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“Tínhamos a ideia de
que São Petersburgo
nunca teve medo
de protagonizar
avanços históricos”.
— Sotiris Tsoulos, diretor, RMJM
Istambul, para o Wall Street Journal

FOTO CORTESIA DA GAZPROM

Ironia do destino
Algo novo se destaca em meio ao cenário de
prédios baixos de São Petersburgo, Rússia:
um arranha-céu de 462 metros. Conhecido
como Centro Lakhta, o edif ício mais alto da
Europa abrigará a nova sede corporativa da
gigante estatal de gás Gazprom.
Com conclusão prevista para o final deste
ano, o prédio contará com um mirante,
complexo esportivo, planetário, restaurantes e
lojas, além de escritórios. Com o objetivo de
criar uma comunidade vibrante de uso misto, a
empresa de design RMJM incorporou espaços
verdes paisagísticos, incluindo um calçadão

com fontes e um anfiteatro ao ar livre.
Mas o projeto provocou polêmica logo
após ser proposto para o centro da cidade
de São Petersburgo, em 2005. Seus líderes
encontraram uma preocupação comum entre
as partes interessadas europeias

em torno
de projetos de construção metropolitanos:
o arranha-céu prejudicaria a arquitetura
secular e as vistas pitorescas. Após anos
de resistência das partes interessadas, a
Gazprom concordou em reposicionar o
projeto mais de 8 quilômetros em direção à
periferia da cidade, no Golfo da Finlândia.

PROJETO
Centro Lakhta
ORÇAMENTO
Não revelado
CONCLUSÃO ALMEJADA
Final de 2018
LOCALIZAÇÃO
Distrito de Primorsky, São
Petersburgo, Rússia
CONSTRUÍDO PARA BRILHARO
projeto estabelecerá um novo
recorde de quantidade de vidro
usado em um arranha-céu.
JUNHO DE 2018 PM NETWORK
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IMAGENS DE CORTESIA DA BOEING

Representação
artística do SikorskyBoeing SB>1 Defiant

A próxima onda
Os militares dos EUA querem helicópteros de ponta.

Substituir seus helicópteros de combate e carga
com décadas de idade é uma missão crucial, assim,
o Departamento de Defesa está supervisionando
iniciativas paralelas para criar uma nova geração
de aeronaves. As organizações estão correndo para
desenvolver novas tecnologias e construir protótipos.
O objetivo final é a introdução de uma nova frota
de helicópteros avançados com a iniciativa Future
Vertical Lift do setor militar, até a década de 2030.
Os protótipos começaram a chegar. Um deles
nasceu da parceria entre a Sikorsky e a Boeing;
outro é da Bell. O V-280 Valor da Bell, que decola
e pousa como um helicóptero, mas também pode
voar como um avião convencional, completou seu
primeiro voo de teste em dezembro. O SikorskyBoeing SB>1 Defiant, construído voar com mais
velocidade, mais autonomia e menos ruído do que
outros modelos de seu tamanho, deve concluir
um projeto-piloto similar ainda este ano. Em
última análise, os militares podem escolher um
ou ambos os protótipos para produção, ou podem
fazer com que essas empresas voltem à prancheta.
As equipes de projeto estão aproveitando as lições
aprendidas de projetos anteriores de helicópteros
patrocinados por militares dos EUA, incluindo
alguns que foram afetados por problemas (veja “Em
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terra firme” na página 7). A Bell, por exemplo, tem
mais de 400.000 horas de voo com seu modelo
anterior de próxima geração, o V-22 Osprey, que
está alavancando o projeto V-280. “São dados
operacionais e de teste valiosos para informar o
projeto de nossa aeronave quanto à acessibilidade,
confiabilidade e desempenho”, disse Ryan Ehinger,
diretor e gerente de programas do V-280 Valor, Bell,
em Fort Worth, Texas, EUA.
Para o empreendimento V-280 da Bell, a equipe
está de olho nos marcos do projeto. “Fazemos
revisões constantes de nosso cronograma mestre
integrado para que possamos acompanhar o
progresso de todos os nossos marcos”, disse
Ryan. “O cronograma integrado garante que cada
membro da equipe saiba como sua entrega, seja
um projeto de engenharia, uma liberação de um
pedido de compra ou uma peça manufaturada,
pode afetar os principais marcos do programa”.
O objetivo é que a equipe entenda os elos do
cronograma para que um atraso de uma semana
no primeiro ano não seja absorvido e se torne um
atraso de uma semana no quinto ano. “Quando a
equipe está alinhada e focada em atingir os marcos,
todos podem ver onde as tensões estão ocorrendo e
trabalhar em conjunto para garantir que o caminho
crítico para que nossos marcos não sejam afetados”.

“Quando a
equipe está
alinhada
e focada
em atingir
os marcos,
todos podem
ver onde as
tensões estão
ocorrendo”.
— Ryan Ehinger, Bell, Fort
Worth, Texas, EUA

Desafios embutidos
O processo de fabricação desses novos projetos
de demonstração apresenta tipos inéditos de
desafios em comparação com os modelos militares
anteriores, como o Black Hawk ou o Apache.
“Desenvolver, amadurecer e demonstrar essa nova
tecnologia é um benef ício do nosso projeto e seu
maior desafio”, afirmou Rich Koucheravy, diretor de
desenvolvimento de negócios da Sikorsky, Future
Vertical Lift, Washington, D.C., EUA.
Linhas de montagem dedicadas foram
construídas para produzir peças para esses
helicópteros durante décadas, mas a produção de
peças para a aeronave de demonstração Defiant
“é feita em algumas áreas com o ferramental
existente”, disse Rich. “Depois, temos que modificar
nossos procedimentos de fabricação para produzir
um pequeno número de componentes de uma
maneira que pode não ser a mais eficiente”.
A capacidade de executar projetos de peças
complexas com alto grau de fabricação também
será fundamental, afirma Anurag Garg, diretor de
estratégia aeroespacial e defesa da PwC.&, Nova Deli,
Índia. “Por exemplo, os projetistas podem minimizar
peças, usar peças padronizadas em toda a plataforma
ou usar materiais menos caros”, disse ele.
Para esse fim, a equipe da Sikorsky-Boeing
está usando técnicas de fabricação automatizada
durante a fase de projeto, inclusive em áreas como
deposição automática de fibra, fundição de areia
digital e fabricação aditiva. A equipe também
está utilizando técnicas de design digital, como
realidade virtual, para reduzir a complexidade da
fabricação.
“O segredo é conseguir equilibrar o
desenvolvimento de produtos com foco na redução
de custos inerente inicial, em vez de perseguir
essas duas agendas sequencialmente”, disse Anurag.
— Kate Rockwood

Em solo firme.

A última vez que o governo dos EUA tentou atualizar sua
frota de helicópteros, atrasos maciços nos cronogramas
e custos excessivos atingiram dois grandes projetos.

V-22 OSPREY
Para levar: Em um esforço
conjunto da Bell e da
Boeing, lançado em 1983, a
aeronave de rotor inclinável
teve um aumento de USD
68,7 milhões para USD 56
bilhões em 2012, com um
custo por unidade estimado
em USD 100 milhões,
segundo a Fortune e a
Popular Mechanics. Também
era perigoso: Durante os
testes de 1991 a 2000, o
Osprey caiu quatro vezes em
operações fora de combate,
causando 30 mortes.

RAH-66 COMANCHE
Para levar: Com a
esperança de criar o primeiro
helicóptero de combate
furtivo (stealth) do mundo,
o governo dos EUA assinou
um contrato com a BoeingSikorsky, em 1991. Em 2004,
todo o projeto foi cancelado
após seis reconstruções do
programa e USD 6,9 bilhões
gastos. Parte do motivo: Não
ficou claro se o motor seria
potente o suficiente para
tirar o helicóptero do chão.
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Luta pela energia

“Assim que
chegamos, a
percepção do
público poderia
ser de que
implantaríamos
imediatamente
um sistema”.
— Capitão Aaron Anderson,
PMP, Corpo de Engenheiros do
Exército dos EUA, Portland,
Oregon, EUA

8

Quando o furacão Maria passou por Porto Rico,
em setembro, todas as casas e empresas na ilha
dos EUA ficaram sem eletricidade. O Corpo de
Engenheiros do Exército dos EUA (USACE) e suas
equipes de programas de recuperação enfrentaram a
difícil tarefa de restaurar a rede elétrica antiquada de
Porto Rico o mais rápido possível. “Nosso objetivo
era conseguir a maioria das luzes acesas para a
maioria das pessoas no menor tempo possível”, disse
o capitão Aaron Anderson, PMP, gerente de projeto
do USACE, Portland, Oregon, EUA.
No entanto, o USACE sabia que o trabalho de
recuperar a rede elétrica inteira levaria muitos
meses. Por isso, lançou um projeto para instalar
“microrredes”: as equipes geradoras poderiam
implantar um sistema rapidamente para fornecer
energia temporária em áreas onde a energia da rede
regular estava muito distante. Juntamente com a
Agência Federal de Gerenciamento de Emergências
(FEMA) e a Autoridade de Energia Elétrica de
Porto Rico (PREPA), a equipe do capitão Anderson
identificou os locais de microrredes em áreas
remotas ou montanhosas. Os cronogramas foram
altamente acelerados com paralelismo.
“Começamos a execução quase ao mesmo tempo
em que começamos a planejar”, disse ele. “Mas
também tínhamos que garantir que fizéssemos as
coisas de forma segura e correta. Não queríamos
correr muito e fracassar”.
Atingir o equilíbrio certo entre velocidade
e segurança nem sempre era bem aceito pelas
pessoas afetadas pela tempestade: queriam que
a vida normal fosse retomada imediatamente.
Assim, as equipes do USACE tiveram que educar
todos as partes interessadas, dos moradores aos
empreiteiros, sobre o que o projeto de microrredes
implicaria e quanto tempo levaria. Isso pode ser
desagradável.
“Assim que chegamos, a percepção do público
poderia ser de que implantaríamos imediatamente
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um sistema”, disse o Capitão Anderson. Em
reuniões com membros da comunidade local
para estabelecer expectativas realistas, sua equipe
teve de ser franca e assumir que levaria algumas
semanas ou mesmo meses para que algumas áreas
recuperassem as luzes.
“É difícil dizer às pessoas a verdade (difícil) de
quanto tempo poderia levar. Não é a parte mais
divertida de ser um gerente de projeto. Mas é
necessário: você tem que trazer todas as partes
interessadas a bordo e definir o projeto para o sucesso”.

Atenção aos detalhes
A dinâmica complexa da equipe exigiu que os
gerentes de projeto passassem para a orientação
da logística e evitassem o distorção de escopo.
A PREPA, por exemplo, não dispunha de
materiais e veículos adequados para restaurar
rapidamente a rede devastada, o que significa
que muitos projetos de recuperação envolveram
empreiteiras americanas baseadas no continente.
Em dezembro, o USACE concedeu um contrato
de USD 831 milhões à Fluor Enterprises para o
trabalho de restauração de energia na ilha. Os
gerentes de projetos do USACE certificaram-se de
que a PREPA, que estabeleceu um plano mestre
para restauração de energia, não apresentasse
solicitações à Fluor que pudessem afastar suas
equipes e ir além do escopo de seu contrato. (A
PREPA enfrentou alegações de corrupção e má
gestão após o furacão.)
“Ter os gerentes de projeto do USACE
trabalhando lado a lado com a Fluor e a PREPA
garantiu que tivéssemos uma boa ideia do que
estava acontecendo”, disse o Capitão Anderson.
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Postes de serviço
públicos destruídos
pelo furacão Maria em
Vega Alta, Porto Rico,
em setembro de 2017

Tal como a equipe do USACE, a Foss Maritime
viu a importância de trabalhar em estreita
colaboração com empreiteiros que se encontravam
em terreno desconhecido. Em dezembro de 2017,
um consórcio de empresas de serviços públicos
norte-americanas lideradas pela FEMA contratou
a Foss para transportar 720 veículos do continente
para a ilha, até 15 de janeiro de 2018. “Foi um
cronograma muito apertado”, disse Leiv Lea, PMP,
diretor de gerenciamento de projetos da Foss
Maritime, Seattle, Washington, EUA.
As empresas de serviços públicos não estavam
familiarizadas com o transporte marítimo, nem
sua terminologia nem seus padrões contratuais.
“Foi um desafio garantir que as empresas de
serviços públicos entendessem o que aconteceria,
pelo quê eram responsáveis e pelo quê a Foss era
responsável”, disse Leiv. Até os carregamentos
saírem do porto, a equipe do projeto da Foss
realizou teleconferências diárias com os membros
do consórcio para manter todos no circuito.
Mesmo com as linhas de comunicação abertas,
a falta de familiaridade das empresas de serviço
público com o transporte marítimo tornou-se
um problema no início de janeiro, quando as
tempestades fecharam um porto e atrasaram
uma remessa da Foss para Porto Rico em nove
dias. De acordo com o contrato, as empresas
de serviços públicos tinham um custo extra por
qualquer atraso de mais de três dias que ocorresse
enquanto estivessem no porto. Mas, em vez de
simplesmente lembrar as empresas de serviços
públicos dos termos do contrato e enviar uma
cobrança, a equipe da Foss trabalhou para lidar
com a frustração do cliente. Uma solução era

alterar o prazo na viagem de volta estabelecido
no contrato e aumentar o número de dias. A
Foss seria responsável por quaisquer custos
relacionados ao atraso. “Queríamos que fosse bom
para os negócios, mas também um bom negócio
para o nosso cliente, um esquema em que todos
ganhassem”, disse Leiv.

Custe o que custar
O projeto de embarque da Foss foi crítico porque o
furacão Maria aconteceu durante uma temporada
de furacões particularmente dura. Grande parte do
equipamento de restauração dos serviços públicos
de propriedade estatal já havia sido implantada
em outras áreas, incluindo os estados da Flórida
e do Texas, que foram atingidos por diferentes
tempestades. “Enfrentamos a falta de materiais
para fazer os reparos e problemas para levar esses
materiais do continente para a ilha”, disse o
Capitão Anderson.
Como resultado, a equipe do USACE não
pôde confiar em seus métodos e fornecedores de
aquisição típicos. “Analisamos todo tipo de método
legal para levar materiais para a ilha o mais rápido
possível”, disse o Capitão Anderson. Por exemplo,
em vez de encomendar postes de metal e madeira
de seus fornecedores habituais, a equipe encontrou
um fornecedor na ilha que poderia fazer postes
de concreto. A equipe também recuperou todo o
material que pudesse: se os postes de eletricidade
tivessem caído, mas seus isoladores ainda
funcionassem, a equipe os reutilizava.
Depois de seis meses da tempestade, em março,
o USACE e seus empreiteiros haviam restaurado
a energia de 93% dos clientes da PREPA. Mas
o trecho final do trabalho do programa de
restauração, nos locais mais remotos e dif íceis de
Porto Rico, estava previsto para ser concluído em
maio. “Os últimos 5% serão os mais dif íceis de toda
a missão”, disse o capitão Anderson. — Novid Parsi

Em março, os
empreiteiros
haviam
restaurado o
energia de

93 por
cento
dos clientes da

Autoridade de
Energia Elétrica de
Puerto Rico.
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Renovada monumental
O Taj Mahal está no meio do projeto de limpeza radical. Pela primeira vez em seus 369

anos de história, o famoso mausoléu da Índia terá seu mármore branco restaurado
por uma equipe de projeto. As monções costumavam ser suficientes para lavar o
monumento de Agra, na Índia, mas o aumento da poluição do ar nas últimas décadas
deixou o exterior amarelo e até mesmo preto em alguns pontos. Desde 2015, a equipe
tem usado uma pasta de lama para esfregar e retirar cuidadosamente sujeira e detritos.
Mas a parte difícil ainda está por vir: Os gerentes de projeto devem determinar como
limpar a cúpula frágil do Taj Mahal, que não suporta andaimes de metal. Uma solução
possível: Construir andaimes mais leves, de bambu, o mesmo material usado para
trabalhos de conservação no monumento no início dos anos 1940. A limpeza da cúpula
de USD 500.000, programada para durar cerca de 10 meses, será concluída em 2019.
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Deixe entrar
A China tem uma ferramenta bem alta para combater
a poluição. Uma torre de sucção de fumaça de 100
metros melhorou a qualidade do ar em Xi'an, uma
cidade na província de Shaanxi, no norte, que depende
da queima industrial de carvão, de acordo com o South
China Morning Post. O sucesso do protótipo da torre foi
confirmado pelos resultados preliminares divulgados
no início deste ano. Planos de projeto de torres maiores
e mais robustas estão sendo considerados em outras
cidades, como Guanzhong, Hebei e Henan.
“Os resultados são bastante
encorajadores”, disse Cao Junji,
cientista encarregado do projeto
do protótipo, ao South China
Morning Post. A Academia Chinesa
de Ciências, onde o Cao trabalha,
financiou o projeto de USD 2
milhões. Ele diz que a torre pode
purificar mais de 10 milhões de
metros cúbicos de ar por dia, e
observa que houve uma redução
de 15 por cento das partículas mais
nocivas durante os dias de poluição
pesada. A torre filtra a poluição
através de camadas de filtros, depois
sopra o ar limpo de volta para a
atmosfera.
— Cao Junji, Academia
Com esta prova de conceito
Chinesa de Ciências,
instalada, a equipe está um passo
à Nature
mais perto de erguer mais e
maiores torres, incluindo uma de 500 metros. “A
influência de um sistema é pequena”, disse Cao à
Nature. “Precisamos de vários sistemas para que
uma redução significativa da concentração de
poluição do ar possa ser alcançada”.

“Precisamos
de vários
sistemas
para que
uma redução
significativa
da
concentração
de poluição do
ar possa ser
alcançada”.
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Funções prioritárias
Os gerentes de projetos digitais responsáveis pela direção de projetos
on-line estão ganhando destaque à medida que as organizações lidam
com o aumento da lacuna de talentos digitais.

55% As organizações dizem que a diferença

entre o talento digital de que precisam e o talento
que podem encontrar aumentou nos últimos anos.
Em três países,
o percentual de
organizações que
vê essa diferença
crescente é ainda
maior:

70%

Estados
Unidos

64%
Índia

57%
Reino
Unido

54% de organizações dizem que esta lacuna está

impedindo seus programas de transformação digital.
Os empregadores disseram que estes são as cinco principais funções
digitais mais proeminentes nos próximos dois a três anos*:
*Pesquisa realizada em meados de 2017

1. Consultor de segurança/privacidade
de informação
2. Diretor digital
3. Arquiteto de dados
4. Gerente de projeto digital
5. Engenheiro de dados
Habilidades digitais
concentradas em pessoas,
como gerenciamento de
mudanças e foco no cliente,
são mais difíceis de obter
do que habilidades digitais
como análise de dados e
computação em nuvem.

59% das

organizações dizem
que os funcionários não
têm habilidades digitais
focadas em pessoas.

51% das

organizações dizem
que os funcionários não
têm habilidades digitais
técnicas (hard skills).

Responsável pelo gerenciamento
de projetos on-line/digitais desde o
conceito até a conclusão usando o
gerenciamento de projetos
on-line, colaboração e software de
armazenamento em nuvem

A proporção de organizações que
dizem que as seguintes habilidades
digitais concentradas em pessoas
estão em alta demanda e a
porcentagem de funcionários que
dizem que são proficientes nelas:

65% vs. 57%
63% vs. 52%
Centralidade no cliente Colaboração

62% vs. 55%
Tomada de decisão orientada a dados

61% vs. 56%
Destreza
organizacional

Fonte: The Digital Talent Gap: Are Companies Doing Enough? (A lacuna de talentos
digitais: as empresas estão fazendo o suficiente?, LinkedIn e Capgemini, 2017
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53% vs. 44%
Gerenciamento
de mudanças

Reprise
mineral
Há uma nova corrida por um metal antigo:

o cobalto. Esse minério ajuda a alimentar as
baterias de íons de lítio, é uma parte crucial
dos smartphones e do incipiente surgimento
de veículos elétricos. Assim, está ocorrendo
um aumento nos novos projetos de mineração
de cobalto em todo o mundo, à medida que a
demanda e os preços do metal aumentam. A
indústria de baterias exigirá 76.000 toneladas
métricas de cobalto até o final de 2020: um
aumento de 65% em relação a 2016. Essa demanda
crescente ajudou a mais que triplicar os preços do
cobalto desde o início de 2016.
Muitos dos maiores novos projetos de cobalto
estão na República Democrática do Congo (RDC),
que gera quase 60% da oferta global de cobalto.
Mas o ambiente de mineração historicamente
irregular do Congo, com frequentes denúncias
de ferimentos e trabalho infantil, levou algumas
empresas a buscar fontes mais limpas e mais
rastreáveis em outros lugares. Empresas de
mineração e agências governamentais estão
aumentando os projetos de exploração e
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Uma correia transportadora
leva pedaços de cobalto
cru em uma fábrica em
Lubumbashi, República
Democrática do Congo.

desenvolvimento, com muitas organizações
revisitando antigas áreas de minas para cobalto.
“Estamos começando a ver os primeiros sinais de
uma corrida armamentista para garantir suprimentos
de cobalto a longo prazo”, disse à Reuters Joe
Kaderavek, CEO da australiana Cobalt Blue.

Bravura de verdade
O retorno sobre o investimento (ROI) dos projetos é
mais direto em áreas ricas em cobalto, como a RDC.
Por exemplo, a suíça Glencore gastou USD 15,8
milhões em um projeto de atualizar o processamento
de cobalto em sua mina de Katanga. A mina reabriu
no ano passado e deverá produzir 11.600 toneladas
métricas de cobalto só em 2018.
No entanto, os projetos de exploração estão

avançando rapidamente em todo o mundo.
Por exemplo, em fevereiro, o governo sueco
anunciou um projeto de SEK 10 milhões e dois
anos para mapear a existência de minerais em
alta demanda, incluindo o cobalto. A Cruz
Cobalt, por sua vez, começou a adquirir milhares
de acres na América do Norte, incluindo várias
minas fechadas de cobre, prata e níquel, e espera
que as equipes de projeto possam liberar a nova
produção de cobalto. “É mais fácil reativar uma
mina antiga do que começar do zero”, disse
James Nelson, CEO da Cruz Cobalt Corp., em
Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá.
A equipe de James está apostando em novas
tecnologias e técnicas, incluindo equipamentos
de perfuração maiores e mais modernos que
permitirão que sua equipe se aprofunde para
extrair minerais inexplorados no Canadá e nos
Estados Unidos. A perfuração das primeiras
áreas de prospecção de cobalto da empresa deve
começar até o final do ano, disse ele.
Por enquanto, o aumento da produção em escala
para atender à crescente demanda global continua
indefinido, e pode levar anos para que novos
projetos produzam cobalto. A produção não é tão
simples assim: o cobalto é muitas vezes produzido
como um subproduto do processamento de outros
minérios, como cobre, prata e níquel. Também
exige um esforço significativo para produzir
valores nominais, disse Caspar Rawles, analista
da Benchmark Mineral Intelligence, Londres,
Inglaterra. “Você tem que produzir cerca de 10
toneladas de níquel para obter 1 tonelada de
cobalto”, disse ele. — Sarah Fister Gale

“Estamos
começando
a ver os
primeiros
sinais de
uma corrida
armamentista
para garantir
suprimentos
de cobalto a
longo prazo”.
— Joe Kaderavek, Cobalt
Blue, à Reuters
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Plantio de árvores para
o projeto Doddington
North Afforestation em
Doddington, Inglaterra

Obstinação florestal
Entre todas as inovações de alta tecnologia que

ajudam a combater a mudança climática, um método
analógico está se mostrando particularmente fértil:
plantar mais árvores. A criação de novas florestas
ajuda a capturar o dióxido de carbono, e também
reforça a vida selvagem local, evita a erosão
do solo e reduz a poluição sonora. Como
as iniciativas climáticas se tornam uma
prioridade crescente, em parte estimuladas
pelo acordo climático de Paris, países e
organizações estão lançando projetos de
reflorestamento em escalas surpreendentes.
Em janeiro, o Reino Unido revelou
um projeto governamental de GBP 500
milhões e 25 anos para plantar 50 milhões
de árvores em um vasto corredor no
norte da Inglaterra, uma das áreas menos
arborizadas do país. Este ano, o governo
da China lançará um projeto para plantar
árvores que cobrirão 6,6 milhões de hectares,
uma área aproximadamente do tamanho da
Irlanda. O projeto faz parte do esforço da China
para aumentar as áreas florestais no país de
21,7% para 23% até 2020, e depois para 26% até

O Reino
Unido revelou
um projeto
governamental
de GBP 500
milhões e 25
anos para plantar

50
milhões
de árvores.
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2030. E a Iniciativa
de Restauração da
Paisagem da Floresta
Africana, uma iniciativa
conjunta de 21 nações,
procura cobrir 100
milhões de hectares
com árvores até 2030.
O Banco Mundial destinou USD 1 bilhão para isso.
Esses projetos ambiciosos podem exigir um
amplo engajamento das partes interessadas públicas
e colaboração para navegar pelas parcerias públicoprivadas. Isso é verdade, por exemplo, para o
programa Pacto pela Restauração da Mata Atlântica
no Brasil, que visa restaurar 1 milhão de hectares
até 2020, disse Doug Boucher, consultor científico
sobre iniciativas de florestas tropicais e clima,
Union of Concerned Scientists, Washington, D.C.,
EUA. “Não pode ser uma iniciativa de cima para
baixo. Fazendeiros, agricultores, organizações nãogovernamentais (ONGs) e agências governamentais
têm que chegar a um acordo sobre as metas”.

Retornos mais ecológicos
Ao longo de todas as fases, países e organizações
devem obter a aceitação das partes interessadas
públicas, enfatizando benef ícios sociais e
econômicos mais amplos, disse Bruno Locatelli,
cientista pesquisador da Universidade de
Montpellier, na França, e do Centro Internacional
de Pesquisa Florestal, Lima, Peru. Fazer isso, como
destacar o novo cenário exuberante para explorar

“Não pode ser uma
iniciativa de cima para baixo.
Fazendeiros, agricultores,
organizações
não-governamentais e
agências governamentais
têm que chegar a um acordo
sobre as metas”.
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— Doug Boucher, Union of Concerned Scientists,
Washington, D.C., EUA

ou os empregos que serão criados, aumenta a
probabilidade de os projetos ganharem força e de
os gerentes de projeto manterem o apoio de longo
prazo. “Decida qual valor você espera obter com
esses projetos, depois trabalhe com cientistas,
agências governamentais, ONGs e a população
local para decidir como e onde a floresta será
gerida”, disse ele.
A Conservation International empregou essa
estratégia depois de estabelecer uma parceria com
o Banco Mundial, o Ministério do Meio Ambiente
do Brasil e várias outras ONGs no ano passado
para lançar o maior projeto de reflorestamento
tropical do mundo. A iniciativa de seis anos
abrange vários estados brasileiros na Amazônia e
tem como objetivo plantar 73 milhões de árvores
em cerca de 30.000 hectares até 2023.
Para economizar dinheiro e ganhar a adesão
das partes interessadas locais, a coalizão
de patrocinadores contratou membros de
comunidades indígenas e pequenos agricultores
familiares para executar o projeto. Os plantadores
estão espalhando sementes de árvores nativas

através da terra mal utilizada e queimada, que
é um método mais rápido e mais barato do
que plantar mudas individuais. Cerca de 2.000
moradores ajudarão a reflorestar cada hectare,
e cada participante ganhará USD 700 por
hectare reflorestado, reportou a Fast Company.
A abordagem permite que os patrocinadores do
projeto e os moradores locais ganhem.
“O processo de restauração gerará empregos
e renda para as comunidades locais, não apenas
durante sua implementação, mas também depois
de concluído, através do manejo sustentável da
área”, disse Rodrigo Medeiros, vice-presidente da
Conservation International para o programa no
Brasil, à Fundação Thomas Reuters.
Envolver mais partes interessadas, em
última análise, pode levar mais tempo e exigir
compromissos sobre como os recursos são gastos.
Mas no final, a aceitação delas colocará os projetos
no topo, disse Bruno. “Quando você se concentra
nos benef ícios combinados do reflorestamento,
pode analisar melhor as compensações e atrair
mais interessados”. — Sarah Fister Gale
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INDICADORES

Consciência da ameaça

Líderes empresariais concordam: o registro dos riscos está ficando mais cheio. Mesmo assim, menos organizações
estão gerenciando riscos de perto.
De Novid Parsi

59%

7%

dos líderes de negócios globais esperam um aumento dos
riscos em 2018.

dizem que os riscos estão diminuindo.

NO RADAR
Os 10 principais riscos projetados que as empresas enfrentarão até 2020:

1

2

3

4

5

6

Desaceleração Aumento da Falha em
Mudanças Cibercrime/
Danos à
econômica/ concorrência
inovar/
regulatórias/ hacking/
reputação/
recuperação
atender às legislativas
vírus/
marca
lenta
necessidades
códigos
do cliente
maliciosos

24%

7

Não
conseguir
atrair nem
reter os
melhores
talentos

8

Incertezas/
riscos
políticos

A prontidão para o risco* está em baixa.
Prontidão média das organizações para os 10
principais riscos nos últimos anos:

59%

40

58%

53%

Proporção de organizações que
possuem um departamento formal de
gerenciamento de riscos:

>90%

Grandes empresas**
20

0

54%
2013

2015

2017

As abordagens mais comuns adotadas pelas
organizações para supervisionar e gerenciar riscos:

43% Políticas formais
33% Políticas parciais ou informais
8% Não sei
17% Nenhuma política

Pequenas e médias
empresas
Proporção de organizações com
abordagens multifuncionais
implementadas para gerenciar riscos:

>86%
Grandes
empresas

65%

Pequenas e
médias empresas

*Prontidão de risco é definida como uma organização ter ou não um plano em vigor ou uma revisão formal foi realizada em relação a esse risco.
**A definição de grandes empresas é ter mais de USD 1 bilhão em receita.
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10

Tecnologias/
inovações
disruptivas

Média de receita perdida de organizações com os principais riscos globais em 2017

NÃO FICAR EM GUARDA

60

9

Risco de
preço de
commodities

FORA DO CAMINHO
Em comparação com 10 anos atrás, menos organizações estão escolhendo quantificar o impacto dos riscos que enfrentam.
Proporção de organizações que acompanham quanto gastam em ajuda externa para avaliar, mitigar e gerenciar riscos
Proporção de organizações que acompanham quanto gastam internamente para avaliar, mitigar e gerenciar riscos

74%

58%

60%
55%
44%
39%

40%

37%

35%

33%
28%

23%
2007

2009

2011

2013

2015

2017

Proporção de organizações que não medem a
eficácia de seus programas de gerenciamento
de risco:

29%

37%
2017

2015

Fontes: The Global Risks Report 2018, Fórum Econômico Mundial, 2018; Pesquisa sobre gerenciamento de risco global , Aon, 2017
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ILUSTRAÇÃO DE JOEL KIMMEL

Vozes
LARGANDO NA FRENTE

Prêmio de alinhamento
ADRIANA
VINCZE
TÍTULO: Planejamento
estratégico e diretor de EGP
ORGANIZAÇÃO: Groupama
Asigurari
LOCALIZAÇÃO: Bucareste,
Romênia

18

A

driana Vincze revela os detalhes que
interligam os objetivos estratégicos
e a execução. Na companhia de
seguros Groupama Asigurari, ela
ajuda a determinar as prioridades
estratégicas, e depois garante que os gerentes de
projeto possam entregá-las.
A organização foi formada em 2009 depois que
a Groupama adquiriu e fundiu três seguradoras
romenas para formar a maior seguradora do país.
Com a Romênia se tornando a economia da União
Europeia que mais cresce, a Groupama Asigurari
logo percebeu que precisava “administrar a mudança
dentro de um ambiente VICA-D: volátil, incerto,
complexo, ambíguo e disruptivo”, disse Adriana.
Em 2013, a organização estabeleceu um escritório
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de gerenciamento de projetos (EGP) e contratou
Adriana para dirigi-lo e impulsionar o alinhamento
estratégico dos projetos. O EGP supervisiona
a entrega de 15 a 25 projetos por ano, com
orçamentos de até EUR 2 milhões. Adriana tem
mais de 15 anos de experiência em gerenciamento
de projetos, grande parte no setor de seguros.
Como você ajuda a atingir as
metas estratégica da sua empresa?
A cada trimestre, a equipe de liderança analisa
nossas prioridades para garantir que estejam
totalmente alinhadas com a estratégia. E sempre que
entregamos um projeto, não paramos por aí. Nós
monitoramos os benefícios do projeto em três, seis,
nove e doze meses depois da entrega.

Como você interage com a diretoria para
oferecer uma estratégia?
O planejamento estratégico e o EGP fazem parte
da diretoria desde 2013 e eu trabalho de perto com
meus colegas em um processo muito colaborativo.
O EGP é responsável pelo alinhamento estratégico,
monitoramento do progresso, aprimoramento da
governança e da prestação de contas, e otimização
da execução. Os executivos alimentam o portfólio
de projetos: Durante o planejamento anual,
identificamos conjuntamente as iniciativas que cada
executivo precisa concluir para entregar a estratégia.
E a cada trimestre estabelecemos a prioridade deles.
Qual abordagem de entrega você usa?
Usamos ágil, cascata e um híbrido das duas.
Analisamos os prós e contras de cada abordagem em
cada projeto e decidimos a melhor abordagem para
o caso. Usamos o ágil principalmente em aplicativos
de TI. No ano passado, começamos a usar uma
abordagem híbrida de maneira mais consistente.
Até o final de 2018, planejamos ter um conjunto de
critérios para os gerentes de projeto determinarem a
melhor abordagem para qualquer projeto.
Como é o portfólio de projetos?
Há três tipos de projetos, em termos gerais. Os
projetos de transformação que impactam os
negócios no médio e no longo prazo, os projetos de
crescimento que contribuem para a linha de frente
no curto prazo e, por fim, os projetos obrigatórios
de regulamentação e conformidade.
Como o gerenciamento de projetos na Groupama
Asigurari difere, hoje, de quando você chegou?
Em 2013, tivemos o que chamamos de gerentes de
projeto de negócios: funcionários executando e entregando projetos. O gerenciamento de projetos não era
o trabalho deles em tempo integral. Eles precisavam
se familiarizar com a metodologia de gerenciamento
de projetos e adquirir as competências e habilidades.
Então, começamos a apresentá-los a uma metodologia
padrão de gerenciamento de projetos, usando uma
abordagem de aprender fazendo, para ajudá-los a
cumprir melhor suas obrigações. Nossos gerentes de
projetos estavam trabalhando em tempo integral ao
lado deles, em projetos específicos, para que aprendessem os métodos e ferramentas. Após um ano e meio,
formalizamos nossa metodologia de gerenciamento
de projetos com base nos padrões do PMI, de uma
maneira muito pragmática.

Você ainda tem gerentes de projetos em tempo
integral e por projeto?
Sim, além de nossos quatro gerentes de projetos
em tempo integral no EGP, temos três gerentes de
projetos de TI em tempo integral e 20 gerentes de
projetos de negócios. Eles assumem um papel de
gerenciamento de projetos por um tempo limitado,
o que também lhes dá uma oportunidade de
desenvolvimento profissional. Ter uma combinação
de gerentes de projetos em tempo integral e de
negócios ajuda a identificar o talento do projeto em
nossa organização. Também ajuda com o sucesso do
projeto, porque muitas vezes os gerentes de projetos
de negócios são beneficiários e usuários finais dos
projetos, por isso eles estão realmente empenhados
em entregar projetos de sucesso.
Como você determina os benefícios do
gerenciamento de projetos para a sua organização?
Temos dois indicadores para determinar se
estamos no caminho certo: a velocidade e a
eficiência da execução. Analisamos o ciclo de vida
do projeto e consideramos o desvio entre a linha
de base e o final do projeto. Às vezes, o desvio
pode ser facilmente explicado, como mudanças e
oportunidades que não conseguimos identificar no
início de um projeto.
Mas também estamos atentos a como evoluímos
como organização de aprendizagem. Damos atenção
a pessoas assumindo funções de gerenciamento
de projetos e competências e habilidades que
desenvolvem ao longo do caminho. Algumas das
pessoas que tinham habilidades de gerenciamento de
projetos rudimentares há cinco anos agora podem
facilmente assumir trabalhos de gerente de projetos
em tempo integral. Isso está acontecendo porque
investimos no desenvolvimento de nossas pessoas e
lhes oferecemos oportunidades.

Conversa
rápida
Qual é a qualificação
que todo gerente de
projetos precisa ter?
Resiliência: a
capacidade de lidar com
a adversidade.
Qual é o seu maior
problema de
estimação?
Quando um
computador não
carrega uma página
com rapidez suficiente.
Se não fosse o
gerenciamento de
projetos, o que você
faria?
Captação de recursos
para causas sociais.

Como você viu a perspectivas dos executivos
sobre o poder do gerenciamento de projetos
evoluir desde o lançamento do EGP?
Eu diria de duas maneiras, principalmente. Desde
que adaptamos uma metodologia baseada em
PMI para aprovação, execução e monitoramento
de projetos para nossa cultura, eles veem o valor
agregado da governança para gerenciar mudanças.
De forma mais abrangente, eles veem o valor do
gerenciamento de projetos quando se trata de
grandes projetos estratégicos transformacionais,
bem como de projetos menores. PM
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CAIXA DE FERRAMENTAS DE PROJETO
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Vozes

Impacto súbito
Perguntamos à comunidade de gerenciamento de projetos: Quando você inicia um novo emprego ou ingressa
numa nova equipe, como adquire conhecimento e ganha respeito de forma rápida?

MANTENHA A MENTE ABERTA.
Aprender as expectativas de entrega de
trabalho é importante, porque podemos ser
responsabilizados pelos padrões do nosso
trabalho. Por exemplo, quando entrei recentemente
em uma equipe de projeto, fornecia relatórios de custo
usando os mesmos padrões e formatos da minha equipe
anterior. Quando me lembrei de que agora tinha de
adotar novos padrões, adaptei-me rapidamente embora
não concordasse com alguns dos processos. Sugeri
soluções incrementais com o passar do tempo, sem
interromper a dinâmica da equipe. Isso funcionou bem
na racionalização de alguns dos processos de trabalho
e no aumento da produtividade. Temos que manter a
20
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mente aberta ao ingressar em uma nova equipe e nos
oferecer para ajudar os outros membros”.
— Endrit Gallani, PMP, analista de custo e cronograma,
Bruce Power, Tiverton, Ontário, Canadá

OUÇA ATENTAMENTE
Acho que permanecer engajado e
ouvir é uma maneira eficaz de adquirir
conhecimento rapidamente e conquistar
respeito imediato. Isso pode ser feito participando
regularmente das reuniões de rotina do projeto e
mantendo-se a par da correspondência de e-mail
entre as partes interessadas da equipe principal do

APRENDER A SE ADAPTAR
Quais etapas você adota para fazer a transição rápida para uma nova
equipe de projeto ou para uma nova organização? Compartilhe as suas
dicas no grupo LinkedIn de Gerenciamento de Projetos, Programas e
Portfólios do PMI.

projeto. Ouvir atentamente durante as reuniões e
ter uma boa consciência das mensagens enviadas e
recebidas podem ajudar a fornecer uma compreensão
mais ampla do projeto e a cumprir melhor as
necessidades de um projeto ou programa. Essas duas
abordagens sempre me deixaram preparado para
fazer perguntas mais fundamentadas, para aprender
rapidamente sobre o histórico de projetos e questões
atuais, e para entender e navegar de forma mais
eficiente sobre como e onde posso contribuir para o
sucesso contínuo de uma equipe”.
— Raquan Hall, sócio-gerente, engenheiro principal, HGD,
Alexandria, Virgínia, EUA

APOSTAR TUDO
Você pode ganhar respeito instantâneo,
assumindo as tarefas mais difíceis,
fazendo as coisas direito na primeira
vez, sendo o trabalhador mais empenhado da
equipe, fazendo o que fala e não tirando conclusões
cedo demais. Mas, acima de tudo, nunca se esqueça
de ser gentil: isso vai reverberar no resto da equipe”.
— Malik Irfan, PMP, arquiteto de solução de instalações de data
center, Huawei Technologies, Dubai, Emirados Árabes Unidos

CONSTRUIR CONFIANÇA
Realmente, não existe respeito imediato:
você tem que construí-lo. Realizar entrevistas com membros da equipe é uma
boa maneira de começar. Basicamente, você deve se
reunir com todos os membros da equipe e perguntar
o que os motiva a vir trabalhar todos os dias e o que
os faz querer ficar na cama. Isso vai mostrar que você
se importa, e é um bom começo no longo caminho
da construção da confiança”.
— Andrew Miles, PMP, gerente de engenharia sênior da
Sondrel Ltd., Bristol, Inglaterra

APRENDA COM AS PARTES INTERESSADAS
Leia o máximo de informações que você
puder consumir e encontre o maior
número possível de partes interessadas.
Isso ajudará você a entender sobre o que eles pensam
sobre os projetos, quais são seus motivadores e desafios e como os projetos estão progredindo. Faça muitas
anotações e capture suas observações, especialmente
as coisas que acham boas sobre o projeto e as entregas.
Descubra quem são os “campeões” e aprenda com eles
rapidamente. Fale em termos simples sem firulas. Se
você for honesto e definir expectativas, ganhará o respeito e a confiança de que precisa para ter sucesso”.

Falsas partidas
Executivos seniores dizem
que os seguintes fatores
contribuíram para o fracasso na
transição para novos papéis.
Principais problemas:

69%

Má compreensão de
como a organização
funciona

65%

Desajuste com a
cultura organizacional

57%

Dificuldade em forjar
alianças com seus
pares

48%

Falta de compreensão
do modelo de
negócios

31%

Tomada de decisão
ineficaz

28%

Desacordo sobre a
estratégia

26%

Falta de experiência
ou habilidade

— Barrie Clarke, CEO, BI Consulting, Edmonton, Alberta, Canadá

FAÇA QUATRO PERGUNTAS
Para obter um impacto máximo desde
o início, é fundamental compreender
a visão da empresa, seu processo de
negócios, seu fluxo de trabalho e, o mais importante, suas falhas e atrasos entre cada etapa de
trabalho. Eu consegui fazer isso entre um e dois
meses depois de ingressar numa nova empresa
com novos membros de equipe. Faço quatro perguntas quando participo de uma nova equipe:
1. Como as coisas são feitas?
2. O que é necessário para que as coisas aconteçam?
3. Quais são as restrições?
4. O que estamos planejando alcançar?
Discuti as quatro perguntas com meu chefe de
divisão quando comecei numa nova função no
ano passado. Isto me ajudou rapidamente a desenvolver um plano para completar com sucesso 153
projetos de manutenção e upgrade autônomos”.
— Raditya Reksamudra Akbar, especialista em engenharia
de projetos, Sinarmas Agronegócios e Alimentos, Java
Ocidental, Indonésia

Fonte: Egon Zehnder/Genesis Advisers, 2017
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Vozes

P&R DE CARREIRA

A grande entrevista
Como ser um sucesso na sua primeira entrevista em anos.
Também: o que fazer quando seu título não corresponder aos seus deveres.

N

Você pode
ficar muito
acima dos
outros se
dedicar tempo
para reunir
exemplos que
demonstrem
claramente
experiência e
sucesso.
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ão tenho uma entrevista de
emprego há muito tempo. Há
alguma estratégia que eu possa
usar para me ajudar a causar
uma boa impressão?
Preparar-se para uma entrevista começa com o
estudo do anúncio de emprego. A publicação lista
essencialmente o candidato perfeito para o trabalho. Só porque você não é o(a) candidato(a) ideal
não significa que não deva se candidatar. Em vez
disso, use a entrevista para explicar como você
atende a muitos dos requisitos da função.
Primeiro, divida o anúncio de emprego em cada
elemento: atividades, experiência, habilidades, comportamentos e características pessoais que estão
procurando. Em seguida, tente descobrir quais perguntas você provavelmente receberá. Digamos que
o anúncio peça experiência em grandes programas
de transformação de negócios. Três perguntas para
fazer em entrevistas “Você pode me contar sobre
sua experiência em grandes programas?” e “Você
pode me contar sobre o último programa de transformação de negócios que gerenciou?”
Você também quer ler nas entrelinhas. O que eles
não pediram explicitamente no anúncio, mas você
sabe que é necessário? Digamos que seja uma posição de gerente de programa, mas eles não pediram
explicitamente experiência com métodos e técnicas
de gerenciamento de programas. Pense em quais
perguntas de gerenciamento de programas você
provavelmente terá de responder.
Conforme avança na análise, você também deve
anotar como demonstrar as habilidades e qualidades
solicitadas. Convém criar um conjunto de exemplos
e cenários que possam ser usados na
 entrevista.
Você pode ficar muito acima dos outros se dedicar
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tempo para reunir exemplos que demonstrem claramente experiência e sucesso. Pense nos resultados
e fatos específicos a serem apresentados, como
quanto ficou abaixo do orçamento ou do cronograma, ou quanto a satisfação do cliente aumentou.
Outra tarefa útil é realizar a autoavaliação de sua
própria competência antes de embarcar em uma
busca de emprego. Em primeiro lugar, esta avaliação
vai lembrar você de todas as competências exigidas
no seu papel atual e lhe dará algumas indicações
sobre quais as competências mencionar na sua entrevista. Uma avaliação também oferece uma resposta
realmente boa para perguntas sobre seus pontos fracos ou onde você precisa melhorar. Você será capaz
de informar ao entrevistador que já sabe quais seus
pontos fracos e o que está fazendo para resolvê-los.
Isso mostra que você é um candidato sério, autoconsciente e confiante naquilo que tem a oferecer.
O último cargo que tive (gerente de soluções
de negócios) não está me ajudando agora que
estou procurando uma nova posição. Posso
apenas mudar no meu currículo?
Certamente há muitos títulos de cargos estranhos e
maravilhosos que as pessoas têm quando entregam
projetos. As organizações têm suas razões para
nomeá-los da maneira que fazem. Mas você está
certo: os títulos de trabalho são um grande negócio
quando se trata do processo de recrutamento. Se
alguém estiver procurando por um gerente de projeto, ele obviamente quer ver evidências disso em
sua carreira, e tudo começa com o seu título.
O problema é que seu currículo deve dizer a
verdade. Além disso, se você estiver procurando
referências de um empregador anterior, não será
nada bom ser pego mudando o seu cargo. A solução
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De Lindsay Scott

é usar o cargo real ao lado de algo mais adequado
ao mercado, como “gerente de soluções de negócios
(gerente sênior de projetos)”. Você pode, então,
escrever sobre suas experiências usando uma
terminologia mais adequada ao mercado, em vez da
linguagem da organização anterior.
Eu gostaria de participar de algum treinamento de
gerenciamento de projetos este ano. Como devo
abordar meu chefe sobre como pagar por isso?
Você precisa fazer sua lição de casa primeiro. Há duas
coisas óbvias que seu chefe vai querer saber: Quanto
vai custar e qual o benefício para a organização? Você
precisa estar preparado para responder às perguntas
sobre o lado da logística (onde será realizado, quem
está administrando o curso etc.) e o ROI (que benefícios isso trará para você e para o negócio).
Faça uma busca rápida por “carta de justificativa” e
você encontrará vários modelos para ajudá-lo a fazer

sua solicitação inicial. Faça a abordagem por e-mail
primeiro, permitindo que você obtenha todos os fatos
em preto-e-branco e, em seguida, peça uma conversa
de acompanhamento. Você também precisa estar
preparado para responder perguntas como: o que
acontecerá com sua carga de trabalho enquanto você
estiver ausente? E você estaria esperando um aumento
de salário ou promoção depois de completar o treinamento? É natural que você tenha de enfrentar alguma
resistência ao pedido (os orçamentos para treinamento
foram reduzidos ao longo dos anos), mas se você puder
apresentar seu caso com clareza, poderá mostrar como é
mais prático seguir em frente. Se o seu pedido for recusado, procure formas de encontrar um compromisso ou
sugira que volte a conversar alguns meses depois. PM
Lindsay Scott é diretora de recrutamento para
gerenciamento de projetos e programas da
Arras People, Londres, Inglaterra.
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Fazendo acontecer

O GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM AÇÃO

Pontos cegos

O que está faltando nas suas técnicas de gerenciamento de risco?
De Robert Barger, PMP

É

o gerenciamento de risco 101: Você
provavelmente foi ensinado a identificar todos os possíveis riscos, documentá-los, comunicá-los e desenvolver
um plano para lidar com eles.
Mas essa abordagem tradicional de gerenciamento
de riscos baseia-se nas premissas de que é possível
identificar todos os possíveis riscos e que somente
esses riscos pré-identificados se materializarão. Na
realidade, existem limites para o que você pode
antecipar e problemas imprevistos podem ocorrer. O
gerenciamento de risco 201 diz respeito a se preparar
para o que pode acontecer a seguir.

Compartilhe
os seus
pensamentos
Ninguém sabe mais
de gerenciamento de
projetos do que vocês, os
profissionais que estão
“fazendo as coisas”. 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 você
estiver interessado em
contribuir, envie um
e-mail para pmnetwork@
imaginepub.com.

24

Satisfaça o patrocinador
Eu já estive envolvido em uma grande implementação envolvendo um software não confiável. Testamos todos os casos de uso possíveis, executamos
lançamentos incrementais progressivos e fizemos
tudo o que podíamos para garantir que a implementação ocorresse sem problemas. Mas o patrocinador ainda estava muito preocupado, pois a
suíte de software tinha uma reputação duvidosa e
a implementação final envolvia um grande número
de usuários, incluindo a gerência sênior.
Depois que a implementação final foi agendada,
o patrocinador começou a fazer uma sequência
de perguntas do tipo “e se”. Em vez de lhe dar falsas garantias, comecei a pensar além de possíveis
problemas específicos em como poderíamos estar
preparados para algo inesperado. Por fim, decidimos por um conjunto de respostas automáticas de
“parar tudo” no caso de certos tipos de problemas
imprevistos surgirem durante a implementação. Em
segundo lugar, concordamos com uma série de pontos de contato durante o fim de semana da implementação, com métricas e expectativas de status.
Por exemplo, reverteríamos automaticamente a alteração do código se houvesse algum problema que:
• impactasse um certo número de usuários
• impactasse determinadas unidades de negócios
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• não fosse resolvido até um dia e hora específicos
Se surgissem outras questões, concordamos em
discuti-las uma a uma. E estabelecemos horários
dedicados para conversar durante todo o final de
semana. Em outras palavras, começamos a ir além
da lista de riscos e em direção à condição de estarmos preparados para qualquer tipo de falha grave.
Ajuste os seus comportamentos
Estar preparado para tudo significa ter uma
estratégia para resolução de riscos. E exige três
comportamentos fundamentais que apoiam
a resolução de qualquer possível problema:
confiança, comunicação e colaboração.
Confiança vem do entendimento de que “sim,
você pode”. Trata-se de perceber que a resposta
para o problema existe e você vai encontrá-la.
Você tem um histórico de fazer boas escolhas
e poder justificar suas decisões. Você também
tem um histórico de ser capaz de unir a equipe e
passar por obstáculos juntos.
Comunicação é o ponto forte de um gerente de
projetos, e ajuda a garantir um entendimento universal sobre o que está sendo implementado e quem
é impactado. Você deve garantir que os patrocinadores se mantenham informados e tenham tempo
para comunicar quaisquer mudanças futuras para
eliminar surpresas. A comunicação também envolve
garantir que a equipe de implementação esteja
pronta e que você tenha informações de contato
para todos os recursos, com um plano para fazer
check-in periodicamente. Seu planejamento de
riscos deve incluir comportamentos e práticas que
construam fortes linhas de comunicação em todas
as direções, porque comunicar a necessidade é o
passo seguinte na resolução de qualquer problema.
Colaboração com recursos técnicos, comerciais e de patrocínio, você poderá solucionar

Você pode adotar uma
atitude assertiva quanto
aos comportamentos que
ajudarão seu projeto a
alcançar o sucesso.
problemas que não podiam ser previstos ou que
não foram previstos. Você deve construir relacionamentos de trabalho valiosos estratégicos e
preventivos, que ajudem a apoiar o projeto em sua hora de necessidade.
Identifique os especialistas e
os principais tomadores de
decisão, depois determine
onde eles estarão durante
a implementação e como
você entrará em contato
com eles, se necessário.
Conheça as pessoas que
realizam tarefas críticas e
desenvolva relações de trabalho
positivas com elas para que você não
tenha que construir um relacionamento e superar
um obstáculo ao mesmo tempo. Seu planejamento de risco já deve estar cheio de fortes relações de trabalho, porque você simplesmente não
pode fazer tudo sozinho.
Você não pode planejar tudo, mas pode se planejar para certas ocorrências. Não há como você
criar um roteiro que aborde todos os resultados
possíveis. No entanto, pode adotar uma atitude
assertiva quanto aos comportamentos que
ajudarão seu projeto a alcançar o sucesso.
Claro, você tem que explorar ativamente
todos os possíveis riscos que seu projeto
pode enfrentar, e desenvolver um plano
documentado tangível para cada um dos
itens que incluir. Mas, mais importante,
seu planejamento também deve incluir
comunicação intencional e com propósito, colaboração e a confiança de saber
que qualquer problema que possa surgir,
uma solução poderá ser encontrada. PM
Robert Barger, PMP, é gerente sênior de
projetos e diretor associado da HMB Information System Developers, Columbus,
Ohio, EUA.

Vozes

CLUBE DA CULTURA

Insights tribais

Explorar as subculturas da sua organização revela benefícios ocultos.
De Karen Smits

Profissionais
de projetos
eficazes são
realmente parte
da tribo e sabem
como construir
relacionamentos
e gerar
resultados
construindo
uma cultura.

Subculturas de estudo
Onde você vê salas de reuniões, vejo um ambiente
dinâmico com praças e prefeituras. Vejo lugares
onde as conversas reais acontecem, em corredores
e cantos de café. Eu vejo chefes (executivos), anciãos (diretoria) e caçadores (vendedores).
Quando as pessoas dizem: “É assim que fazemos
as coisas por aqui”, pergunto: “Por quê? Isso faz
vocês felizes?” Esses tipos de perguntas ajudam
os gerentes de projeto a repensarem seus hábitos
e a reprojetarem processos para obter melhores
resultados.
Para ser eficaz, um gerente de projeto precisa

entender os meandros de sua tribo, e ver o projeto
e a equipe do projeto como uma subcultura distinta. Você consegue identificar as lutas pelo poder,
os rituais significativos, a linguagem comum e as
regras não escritas dessa cultura? Uma perspectiva
antropológica pode oferecer insights inesperados
sobre as sutilezas organizacionais.
Aprenda os valores vividos
Aqui está um bom ponto de partida para obter
insights: Preste atenção ao que os membros da
equipe avaliam diariamente. Por que estamos trabalhando nesse projeto? O que eles acham importante? Ao conhecer os valores vividos das pessoas,
em vez de apenas os valores oficiais da organização, que tendem a ser definidos e concebidos de
cima, você pode aprender muito sobre como motivar e engajar os membros da equipe.
E aqui está algo que podemos aprender das
tribos tradicionais: o chefe não é considerado o
topo hierárquico da organização. Em vez disso, ele
ou ela é a pessoa no centro. Esse líder não precisa
conduzir pesquisas para saber como as pessoas
se sentem: ele ou ela sabe pelas conexões feitas
com os membros da equipe por meio do diálogo
regular. É a diferença entre gerenciar de dentro e
de cima, e entre os membros da equipe realmente
conhecedores e visualizá-los como instrumentos
para realizar o trabalho.
De todo o meu trabalho dentro de várias organizações, vi o valor de ir além do manual comum de
modelos, processos e estruturas de entrega. Profissionais de projetos eficazes são realmente parte da
tribo e sabem como construir relacionamentos e
gerar resultados construindo uma cultura. Portanto,
tente desempenhar o papel de antropólogo por um
dia, e comece a estabelecer um novo normal. PM
Karen Smits, PhD, é antropóloga organizacional que
trabalha no Practical Thinking Group, em Singapura.
Para entrar em contato com ela, escreva para karen.
smits@practical-thinking.com.
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u olho para o mundo, e para as
organizações, de um ângulo diferente. Como antropóloga organizacional, fui ensinada a revelar
premissas por trás daquilo que é
considerado normal: tornar o familiar estranho e
o estranho familiar. Para mim, toda organização é
uma tribo com uma cultura distinta.

Faça a diferença
em sua profissão
em 2018

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

contribui para a profissão de gerenciamento de projetos

•

atua localmente ou globalmente

•

pode ajudar sua comunidade através de seu capítulo local

•

conhece outros profissionais da área

•

recebe PDUs!

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

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

Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI.

SEÇ ÃO ESPECIAL

ACEITAR A

MUDANÇA
À medida que as organizações evoluem para competir, o
gerenciamento de mudanças assume o centro do palco.
Profissionais de projeto revelam o que é preciso para dinamizar
um projeto (ou uma organização) para uma nova direção.
ILUSTRAÇÃO DE DAVE MURRAY
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PARA

TRANSFORM
Grandes negócios e grandes mudanças
andam de mãos dadas. Algumas forças
fundamentais estão impulsionando a mania
de gerenciamento de mudanças de hoje.

O

DE KATE ROCKWOOD

ritmo da mudança é implacável. Não
são apenas as novas tecnologias que
causam estragos em modelos de
negócios antigos: As organizações
estão sendo desafiadas a se adaptar
a mudanças geopolíticas e demográficas, mudanças
climáticas, fusões e uma série de outros fatores. Tudo
isso está forçando os profissionais de projetos a se
apoiarem em suas habilidades de gerenciamento de
mudanças para lidar com a mudança de ambientes de
partes interessadas, regulatórios e financeiros.
“Eu nunca vi um ritmo de mudança como o atual
na minha indústria”, disse John Donohoe, PMP,
PgMP, PfMP, diretor do escritório de gerenciamento
de projetos (EGP) e gerenciamento de mudanças
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FABRIC ANTE DE MUDANÇ AS
na organização global de aviação Star Alliance,
Frankfurt, Alemanha. “Especialmente para os
gerentes de projeto, nunca houve muita mudança.”
Todo o fluxo diz respeito a mais do que apenas
manter o controle sobre os requisitos, proteger contra
o distorção de escopo e manter a equipe em dia. As
habilidades tradicionais de gerenciamento de mudanças continuam sendo um componente essencial da
caixa de ferramentas de qualquer profissional do
projeto, mas um número crescente de iniciativas de
mudança organizacional exige habilidades complementares. As organizações estão patrocinando grandes iniciativas de mudança, enquanto dinamizam sua
estratégia e buscam construir um perfil operacional
mais enxuto e mais preparado para mudanças.
No entanto, qualquer iniciativa importante de
mudança está repleta de incertezas. Por exemplo,
apenas 5% das empresas que patrocinam esforços
de transformação digital dizem que as iniciativas
atingiram as expectativas, de acordo com uma pesquisa global de 2017 com 1.000 empresas da Bain &
Co. As transformações convencionais foram mais
de duas vezes mais bem-sucedidas, disseram os
entrevistados: 12% atingiram a marca.
Os executivos estão bem conscientes da considerável lacuna de realização do gerenciamento de
mudanças, e isso indica uma enorme oportunidade
para os profissionais de projeto provarem seu valor.
De acordo com o relatório do PMI Achieving Greater
Agility: The Essential Influence of the C-Suite (Alcançar uma agilidade maior: a influência essencial da
diretoria), publicado em novembro, 92% dos executivos dizem que a agilidade (a capacidade de mudar de
direção rapidamente para responder a uma oportunidade ou ameaça de mercado) é fundamental para o
sucesso dos negócios. Mas apenas 27% dos executivos veem sua organização como altamente ágil.
Para preencher a lacuna entre a mudança necessária
e a percebida, as organizações devem estar dispostas a
repensar como abordam o gerenciamento de mudanças. E os profissionais de projetos devem estar prontos
para fortalecer suas habilidades e aprimorar suas mentalidades estratégicas, disse Jen Skrabak, PMP, PfMP,
Los Angeles, Califórnia, EUA. Ela foi chefe do escritório
de entrega de portfólio estratégico na Cigna até janeiro
e agora é vice-presidente do escritório de execução de
estratégia na Strategy+PM LLC. “Na era da transforma-
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A responsabilização
é importante
Uma coisa que aprendi é que o gerenciamento de
mudanças é diferente dependendo do setor e da organização. Em organizações menores, a cultura tende
a ser mais aberta à mudança. Mesmo que as pessoas
tenham papéis diferentes, podem olhar para o mesmo
objetivo e entender o que precisam fazer. Mas em
Sitanshu
uma organização maior, implementar mudanças pode
Dash é gerente parecer um equilíbrio de mil pratos.
de projetos
Na minha organização atual, concentro-me na
do Standard
execução de projetos de marketing omnicanal. O setor
Chartered Bank bancário é muito rigoroso em relação às políticas de
em Singapura.
gerenciamento de mudanças em comparação com
outros setores, porque a conformidade é um problema
tão grande. Para uma única campanha de marketing, eu talvez precise
obter 100 aprovações de conformidade, inclusive de países diferentes,
em que há um processo de regulamentação diferente em cada local. Isso
retarda as coisas.
A função de um gerente de projetos pode não ser sexy, mas é
importante impulsionar uma mudança bem-sucedida. Começo listando as
principais entregas e partes interessadas dentro do ciclo de mudança que
precisam ser assumir a responsabilidade. Garanta
que cada parte da mudança seja uma entrega e
que as pessoas tenham responsabilidade pessoal
para oferecer. Documente todo o processo. Sucesso
significa acompanhar e envolver todos os envolvidos
no processo de mudança.
A implementação da mudança organizacional
pode ter um efeito dominó sobre regras ou sistemas
já em vigor. O desafio é examinar todos os sistemas a
jusante e a montante dessa mudança e garantir que
seja feita uma regressão adequada. Se a mudança
for benéfica para uma parte do sistema, ela não deve
ser prejudicial para a outra: você tem que recuar para
evitar consequências negativas que impeçam a mudança de pegar.
Quando eu era engenheiro de software na Infosys, trabalhei para implementar sistemas de gerenciamento de campanhas na Apple. O gerenciamento de mudanças foi muito bem feito naquela empresa. Você tinha
que alertar todos os departamentos, acima e abaixo na hierarquia, sobre
quaisquer mudanças iminentes. Foi um processo muito transparente. Cada
pessoa tinha um conjunto muito claro de responsabilidades que precisavam ser verificadas e havia prestação de contas em cada nível do sistema.
Foi complicado, e o lado ruim era que eu não conseguia fazer uma
mudança em uma semana ou duas. Mas havia um claro lado positivo:
quando implementei um novo sistema, ele foi altamente examinado
por todas as partes interessadas afetadas. As mudanças não saíram
pela culatra, elas se tornaram permanentes. Como gerente de projetos,
é isso que você quer ver.

Sucesso
significa
acompanhar
e envolver
todos os
envolvidos no
processo de
mudança.
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ção organizacional, os gerentes de projeto precisam se
transformar, desenvolvendo habilidades para desafiar a
direção atual de uma organização”, disse ela. Habilidades tradicionais de gerenciamento de projetos, como o
desenvolvimento de cronogramas, são apostas na mesa.
“Os gerentes de projeto precisam perceber que as habilidades mais valiosas estão sintetizando informações
complexas e criando uma visão de negócios. E precisam
ser capazes de liderar grandes grupos de pessoas através
do desenvolvimento e execução de planos para transformar a visão em realidade”.

MANTENHA-SE NO FLUXO

“Especialmente
para os
gerentes de
projeto, nunca
houve muita
mudança.”
— John Donohoe, PMP, PgMP,
PfMP, Star Alliance, Frankfurt,
Alemanha
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Aqui está uma estatística impressionante: Em 2043,
haverá mais de 2,4 bilhões de consumidores de classe
média no mundo, segundo a McKinsey. Se essa estatística sozinha não for suficiente para enviar ondas de
choque através da maioria das diretorias, considere
os desafios de talento que vêm logo após as mudanças demográficas globais e as rápidas mudanças tecnológicas. Encontrar o talento certo para os projetos
certos só vai ficar mais dif ícil; a escassez de talentos
em projetos de TI em muitas áreas pode gerar um
aumento em posições freelance ou de contrato e um
surto de equipes virtuais ou remotas.
Mas descobrir se uma organização possui a
cultura preparada para a mudança, o apoio do
EGP e talentos adequadamente treinados para
dominar as iniciativas de mudança é mais fácil do
que se imagina, disse Bruno Cabuto, São Paulo,
Brasil. Gerente de EGP no serviço de comparação
de preços on-line Buscapé até o início deste ano,
ele agora é um consultor de transformação ágil
na Abu Consulting. Os profissionais de projeto
devem começar fazendo as perguntas certas. “As
pessoas podem articular qual é a visão do EGP?
Como eles falam sobre os gerentes de projeto e o
que deu certo ou errado no último projeto? A pessoa que aprova o projeto é a mesma que aprova as
decisões em todo o processo?” Em apenas algumas
conversas, disse ele, é possível começar a desenvolver um “mapa de calor sobre se um ambiente é ou
não realmente amigável para mudar”.
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Categorias
de mudança
Pesquisadores da escola de
administração IMD revisaram dezenas
de projetos de transformação
organizacional em larga escala. Eles
descobriram que as iniciativas tendiam a
se encaixar em uma de cinco áreas.

Presença global:
estender o alcance do
mercado
Foco no cliente:
fornecer insights
aprimorados ou soluções
integradas
Agilidade:
acelerar ou simplificar
processos para se tornar
mais ágil
Inovação:
incorporar novas ideias e
abordagens para melhorar
a capacidade de atacar as
oportunidades
Sustentabilidade:
tornar-se mais ecológico
e mais socialmente
responsável
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Estabelecer esse mapa de calor não é apenas
um exercício abstrato na definição da cultura de
uma organização. A prontidão para mudança pode
determinar se um projeto de mudança em toda a
empresa é concluído no prazo, que, por sua vez,
afeta as receitas, para melhor ou para pior. Uma
pesquisa da MuleSoft em 2018 com 650 tomadores
de decisões de TI mostrou que 4 de 5 empresas
(81%) antecipam um impacto adverso na receita no
próximo ano se suas iniciativas de transformação
digital não forem concluídas conforme o planejado.

ANATOMIA DE UMA INICIATIVA DE MUDANÇA
Então, o que separa um projeto de transformação
condenado de um fadado ao sucesso? Depois de
analisar o escopo pretendido e o objetivo por
trás de dezenas de projetos de mudança em larga
escala, os pesquisadores da escola de administração do IMD notaram, no ano passado, que as
iniciativas que geraram benef ícios pretendidos
foram aprovadas davam certa importância ao
valor de negócio. Esse fator foi mais importante

do que o quão bem o projeto foi implementado,
se foi entregue dentro do orçamento e no prazo.
No nível de portfólio, o que mais importava para
encontrar o ponto ideal do valor da mudança era equilibrar o crescimento com a eficiência. Os pesquisadores
descobriram que as empresas que foram atrás apenas
projetos de mudança visando maior eficiência e racionalização poderiam reduzir as operações ao máximo,
mas eles impediram o crescimento. E aqueles que
buscavam apenas o crescimento (através, digamos, de
vários projetos experimentais de desenvolvimento de
produtos) arriscavam sua estabilidade financeira.
O ponto de partida para qualquer mudança efetiva
e duradoura é ter uma visão, disse Alejandro Gabriel
Aramburu, PMP, co-fundador e diretor, EGP da
Innova, San Luis, Argentina. “Só então profissionais
de projeto planejam realmente executar as etapas
necessárias de gerenciamento de mudanças para
cumpri-las.” E se uma iniciativa de mudança não
entregar os benef ícios esperados? “Avaliamos e
fazemos os ajustes necessários no portfólio”, disse ele.
Em outras palavras, mude novamente. PM

O ponto de
partida para
qualquer
mudança
efetiva e
duradoura
é ter uma
visão.
— Alejandro Gabriel
Aramburu, PMP, EGP
da Innova, San Luis,
Argentina
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O que faz as
compartil

ATRAVESSAR

OS

PROBLEMA
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ense sobre as falhas do projeto que
aconteceram nos últimos 12 meses.
Agora pense em por que aconteceram. Quando essa questão foi colocada para líderes de projeto sênior
em uma pesquisa do relatório Pulse of the Profession
do PMI, 28% citaram o mau gerenciamento de
mudanças como causa primária de falha.
É um clichê por um motivo: mudar pode ser
dif ícil. Mas não precisa ser. Três profissionais de
projeto planejam suas experiências para compartilhar as lições aprendidas e práticas recomendadas
ao gerenciar mudanças.

Fred Wenger, PMP,

vice-presidente associado
de serviços de programas
e construção, Louis Berger,
Washington, D.C., EUA

Alejandro Gabriel
Aramburu, PMP, co-

fundador e diretor, EGP da
Innova, San Luis, Argentina

Jan Mandrup, PMP,

chefe de transformação ágil
para a Ásia, Manulife, Hong
Kong, China
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s mudanças pegarem? Profissionais de projeto
lham dicas para obstáculos difíceis de superar.

JUNHO DE 2018 PM NETWORK

35

V

Você poderia citar um momento de revelação
que se destacou em termos de desafios durante
as iniciativas de mudança?
Fred: Eu era o gerente de projeto em uma equipe de
transformação trabalhando para melhorar o desempenho de uma organização em uma área funcional
específica. Tínhamos um grupo muito grande de
partes interessadas, com visões diferentes sobre o
projeto. Depois de uma reunião de equipe no início do
projeto, um dos principais interessados me
 perguntou:
“Estamos realmente tentando mudar ou apenas gastando dinheiro para nos sentirmos melhor?” Percebi
então que algumas pessoas envolvidas no projeto não
estavam tão comprometidas com o resultado quanto o
patrocinador executivo, e isso provavelmente vale para
todos os projetos de transformação organizacional.

Alejandro: Descobri que um dos maiores erros que
cometemos com os projetos de transformação
é esperar que a reação de todos seja como a
reação do líder do projeto ou a reação do patrocinador executivo. As pessoas são diferentes e
abordam e respondem às mudanças de maneira
muito diferente, tanto profissional como emocionalmente. Tive a oportunidade de trabalhar
em uma iniciativa de mudança em uma organização do governo. Gerenciar as mudanças em si
era muito simples. Mas para preparar as pessoas
afetadas para realmente entender e fazer parte
da mudança organizacional, tivemos que prepará-las psicologicamente. Assim, o plano do
projeto incluiu oficinas de mudança lideradas
por psicólogos para lidar com todos os temores
— Alejandro Gabriel Aramburu, PMP,
que essas partes interessadas tivessem.


“Um dos maiores
erros que
cometemos com
os projetos de
transformação
é esperar que a
reação de todos
seja como a reação
do líder do projeto
ou a reação do
patrocinador
executivo.”

EGP da Innova, San Luis, Argentina

Qual seria uma percepção equivocada comum
sobre o gerenciamento de mudanças e capaz de
inviabilizar projetos?
Jan: Na minha experiência, o gerenciamento de
mudanças é muitas vezes considerado uma lista de
verificação. É algo como: sim, precisamos de uma
avaliação das partes interessadas e precisamos de
um plano de comunicação. Mas uma vez que o projeto esteja em pleno andamento, as pessoas estão
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tão focadas na execução de suas entregas que há
menos foco na execução de um verdadeiro gerenciamento de mudanças. Alguém dirá: “Eu fiz uma
avaliação. Carl é uma das principais partes interessadas e é resistente a mudanças.” Fantástico. O que
você fez a respeito? Você gasta tempo preparando as
etapas da metodologia, mas uma vez que começa a
execução, às vezes são esquecidas.
Por que você acha que um foco no gerenciamento de mudanças pode perder força quando
o projeto está em modo de execução?
Jan: Geralmente é um problema de capacidade. Muitas
vezes, tenho visto grandes projetos orientados a planos
não terem recursos adequados ou com cronogramas

Sinais de
alerta
Em uma pesquisa para o relatório Pulse of the
Profession® de 2018 do PMI, 72% dos executivos
seniores disseram que a criação de uma cultura pronta
para a mudança na organização era uma prioridade
muito alta, alta ou média. Em muitas organizações,
ainda há muito trabalho a ser feito. As bandeiras
vermelhas indicam que uma organização não está
pronta para mudanças, disse Fred Wenger, PMP,
vice-presidente associado de serviços de programas e
construção, Louis Berger, Washington, D.C., EUA

1

Silêncio nas alturas: Para que as iniciativas
de mudança sejam bem-sucedidas, os
integrantes da diretoria executiva precisam
ser exemplos de comunicação, defendendo-a antes,
durante e depois de uma iniciativa específica ser
anunciada. “Se a liderança da organização não
estiver realmente comprometida em mudar a
organização, isso aparece na hora para a equipe e as
partes interessadas”, disse ele.

ISTOCKPHOTO

2
muito restritos. Talvez o gerente de projeto precise
coletar informações detalhadas de certas partes interessadas sobre a mudança que está sendo implementada,
mas essas pessoas não têm tempo para fornecer muitos
detalhes. Além disso, muitas vezes o gerente de projeto
tem que assumir o papel de gerente de mudança, e, em
seguida, as tarefas de gerenciamento de mudanças perdem a prioridade. O gerente de projeto deve insistir no
foco e nos recursos adequados para apoiar o trabalho de
gerenciamento de mudanças.
Alejandro: Sim, esse é um ponto de falha muito
comum no estágio de planejamento. Seja por motivos
políticos ou requisitos externos, o gerente de projeto
concorda com prazos realmente rigorosos e irreais.

Terceirização demais: Não há nada de
errado em alavancar especialistas externos
para fortalecer habilidades ou identificar
pontos fracos em uma organização. Mas quando os
executivos acreditam que podem terceirizar todo o
processo de gerenciamento de mudanças, os alarmes
devem começar a soar. “A liderança de um processo
de mudança deve pertencer à organização porque a
organização deve fazer o trabalho duro para gerar e
implementar uma transformação real”, disse ele.

3

Gerenciamento de projetos desvalorizado:
Os patrocinadores do projeto atuam
como parceiros e defensores quando um
projeto está sob pressão? Os gerentes de projeto
receberam um conjunto de orientações em vez
de serem introduzidos no processo de tomada
de decisão logo no início? Se um profissional de
projeto está trabalhando em um ambiente onde
o gerenciamento de projetos não é respeitado,
o gerenciamento de mudanças provavelmente
também não será, disse ele.
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A arte da
persuasão

Mas a forma como a mudança se desdobra pode ser
afetada por tantos fatores, até por recursos distribuídos à equipe. Se você tiver partes interessadas seniores
da geração do milênio, a capacidade de lidar com
mudanças está quase em seus genes. Mas, em certas
indústrias, e muitas vezes com partes interessadas de
idade mais avançada, qualquer mudança pode parecer
dolorosa. Conquistar a aceitação requer mais ações, e
o cronograma do projeto precisa refletir isso.
Fred: Por falar em tempo, acho que os gerentes
de projeto podem ter mais poder para aproveitar
o tempo e a atenção do patrocinador executivo.
Os gerentes de projeto estão mais próximos ao
processo, às partes interessadas e aos desafios:
eles estão em melhor posição para saber quando o
patrocinador executivo deve estar envolvido. Você
quer ter o maior retorno do tempo, por menor que
seja, que um patrocinador gasta com a equipe do
projeto. A maneira mais fácil de conseguir isso é
delinear claramente desde o início qual a demanda
que motivou a presença do patrocinador e sobre o
quê o gerente de projeto tem autoridade. Depois
que a parte interessada sênior perguntou se estávamos “realmente tentando mudar”, eu deveria ter
pedido ao patrocinador para intervir diretamente
para reforçar a necessidade de mudança. Poderia
ter melhorado o resultado da iniciativa de mudança.

“Na minha experiência, o
gerenciamento de mudanças
é muitas vezes considerado
uma lista de verificação. É
algo como: sim, precisamos
de uma avaliação das partes
interessadas e precisamos de
um plano de comunicação.”
— Jan Mandrup, PMP, Manulife, Hong Kong, China
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No Brasil, estamos apenas começando a ver o
gerenciamento de mudanças como uma habilidade
necessária. Ainda não faz parte das culturas
organizacionais. O grande desafio é que muitas
organizações não dispõem de tempo suficiente
para entender as necessidades das pessoas. Aqueles
Ana Paula
que impulsionam a mudança têm dificuldade em
Severino,
construir a confiança com os funcionários.
PMP, é
Quando trabalhei na Hewlett Packard
consultora de
Enterprise, gerenciei um projeto para implantar
gerenciamento
um novo sistema de operações de negócios
de mudanças
na fábrica de um cliente no sul do Brasil. O
e gerente de
grande desafio era que a força de trabalho dessa
projetos na AP
fábrica estava relativamente isolada das outras
Elvas Consulting instalações da organização em todo o país.
no Rio de Janeiro, Os funcionários estavam longe da liderança
Brasil.
da empresa no Brasil e usavam seu próprio
sistema para rastrear as operações de forma
descentralizada. A adoção do novo sistema significaria que as
operações da fábrica seriam acompanhadas em conjunto com outras
instalações da empresa, e foi uma grande mudança para eles.
O desafio era convencê-los dos benefícios da mudança e
mostrar-lhes os problemas que a empresa enfrentaria se o status
quo continuasse. Levou meses só para convencer os funcionários de
como a mudança funcionaria, por que era importante e por que eles
deveriam priorizá-la. Minha equipe teve que realizar muitas reuniões
para explicar o que era necessário.
Nosso período de treinamento foi muito longo. Minha equipe criou
um plano prático para ajudar os funcionários a fazerem a transição
para o novo sistema. Após cada sessão de treinamento semanal,
apresentamos um exercício que exigiria que as pessoas passassem
pelo menos uma hora no laboratório de informática treinando no
novo sistema. Tinham de apresentar provas de que haviam usado o
sistema e entenderam como funcionava.
A comunicação regular além das reuniões durante o projeto
era muito importante. Mantivemos o progresso do projeto o mais
claro possível, maximizando as interações face-a-face e anunciando
regularmente as notícias, os eventos e os desafios do projeto. Todos
os meses enfatizávamos uma necessidade de projeto diferente.
O que eu percebi é que o gerenciamento eficaz de mudanças exige
tornar-se parte da equipe que experimentará a mudança. Muitas
vezes, liderar uma mudança bem-sucedida exige alterar a cultura
da empresa. Isso leva tempo. Neste projeto, tivemos que ajudar as
pessoas a se sentirem integradas à empresa como um todo antes de
adotarem o novo sistema centralizado.
Apesar de desafiador, o projeto acabou sendo um sucesso. Às
vezes, o gerenciamento de mudanças reduz o tempo necessário
para convencer as pessoas. É trabalho duro. Mas se você acredita no
projeto e nas pessoas, vale a pena.

“As pessoas
precisam saber
o que está
acontecendo
e por quê, e
ainda mais
importante,
precisam
fornecer
feedback à
equipe do
projeto.”

ISTOCKPHOTO

— Fred Wenger, PMP, Louis
Berger, Washington, D.C., EUA

Que palavras finais você ofereceria para profissionais de projeto que estão sofrendo ou sendo
intimidados pelo gerenciamento de mudanças?
Alejandro: Lembre-se sempre de que o processo
raramente ocorre como planejado. Se você encontrou um problema, o segredo para a mudança é
continuar avançando, mas somente depois de parar,
revisar, replanejar e depois reiniciar mais forte que
antes. Se você fizer tudo isso antes de mergulhar de
novo, saberá algo que não sabia antes.
Jan: Hoje em dia, com tantos projetos sendo executados com abordagens ágeis, provavelmente vale a
pena notar que, no mundo do ágil, há uma maneira
completamente diferente de observar as mudanças.
É menos sobre descobrir onde está a resistência e
como mitigá-la, e mais sobre engajar as partes interessadas certas no modo iterativo de trabalhar. Isso

inclui fornecer feedback constante às partes interessadas sobre o produto que está sendo construído e o
processo. É interessante ver como algumas pessoas
respondem ao nível de envolvimento e transparência que os projetos ágeis envolvem.
Fred: Esta é uma questão menor, mas já vi fazer
uma grande diferença: as pessoas precisam saber
o que está acontecendo e por quê, e ainda mais
importante, precisam dar feedback à equipe do projeto. Às vezes, os planos de comunicação incluem
orientações detalhadas para divulgar informações,
mas não deixam claro como as pessoas afetadas pela
mudança podem fornecer feedback à equipe que
lidera o processo de mudança. Quando você aborda
as questões levantadas por aqueles que são afetados,
ganha aceitação e apoio. E é sempre aí que “a coisa
pega” em uma iniciativa de mudança. PM
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PESSOAL
Os profissionais de projeto precisam
aprimorar suas habilidades
pessoais para se tornarem ases do
gerenciamento de mudanças.
capacidade de fazer mudanças pode ser uma proposta de tudo ou nada para as organizações e suas
equipes de projeto. Seja supervisionando uma transformação de tecnologia que impacta toda a empresa
ou uma nova iniciativa de produto com requisitos
em constante mudança, os gerentes de projetos e programas sabem
que é necessário recalibrar as abordagens de comunicação e gerenciamento de partes interessadas para impulsionar a mudança. E
eles planejam novas abordagens desde o início. Como tudo está
num fluxo, a flexibilidade das habilidades é essencial.
“Os profissionais do projeto devem analisar a necessidade de gerenciamento de mudança durante a iniciação do projeto e incluir atividades de gerenciamento de mudanças no plano do projeto para tornar a
mudança sustentável”, disse John Donohoe, PMP, PgMP, PfMP, diretor
do escritório de gerenciamento de projetos (EGP) e gerenciamento de
mudanças na Star Alliance, Frankfurt, Alemanha. “Este é um aspecto
crítico de um projeto que só agora está sendo totalmente apreciado”.

VISÃO COMPARTILHADA
A Farm Credit Mid-America, uma cooperativa de empréstimos agrícolas que apoia agricultores nos estados de Indiana,
Kentucky, Ohio e Tennessee, dá destaque ao poder das
habilidades interpessoais quando se trata de impulsionar
iniciativas de mudança em toda a empresa.
A organização está no meio de uma iniciativa de mudança
de seis anos projetada para oferecer melhorias abrangentes
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DE KATE ROCKWOOD
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até 2020. O programa se concentra em como a Farm
Credit Mid-America pode atender com mais eficiência às necessidades dos clientes através de pessoas,
processos, tecnologia e dados, disse Mike Seawood,
PMP, gerente de programas da Farm Credit, Louisville, Kentucky, EUA. Desde o início, a alta gerência da
empresa acreditava que era imprescindível que 1.100
funcionários e 100.000 clientes da Farm Credit Mid-America tivessem um relacionamento mais fluido
com a tecnologia que impulsiona os negócios.
No entanto, o software que a organização estava
usando para originar e financiar empréstimos (o sistema que ajudou a decidir os tipos de empréstimos
que os agricultores receberão) estava desatualizado.
“Eu acho que eles estavam usando o sistema anterior
havia cerca de 10 ou 15 anos”, disse Mike.
Assim, a organização lançou recentemente um projeto de quase três anos para implementar uma nova
plataforma de originação de crédito ao consumidor
para atender às necessidades modernas dos clientes.
Além de gerenciar metas ambiciosas de tecnologia, a equipe do projeto também precisaria introduzir
essas grandes mudanças no restante da empresa.
Para ajudar com a parte da tecnologia, a Farm Credit
Mid-America decidiu trabalhar com a Blink, uma
empresa de experiência do usuário com a NASA, a
Nike e a Microsoft na carteira de clientes. Para garantir o alinhamento estratégico, Mike também garantiu
que o plano de sua equipe seguisse alguns princípios

para garantir que o aspecto de gerenciamento de
mudanças do projeto transcorresse sem problemas.
O princípio mais importante tinha a ver com
colocar as pessoas no centro do projeto, uma diretiva que a Farm Credit Mid-America compartilhava
em toda a empresa. Com foco em uma experiência
excepcional ao cliente, a organização mapeou a jornada do cliente com ênfase na sequência de eventos
de alto nível que cria valor para eles. Todos os projetos e programas para a iniciativa de mudança foram
concebidos em torno desta visão, disse ele.
A partir daí, o plano de comunicação tornou-se
parte vital da facilitação de mudanças bem gerenciadas. O plano teve que começar no topo, com os líderes
da organização, disse Mike. “Em termos de como uma
empresa aborda o gerenciamento de mudanças, temos
que antes integrar os líderes com as mensagens”, disse
ele. “Eles passam por sua própria curva de mudança
pessoal e podem nos fazer perguntas esclarecedoras”.
Para facilitar esse processo, a equipe de gerenciamento
de projetos da Farm Credit também tem um contato: um
diretor de desenvolvimento de líderes. Ela está envolvida
com todos os projetos estratégicos estabelecidos pela
empresa para alcançar seus objetivos estratégicos para
2020. Ela fornece aos gerentes de projeto e às equipes de
projeto insights preditivos sobre como os líderes podem
reagir às mudanças e como melhor integrar esses líderes
à mudança antes de conduzir suas equipes durante a
mudança. Liderar através de sua própria jornada pessoal

“Integrar o
gerenciamento
de mudanças
ao seu plano
de projeto
é a maneira
de abordar
e superar
quaisquer
medos.”
— John Donohoe, PMP, PgMP,
PfMP, Star Alliance, Frankfurt,
Alemanha

Perguntamos a profissionais de projeto: Como você lida com a mudança,
seja grande ou pequena?
“Para qualquer gerenciamento de
mudança planejada, é importante
identificar os objetivos de
negócios e estabelecer os KPIs no
estágio inicial; criar um plano de
transição; e estabelecer comunicação, como
relatórios, treinamento e correspondência por
e-mail com a equipe afetada. Para mudanças
não planejadas, você também pode precisar
avaliar a área impactada e estabelecer um
processo de governança de risco”.

“Eu penso em
gerentes de projeto
como líderes de
mudança. Eles
devem compartilhar
a visão das mudanças necessárias
com a equipe e tornar tangível
o que deve ser ganho: maiores
lucros, melhor informação ou
redução da jornada de trabalho,
por exemplo.”

“Para toda iniciativa de
mudança, você precisa
ter um caso conciso
para ganhar a aceitação.
Sempre haverá
interessados que não participam,
mas seu argumento para mudanças
e medidas de sucesso precisa ser
claro. Para ser bem sucedido, recrute
campeões de mudança. Fazer as
coisas sozinho é difícil.”

—Mayuri Hazarika, profissional de entrega EGP,
Amdocs, Singapura

—Cary SmithPMP, gerente de
engajamento, Decision Resources Inc.,
Colorado Springs, Colorado, EUA

—Imtiaz JavedPMP, gerente de projetos,
Ambitech Engineering Corp., Chicago,
Illinois, EUA
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“Temos líderes que lidam com funcionários e equipes,
dessa forma, a mensagem não vem de um grupo de
gerenciamento de projetos, mas de um líder”.
de mudança ajudará os líderes a identificarem desafios e
riscos que os membros da equipe possam encontrar ao
longo de sua transição, disse Mike.
“Uma grande lição que aprendemos é que você
precisa deixar os líderes confortáveis. Depois, temos
líderes que lidam com funcionários e equipes, dessa
forma, a mensagem não vem de um grupo de gerenciamento de projetos, mas de um líder”, disse ele.

PODER PARA AS PESSOAS
Atualmente, é improvável que um gerente de projeto
fale sobre ferramentas de iniciativas de mudança e
não mencione que as pessoas vêm em primeiro lugar.
“Podemos ter uma grande compreensão do processo
de 8 passos do professor de Harvard John Kotter para
liderar a mudança, mas no final das contas tudo se
resume ao lado das pessoas da mudança”, disse John.
“Você precisa olhar para a cultura da organização e
ter um plano e uma abordagem alinhados com isso”.
No ano passado, John supervisionou uma grande
mudança na plataforma de serviços digitais da Star
Alliance. A empresa conecta 28 companhias aéreas e
considera seu principal trabalho criar uma experiência
perfeita para os passageiros que voam entre as marcas.
Se um viajante estiver fazendo um voo da United Air-

lines e depois mudar para um voo da Singapore Airlines,
o plano é que as ferramentas digitais da Star Alliance
instaladas facilitem o controle de bagagem ou o upgrade
de um assento em ambos os voos. “Para nós, trata-se de
garantir que os passageiros possam gerenciar e controlar
sua própria viagem. Por isso, começamos a projetar interfaces de programação de aplicativos para permitir que os
clientes usem o website ou aplicativo móvel de qualquer
empresa-membro para obter todas as informações de
que precisam”, disse John. “Agora estamos trabalhando na
transformação de toda a organização para fornecer serviços digitais de uma maneira totalmente nova”.
Para planejar essa mudança organizacional, John
confia nas habilidades interpessoais básicas. Ele diz
que 90% de seu tempo é gasto ouvindo os principais
influenciadores e partes interessadas, da equipe de
TI à equipe de vendas, e perguntando o que acham
das novas plataformas digitais. A plataforma resolve
os problemas deles? Eles preveem obstáculos?
A partir daí, John enfatiza a importância de um
patrocinador do projeto engajado ativamente. “É o
que chamo de regra de ouro do gerenciamento de
projetos: você precisa ter um patrocinador forte”, disse
ele. “Tenho alguma experiência em tentar implementar alguma mudança de baixo para cima. Se você não
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— Mike Seawood, PMP, Farm Credit Mid-America, Louisville, Kentucky, EUA

Perguntamos a profissionais de projeto: Como você lida com a mudança, seja grande ou pequena?
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“Você deve estar o mais bem
preparado possível para lidar
com as mudanças antes que elas
apareçam. Realizar análises de
risco para os diferentes estágios
de seu projeto ajudará a implementar
contramedidas para as necessidades de
mudança que você possa enfrentar. Mas
não dá para garantir todas as bases: haverá
situações imprevistas. Nesses casos, mantenha
a calma e tenha certeza de que encontrará
uma solução com o menor risco possível”.

“Minha estratégia é
adotar abordagens
ágeis, principalmente
por meio da estrutura
de scrum. Melhora
a probabilidade de desenvolver e
entregar um produto de software
com alto valor e alta qualidade.
Abordagens ágeis permitem que as
equipes respondam às mudanças
de escopo com mais fluidez e
eficácia”.

“Você
precisa se
adaptar: o
mundo, os
projetos
e as pessoas estão
sempre mudando.
Seja observador e
esteja preparado para
a mudança, e tente
sempre ficar um passo à
frente”.

—Marcos Bina, líder em planejamento, engenharia e
gerenciamento de pedidos, Ingersoll Rand, Barueri, Brasil

—Andrea Paparello, PMP, gerente de
projetos autônoma, Indra Brazil, Roma, Itália

—Jose Antonio Flores Paytuví,
gerente de projetos, Ingredion
Inc., Zapopan, México
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tem aquele defensor executivo sênior circulando e
explicando a lógica do negócio, fica muito mais difícil”.
Christian de Loës, PMP, gerente de projetos da Prosensit Management Consulting em Estocolmo, Suécia,
disse que a falta de patrocínio ativo e visível é a principal
razão para uma mudança malsucedida. “Da mesma
forma que o patrocínio eficaz pode mobilizar e ativar a
organização, o patrocínio deficiente inibe e atrasa o progresso. Os funcionários interpretam um patrocinador
ausente ou inativo como uma indicação de quão importante, ou sem importância, é a iniciativa de mudança”.

FATORES DE MEDO
Solidificar a base de gerenciamento de mudança de um
profissional de projeto (e ter alguns meios para permanecer atualizado à medida que a abordagem evolui)
está se tornando um desafio em muitas organizações.

“Você precisa se
concentrar nos objetivos
principais e documentar
adequadamente as
alterações necessárias.
E precisa conscientizar todos os
envolvidos no projeto sobre as
mudanças. Você sempre enfrentará
alguma resistência, mas lembre às
pessoas que alguma mudança é
inevitável no decorrer de qualquer
projeto”.
—Daniel Arellano Valadez, gerente sênior de
projetos, Qualtia Alimentos, Monterrey, México

Quanto mais o gerente de projeto conhece o gerenciamento de mudanças, mais fácil se torna adaptar a estrutura ideal à realidade de qualquer situação, disse John.
Emoções são uma parte muito real do gerenciamento de mudanças. A mudança pode desencadear
apreensão entre os membros da equipe e as partes
interessadas, como receio sobre a mudança de responsabilidades ou medo de perder o emprego. É bom
enfrentar esses medos de frente, disse John.
“A mudança está ocorrendo a uma velocidade
cada vez maior e é parte integrante de todos os
nossos negócios”, disse ele. “O gerenciamento de
mudanças é uma forma de os gerentes de projeto
garantirem a mudança e, em última análise, o projeto ser bem-sucedido. Integrar o gerenciamento de
mudanças ao seu plano de projeto é a maneira de
abordar e superar quaisquer medos.” PM

“Os funcionários
interpretam um
patrocinador
ausente ou
inativo como uma
indicação de quão
importante, ou
sem importância,
é a iniciativa de
mudança”.
— Christian de Loës, PMP, Prosensit
Management Consulting AB em
Estocolmo, Suécia

“Sempre que
uma mudança é
necessária, todos
na equipe precisam
estar alinhados
sobre qual será a mudança e qual
será seu impacto. Quando os
impactos de qualquer mudança
são planejados e efetivamente
comunicados, é muito mais fácil
aceitar o que deve ser feito .”

“Vender a mudança e
receber a aceitação dos
principais interessados 
é fundamental para a
adoção da mudança.
Também é importante perceber que as
pessoas respondem às mudanças em
ritmos diferentes. Ajudar as pessoas a
entender o objetivo positivo apoia a
adoção e impulsiona o entusiasmo em
torno da visão do estado futuro.”

—Paige Terwilliger, gerente de projeto
sênior, The Nerdery, Minneapolis,
Minnesota, EUA

—Joe Hashemi, PMP, diretor de desenvolvimento
e planejamento de operações, Anthem Inc.,
Norfolk, Virginia, EUA
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Quando se trata de mudar
iniciativas, os escritórios
de gerenciamento de
projetos são colaboradores
naturais, disse Tanisha
Adams, PMP, diretor de
EGP, Departamento de
Saúde Pública da Geórgia,
Atlanta, Geórgia, EUA.
DE KATE ROCKWOOD
RETRATOS DE AUDRA MELTON
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“Pergunte ao
patrocinador do
projeto o que foi
feito para lidar com
o gerenciamento
de mudanças. Se
eles não disserem
nada, deixe claro
que você precisa
administrá-lo, junto
com o escopo, o
cronograma e o
orçamento”.
— Tanisha Adams, PMP, Departamento
de Saúde Pública da Geórgia, Atlanta,
Geórgia, EUA
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Vamos começar com a pergunta de bilhões de
dólares: os escritórios de gerenciamento de projetos (EGPs) podem fazer uma grande diferença
em iniciativas de mudança em larga escala?
Totalmente. Os EGPs podem gerar melhores resultados se conseguirem colocar o gerenciamento de alterações em foco e durante o estágio conceitual. Isso
significa que eles fazem parte da conversa antes que
os recursos sejam envolvidos e antes que o financiamento seja aprovado, antes mesmo que o projeto seja
iniciado. Na minha experiência, o prazo tende a direcionar a maioria dos projetos. Mas para ser o mais
eficaz, às vezes você tem que desacelerar. Você pode
reservar um tempo para criar uma base sólida de
gerenciamento de mudanças, ou sair correndo sem

“O gerenciamento de
mudanças não pode ser
apenas um conceito.
Tem que ser uma
estratégia ativa, com
um plano e tarefas que
percorrem todo o ciclo
de vida do projeto.”
— Tanisha Adams, PMP
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essa base e correr o risco de ter que retrabalhar processos ou planos. Uma abordagem apressada pode
acabar desperdiçando tempo, dinheiro e recursos.
Parece que o EGP deve ser um colaborador de
verdade.
Exatamente. Tem que ser um papel mais colaborativo,
porque mesmo que o patrocinador do projeto esteja
pronto, isso não significa que seus pares estejam.
Você tem que descobrir qual poderia ser o impacto
em outros líderes da organização. A iniciativa de
mudança poderia realmente ser prejudicial para um
departamento em particular que não está altamente
envolvido no projeto? Outra parte da organização não
está pronta para isso por causa do que passaram?

O tipo certo de
pontapé inicial
Todo projeto merece um bom começo, mas
as iniciativas de mudança exigem atenção
especial. Uma reunião inicial que dê errado
pode alimentar o pânico em vez de inflamar
a paixão. Veja como colocar a iniciativa de
mudança no caminho certo, logo de cara, disse
Bruno Cabuto, consultor de transformação ágil
da Abu Consulting, São Paulo, Brasil.

1

ETAPA Consiga um tempo frente a

frente com o patrocinador do
projeto
Isso deve acontecer antes de uma
reunião inicial em qualquer projeto, mas é ainda
mais crucial numa iniciativa de mudança. “Você
quer saber se há algumas pessoas ou alguns
departamentos que provavelmente serão mais
resistentes a mudanças”, disse ele. “Quanto mais
informações você puder obter antecipadamente,
melhor será o pontapé inicial”.

2

ETAPA Estenda o convite a tudo e todos

“Com um projeto de mudança,
normalmente há muito mais
pessoas envolvidas, e todas precisam
se sentir reconhecidas e incluídas”, disse ele.
Embora a lista de convites iniciais de um
projeto de rotina possa incluir um punhado
de pessoas, não se surpreenda se o início da
iniciativa de mudança for duas ou três vezes
maior. Convidar um círculo maior pode ajudar
a evitar dúvidas e resistência. “Não escolha
apenas as pessoas mais importantes: você
tem que escolher todas as pessoas”, disse ele.

3

ETAPA Realce o valor

Os primeiros 10 a 15 minutos da
reunião inicial devem ser dedicados
à forma como o projeto apoia os
objetivos estratégicos da organização. Bruno
é um grande fã de desenhos em tempo real
durante a reunião para transmitir esses pontos
de forma enfática, para que fiquem. “Em vez
de usar uma apresentação de slides parada,
gosto de desenhar algo no quadro para mostrar
a estratégia de maneira simples e conectá-la
ao projeto”, disse ele. “Ajudas visuais podem
realmente ajudar quando você estiver tentando
fazer com que as pessoas adotem uma grande
mudança. Quando as pessoas entendem por
que estão fazendo o projeto de mudança, elas
se sentem mais engajadas”.

Em algumas organizações, o EGP faz parte da equipe
de liderança e, portanto, tem uma visão mais ampla de
como a mudança pode e deve acontecer, não apenas em
departamentos diferentes, mas para toda a organização.
Mas se esse não for o caso, conversas difíceis podem
acontecer durante a primeira reunião com o patrocinador. Se ele ou ela se perguntar qual é o critério de sucesso
deste projeto, talvez você precise recuar e perguntar:
“Que tipos de conversas ocorreram em relação ao gerenciamento de mudanças em toda a organização?” Isso tem
que ser feito para o projeto ser bem sucedido.
Como os EGPs podem ajudar a cultivar uma
organização mais pronta para mudanças?
Os EGPs podem aproveitar melhor as lições aprendidas. Em cada projeto, os gerentes de projeto conduzem
lições aprendidas. Geralmente, há um item de gerenciamento de mudanças que poderia ter sido realizado
com mais eficiência. Quando o item se relaciona com
o gerenciamento de mudanças, deve ser levado de
volta ao EGP, para sua equipe de liderança. Deve ser
abordado de forma proativa. Se isso for feito de forma
contínua, ajudará a criar uma cultura em que as pessoas
estejam mais preparadas para a mudança e uma organização mais pronta para mudanças em geral.
Que conselho você daria para profissionais de
projetos intimidados pelo gerenciamento de
mudanças?
Depende muito da cultura da organização. Se o
gerenciamento de mudanças é colocado inteiramente no gerente de projeto, sem dúvida pode ser
intimidante. Mas, na verdade, o gerenciamento de
mudanças não é uma atividade de baixo para cima.
É uma atividade de cima para baixo: a mudança tem
que vir de nossos líderes. E se não houver conversas
no topo, então você tem que afirmar sua autoridade
desde o início. Pergunte ao patrocinador do projeto
o que foi feito para lidar com o gerenciamento de
mudanças. Se eles não disserem nada, deixe claro
que você precisa administrá-lo, junto com o escopo,
o cronograma e o orçamento. O gerenciamento de
mudanças não pode ser apenas um conceito. Tem
que ser uma estratégia ativa, com um plano e tarefas
que percorrem todo o ciclo de vida do projeto. PM
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Na economia globalizada e
digitalizada, as organizações
estão tentando impulsionar
sua agilidade.
REDUÇÃO DE VIDA ÚTIL

Quase
60 anos

Vida útil média do das 500 empresas listadas
na Standard & Poor's na década de 1950

Menos de
20 anos
Vida útil média de dessas empresas hoje

PRESSÃ
DADOS DIFÍCEIS

Os programas de gerenciamento de mudanças digitais
são mais difíceis que os convencionais.
Proporção de empresas que relataram que o esforço de
transformação atendeu ou superou suas expectativas

20%

12%

das empresas que executam
programas de transformação
convencional

5%

das empresas que
executam programas de
transformação digital

O principal fator em uma transformação digital
bem-sucedida? Alinhamento executivo.
MOMENTO CRUCIAL

92% dos

executivos dizem
que a agilidade é
fundamental para o
sucesso do negócio.

8%

das empresas acreditam
que seu atual modelo de negócios
permanecerá economicamente viável se a
digitalização continuar no ritmo atual.
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de todas as iniciativas de
transformação produziram
menos de metade dos
resultados esperados.

27% dizem que

sua organização é
altamente ágil no
momento.

70%

Probabilidade de
que empresas
ágeis estejam no
primeiro quartil
de integridade
organizacional,
que prevê
desempenho de
longo prazo

40%

de líderes de
negócios dizem
que estão
atualmente
realizando uma
transformação
de agilidade
em toda a
organização.

Fontes: “Orchestrating a Successful Digital Transformation,” Bain & Company, 201
Organizations, McKinsey, 2018; Achieving Greater Agility: The Essential Influence

FABRIC ANTE DE MUDANÇ AS

Pense rápido

DE

ÃO

Os 5 atributos de empresas ágeis de sucesso:

1. Senso
compartilhado de
visão e objetivos

2. Equipes
capacitadas e
conectadas

4. Modelo focado
em pessoas que
inspira

3. Decisão
rápida e ciclos
de aprendizagem

5. Estratégia
tecnológica avançada
e em evolução

PRECISA DE MELHORIAS

28%

de profissionais de projeto dizem que
má gestão de mudança foi uma das
principais causas de falha do projeto nos últimos 12 meses.
O gerenciamento de mudanças é amplamente
praticado, pelo menos em parte do tempo. Aqui está
a análise da frequência com que as organizações
usam práticas de gerenciamento de mudanças:

26% Sempre
34% Muitas vezes
26% Às vezes
11% Raramente
3% Nunca

No meu ambiente de projeto, se houver distorções
no escopo, você deve envolver suas partes
interessadas para informá-las sobre as mudanças que
estão prestes a acontecer. Não se trata de saber se
gostam ou não da mudança: isso tem que acontecer.
Mas você precisa envolver as partes interessadas,
Sylvia
pois precisa da sua aceitação. Você tem que obter
Thabeng
aprovação para os novos cronogramas e, se houver
é gerente de
uma implicação financeira, financiamento adicional.
projetos da
Certa vez fui encarregada de assumir um projeto
concessionária
no meio do caminho para substituir um antigo
de energia
sistema de atendimento ao cliente por um novo. O
elétrica Eskom
projeto era muito técnico e meu antecessor não era
Holdings em
tão técnico como a organização esperava. O escopo
Joanesburgo,
não estava claramente definido. Quando assumi,
África do Sul.
fizemos uma análise de lacunas e percebemos que
precisávamos de oito meses extras para concluir o
projeto. É aí que minhas habilidades de gerenciamento de mudanças
foram realmente solicitadas.
Assumi cerca de três anos depois de começado projeto, apenas
seis meses antes da data de conclusão desejada. Os problemas
que descobri tinham implicações de custo e cronograma. Algumas
partes interessadas não conseguiam entender como precisávamos
de mais dinheiro e tempo em um estágio
tão avançado. Tivemos que envolvê-los
para explicar claramente quais eram os
problemas para garantir que entendessem
por que a mudança era necessária.
No final, decidimos priorizar a
funcionalidade principal e entrar em
operação com um sistema básico, apesar
de alguns erros. Nos meses subsequentes,
corrigimos os erros à medida que
implementávamos recursos adicionais no
sistema.
Como gerente de projetos nessa
situação, você precisa pensar rápido. Empregar abordagens ágeis
ajuda. Se você sempre implementa seus projetos em cascata, acabará
tendo um problema. Você fica com menos flexibilidade para dividir
os projetos em fases se encontrar problemas ou estiver atrasado e
precisar recuperar o atraso.
O maior desafio pode ser o comprometimento das partes
interessadas. Às vezes, as partes interessadas não compreendem os
processos internos. Às vezes, prometemos em excesso e, quando
as coisas não correm bem, as pessoas são muito tímidas para dizer
a verdade. O que aprendi é que um processo de gerenciamento de
mudanças claro e documentado pode ser extremamente útil. O processo
precisa ser padronizado: as pessoas devem saber exatamente o que se
espera delas. Isso pode tirar muito do atrito do processo de mudança.

O que aprendi é
que um processo
de gerenciamento
de mudanças claro
e documentado
pode ser
extremamente
útil.

17; Credit Suisse, 2017; Why Digital Strategies Fail, McKinsey, 2018; The Five Trademarks of Agile
e of the C-Suite (A influência essencial da diretoria), PMI, 2017; Pulse of the Profession, PMI, 2018
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Alexandre Tahbaz, PMP, Air
France, Ile-de-France, França
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Experiência de
primeira classe

Oferecer upgrades de classe de bilhetes para
passageiros significa que as companhias aéreas devem
gerenciar os requisitos e as expectativas.
DE SARAH FISTER GALE
RETRATOS DE EMMANUEL FRADIN
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os problemas
de estimação

de passageiros
de companhias
aéreas estão se

acumulando.

“O maior
assassino
de ideias
nesta
indústria
éo
tempo”.
— John Tighe, JPA
Design, Londres,
Inglaterra
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As reclamações incluem atrasos nos voos, longas filas de
check-in, falta de espaço para as pernas e uma demanda
por mais conveniência digital. A mensagem é clara: não
passam de 59 por cento os viajantes de qualquer que
seja a região do mundo que se dizem satisfeitos com
a sua mais recente experiência de viagem aérea, de
acordo com a Associação Internacional de Transporte
Aéreo em sua Pesquisa Global de Passageiros de 2017.
É por isso que, desde a reserva até a restituição
da bagagem, as companhias aéreas estão lançando
projetos e iniciativas para proporcionar uma experiência de cliente livre de turbulências. Há uma grande
ênfase na tecnologia de próxima geração, com ferramentas biométricas que utilizam impressões digitais,
leitura digital de olhos e reconhecimento facial sendo
implantados para acelerar o processo de check-in. As
companhias aéreas também estão mergulhando em
aplicativos e outras ferramentas digitais que ajudam os
passageiros a obter atualizações em tempo real sobre
atrasos e reduzir a probabilidade de voos com overbooking. A Southwest Airlines, por exemplo, concluiu
um projeto de USD 500 milhões para atualizar seu sistema de reservas de voos domésticos no ano passado.
A iniciativa foi projetada para reduzir as paralisações
do sistema que forçaram a operadora a cancelar mais
de 2.000 voos em 2016, causando dores de cabeça para
os viajantes e custando à empresa pelo menos USD 54
milhões em perda de receitas e reparos.
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A Singapore Airlines redesenhou
o assento da cabine em sua
frota de aeronaves Airbus A380.
Abaixo, cabines privativas no
nível superior do avião

As companhias aéreas também estão lançando projetos para oferecer conforto aos passageiros, como
designs de cabine aprimorados e novas atividades a
bordo, incluindo entretenimento ao vivo e equipamentos para exercícios. Em novembro, a Singapore Airlines
concluiu um projeto de USD 850 milhões em quatro
anos para redesenhar o assento da cabine em sua frota
de aeronaves Airbus A380. As melhorias variavam de
luxuosas suítes de primeira classe com camas embutidas a lugares econômicos, com leitores de cartão sem
contato instalados nos braços das poltronas para que os
viajantes pudessem pagar por filmes ou Wi-Fi a bordo.
Essas iniciativas centradas no cliente envolvem
itinerários de projetos complexos. Para os gerentes
de projeto e programa nas companhias aéreas, a colaboração com fornecedores terceirizados, incluindo
especialistas em design e tecnologia, é imprescindível.
Como as necessidades dos clientes ajudam esses projetos a alçarem voo, os profissionais de projeto mais
experientes incorporam tempo nos cronogramas para
permitir que as equipes engajem adequadamente os
passageiros e incluam seus comentários. E as equipes
devem garantir que quaisquer alterações ainda atendam aos requisitos de segurança e proteção.

PONTO DE VISTA DO PASSAGEIRO
As equipes de projeto das companhias aéreas estão
sedentas pelo feedback dos clientes durante todo

Padrões de voo

Os volumes globais de passageiros em viagens aéreas
decolarão nos próximos anos. As companhias aéreas
estão aumentando os projetos para melhorar os baixos
níveis de satisfação do cliente e preencher as cabines.

TENDÊNCIAS DE EMBARQUE
O número de
passageiros aéreos até
2036 será quase o dobro
do número estimado a
partir de 2017.

7,8
bilhões

4
bilhões
2017

2036

SATISFAÇÃO NÃO GARANTIDA
Proporção de passageiros aéreos satisfeitos por região:

FOTOS DE CORTESIA DA SINGAPORE AIRLINES

59%

56%

52%

América América Europa
Latina do Norte

47%

47%

Oriente ÁsiaMédio Pacífico

40%

África

DESTINO: DIGITAL
74% dos passageiros usaram um cartão de embarque
eletrônico em um smartphone nos últimos 12 meses.
64% escolheram a identificação biométrica como o
símbolo de viagem preferido.
49% de passageiros preferem “self-bag-drop”
(despacho de bagagem sem ajuda).
72% de passageiros preferem o autoembarque.

CABINES CONECTADAS
As três principais preferências de uso de Wi-Fi a bordo:

73%

Internet
Quiosques de
autoatendimento da
Southwest Airlines

62%
E-mail

62%

Mensagens
instantâneas

Fonte: Pesquisa Global de Passageiros da Associação Internacional de Transporte Aéreo, 2017
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“Temos que ser explícitos
a cada passo com os
interessados sobre o que é e
o que não é permitido”.
— Alexandre Tahbaz, PMP, Air France, Ile-de-France, França
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grupos etárias ajudou sua equipe a descobrir que
alguns passageiros mais velhos reclamavam que a
luz não era forte o suficiente. Isso levou a equipe a
trabalhar com um especialista em iluminação para
desenvolver um sistema que fornecesse vários níveis
de iluminação para acomodar todas as preferências.
“Você não pode confiar apenas na perspectiva
de sua equipe de projeto para determinar o que os
clientes querem”, disse John.
A Air France adota uma abordagem semelhante de
feedback. Durante cada projeto de design de cabine, as
equipes convidarão passageiros frequentes para testar
projetos e protótipos. O feedback é incorporado na
entrega final, disse Alexandre Tahbaz, PMP, gerente
de projetos, modificação do interior de aeronaves, Air
France, Ile-de-France, França. Às vezes, os passageiros
são convidados a escolher entre algumas opções; outras
vezes, seu feedback pode resultar em ajustes no tamanho
da almofada ou no posicionamento da mesa. Alexandre
até enviou um desenho de volta para a prancheta quando
os passageiros não aprovaram. “Fazemos isso no início do
projeto para reduzir o risco de perda de tempo”, disse ele.

“Usamos o
feedback
dos clientes
para
conceber
uma
hipótese de
projeto”.

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

— Neil Chandler, Air
New Zealand, Auckland,
Nova Zelândia

Embora a satisfação e a conveniência possam ser
os principais objetivos dos projetos de melhoria do
cliente, a segurança e a proteção devem permanecer
primordiais. Em projetos digitais, as equipes devem
garantir que novos aplicativos ou outros serviços
conectados não comprometam as informações particulares dos viajantes. Em projetos de cabine, cada
estrutura de material e interior deve ser testada e
certificada como segura pelos reguladores antes que
os protótipos finais possam ser aprovados.

A Economy
Skycouch da Air
New Zealand é
personalizado para
crianças pequenas.

FOTO DE CORTESIA DA AIR NEW ZEALAND

o ciclo de vida do projeto, disse Neil Chandler,
gerente de produtos, pós-reserva, Air New Zealand,
Auckland, Nova Zelândia. Esse feedback pode gerar
ideias e ajudar a alinhar os planos do projeto para
resolver pontos problemáticos específicos do passageiro. As equipes de Neil usam vários métodos para
coletar feedback, incluindo pesquisas on-line, um
chatbot de inteligência artificial on-line, testes de
usuários e análises de interação com o cliente.
“Usamos o feedback dos clientes para conceber
uma hipótese de projeto”, disse ele. Por exemplo,
se o feedback revelar um ponto problemático no
processo de experiência do passageiro, as equipes
de Neil usam essas informações para apresentar
projetos de atualização. “Caso um projeto avance, o
design da experiência do usuário será prototipado
e testado pelo usuário para garantir que tenhamos
uma plataforma sólida para desenvolvimento e
experimentação subsequente para teste”.
Quando a Singapore Airlines atualizou as cabines
do Airbus A380, recorreu à JPA Designs para desenvolver os novos interiores. Durante a fase de projeto e
as fases de teste do protótipo, a JPA Designs aperfeiçoou sua abordagem de feedback de cliente além de
pesquisas e entrevistas com clientes, disse John Tighe,
diretor de design da JPA Design, Londres, Inglaterra.
Em vez de fazer perguntas muito específicas, como “O
que você achou do conforto do assento na posição X”,
a equipe fez perguntas mais gerais sobre experiências e
preferências gerais. Essa abordagem pode fornecer um
contexto mais amplo e reunir respostas que a equipe
não pensou em perguntar, disse ele.
Por exemplo, buscar feedback durante o serviço
sobre a nova iluminação de cabine de uma faixa de

JUNHO DE 2018 PM NETWORK

55

“Sempre que você introduz um novo design, material ou tecido em um avião, precisa realizar testes para
garantir que funcionará nas piores condições”, disse Alexandre. “Isso adiciona tempo, custo e risco ao projeto”.
Por exemplo, durante o projeto de atualização de
classe executiva da Singapore Airlines, sua equipe forneceu um novo
design de assento feito de materiais
compósitos de carbono leve, em vez
de alumínio, mais pesado. O material mais leve reduziu o tamanho da
estrutura do assento sem comprometer o conforto, dando aos passa— Alexandre Tahbaz, PMP
geiros mais espaço para as pernas e
permitindo 10% a mais de assentos
por cabine. Antes do projeto do novo assento ser
aprovado pelos órgãos reguladores, a equipe de John
realizou testes rigorosos em laboratórios e aviões
para coletar evidências de que ele estaria em conformidade com os padrões. “É um processo estressante,
porque quando você chega aos reguladores, é tarde

“É um jogo
constante
tentando fazer
com que todos
avancem no
mesmo ritmo”.
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demais para começar de novo”.
Alexandre partilha desse sentimento. “Regulamentações de segurança são extremamente específicas”,
disse ele. Por exemplo, nos projetos de melhoria de
cabine da Air France, todo material deve ser à prova
de fogo, a cortina que divide seções de passageiros não
pode exceder os limites de peso estabelecidos pelo
fabricante e o corredor deve permitir que a evacuação
seja concluída em 90 segundos ou menos. “Temos que
ser explícitos a cada passo com os interessados sobre

o que é e o que não é permitido”, disse ele.
Em projetos digitais, as equipes de Neil têm a
tarefa de manter-se atualizadas sobre as regras
de privacidade e proteção de dados em constante
mudança. Por exemplo, qualquer mudança de
regra pode afetar a forma como eles capturam e
armazenam informações em seus sites de reserva.
“Nossas equipes digitais trabalham com nossa
equipe jurídica e outras partes interessadas do
negócio para garantir que cumpramos todas as leis
e regulamentações relevantes”, disse ele.

FOTO DE CORTESIA DA AIR FRANCE

Cabine Le Première da
Air France. À direita,
assentos econômicos
premium (topo) e o
aplicativo de reservas
da Air France

“Você não pode confiar
apenas na perspectiva de
sua equipe de projeto para
determinar o que os clientes
querem”.
— John Tighe

TRIPULAÇÃO COESA
Quando as equipes de projeto de companhias aéreas
colaboram com especialistas de terceiros para iniciativas importantes, qualquer lapso na supervisão
pode criar problemas, mesmo após o fechamento do
projeto. Por exemplo, no ano em que a Southwest fez
uma parceria com o Amadeus IT Group para concluir a atualização da reserva, falhas causaram várias
interrupções do sistema que impediram os clientes
de fazer o check-in ou gerenciar reservas no site
da companhia aérea. É por isso que os gerentes de
projeto devem garantir que todas as principais partes
interessadas permaneçam

alinhadas aos objetivos
estratégicos e ao plano do início ao fim.
Assim que um projeto começa, Alexandre pode trabalhar com uma dúzia ou mais de fornecedores, cada
um dos quais produz uma peça diferente do design
da cabine. Todos esses jogadores precisam trabalhar
juntos para cumprir os prazos e requisitos do projeto.
“Se houver uma pequena mudança de um fornecedor,
isso pode afetar todo o projeto”, disse ele. Por exemplo,

se o fornecedor do sistema de
entretenimento estiver atrasado, o
fabricante do assento não poderá
instalar sua parte do projeto dentro do cronograma. “É um jogo
constante tentando fazer com que
todos avancem no mesmo ritmo”.
Ele mitiga esse risco reunindo
todos os fornecedores e obtendo
compromissos claros para as datas
de entrega. Em seguida, ele trabalha com a equipe de fornecedores
para identificar planos de mitigação se as coisas saírem do rumo.
“Se alguém falhar em cumprir o
prazo de entrega, o que sempre
acontece, podemos acionar o plano B”. Isso pode
incluir recursos adicionais, redução do escopo ou
adiar alguns recursos para a próxima rodada de atualizações. “Quem causa o atraso deve se responsabilizar
por cobrir esses custos”, disse ele.
Se um projeto envolve assentos, entretenimento a
bordo ou uma melhor interface de reservas no site de
uma companhia aérea, cumprir os prazos é sempre um
desafio. Muitos projetos de melhoria da experiência do
cliente são lançados com anos de antecedência, o que
significa que as companhias aéreas estão vendendo
ingressos para os aviões atualizados muito antes de
os projetos serem concluídos. Há pouco espaço para
erros, e com o número de viajantes aéreos quase duplicando nas próximas duas décadas, companhias aéreas
em todo o mundo enfrentam mais pressão para lançar
atualizações o mais rápido possível, disse John.
“O maior assassino de ideias nesta indústria é o
tempo”, disse ele. “As partes interessadas precisam
confiar que investir nesses projetos hoje os colocará
em uma posição mais forte para o futuro”. PM
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ASSISTENTE
DE PROFESSOR

A realidade virtual pode ser
uma poderosa ferramenta
de aprendizado. Mas,
primeiro, as equipes de
projeto de desenvolvimento
devem colaborar com os
educadores.
DE STEVE HENDERSHOT

A

realidade virtual (RV) pode ser
uma verdadeira experiência
de aprendizado. Enquanto os
jogos ainda dominam o espaço
tecnológico emergente, uma
nova onda de aplicativos de
realidade virtual está criando
cenários imersivos e interativos
para os estudantes: tratar pacientes em quartos de
hospitais, visitar locais históricos e sentar em cafés
com pessoas que falam outras línguas. Os aplicativos
de RV voltados para educação e treinamento estão
prontos para um rápido crescimento: É provável que
eles abranjam um mercado de USD 2,2 bilhões até
2023, de acordo com um relatório da MindCommerce
de novembro de 2017. Essa é uma parte saudável de um
mercado de RV de USD 7,9 bilhões que deve atingir
USD 34,1 bilhões, em 2023.
Há mundos de potencial nos programas de
aprendizado de RV, e muito para as equipes de
desenvolvimento de produtos aprenderem. Os gerentes
de projeto, codificadores e animadores colocando
novos aplicativos no mercado estão lidando com
uma assustadora combinação de variáveis. Incluem
especificações de hardware em rápida evolução, um
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A SimX criou
simulações
de pacientes
com RV para
estudantes de
medicina.

conjunto emergente de práticas para a construção de
mundos virtuais e requisitos pedagógicos específicos de
determinados currículos.
Pode ser um ambiente desafiador para impor um
cronograma rigoroso do projeto e entregas específicas. Para equipes de produtos de educação com RV
de primeira geração, a flexibilidade e a capacidade
de ouvir atentamente e captar as necessidades dos
educadores são essenciais.

APRENDER A SER PACIENTE
O caminho para o desenvolvimento de produtos foi
deliberado para a startup autofinanciada SimX. A
empresa cria simulações de pacientes com RV para
estudantes de medicina, como uma visita à sala de
emergência com um esportista sentindo dores no
peito. Após sua fundação em 2014, a equipe da
SimX migrou entre várias plataformas de hardware
antes de se concentrar em realidade virtual e criar
softwares compatíveis com vários headsets.
“Tínhamos a ideia do nosso produto em um
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momento em que não havia hardware capaz”, disse
Ryan Ribeira, CEO da SimX, Mountain View, Califórnia, EUA. “Chegamos a um ponto em que
tivemos que dizer: isso é ótimo, mas não vamos
conseguir lançá-lo'”, disse Ryan.
Sua experiência como médico de emergência ajudou a concentrar sua equipe em simulações eficazes
de RV o bastante para ser viáveis nas
 escolas de medicina. Em 2016, ele se sentiu confortável o suficiente
com o ajuste do software da SimX com o hardware de
terceiros disponível para acelerar o ritmo, contratando
um desenvolvedor em tempo integral. Nesse ponto,
a empresa entrou em uma estrutura de projeto mais
rígida, com Ryan atuando como gerente de projetos, coordenando chamadas semanais de progresso
e demonstrações de software. Ele também ajudou a
criar as simulações iniciais da SimX, embora a organização tenha se estabelecido em um modelo no qual
os clientes enviam cenários de simulação existentes e
comprovados para a SimX. As equipes da empresa, em
seguida, refazem esses cenários em realidade virtual.

“Tínhamos a
ideia do nosso
produto em
um momento
em que
não havia
hardware
capaz”.
— Ryan Ribeira,
SimX, Mountain View,
Califórnia, EUA

POTENCI AL NO
MUNDO R EAL
O mercado de realidade virtual (RV) está prestes a decolar
de forma significativa, e não apenas entre jogadores. Os
educadores estão se preparando para a mudança também.
Valor global do mercado de RV
2018

USD 7,9 bilhões
USD 34,1 bilhões

2023

54,8% Taxa

de crescimento
anual composta da
receita do mercado
global de RV, de
2018 a 2023
O projeto piloto de aproximadamente 18 meses da
equipe terminou no quarto trimestre de 2017, quando
o produto estreou em duas faculdades de medicina
dos EUA. Ryan usou o feedback dos instrutores de
faculdades de medicina para melhorar a experiência
geral do produto da SimX. Por exemplo, os funcionários dos hospitais estavam com dificuldades para
descobrir onde armazenar o dispositivo e os fones de
ouvido da SimX. A equipe do SimX agora oferece aos
clientes um carrinho com trava para manter todos os
componentes do produto juntos e em segurança.

SANDBOX DE RV
Nas organizações de tecnologia da educação, onde
os cronogramas de desenvolvimento de produtos
bem definidos são a norma, entrar no espaço de RV
pela primeira vez pode exigir novas abordagens de
projeto. Alex Iliescu, CEO da ATi Studios, Brasov,
Romênia, percebeu que o cronograma e os resultados de qualquer esforço de RV seriam imprevisíveis.
Então, quando a organização tentou criar versões

USD 2,2
bilhões

Valor do mercado
global de educação
e treinamento em
RV até 2023

94% dos professores do Reino

Unido dizem que a RV poderia
beneficiar seus alunos na sala de
aula.

42% acreditam que a RV na

sala de aula será comum em cinco
anos.

23% de professores do Reino

Unido já usaram RV na sala de aula.

97% de professores que usaram

ferramentas de aprendizado de RV
dizem que tiveram alunos mais
engajados.
Fontes: Lenovo, 2018; Augmented Reality And Virtual Reality
Market Global Forecast To 2023, Markets and Markets, 2018;
Virtual Reality Marketplace, Mind Commerce, 2017
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Aplicativo de aprendizagem de
idiomas Mondly da ATi

“Percebemos
que criamos
a experiência
um pouco
real demais,
não tinha
introdução, não
explicava quase
nada e não
oferecia muita
ajuda”.
— Alex Iliescu, ATi Studios,
Brasov, Romênia
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de RV dos populares aplicativos de aprendizado de
idiomas Mondly da ATi, Alex decidiu formar uma
equipe de desenvolvimento individual fora da infraestrutura de projeto estabelecida pela ATi.
“Eu disse para ele trabalhar três ou quatro meses
e ver o que conseguia fazer”, disse Alex.
O desenvolvedor conseguiu unir o chatbot no coração dos aplicativos móveis da Mondly com os movimentos básicos de um parceiro de conversação em
3D. Então, em 2016, Alex contratou um animador de
3D para aperfeiçoar o mundo virtual do Mondly RV,
concentrando-se em conversação realista, bem como
em algumas das simulações ambientais mais úteis aos
usuários da Mondly, como cafés e vagões de trem.
Com o projeto de aplicativo de RV em pleno andamento, ele foi integrado ao ágil sistema de gerenciamento de projetos da ATi, centrado em torno de
scrums semanais. O aplicativo foi lançado no início
de 2017, mas o projeto não terminou por aí. A equipe
de Alex usou o feedback dos usuários do Samsung
Gear RV, assim como opiniões de repórteres da
indústria de tecnologia, para ajustar o produto.
“Percebemos que criamos a experiência um pouco
real demais, não tinha introdução, não explicava quase
nada e não oferecia muita ajuda”, disse Alex. Os usuários de repente se viram conversando com um falante
de língua estrangeira, como em um país estrangeiro; o
único feedback era através de painéis de texto abaixo do
cenário de RV. “O personagem dizia: 'não entendi isso,
por favor, repita'. As pessoas ficavam pouco à vontade”.
Em lançamentos subsequentes, a equipe de RV
da ATi, que cresceu para sete pessoas, trabalhou no
aprimoramento dos recursos de “ajuda” do aplicativo, além de suavizar sua animação e criar novas
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simulações. Uma mudança resultante: as respostas
traduzidas agora ficam automaticamente visíveis
para os usuários, em vez de exigirem que eles passem o ponteiro sobre o texto não traduzido.

RASTREAR RESULTADOS
Uma equipe da Universidade de Newcastle (UON),
na Austrália, também aprendeu que a primeira versão
de um aplicativo de RV está longe de ser final: o feedback do usuário o leva até a linha de chegada. Para
um projeto lançado no final de 2016, o departamento
de TI da universidade e a Escola de Enfermagem e
Obstetrícia colaboraram para criar uma ferramenta de
aprendizado de RV. O resultado do projeto foi claro:
uma simulação que orienta os alunos durante o processo de reanimação um recém-nascido inconsciente.
Mas gerenciar os requisitos de mudança se mostrou
desafiador por causa das incógnitas da RV.
No início do projeto, a equipe de inovação do departamento de TI contratou três especialistas externos em
RV para ajudar na construção de seu mundo virtual. O
projeto de 12 semanas ocorreu em uma série de sprints
de duas semanas: A equipe de TI criaria uma iteração
do aplicativo, o levaria para o corpo docente da escola
de enfermagem para feedback e, em seguida, embarcaria em uma compilação de acompanhamento.
“Foi um ato de equilíbrio. Alguns aspectos da experiência do aplicativo foram definidos em excesso, alguns
foram definidos insuficientemente e alguns elementos
foram mantidos soltos até chegarmos lá”, disse Chris
Hildebrandt, gerente de projetos/responsável pelo produto, equipe de inovação de serviços de TI, divisão de
recursos, UON, Newcastle, Austrália. Por exemplo,
ficou claro logo de início que a equipe não teria tempo

O aplicativo Road to Birth, criado
na Universidade de Newcastle,
Newcastle, Austrália

para criar animações detalhadas de tudo na sala. Depois
de consultar os membros do corpo docente de enfermagem, a equipe de TI decidiu não animar a mãe do
bebê ou a parteira; em vez disso, eles se concentraram
em uma representação artística extremamente precisa
da plataforma em que a ressuscitação ocorreu.
“Tinha que ser exatamente igual ao do hospital universitário, até milímetros”, disse Chris. “Ser
capaz de reproduzir a plataforma no hospital garantiu que os elementos processuais da reanimação fossem idênticos entre os ambientes [reais e virtuais]”.
Os alunos responderam bem ao aplicativo de
simulação de reanimação neonatal, mas, igualmente
importante, o projeto inicial preparou o cenário para
um projeto de acompanhamento. Aspectos reutilizáveis da base de código da equipe de inovação ajudaram a tornar um projeto subsequente em 2017 mais
eficiente. Em um sprint semelhante de 12 semanas, a
equipe criou o aplicativo Road to Birth que segue uma
figura em 3D em todos os estágios da gravidez. Funciona em cinco plataformas, em vez de apenas uma.
Mas não importa quão realista uma experiência

de RV possa ser, os educadores não vão querer integrá-la nos currículos a menos que forneça melhores
resultados de aprendizado do que o status quo da sala
de aula. A Escola de Enfermagem e Obstetrícia da
UON começou a monitorar a eficácia do aplicativo
de reanimação no ano passado, reunindo o feedback
dos alunos que o utilizaram. Este ano, a equipe de pesquisa começou a rastrear indicadores biométricos de
estresse, como frequência cardíaca elevada e sudorese
entre os usuários dos alunos para avaliar o valor do
aplicativo. Esse estudo ainda está em andamento, mas
as primeiras indicações sugerem que o ambiente de
aprendizagem imersivo está aumentando a confiança
entre os estudantes, disse Jessica Williams, professora
associada da Escola de Enfermagem e Obstetrícia da
UON, em Newcastle, na Austrália.
“Esperamos que a confiança resulte em níveis
mais baixos de estresse e que o estresse mais baixo
se transforme em prática clínica melhorada”.
Se essa hipótese for confirmada, pelo menos
uma equipe de projeto de RV poderá indicar um
benef ício real do mundo real. PM

“Foi um ato de
equilíbrio. Alguns
aspectos da
experiência do
aplicativo foram
definidos em
excesso, alguns
foram definidos
insuficientemente
e alguns
elementos foram
mantidos soltos
até chegarmos lá”.
— Chris Hildebrandt, UON,
Newcastle, Austrália
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Prisão de Storstrøm perto
de Gundslev, Dinamarca
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DAS
RADES
Uma equipe dinamarquesa
transformou o ambiente da prisão.
Mas também ficou presa nos requisitos
de segurança.
DE NOVID PARSI
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se as prisões fossem construídas para
que os detentos se sentissem em
casa? Esse é essencialmente o objetivo na Dinamarca. O sistema prisional do país completou um projeto de
USD 160 milhões e sete anos no ano
passado, perto de Gundslev, Dinamarca, para entregar o que a firma de
arquitetura C.F. Møller chama de a
prisão de segurança máxima “mais humana do mundo”.
Com foco na reabilitação, e não na punição, a prisão
de Storstrøm, a segunda maior da Dinamarca, evita o
confinamento convencional dos blocos de celas. Em vez
de uma única estrutura grande, a prisão tem 10 edifícios
que cobrem cerca de 35.000 metros quadrados e estão dispostos como uma pequena aldeia para replicar o ambiente
real que os detentos encontrarão quando forem libertados.
Por exemplo, unidades habitacionais para os 250 presos cercam instalações comuns, como
academia, mercearia, biblioteca, igreja e
playground para visitantes internos. O
patrocinador do projeto de Serviço de
Prisão e Liberdade Condicional Dinamarquês acredita que o ambiente da
Prisão de Storstrøm ajudará os reclusos a
se reajustarem à vida cotidiana e reduzir
a taxa de reincidência do país.
“Queríamos desenvolver uma prisão que apoiasse o bem-estar físico e
mental dos prisioneiros e, ao mesmo
tempo, ajudasse-os a reentrar na
sociedade”, afirmou Claus Dalsgaard Nielsen, gerente de projeto da
C.F. Møller, Copenhague, Dinamarca
— Claus Dalsgaard Nielsen,
“Também precisávamos criar um
C.F. Møller, Copenhague,
ambiente seguro para a equipe”.
Dinamarca
O gerenciamento desses requisitos
concorrentes (humanidade e segurança) coloca a equipe
do projeto em teste. Foi necessário se conectar com as partes interessadas de todas as categorias do sistema prisional
da Dinamarca para desenvolver, refinar e implementar um
plano que captasse a visão idealista do patrocinador.

“Queríamos
desenvolver
uma prisão
que apoiasse
o bem-estar
físico e
mental dos
prisioneiros
e, ao mesmo
tempo,
ajudasse-os
a reentrar na
sociedade”.
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FOTOS DE CORTESIA DA C.F. MØLLER

“Tentamos
repensar
as prisões
internamente e
vê-las do ponto de vista
dos prisioneiros”.
— Mads Mandrup Hansen, sócio e arquiteto, C.F.
Møller, Aarhus, Dinamarca

Casa longe
de casa
2010: O Serviço de
Prisão e Liberdade
Condicional da
Dinamarca concede
o contrato para
construir a prisão
de Storstrøm para a
C.F. Engenheiros da
Møller e da Ramboll.

RECEPÇÃO DE CELULAR
A equipe do projeto desenvolveu sua abordagem de
design de instalações, pesquisando como as prisões
são projetadas em outros países para fazer justamente
o oposto. Por exemplo, um diretor da prisão explicou
à equipe que, depois de alguns anos em uma prisão
convencional, os prisioneiros desmoronam psicologicamente, destruindo suas chances de reabilitação.
“Mas afirmou que é possível construir a confiança
e o respeito dos prisioneiros nos arredores”, disse
Mads Mandrup Hansen, sócio e arquiteto, C.F. Møller, Aarhus, Dinamarca Reunir opiniões de funcionários de prisões em outros países ajudou a apoiar a
decisão da equipe de criar um ambiente semelhante
ao do mundo ao qual os detentos acabarão voltando.
Por exemplo, as celas de prisão típicas do Reino
Unido e dos Estados Unidos (caixas retangulares escu-

ras) inspiraram a equipe a criar celas com uma janela do
chão ao teto que se projeta para fora. O design angulado
ajuda a capturar mais luz solar e preserva um grau de
privacidade para os presos, disse Claus. No final, cada
espaço se assemelha mais a um dormitório universitário
do que a uma cela de prisão tradicional: Cada cela de
3,7 metros quadrados tem uma cama, escrivaninha,
luminária de leitura, banheiro privativo, geladeira, TV
e guarda-roupa. As celas estão alinhadas em grupos
de quatro a sete, de modo que os internos que residem
nelas possam compartilhar uma sala de estar e uma
cozinha, onde fazem suas próprias refeições.
“Tentamos repensar as prisões internamente
e vê-las do ponto de vista dos prisioneiros”,
disse Mads. “Demos a esse ambiente dif ícil um
revestimento suave e humano”.

2011: Equipe e
cliente começam a
estudar e visitar as
prisões e consultar
o pessoal da prisão
para desenvolver o
projeto.
2013: O cliente
aprova o design final.
2014: A fase de
construção começa.
2015: Construção
atrasada por
desafios envolvendo
empreiteiros e riscos
ambientais.
2017: A prisão de
Storstrøm é aberta.
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TALENTO EM DESTAQUE

Claus
Dalsgaard
Nielsen,

gerente de projeto,
C.F. Møller
Localização:
Copenhague, Dinamarca
Experiência: 20 anos
Outros projetos
notáveis:
n L-Bygget, um edifício
residencial e de
escritórios em Oslo,
Noruega, concluído
em 2009. Claus atuou
como arquiteto e
gerente de projetos.
n

Fornebu 8.5, um edifício
residencial em Oslo,
Noruega, concluído
em 2006. Claus atuou
como arquiteto de
projetos.

Lições aprendidas na
carreira: “Este projeto
me ensinou que uma
boa colaboração entre
o cliente e a equipe do
projeto é crucial para
obter ótimos resultados
estéticos e funcionais”.
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SENSAÇÃO DE SEGURANÇA
O patrocinador e outras partes interessadas importantes deixaram claro que o projeto não-ortodoxo
centrado nas aldeias não poderia sacrificar a principal exigência do projeto: a segurança e a proteção
do pessoal da prisão. Para garantir que nenhuma
falha de segurança fosse ignorada durante a fase de
projeto, a equipe de Claus realizava regularmente
reuniões de meio dia e de dia inteiro com o patrocinador para compartilhar e discutir modelos virtuais
e f ísicos das instalações. A equipe do projeto também solicitou feedback de funcionários experientes
e visitou outras prisões na Dinamarca e em outros
países para identificar as necessidades de segurança.
Por exemplo, depois que a equipe se reuniu com
membros da equipe em outra prisão dinamarquesa que
tinha um projeto semelhante orientado a aldeia, descobriram que o pessoal da prisão se sentia isolado devido
às longas distâncias entre as várias seções da prisão. Isso
criou relações menos inclusivas entre a equipe internamente, em suas respectivas estações. Então a equipe
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da Storstrøm decidiu colocar seus
prédios mais próximos.
A equipe também ajustou seu
projeto para atender a um pedido
de guardas e outros funcionários da
prisão que queriam linhas de visão
claras dos internos de suas mesas
e postos de guarda. Por exemplo,
em uma extremidade de cada agrupamento de celas, os membros da
equipe sentam-se em uma mesa
completamente aberta, sem grades
nem vidro protetor. O projeto permite que os guardas
vejam facilmente o corredor, as portas das celas e as áreas
comuns. Mesmo assim, no caso de um possível problema
de segurança, os guardas podem fechar remotamente as
portas das celas e têm acesso próximo a rotas de fuga.
“Aprendemos que quanto mais você sinaliza segregação entre a equipe e os presos, menos bem-sucedida é a
reabilitação dos internos. Então, criamos uma sensação

CONSTRUÍDO PARA DURAR

de abertura entre os dois mundos”, disse Claus.
A equipe incorporou recursos de segurança
convencionais ao projeto, desenhando corredores
e escadas que somente os funcionários podiam
acessar. E instalou um sistema de bloqueio que
permitia que os guardas fechassem uma unidade de
celas ou até mesmo apenas uma cela no caso de uma
emergência, como uma briga.

Garantir os recursos adequados de construção acabou sendo outro obstáculo para a equipe do projeto.
A organização mais qualificada para construir a instalação, a Ramboll de Copenhague, ganhou o contrato de engenharia e construção. Mas não poderia
fornecer trabalhadores suficientes para concluir a
construção dentro do prazo planejado de dois anos
do projeto. Assim, a equipe do
projeto colaborou com a Ramboll para escolher trabalhadores
locais em Gundslev para atuar
como subcontratados. O tempo
extra gasto na segurança e gerenciamento dos trabalhadores da
construção civil forçou a equipe a
estender a fase de construção por
quase um ano.
Como uma compensação para
garantir que o tempo extra não
afetasse o orçamento, a equipe
do projeto precisava encontrar
maneiras de cortar custos no projeto final. “Revisitamos quaisquer
elementos de design que pudéssemos para tentar economizar,
e escolhemos materiais menos
caros do que o design original
pedia”, disse Claus.
Ao fazer mudanças no design
para cortar os custos, a equipe priorizou elementos que teriam o menor
impacto no objetivo estratégico de criar um ambiente
centrado nos prisioneiros. Por exemplo, a equipe forneceu pedras mais baratas para revestir alguns exteriores.
Reduziu o comprimento de uma parede de perímetro,
que cortou o custo da parede e o paisagismo correspondente. E embora a equipe planejasse cobrir e pintar as
paredes de concreto onde os detentos realizavam oficinas
de habilidades técnicas, acabou decidindo deixar o concreto bruto exposto e sem pintura para reduzir custos.
“Conseguimos fazer os cortes de custo e manter
nossa visão”, disse Claus.
Agora, o pessoal da prisão se sente seguro, e os
detentos se sentem mais conectados com o mundo
que esperam se unir, disse Claus.
“Queríamos dar aos presos a sensação de normalidade tanto quanto possível dentro dos muros
da prisão, de modo que, quando eles retornassem
à sociedade, fossem viver num ambiente mais ou
menos parecido”. PM

“Queríamos
dar aos presos
a sensação de
normalidade
tanto quanto
possível dentro
dos muros da
prisão, de modo
que, quando eles
retornassem
à sociedade,
fossem viver num
ambiente mais ou
menos parecido”.
— Mads Mandrup Hansen
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BOAS LEITURAS DO PMI
Arun Singhal e Puja Bhatt

9 Habits of Project Leaders:
Experience and Data-Driven
Practical Advice in Project Execution
Como todos sabem, os gerentes de projetos são diferentes dos gerentes gerais. No entanto,
uma percepção mais recente revela que os líderes de projeto são diferentes dos gerentes de
projeto. Neste pequeno trabalho, conciso, os autores esclarecem o caminho da liderança de
projeto com nove hábitos simples, mas poderosos, que podem ser praticados por todos.
Os autores não tiraram esses hábitos do nada. Eles os coletaram de práticas reais
por meio de entrevistas com 50 profissionais do projeto que atuam em vários níveis
de variados setores. Iniciam com um modelo de maturidade do papel de gerente de
projeto com três etapas sucessivas: gerente de projeto básico, gerente de projeto com
experiência em negócios e líder de projeto. Os autores sugerem que o líder do projeto
tenha as habilidades e os hábitos para obter uma "vitória tripla": vitórias para a equipe
do projeto, a organização do projeto e o cliente do projeto.
Os nove hábitos são analisados em capítulos separados. Cada um descreve o hábito
— uma declaração de ação — seguida por breve descrição e exemplo de caso. Há muitos
exemplos em todo o texto que contribuem para uma visão prática da teoria. Cada capítulo
também inclui um robusto "promotor de negócios" que vincula o hábito a um atributo ou resultado positivo do negócio. Por exemplo, o
primeiro hábito — assumir total propriedade projeto — inclui o promotor de negócios "responsabilidade pela propriedade".
Nos dois capítulos finais, os autores mostram as ligações entre os nove hábitos e áreas de conhecimento do Um Guia do
Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®) e fornecem um resumo com conclusões.
Rápido, prático e perspicaz, este texto fácil de usar é uma leitura proveitosa para qualquer pessoa na área do projeto.
Project Management Institute, 2017, ISBN: 9781628251791, encadernação em espiral, 65 páginas, USD 10,35 para associados;
preço de catálogo: USD 12,95

Nicholas Clarke, Alessia D’Amato,
Malcolm Higgs, Ramesh Vahidi

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

Irene Didinsky, MBA, PMP

The Practitioner’s Guide
to Program Management

Neste relatório de pesquisa inovador,
os autores exploram como aqueles que
atuam como líderes de projetos podem
exercer seus papéis de forma a responder à necessidade cada
vez maior da tomada de decisão ética. Examinam os fatores
que capacitam e limitam a liderança responsável, observando
os problemas enfrentados pelos gerentes de projeto à medida
que interagem com os membros da equipe e outras partes
interessadas. O texto também fornece novos insights sobre
como os gerentes de projeto veem as implicações morais dos
conflitos que ocorrem à medida que conduzem seu trabalho,
tornando-o uma adição valiosa do kit de ferramentas de
gerenciamento de projetos e uma nova visão valiosa para
acadêmicos e profissionais.

Este guia passo a passo oferece
uma abordagem padronizada
para o gerenciamento de
programas, fechando lacunas de
conhecimento 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 importância do alinhamento da estratégia
organizacional ao longo do ciclo de vida do programa, como
um programa realiza benefícios e como gerenciar prioridades
conflitantes de partes interessadas. Também inclui uma
visão geral histórica do campo e um glossário abrangente de
termos.

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

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

Pramod Regonayak, PMP
Localização: Auckland, Nova Zelândia
Título: Engagement and execution practice lead
Organização: Banco da Nova Zelândia
Setor: Serviços financeiros

O que o atraiu para o
gerenciamento de projetos?
O poder de ser capaz de
entregar com sucesso valor e
resultados positivos.
Como você usa o
gerenciamento de projetos
na vida cotidiana?
Minha esposa e eu
construímos nossa própria
casa. O processo exigiu um
grande financiamento,
muito planejamento,
execução e perseverança.
Qual é o maior
desafio que você
enfrenta no seu
projeto atual?
Obter sincronia com
ampla gama de partes
interessadas. Um alto nível
de envolvimento é preciso durante
toda a jornada para gerar valor,
especialmente nos estágios finais.

O que é mais gratificante no
seu trabalho?
As pessoas e as equipes. A cultura
de uma equipe e aquela ao seu
redor acabarão por gerar o sucesso
ou o fracasso do seu projeto.
Qual é um projeto famoso
em que você gostaria de ter
trabalhado?
Óculos Google. Foi a
combinação perfeita — ou
imperfeita — de inovação,
complexidade, transferência
cultural e valor.

A cultura de uma
equipe e aquela ao
seu redor acabarão
por gerar o sucesso
ou o fracasso do seu
projeto.
Se pudesse dar uma
credencial PMI honorária a
alguém, a quem seria?
Frank Zappa. Ele era um
líder consumado e às vezes
controverso que permitia
que sua banda improvisasse
constantemente, mas sempre
dentro de sua visão.

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

FOTO DE: CAROLYN HASLETT

Qual é o melhor conselho
sobre gerenciamento
de projetos que você já
recebeu?
Planeje para que tudo saia
errado: você não vai se
decepcionar.

