projeto que este ano fornecerá 
novos recursos para o aplicativo móvel Kangpe. O aplicativo 
permite que os pacientes recebam um diagnóstico on-line inicial 
em até 10 minutos, enviando sintomas, ou até imagens, por meio 
de smartphones. Assinantes pagos têm acesso a conversas em 
tempo real com os médicos.

SERVIÇOS  
FINANCEIROS
Startups de fintech estão 
ajudando pequenas empresas 
na África do Sul. Em um 
país onde mais de 75% dos 
adultos usam cartões de 
crédito, mas apenas 6% das 
empresas podem processá-
los, novos serviços estão 
ajudando a expandir as opções de pagamento no ponto de venda. A 
Yoco está concluindo um projeto que este ano escalará seu leitor de 
cartões móveis para mais de 14.000 comerciantes na África do Sul. 
A primeira fase do serviço foi lançada há dois anos e permite que as 
empresas usem tablets ou outros dispositivos sem fio para processar 
pagamentos com cartão de crédito e criar recibos digitais. 

AGRICULTURA
Várias startups no Quênia 
lançaram aplicativos móveis 
projetados para ajudar os 
agricultores a prosperar. 
A M-Farm tem um 
aplicativo com o mesmo 
nome que permite que os 
agricultores se conectem 
com compradores locais e 
selecionem o melhor preço para seus produtos. O próximo passo: 
A M-Farm está trabalhando em um projeto para adicionar um 
recurso que fornecerá um guia de plantio projetado para ajudar 
os agricultores a aumentar o rendimento das culturas.

“Uma forma de 
mitigar o risco 

de talentos é 
ter funcionários 

experientes, que 
tenham gerenciado 

projetos mais 
complexos, 

construindo 
relacionamentos 

com novos 
membros da 

equipe”.
— Cristia Wollner, King James Digital, 

Cidade do Cabo, África do Sul

Forças  
disruptivas
A revolução digital na África 
Subsaariana está oferecendo inovações 
bem além do setor de tecnologia.

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/maio_2018/TrackLink.action?pageName=66&exitLink=http%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG
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geralmente representam um novo terreno para as equi-
pes de projeto e patrocinadores. Executivos impacientes 
podem sobrecarregar as equipes de projeto com expec-
tativas superestimadas, e demandas irreais. Os gerentes 
de projetos podem impedir essa dinâmica ou mitigar 
seu impacto, enfatizando os objetivos estratégicos desde 
o início e levantando sinais de alerta quando os pedidos 
de mudança se afastam dos benefícios do quadro maior.

“Muitas organizações querem embarcar em projetos 
de tecnologia sem entender por que os projetos precisam 
acontecer”, disse Omolarami. “É o trabalho dos gerentes 
de projetos em todas as fases se comunicar claramente 
com os patrocinadores e executivos de diretoria sobre 
como as mudanças do projeto se alinham ao objetivo”.

O realinhamento estratégico foi necessário no ano 
passado, quando sua equipe entregou um projeto para 
lançar um serviço de pagamento terceirizado, o Jumia-
Pay, que permite que compradores on-line paguem 
diretamente por meio de suas contas bancárias, em vez 
de usar um cartão de débito. Impressionados com o 
lançamento bem-sucedido do piloto, os patrocinadores 

solicitaram que a equipe aumentasse imediatamente o 
JumiaPay para a segunda opção de pagamento listada 
no check-out para atrair mais clientes.

Mas Omolarami sabia que a mudança poderia sair 
pela culatra. Ela lembrou aos patrocinadores que o plano 
do projeto pedia que o JumiaPay permanecesse na ter-
ceira opção até o final do ano, para que a equipe tivesse 
tempo de construir operações e capacidades técnicas que 
pudessem lidar com o tráfego extra. Depois que ela expli-
cou as consequências potenciais de tornar prematura-
mente o JumiaPay a segunda opção de pagamento, como 
ter que compensar os clientes por transações incorretas, 
os patrocinadores concordaram em esperar. Manter o 
plano original valeu a pena. Desde a mudança, o tráfego 
transacional aumentou cerca de 150 vezes em relação ao 
ano anterior sem falhas, disse Omolarami.

“É sempre desastroso quando você expande um 
produto sem planejamento adequado”, disse ela. 
“Ao analisar novamente o plano do projeto com 
os patrocinadores, pudemos comunicar o impacto 
negativo da expansão repentina”. PM

“Ao analisar 
novamente 
o plano do 
projeto com os 
patrocinadores, 
pudemos 
comunicar 
o impacto 
negativo da 
expansão 
repentina”.
— Omolarami Awoyemi, Jumia 
and JumiaPay, Lagos, Nigéria

Escritório da iHub 
em Nairobi, Quênia 
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Receba bem 
os robôs
Os EGPEs que recebem bem os robôs 
podem agregar valor e enfrentar as 
mudanças de frente.
De Abid Mustafa

logística de 
preparação de 

relatórios executivos. 
Isso geralmente envolve 

a coleta de informações 
de uma variedade de fontes, 

incluindo documentos, slides, plani-
lhas, e-mails, correios de voz e conversas.

Mas a RDA pode imitar a tarefa manual de 
coletar e sintetizar informações em um formato de 
apresentação. Isso permite que a equipe do EGPE 
tenha mais tempo para validar os resultados e avaliar 
o impacto nos negócios dos projetos. Dessa forma, 
a RDA pode ajudar a equipe do EGPE a melhorar a 
qualidade dos relatórios antes da revisão executiva.

A RPA é completamente diferente, e causará a 
eliminação do trabalho. Automatiza completamente 
um processo, imitando o comportamento humano 
de ponta a ponta. Com base no exemplo acima, 
recursos juniores podem reunir relatórios finalizados 
e agregar as informações (atualizações de projetos, 
riscos, problemas e dependências) inserindo tudo isso 
em uma ferramenta de gerenciamento de projetos 
empresariais. Muitas empresas optaram por terceirizar 
esse processo. A RPA pode eliminar a necessidade de 
qualquer recurso humano, seja interno ou externo, 
reduzindo custos e melhorando a velocidade. 

Não é quando, mas como
O EGPE não pode se dar ao luxo de assistir silenciosa-
mente enquanto a mudança se acontece ao redor. Não 
se engane: Algum grau de robotização é inevitável. Para 
evitar que as mudanças sejam impostas, os líderes do 
EGPE devem adotar a robotização para agregar valor e 
assumir o controle do processo de mudança. Existem 
ferramentas de robótica no mercado que a equipe do 
EGPE pode usar para produzir processos automatiza-
dos que lidam com tarefas de alto volume e baixo nível. 
Ao fazer isso, o EGPE pode se posicionar habilmente 
como líder de mudança e assumir uma função consul-
tiva para supervisionar projetos de robotização em toda 
a organização. Uma alternativa é adotar a abordagem de 
esperar para ver. Mas há um custo de não fazer nada até 
que a mudança esteja na porta do EGPE. PM

O
s robôs estão chegando. Já. Essa 
grande disrupção tecnológica está 
destinada a invadir vários aspectos 
da vida corporativa, proporcio-
nando eficiências e melhores expe-

riências aos clientes, à custa de alguns empregos. Em 
particular, espera-se que os processos manuais inten-
sivos envolvendo operações de vendas e retaguarda 
sejam vítimas de robôs. Se você estiver em um escritó-
rio de gerenciamento de projetos empresarial (EGPE), 
cuidado: Devido ao grande volume de trabalho 
humano necessário para criar relatórios executivos, os 
EGPEs provavelmente não escaparão da robotização.

A boa notícia é que os robôs não substituem todas 
as funções do trabalho. Isso ocorre porque a robo-
tização pode ser dividida em duas categorias: auto-
mação de desktop robótico (RDA) e automação de 
processo robótico (RPA). A RDA envolve mais robôs 
que auxiliam automatizando tarefas de baixo nível, 
deixando tarefas de alto valor para os humanos.

A rotina diária da maioria dos EGPEs inclui 

Abid Mustafa trabalhou com escritórios de 
gerenciamento de projetos por 11 anos. O seu livro 
In the Age of Turbulence: How to Make Executive 
PMOs Successful (Na era da turbulência: como 
fazer EGPs executivos bem-sucedidos), está 
disponível em brochura e para Kindle.

Vozes  POR DENTRO DO EGP

Devido ao 
grande volume 

de trabalho 
humano 

necessário para 
criar relatórios 

executivos, 
os EGPEs 

provavelmente 
não escaparão 

da robotização.
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Nicholas Clarke, PhD, Alessia D’Amato, PhD, Malcolm Higgs, PhD, Ramesh Vahidi, PhD

Liderança responsável em projetos: Percepções 
sobre uma tomada de decisão ética

Irene Didinsky, MBA, PMP

The Practitioner’s Guide 
to Program Management

Este guia passo a passo oferece 
uma abordagem padronizada para 
o gerenciamento de programas, 
fechando lacunas de conhecimen-

to e variações que existem atualmente em organizações 
e setores. Este texto 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 im-
portância do alinhamento da estratégia organizacional ao 
longo do ciclo de vida do programa, como um programa 
realiza benefícios e como gerenciar prioridades conflitan-
tes de partes interessadas. Também inclui uma visão geral 
histórica do campo e um glossário abrangente de termos.

Project Management Institute, 2017, ISBN: 9781628253689, 
brochura, 235 páginas, USD 31,95 para associados, 
USD 39,95 para não associados

Ajay Bhargove, C.Eng, MIE, PMP

Project Procurement: 
A Real World Guide to 
Procurement Skills

Este texto prático e de alta utili-
dade 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. 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 interna-
cional) prepara os leitores para o mercado internacio-
nal, cada vez maior.

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

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

BOAS LEITURAS DO PMI

O termo "liderança responsável" ganhou força recentemente, denotando liderança 
que enfatiza tanto os comportamentos éticos como as preocupações com a 
responsabilidade social. Até o momento, esse problema recebeu pouca atenção em 
um domínio que valoriza a entrega no prazo e dentro do orçamento. Este estudo 
oferece insights novos e originais sobre a natureza dos dilemas pessoais e éticos 
enfrentados pelos gerentes de projetos e os fatores que influenciam a forma como 
eles tomam decisões éticas ou baseadas em valores.

O estudo qualitativo coletou dados de quatro projetos em um período de 12 meses. 
Todos os quatro projetos lidavam com questões que tinham dimensões morais ou 
éticas, mas os membros do projeto tendiam a não vê-las como questões morais ou 
éticas. Em vez disso, eram vistas através de uma lente da cultura organizacional e das 
prioridades de negócios. 

No geral, o estudo mostrou que a tomada de decisão ética em projetos não 
reflete uma abordagem racionalista baseada em padrões morais absolutos. Em 
vez disso, é um processo dinâmico em que os indivíduos negociam e dão sentido a 
situações morais por meio de interações com as partes interessadas e reinterpretam 
continuamente à medida que os eventos se desdobram.

Este estudo contribui para a teoria examinando o comportamento e as práticas ao longo do tempo, demonstrando como 
uma série de fatores afeta questões e decisões éticas ao longo de um projeto. Também fornece evidências de que a cultura 
organizacional desempenha um papel central na tomada de decisões éticas. O estudo contribui para a prática divulgando a 
importância da criação de sentido e aprimorando a compreensão de abordagens para dilemas éticos e tomada de decisão.

Project Management Institute, 2018, ISBN: 9781628254761, brochura, 150 páginas, USD 19,95 para associados, USD 24,95 preço de catálogo

COMO FAZER 
PEDIDOS

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/maio_2018/TrackLink.action?pageName=69&exitLink=https%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG
http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/maio_2018/TrackLink.action?pageName=69&exitLink=mailto%3Ainfo%40bookorders.pmi.org


Quais três adjetivos 
descrevem melhor você?
Curiosa, resiliente, orientada a 
objetivos

Qual característica a atraiu 
para o gerenciamento de 
projetos?
Eu amo a diversidade do meu 
trabalho. Nunca dois projetos, 
pessoas ou desafios são iguais.

Como é um dia típico  
no seu papel atual?
Eu gerencio oito grandes projetos 
de transformação em vários 
países e fusos horários. A única 
constante é que definitivamente 
não é entediante.

Quais habilidades a levaram 
a ser contratada para o seu 
cargo?
Comunicação, resolução de 
problemas e uma atitude de 
fazer as coisas. 

Como você descreveria o seu 
estilo de gerenciamento de 
projetos?
Estou lá para minha equipe criar 
um ambiente que a ajude a ter 
o melhor desempenho possível. 

Como você alivia o estresse?
Principalmente correndo ou 
fazendo yoga.

Por que o mundo precisa  
de gerentes de projetos?
Garantimos que pessoas de 
diferentes formações trabalhem 
juntas de forma eficaz, para que 
as coisas certas sejam feitas a 
tempo.

Qual é o seu programa  
de TV favorito?
Black Mirror. Me faz pensar 
sobre o mundo em que 
vivemos, e o quanto algumas 
coisas podem dar errado.

Qual é a melhor piada 
que você já ouviu sobre 
gerenciamento de projetos?
Ser gerente de projetos é como 
andar de bicicleta, exceto que a 
bicicleta está pegando fogo.

PENSAMENTOS FINAIS

Katerina Treppeschová, PMP
Localização:  Bonn, Alemanha
Título: Gerenciamento de projetos internacional
Organização: Deutsche Telekom AG
Setor: Telecomunicações
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Estou lá para minha 
equipe criar um 
ambiente que a 
ajude a ter o melhor 
desempenho possível.

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