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Uma ponte recém-construída em Da Nang, 
no Vietnã, viralizou por seu elemento mais 
visualmente impressionante: duas mãos 
gigantes que parecem emergir da montanha 
que a envolve. As imensas mãos na Cau 
Vang (Ponte Dourada) sustentam uma 
passarela dourada a 1.000 metros acima do 
nível do mar. Embora as mãos pareçam estar 
esculpidas em pedra envelhecida, na verdade 
são feitas de malha de aço e fibra de vidro.

A parte atraente da infraestrutura foi 
concebida para resolver um problema de 
logística no Ba Na Hills Resort, uma atração 
turística em rápido crescimento. Antes da 
ponte, diferenças de altura consideráveis   no 
resort de montanha tornaram a passagem da 
estação do teleférico para o jardim do resort 
uma tarefa complexa. No entanto, construir 

uma passarela não era viável, pois as partes 
interessadas   queriam que ela se integrasse 
perfeitamente ao local sem danificar a área 
do penhasco.

Para atender a essas restrições, a equipe 
do projeto concordou em construir uma 
ponte e decidiu se concentrar na redução 
da quantidade de estruturas de suporte 
necessárias. Usando software paramétrico 
e técnicas de fabricação especializadas, 
a equipe projetou e construiu colunas de 
ramificação que reduziram o número de 
colunas necessárias. A pintura das colunas 
as camuflaram em meio à floresta e o 
penhasco, e então as duas mãos gigantes 
foram adicionadas. A estrutura resultante 
combina estética e função, e tornou-se uma 
atração turística por si só.

Uma mãozinha
PROJETO 

Cau Vang (Ponte 
Dourada)

ORÇAMENTO 
Parte de um projeto 

de USD 2 bilhões para 
promover o turismo

CONCLUÍDO 
Junho de 2018

LOCALIZAÇÃO 
Ba Na Hills, Da Nang, 

Vietnã

INSPIRAÇÃO  
DE BAIXO 

As mãos são destinadas a 
evocar a imagem de um 
deus retirando uma tira 

de ouro da terra.

“Criamos uma 
passagem no céu, em 

meio às terras brumosas 
e de conto de fadas da 

montanha Ba Na”. 
— Vu Viet Anh, TA Landscape Architecture, à Reuters
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se sentir confortáveis”, disse Jen Oleniczak Brown, 
fundadora da Fearless, um espaço exclusivo para 
mulheres em Winston-Salem, Carolina do Norte, 
EUA, à Yes! Weekly.

Os espaços exclusivos para mulheres também 
estão extrapolando o horário do expediente. Hotéis 
como a cadeia First Cabin, em Tóquio, Japão, estão 
adotando comodidades específicas e andares dedi-
cados a hóspedes do sexo feminino.

No entanto, o que separa os projetos de sucesso 
daqueles que são considerados condescendentes 
ou exagerados é uma compreensão ativa do geren-
ciamento de requisitos e do engajamento com os 
usuários finais. “Os gerentes de projeto devem 
colaborar e estar abertos a críticas e questiona-
mentos das pessoas que serão mais afetadas por 
suas decisões”, disse Gabriel A. Maher, um designer 
que trabalha na Holanda. “Essa abertura será incri-
velmente benéfica para o resultado”.

No Dia Internacional da Mulher, em março, 

Uma sala só para ela
O papel de parede no The Wing, em Washington, 
D.C., EUA, é a primeira indicação de que este não 
é um espaço típico para encontrar pessoas. Ilus-
trações de Frances Perkins, Nellie Tayloe Ross e 
outras mulheres proeminentes o adornam e, como 
todo elemento de design no espaço de 929 metros 
quadrados, o papel de parede foi escolhido com as 
mulheres em mente.

O The Wing é apenas um dos muitos espaços 
exclusivamente femininos que surgem ao redor do 
mundo. Eles incluem o AllBright, que abriu um 
clube exclusivo em Londres, Inglaterra, em março, 
como parte de um projeto de GBP 9 milhões 
para construir uma academia digital e espaços de 
networking ao redor do mundo, e o The Riveter, 
em Seattle, Washington, EUA, que, no mesmo mês, 
anunciou que havia levantado USD 4,8 milhões 
para abrir espaços de trabalho colaborativo em 
várias cidades dos EUA. “Percebi que não havia um 
espaço em que as mulheres pudessem frequentar e 

O AllBright é o primeiro clube privado só 
de mulheres em Londres.

“Os gerentes 
de projeto 

devem 
colaborar com 

(...) pessoas 
que serão mais 

afetadas por 
suas decisões”. 
— Gabriel A. Maher, Amsterdã, 

Holanda
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Erinn Farrell completou um projeto de cinco meses 
e USD 350.000 para abrir o The Coven, em Minne-
apolis, Minnesota, EUA. Antes de projetar e cons-
truir o espaço f ísico, a equipe organizou eventos 
que eles chamavam de “horário da magia”, que con-
vidava mulheres e pessoas que se autoidentificavam 
como não-binárias para reuniões de jantar. “Obser-
vamos como elas interagiam no espaço e pudemos 
prototipar várias ideias”, disse ela.

A equipe incorporou esse feedback das partes 
interessadas no plano final do projeto. Por exem-
plo, quando a equipe compartilhou conceitos 
iniciais, muitas pessoas disseram que não usariam 
muito o layout tradicional do escritório. Então, 
Erinn Farrell e seus cofundadores optaram por um 
layout aberto, juntamente com salas multiuso que 
podiam ser usadas para atividades como medita-
ção, acupuntura e massagens.

Como parte do projeto, a equipe criou um grupo 
privado no Facebook para que a comunidade com-
partilhasse ideias e comentários contínuos, mesmo 
depois que o espaço f ísico estivesse completo. Essa 
contribuição contínua levou a equipe a mudar uma 
sala inicialmente nomeada como “sala da mãe” 
para cuidado de bebês, para uma “sala para pais e 
oração”, mais inclusiva e versátil. “Nós tínhamos de 
estar dispostas a errar e ouvir”, disse Erinn.

Escopo, cronograma e orçamento são todos 
marcadores de sucesso, mas esses projetos não 
significam muito se a comunidade não for con-
vencida, disse Erinn. Para esse fim, as pesquisas 
regulares com membros ajudam a equipe a garantir 
que o projeto esteja atingindo os benef ícios pre-
tendidos. Quando os fundadores aprenderam que 
marcar o The Coven como “somente para mulhe-
res” excluía pessoas que não se identificavam com 
uma visão binária de gênero, elas modificaram a 
sinalização do espaço e o branding digital. “Sem 
querer foi prejudicial para as pessoas com quem 
nos preocupamos, e eles nos informaram”, disse 
Erinn. “Definitivamente houve lições dif íceis lá”.  
— Ambreen Ali

Além do binário
O gênero se infiltra em todos os cantos do nosso 
ambiente, desde as prateleiras de roupas a banheiros, 
bancadas e cadeiras de mesa. “A maioria dos espaços é 
inerentemente marcado por gêneros 
e gira em torno de experiências 
normativas de gênero”, disse Gabriel 
A. Maher, designer, Amsterdã, 
Holanda. “O design reproduz e 
reforça categorias de identidade”. 
Tomemos, por exemplo, os conjuntos 
de dados de Henry Dreyfuss sobre 
ergonomia, baseados em corpos de 
militares masculinos e usados   há 
décadas para projetar produtos.

Porém, as normas culturais estão 
mudando além das noções binárias 
de gênero. Em novembro passado, 
a varejista Topshop, do Reino 
Unido, anunciou provadores com 
neutralidade de gênero. Gigante do 
varejo dos EUA, a Target lançou uma 
linha de roupas neutras em termos 
de gênero para crianças e eliminou 
a habitual sinalização de “meninos” 
e “meninas” para muitos de seus 
produtos. E, de acordo com o Yelp 
(que anuncia se uma empresa tem 
um banheiro neutro em termos de 
gênero), mais de 160.000 empresas 
nos Estados Unidos tinham banheiros 
neutros em 2017.

Para ser mais inclusivo, os gerentes de projeto devem 
estar cientes de seus próprios preconceitos, que podem 
afetar como um projeto é planejado e executado, disse 
Gabriel. Isso ajuda a garantir que o resultado entre em 
ressonância com o público-alvo e tenha um alcance 
mais amplo. “Como designers, precisamos estar sempre 
vigilantes para refletir sobre nossas próprias posições e 
privilégios: é um desafio importante”.

Mais de 

160.000 
empresas nos 
EUA tinham

banheiros neutros 
em gênero em 

2017.
Fonte: Yelp

B A N H E I R O
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Macallan Distillery, em Easter Elchies, 
Craigellachie, Escócia

A Macallan Distillery está acostumada com 
expansões: a produtora de uísque começou 
como um galpão de madeira em 1824 e desde 
então mudou várias vezes para espaços maiores e 
acrescentou novas instalações para acompanhar 
a demanda. Para o mais recente projeto de 
expansão, concluído em maio, após 3,5 anos e com 
um orçamento de GBP 140 milhões, os líderes da 
destilaria sabiam que a substituição dos pequenos 
alambiques por modelos maiores poderia 
comprometer o sabor do uísque. Então, a única 
opção era construir uma destilaria com uma área 
maior. No entanto, o local escolhido do projeto 
estava em uma área designada por seu valor de 
paisagem, o que significa que o plano do projeto 
não deveria atrapalhar as vistas ao redor.

Para manter a visão desobstruída e ao mesmo 

tempo construir o espaço interno necessário, a 
equipe do projeto foi para o subsolo: eles enterraram 
parte da destilaria em um declive e então criaram um 
telhado de madeira ondulante que imitava as colinas 
escocesas, e complementado com grama e flores 
silvestres. As 380.000 peças de madeira interligadas 
do telhado se encaixam tão precisamente que não 
foi preciso usar cola, pregos nem outros adesivos 
para mantê-las unidas. O projeto finalizado oferece 
vistas desobstruídas da Easter Elchies House nas 
proximidades (construída em 1700), bem como 
satisfaz todos os requisitos de produção que a equipe 
do projeto esperava. “A visão sempre foi ambiciosa”, 
disse Graham Stirk, da Rogers Stirk Harbour + 
Partners, líder do projeto, à Dezeen. “Mas isso nos 
permitiu desafiar nosso próprio pensamento para 
criar algo tão dramático e inspirador”.

Saúde!

theEdge
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Sombra da lua
Quanto tempo os benefícios completos 
de um projeto de sonda espacial levam 
para serem percebidos? Uma década, no 
caso de uma equipe de pesquisa baseada 
na Universidade do Havaí, em Manoa. A 
equipe aplicou uma nova análise aos dados 
coletados pelo Moon Mineralogy Mapper da 
NASA (M3), lançado como parte da primeira 
sonda lunar da Índia, Chandrayaan 1, em 
2008. Os resultados: evidência definitiva de 
gelo exposto na superfície de regiões polares 
sombreadas da lua.

Esta é a primeira vez que evidências 
diretas de água na lua foram confirmadas, de 
acordo com os Proceedings of the National 
Academy of Sciences, e esta descoberta 
poderia ter implicações enormes em futuros 
projetos de exploração da lua.

Antes, o estabelecimento de evidências 
sólidas sobre o gelo lunar era dificultado 
pelas limitações da coleta de dados nas 
crateras dos sombrios polos da lua. Na 
verdade, o conjunto 
de dados do M3 era 
de uma qualidade tão 
ruim que muitos outros 
pesquisadores o haviam 
descartado por ser 
inutilizável.

Mas isso não deteve 
o cientista planetário 
Shuai Li, cuja equipe 
enfrentou o desafio 
ao usar pacientemente traços de luz solar 
que ricocheteavam nas paredes da cratera. 
Eles foram capazes de localizar áreas onde 
comprimentos de onda específicos de luz 
foram absorvidos, indicando a presença de 
água. Então, a equipe desenvolveu vários 
testes estatísticos independentes para 
demonstrar que as indicações dos dados de 
gelo de água do M3 eram evidências sólidas, e 
não apenas uma ocorrência fortuita. “Esta foi 
uma descoberta realmente surpreendente”, 
disse o Dr. Li. “Fiquei surpreso quando olhei 
mais de perto e encontrei características 
espectrais significativas nas medições”.

Um composto 
de três cores de 
radiação do sol 
mostra a água 
detectada em 
latitudes altas 
da lua.

IM
AG

EM
 C

O
RT

ES
IA

 D
A 

N
AS

A

“Esta foi uma 
descoberta 
realmente 
surpreendente”.
— Shuai Li, Universidade do 
Havaí, Manoa, Havaí, EUA, ao 
jornal The New York Times
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fazem pedidos que fazem o pedido pelo aplicativo da 
Dunkin’ podem passar direto pelo quiosque do drive-
thru e ir diretamente para a fila de entrega dos pedidos.
O tempo é tudo
No ano passado, a Chipotle anunciou planos para 
melhorar sua experiência de coleta através de 
um serviço de pedidos digitais que informa aos 
clientes quando seus pratos estão prontos em um 
drive-thru Chipotle. Cinco locais em todo os EUA 
adotaram agora as faixas de drive-thru, e mais 
estão por vir. “Queríamos tornar mais simples, 
mais rápido e mais fácil para nossos clientes 
fazerem pedidos no Chipotle”, disse Nicole West, 
vice-presidente de estratégia e produto digital da 
Chipotle, Newport Beach, Califórnia, EUA.

Primeiro no restaurante piloto em Ohio e, 
em seguida, em três outras unidades, a equipe 
do projeto continuou a replicar o serviço. Por 
exemplo, testou o impacto de diferentes tipos 
de sinais. Inicialmente, eles testaram um sinal 
estático sobre o serviço de coleta. Quando os 
comentários dos clientes eram compostos, um 
sinal digital dinâmico informava aos clientes onde 
buscar seus pedidos e quando estariam prontos. 
“Estamos fazendo a iteração da forma como nos 
comunicamos com o cliente por meio desses 
esforços de teste e aprendizado”, disse Nicole.

No entanto, os projetos-piloto estão produzindo 
insights mais profundos do que apenas a 
sinalização. A Chipotle também aprendeu que os 
clientes pedem fisicamente em horários diferentes 
do que fazem digitalmente. Os pedidos nas lojas 
são mais comuns no almoço e no jantar, enquanto 
os pedidos digitais acontecem tarde da noite e nos 
finais de semana. Por isso, os seus restaurantes 
devem ter uma equipe que acompanhe os horários.

Da mesma forma, a Taco Bell se beneficiou de 
testar sua nova tecnologia drive-thru com uma 
iniciativa piloto. A empresa notou pela primeira 
vez nas redes sociais seus clientes falando sobre 
a tendência de pedir aos motoristas do Lyft que 

Em muitos restaurantes de fast-food, pedidos e 
entregas pelo drive-thru agora superam os salões 
de refeições. No Jack in the Box, mais de 70% das 
vendas se originam no banco da frente dos carros 
e, em agosto, a empresa anunciou um programa 
de USD 30 milhões para remodelar e melhorar os 
tempos de espera atuais, que chegam a um minuto. 
Não é coincidência que a cadeia de restaurantes que 
mais cresce nos Estados Unidos, a Raising Cane's, 
também tenha os tempos mais rápidos de drive-
thru.

Para manter o ritmo com os comportamentos 
inconstantes dos restaurantes, um grupo de 
operadores está lançando projetos para repensar 
o tradicional drive-thru. Algumas cadeias, como a 
Dunkin 'Donuts e a Starbucks, estão construindo 
novos restaurantes sem salas de jantar. Em Ontário, 
Canadá, a Raising Cane's construiu duas pistas 
drive-thru com capacidade para 30 a 40 carros. 
No início deste ano, a Friendly's completou 
um programa para reformar sete restaurantes 
estabelecidos, cada um com um orçamento de 
USD 150.000 a USD 300.000, com um novo serviço 
drive-thru, que agora responde por 22 a 24 por 
cento do consumo total de cada site.

Projetar o espaço f ísico do drive-thru pode ser 
uma interação complexa de maximizar a eficiência e 
o fluxo de tráfego, criando uma marca coesa e uma 
experiência confortável e perfeita para o cliente, 
mesmo para aqueles que decidem estacionar e comer 
no interior. No entanto, a tendência modernizadora 
vai além do retrabalho do espaço f ísico. A tecnologia 
está desempenhando um papel fundamental 
nos projetos de drive-thru de próxima geração. 
Aplicativos móveis e outras tecnologias mudarão 
drasticamente a experiência de drive-thru no futuro 
próximo, de acordo com o estudo de desempenho 
de drive-thru da QSR. O Habit Burger Grill, por 
exemplo, implementou dispositivos portáteis que 
permitem que os membros da equipe fiquem à frente 
do quadro de pedidos de drive-thru e façam pedidos 
com mais rapidez.

“Acreditamos que o drive-thru pode ser levado a 
um novo nível”, disse Nigel Travis, CEO da Dunkin‘ 
Brands, controladora da Dunkin’ Donuts, a investidores, 
em janeiro. Em um restaurante da Dunkin’ Donuts, 
inaugurado em junho, os clientes de fidelidade que 

Dirigindo através 
da mudança

A parceria da Lyft com 
a Taco Bell oferecia a 

opção “Taco Mode” ao 
solicitar uma carona.

theEdge
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estratégico, de acordo com Craig Davis, diretor de 
gerenciamento de programas da Chipotle, Denver, 
Colorado, EUA.

Com a chegada do novo CEO Brian Niccol, 
no segundo trimestre de 2018, a cadeia de fast-
casual tem se concentrado cada vez mais no 
desenvolvimento de práticas de gerenciamento de 
projetos, juntamente com a supervisão executiva, 
disse Craig. Nas reuniões semanais, a equipe 
executiva revisa os casos de negócios dos projetos 
propostos. Com base em três critérios principais, 
como o projeto impactará os clientes, como 
isso afetará as operações e como isso impactará 
financeiramente os negócios: a equipe de liderança 
decide se vai ou não dar luz verde a cada ponto de 
passagem de estágio no projeto.

“As práticas de gerenciamento de projetos, 
juntamente com um alto grau de visibilidade 
de nossa equipe de liderança, nos permitem ter 
certeza de que estamos trabalhando nos projetos 
certos”, disse Craig.

O projeto da janela de coleta tem sido um teste 
inicial para afirmar o valor de estender as práticas 
tradicionais de gerenciamento de projetos por 
meio de um processo de estágio bem gerenciado, 
disse Craig. “Os princípios do gerenciamento 
tradicional de projetos são apostas na mesa: 
juntamente com um processo bem conduzido e 
um envolvimento ativo da equipe de liderança, 
trazem agilidade e foco corretos para garantir 
que estamos entregando esforços que realmente 
movam a agulha ”, disse ele. E isso é de grande 
valor para o negócio. Na Chipotle, os pedidos 
digitais responderam por 8,8% do total de vendas 
no início de 2018: 40% a mais que no ano anterior. 
— Novid Parsi

“[O 
gerenciamento 

de projetos] 
traz agilidade e 
o foco correto 
para garantir 
que estamos 
entregando 

esforços que 
realmente 
movam a 
agulha”. 

— Craig Davis, Chipotle, 
Denver, Colorado, EUA

fizessem paradas nos drive-thrus da Taco Bell. 
A organização identificou a oportunidade e fez 
uma parceria com a Lyft em um projeto piloto em 
2017. Por alguns fins de semana, os passageiros 
da Lyft em uma localização geográfica-alvo no sul 
da Califórnia viram a opção “Taco Mode” em seu 
aplicativo Lyft: era como selecionar uma opção 
de sedã ou SUV. Quando os pilotos escolhiam o 
Taco Mode, o motorista Lyft parava no Taco Bell a 
caminho do seu destino final.

Durante a fase de planejamento de oito meses, 
além de realizar chamadas semanais às partes 
interessadas, os membros das equipes da Taco 
Bell e da Lyft visitavam a sede uma da outra, 
familiarizando-se com as culturas mútuas. “Isso 
forneceu clareza às expectativas dos dois lados 
e nos ajudou a trabalhar em prol de uma meta 
coletiva”, disse Matt Prince, gerente sênior de 
experiência da marca na Taco Bell.

Embora envolvesse apenas um local, o projeto 
piloto da Taco Bell atraiu uma enorme quantidade 
de atenção online. Alguns motoristas da Lyft 
que não participaram do piloto reclamaram 
publicamente que não queriam o cheiro de 
comida em seus carros. Eles ouviram uma 
mensagem pública, mas não interna: o serviço era 
completamente opcional para os motoristas. Como 
a Taco Bell e a Lyft desejam expandir o serviço, foi 
uma lição que valeu a pena aprender. “Provou que 
você pode testar uma coisa em um restaurante, 
mas tem implicações maiores”, disse Matt.

Dirigindo lado a lado
O esforço para criar uma experiência de drive-thru 
com tecnologia avançada na Chipotle foi guiado 
pela crescente ênfase da empresa no alinhamento 
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em 3D e a automação de foguetes são inevitáveis”.
Em junho de 2017, a Relativity Space concluiu 

com sucesso um projeto piloto de impressão em 
3D e, em seguida, testou um motor de foguete em 
uma instalação administrada pela NASA, a agência 
espacial dos EUA, no estado norte-americano do 
Mississippi. A equipe está agora trabalhando em 
um projeto de USD 10 milhões para imprimir um 
foguete que terá 27 metros de altura, dois metros 
de largura e capacidade para transportar cerca de 
uma tonelada métrica para a órbita. O projeto está 
programado para ser concluído em meados de 
2020, com data de lançamento prevista para 2021.

E a Relativity Space não é um caso isolado de buscas 
por novas maneiras de usar a impressão em 3D em 
projetos aeroespaciais. “As empresas aeroespaciais 
têm usado a manufatura aditiva há muitos anos para 
criar protótipos, mas nos últimos três a cinco anos 
também se tornou muito promissora para ferramental 
especializado e manufatura direta de peças”, disse Joerg 
Bromberger, doutor e gerente sênior da linha global 
de serviços de manufatura e cadeia de suprimentos, 
McKinsey & Co., Berlim, Alemanha.

A manufatura aditiva permite que as equipes 
de projeto imprimam peças que reduzem o 
lead time típico dos métodos convencionais 
de fabricação, disse Terry Wohlers, diretor da 
Wohlers Associates, uma empresa de consultoria 
em manufatura aditiva em Fort Collins, Colorado, 
EUA. Ele estima que, ao usinar peças, até 90% dos 
materiais se tornam sucata.

E como várias partes podem ser consolidadas em 
um único componente impresso (como no caso do 
foguete Relativity Space), as equipes podem obter 
economias significativas, disse Terry. “Isso significa 
uma redução significativa no número de peças, 
inventário, montagem e certificação de papelada”. 
O projeto de manufatura aditiva também pode 
produzir formas com aparência mais orgânica, com 
melhores relações entre resistência e peso. Isso 
pode reduzir a quantidade de material necessária 
sem comprometer a durabilidade. “Essas estruturas 
elaboradas podem ter uma fração do peso das peças 
convencionais, mas ser igualmente fortes”, disse ele.

Impressão 
em 3D nas 
estrelas

O ônibus espacial dos EUA tinha mais de 
2,5 milhões de peças: uma incrível proeza 
de engenharia, mas também um número 
impressionante de peças que poderiam quebrar. 
Recentemente, as empresas aeroespaciais vêm 
adotando a impressão em 3D para ajudar a 
mitigar esses riscos, já que uma única parte de 
metal moldada em uma peça concluída é menos 
vulnerável do que várias peças montadas juntas. 
“Queremos chegar a 1.000 peças móveis, menos do 
que um carro”, Tim Timis, cofundador e CEO da 
Relativity Space, disse à Businessweek. “A impressão 

Um técnico da Norsk 
Titanium monitora a interface 
Rexroth Bosch da máquina 
MERKE IV. Abaixo, uma peça 
de titânio de aeroestrutura 
comercial concluída.
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Cúpulas gigantes e assentos sanitários
Os benef ícios potenciais da manufatura aditiva 
estão atraindo uma multidão. Em julho, a 
Lockheed Martin realizou um projeto para 
imprimir em 3D uma gigantesca cúpula de titânio 
para tanques de combustível, tornando-a a maior 
peça impressa em 3D a ser usada em um programa 

de satélite. Usando a 
manufatura aditiva, a 
equipe do projeto reduziu o 
cronograma dos dois anos 
típicos para apenas três 
meses, e produziu menos 
resíduos, o que também 
melhorou o custo do 
material.

A Boeing obteve 
economias semelhantes 
em seus primeiros projetos 
de manufatura aditiva. A 
empresa anunciou em 2017 
que começaria a usar peças 
de titânio impressas em 3D, 
desenvolvidas em conjunto 
com a Norsk Titanium, no 
avião a jato 787 Dreamliner. 

O titânio é mais forte e leve que o alumínio, mas 
sete vezes mais caro. Como a impressão em 3D 
envolve muito menos desperdício, o projeto pode 
trocar o material mais caro, cortando até USD 3 
milhões do custo de cada avião. A Norsk Titanium 
anunciou que estas peças serão o primeiro titânio 
estrutural impresso em 3D a ser aprovado pela 
Autoridade Federal de Aviação dos EUA.

Em menor escala, a Força Aérea dos EUA 

anunciou um projeto para desenvolver uma tampa 
de assento de vaso sanitário impressa em 3D que 
custará apenas USD 300 por aeronave, em vez dos 
USD 10.000 padrão. As economias resultam do 
fato de que as impressoras podem criar peças a 
partir do zero que não estão mais em produção.

Redutores de velocidade à frente
“A indústria aeroespacial acredita que esta 
tecnologia será fundamental para muitas inovações 
futuras”, disse Joerg. Mas esse consenso não 
significa que não haja obstáculos pela frente.

O setor aeroespacial é altamente regulado, 
o que significa que o apetite ao risco pode ser 
compreensivelmente baixo. “Como acontece 
com muitas novas tecnologias, estamos tendo 
resistência em adotar a manufatura aditiva 
em um ritmo acelerado”, disse Joerg. “As 
empresas precisam desenvolver conhecimentos 
e capacidades muito especiais para aproveitar 
ao máximo a nova tecnologia, e a adoção da 
manufatura aditiva em seus sistemas de produção 
e cadeia de suprimentos é uma jornada plurianual”. 

Para aliviar o risco, muitas empresas 
aeroespaciais não estão revisando completamente 
seus portfólios, mas sim adicionando projetos 
menores com fornecedores especializados para 
ajudar a pilotar e dimensionar a nova produção. 
“É uma boa maneira para empresas maiores 
conduzirem seus primeiros projetos sem fazer 
grandes investimentos em equipamentos”, disse 
ele. “Isso limita o risco no início e oferece a eles 
a oportunidade de construir gradualmente a 
capacidade de produção interna para projetos 
futuros, se necessário”. — Sarah Fister Gale

“A indústria 
aeroespacial 
acredita que 

[a manufatura 
aditiva] será 
fundamental 
para muitas 

inovações 
futuras”.

— Joerg Bromberger, McKinsey 
& Co., Berlim, Alemanha

A Força Aérea dos 
EUA anunciou 

um projeto para 
desenvolver uma 
tampa de assento 
de vaso sanitário 
impressa em 3D 

que custará apenas 

USD 300 
por aeronave, em 
vez do padrão de 

USD 10.000.
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Zero da DeepMind. Ele tem uma rede neural 3D, 
com cada espaço na grade caracterizado por sua 
densidade, enquanto tubos e aço atuam como “peças 
de jogo”. Uma equipe de projeto é capaz de testar 
sequências diferentes praticamente até encontrar o 

movimento correto, ou sequência, 
que maximize a produtividade do 
projeto.

“Se você pensar em alguns desses 
megaprojetos que se estendem por 
décadas e custam bilhões de dólares 
[dos EUA] (...) não há uma maneira 
determinista de ordenar a sequência 
da construção”, disse Justin. “E se 
você pegar duas pessoas construindo 
uma fábrica similar com os mesmos 
trabalhadores, descobrimos que 
obteríamos resultados muito diferentes. 
Essa variabilidade acrescenta muito 
risco, e esse risco adiciona muito custo. 
[Nós pensamos:] Vamos comparar 
como os seres humanos sequenciam a 

construção em comparação com as máquinas”.
Com o modelo BDAC, concluído em setembro, 

a equipe pode aproveitar as lições aprendidas 
em projetos anteriores e também explorar 
novas abordagens de sequenciamento ainda não 
experimentadas. — Amelia Garza

Sequenciamento simplificado
Fale sobre um banco de dados de lições aprendidas. 
A gigante de construção e engenharia americana 
Bechtel está no mercado há 120 anos, com cerca 
de 25.000 projetos de construção, muitos deles 
megaprojetos. No entanto, toda essa história 
profunda não estava sendo 
muito decisiva para os ganhos de 
produtividade, que em todo o setor 
se manteve estável recentemente, 
com ganhos baixos de um dígito, 
segundo Justin Leto, PMP, arquiteto 
e engenheiro sênior de big data da 
Bechtel.

A organização queria impulsionar 
as taxas de produtividade, mas 
percebeu que não poderia chegar 
lá com inovação incremental. 
“Precisávamos de algo que fosse mais 
perturbador”, disse ele à iTnews.

Então a empresa criou o Centro 
de Excelência de Big Data e Análises 
(BDAC) em parceria com a 
empresa de ciência de dados Miner e Kasch. Parte do 
objetivo do centro era criar uma maneira de aplicar o 
aprendizado profundo e a IA à complicada tarefa de 
sequenciamento de megaprojetos de construção.

O modelo funciona muito como um jogo de 
estratégia, com um design similar ao AlphaGo 

[Nós pensamos:] 
Vamos comparar 

como os seres 
humanos 

sequenciam a 
construção em 

comparação com 
as máquinas”.
— Justin Leto, PMP, Bechtel,  

para iTnews

FO
TO

 D
E 

G
ET

TY
IM

AG
ES

theEdge

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/novembro_2018/TrackLink.action?pageName=14&exitLink=http%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG


   NOVEMBRO DE 2018  PM NETWORK     15

Construção de pontes
Quando uma equipe de projeto estudantil da Pennsylvania State University 
começou a construir uma ponte para pedestres em Machacamarca, Bolívia, 
percebeu rapidamente que a engenharia é apenas uma parte de um projeto 
de ponte de sucesso. A outra parte é a execução.

A equipe tinha seis meses para planejar a ponte de pedestres, que 
agora conecta uma cidade (anteriormente cortada por um rio durante a 
estação chuvosa) a escolas, mercados e hospitais próximos. E a paisagem 
irregular representou um quebra-cabeça de engenharia, que a equipe 
do projeto resolveu adaptando certas partes da estrutura até que as 
exigências de segurança fossem atendidas.

Mas a execução de um mês provou ser igualmente assustadora: 
o projeto remoto significava que os membros da equipe precisavam 
caminhar uma hora todas as manhãs para chegar ao local, e a elevada 
altitude (3.657 metros acima do nível do mar) significava a chegada mais 
rápido da exaustão. Os caminhões não conseguiam chegar ao local do 
projeto, então, os estudantes tiveram que transportar todos os materiais 
de construção à mão.

“Há dias em que o frio, a exaustão e a ânsia por uma boa pizza podem 
começar a parecer insuportáveis”, disse a gerente de projeto Stefany Baron 
à Penn State News, “mas tudo isso pode ser superado, lembrando uns 
aos outros que, no final das contas, ainda é uma experiência incrível e que 
estamos causando um impacto real na vida de algumas pessoas incríveis”.

A ponte para pedestres 
em Machacamarca, 

Bolívia. Acima, 
a equipe que a 

construiu.

FOTOS CEDIDAS PELA PSU ENGINEERING
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INDICADORES

Pronto para a disrupção
Na era digital, os profissionais do projeto precisam desenvolver novas habilidades. É por isso que as principais 
organizações estão focadas no desenvolvimento de talentos.

A NOVA ERA CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS

MAIOR PRIORIDADE
Proporção de organizações que estão desenvolvendo as seguintes habilidades por meio de treinamento: Inovadoras         Retardatárias

Conhecimento 
de segurança e 

privacidade

Habilidades 
em ciência 
de dados

Habilidades 
de liderança 
colaborativa

Mentalidade 
inovadora

Capacidade de 
tomar decisões 

baseadas em 
dados

Jurídico e 
regulatório 

conformidade 
conhecimento

Retardatárias
Os 8 por cento das organizações que se 

consideraram não eficazes no gerenciamento 
dos impactos da ruptura

Inovadores
Os 34 por cento das organizações com melhor 
classificação de eficácia no gerenciamento do 

impacto da tecnologia disruptiva 

As seis principais habilidades da era digital necessárias para a entrega 
do projeto, de acordo com profissionais de recursos humanos: 

Ciência 
de dados 

(gerenciamento 
de dados, análise 

e big data)

Mentalidade 
inovadora 

Conhecimento 
de segurança e 

privacidade 

Conhecimento 
de conformidade 

legal e 
regulamentar

Capacidade de 
tomar decisões 

baseadas em 
dados

Liderança 
colaborativa

43%
41%

39% 39%
35% 35%

0%

16%
18%

3%

16%

26%
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Fonte: The Project Manager of the Future: Developing Digital-Age Project Management Skills to Thrive in Disruptive Times, PMI, 2018. Metodologia: 
469 profissionais de recursos humanos e 523 líderes de projetos foram entrevistados. 

O CAMINHO FORMAL À FRENTE

BOAS VIBRAÇÕES DIFERENÇA DE ENTREGA

As organizações mais inovadoras também estão investindo em treinamento formal para líderes de projetos. Inovadoras         Retardatárias

Inovadoras         Retardatárias

As principais organizações desenvolvem e nutrem uma 
cultura que abrange tecnologias disruptivas.

A necessidade de habilidades mais fortes pode ser uniforme, mas isso não 
significa que a execução do projeto seja. As principais abordagens de entrega 
citadas pelos líderes do projeto para gerenciar tecnologias disruptivas:

Atualmente usando Sendo considerado

Oferecer treinamento 
interno para desenvolver 

as habilidades 
necessárias para 

gerenciar o impacto das 
tecnologias disruptivas

Apoiam a busca 
individual de 
certificações 

para desenvolver 
competências no 
ambiente digital

Fornecem  
treinamento 
entre pares 

interno

Fornecem cursos on-line 
completos, conduzidos por 

instrutores, especificamente 
para trabalhar em um 

ambiente digital

Não oferecem 
treinamento 
para gerentes 

de projeto para 
trabalhar em um 
ambiente digital

83% 8% 77% 13% 73% 8% 43% 8% 1% 29%

Criam uma cultura que valorize a mudança 
tecnológica em direção a um ambiente digital   

        80%  

  1%

Mantêm os gerentes de projeto bem informados sobre 
os objetivos estratégicos para adotar a tecnologia 
disruptiva e alinhar projetos com o mesmo

      78%  

   3%

Incentivar os gerentes de projeto a participar de 
decisões estratégicas sobre tecnologias disruptivas

      77%

           11%

Esperam que os gerentes de projeto tenham a capacidade 
de adaptar sua abordagem de gerenciamento a 
mudanças de tecnologia novas e disruptivas

                71%

    3%

Criam uma cultura que considera tecnologias disruptivas 
uma oportunidade para evoluir as melhores práticas

                71%

    3%

Lean 
Agile

Cascata

Kanban

Design 
thinking

Ágil disci-
plinado

Scrum

DevOps

47% 22%

25% 20%

45% 7%

22% 11%

46% 17%

19% 22%

39% 13%
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O que levou os líderes da empresa a se 
concentrarem no alinhamento estratégico?
Antes, todas as divisões da Oceaneering 
desenvolviam seus próprios projetos estratégicos 
sem nenhuma orientação real. Quatro anos atrás, 
nosso CEO, Roderick Larson, que era diretor 
de operações na época, disse que deveríamos 
apresentar alguns objetivos estratégicos e 
depois transferi-los para todas as unidades de 
negócio. Outros líderes seniores concordaram 
que precisamos implementar uma estratégia em 
cascata em toda a organização, e decidimos sobre 
quatro objetivos estratégicos: talento, finanças, 
crescimento e excelência operacional.

Como você garante o alinhamento de seus 
projetos, agora?
Minha divisão tem cerca de 100 projetos 
estratégicos que recebem patrocínio e orientação 
de nível sênior. Todo mês, as pessoas que 

O ceaneering não estava conseguindo 
acompanhar o ritmo. O foco 
principal da organização é lançar 
projetos que forneçam produtos e 
serviços subaquáticos para o setor 

de petróleo e gás: de veículos operados remotamente 
a reparos de tubulações. Mas a maturidade do 
gerenciamento de projetos da Oceaneering não 
acompanhou o crescimento da empresa para quase 
10.000 funcionários e 60 localidades. Então, sua 
liderança começou a dar maior ênfase ao alinhamento 
estratégico há alguns anos.

Shaun Roedel, PMP, supervisiona a divisão que 
fabrica produtos submarinos para 11 unidades da 
Oceaneering localizadas em centros de petróleo 
e gás como Aberdeen, Escócia, e Luanda, Angola. 
Ele também lidera o novo centro de excelência 
de gerenciamento de projetos da Oceaneering, 
lançado no início deste ano e que apoia os 700 
profissionais do projeto da organização.

SHAUN 
ROEDEL, PMP 

TÍTULO: Vice-presidente de 
produtos manufaturados 
subaquáticos

ORGANIZAÇÃO: 
Oceaneering

LOCALIZAÇÃO: Houston,  
Texas, EUA

Mergulho profundo

Vo
ze

s

LARGANDO NA FRENTE
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Conversa 
rápida
Qual é a qualificação 
que todo gerente de 
projetos precisa ter?
Liderança. Os gerentes 
de projeto devem agir 
como os CEOs de seus 
projetos.

O que você gostaria de 
saber no começo de 
sua carreira?
Se você não prestar 
atenção a todas as 
partes interessadas, 
qualquer um deles pode 
inviabilizar seu projeto.

O que inspira você?
Excelência: a 
capacidade de dar 
o melhor de mim e 
compartilhar isso com 
os outros.

gerenciam esses projetos relatam seu progresso. E 
a cada trimestre eu faço um relatório à diretoria 
sobre os projetos e como eles estão apoiando 
objetivos estratégicos maiores.

Como é o seu processo de governança?
Criamos marcos de estágio específicos pelos quais 
os projetos devem passar: ser iniciados, entrar 
na fase de engenharia e passar para a fase de 
fabricação. Usamos uma abordagem tradicional em 
cascata para quase tudo que fazemos. O processo 
garante que identifiquemos e mitiguemos os riscos 
o mais cedo possível.

Existe um exemplo que mostra isso em ação?
Um ano atrás, concluímos um projeto para projetar e 
fabricar uma nova linha de produtos: uma tubulação 
de aço de 30 quilômetros que nossos clientes 
de petróleo e gás poderiam usar para bombear 
produtos químicos para poços. Em um dos primeiros 
marcos de estágio, nossa equipe de vendas tinha 
que mostrar que o mercado estava lá. Quando 
passamos pelo marco, a equipe de engenharia teve 
que determinar que poderia fabricar o produto. Os 
engenheiros descobriram que era necessário um 
novo equipamento que custava USD 1,5 milhão. Mas 
como os vendedores tinham encontrado clientes com 
probabilidade de comprar o produto e os engenheiros 
mostraram que poderiam fazê-lo, concordei em 
comprar o equipamento. Enquanto o projeto estava 
na fase de compras, ganhamos um grande contrato. 
Por isso, gerou mais lucro, o que reforçou nosso 
objetivo de crescimento.

Como você se comunicava com a diretoria 
sobre os riscos e benef ícios potenciais do 
projeto?
Quando falei com os diretores pela primeira vez, 
eles se mostraram céticos. A unidade nunca havia 
criado o produto antes e não tínhamos clientes que 
tivessem concordado em comprá-lo. Então eu não 
pedi aprovação do projeto. Em vez disso, dei a eles 
uma atualização a cada trimestre sobre o progresso 
de nossas vendas e equipes de engenharia. À 
medida que lhes mostrava mais progresso, eles 
ficavam mais animados. No momento em que 

procurei a aprovação formal do orçamento do 
projeto, já sabia de antemão que eles diriam sim.
Qual é o maior desafio que você enfrenta?
Eu gostaria que as pessoas, mesmo no nível mais 
baixo da organização, resolvessem problemas com 
as informações que possuam. Às vezes as pessoas 
não são corajosas o suficiente para tomar uma 
decisão dif ícil que elas podem tomar.

Como você as capacita a se tornarem  
tomadoras de decisão?
Quando meus gerentes gerais me procuram com 
um problema, pergunto-lhes como eles lidariam 
com isso. Quando eles explicam, eu costumo dizer 
que essa é a resposta certa: faça isso. Trata-se de 
deixá-los perceber que não preciso tomar todas 
as decisões dentro da organização. Eles me veem 
praticar isso, e então fazem o mesmo. Eles fazem o 
mesmo com seus subordinados diretos.

Como você determina o valor do gerenciamento 
de projetos para a sua organização?
O gerenciamento de projetos é a força vital da 
nossa empresa. Quase toda a nossa receita vem de 
projetos. Então nossos projetos têm que mostrar 
benef ícios financeiros. Um bom gerenciamento 
de projetos é o que garante que percebamos os 
benef ícios.

Como surgiu o centro de excelência em 
gerenciamento de projetos?
Depois de ouvir nosso CEO dizer várias vezes 
que precisávamos ser realmente bons em 
gerenciamento de projetos em toda a organização, 
fui até ele e me ofereci para estabelecer o centro 
de excelência. Lançamos o centro em janeiro e 
estamos implantando a organização em fases ao 
longo deste ano. O centro documenta e promove 
as melhores práticas e procedimentos, além de 
treinar e desenvolver gerentes de projeto. Todas as 
unidades de negócios estão trabalhando juntas de 
maneira combinada em termos de gerenciamento 
de projetos, e o compartilhamento de conhecimento 
entre as unidades aumentou significativamente. 
Se o gerenciamento de projetos é a força vital da 
empresa, vamos tratá-lo dessa maneira. PM

Se o gerenciamento de 
projetos é a força vital da 
empresa, vamos tratá-lo 

dessa maneira.
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Lista de 
chamada
Perguntamos à comunidade de gerenciamento de projetos: Que medidas 
você toma para identificar e priorizar todas as partes interessadas no 
início de um projeto? 

ANALISE O IMPACTO

 Eu gosto de começar criando uma lista 
de todas as áreas ou departamentos 
impactados, internos e externos. 

Depois, adiciono nomes de partes interessadas 
quando encontro vários líderes. Mesmo se eu achar 
que identifiquei todas, no final de cada conversa 
eu pergunto se ele ou ela teria alguém que me 
recomendaria para conversar. Para priorização, uso 
um aplicativo digital para anotações sobre cada parte 
interessada, como informações pessoais, pontos que 
me agradam ou desagradam e qualquer outra coisa, 
positiva e negativa, que possa ajudar a construir um 
forte envolvimento com elas”.

— Jason Orloske, PMP, chefe de gabinete, Dakota Medical 
Foundation, Fargo, Dakota do Norte, EUA

ESCOPO DO ESTUDO

 Se você não tiver recebido um 
depoimento detalhado sobre o projeto, 
leia o documento de escopo do projeto. É 

provável que liste explicitamente as partes interessadas 
ou ajude a deduzir quem serão as principais partes 
interessadas, como os tipos de usuários finais em um 
projeto de TI. Se outra pessoa escreveu o documento 
de escopo, converse com essa pessoa para garantir 
que você esteja alinhado em termos de quais partes 
interessadas são mais críticas. Como seres humanos, 
estamos propensos a fazer suposições por causa da 
eficiência, então, você precisa de uma mentalidade e 
processo intencionais para identificar com segurança 
as partes interessadas”.

— Chris Schleich, gerente de engenharia, Enterprise 
Automation, Irvine, Califórnia, EUA

PERGUNTAS ESTRUTURADAS

 Do meu ponto de vista, identificar todas 
as partes interessadas parece uma jornada 
de descoberta, seguir pistas como um 

detetive. Ao longo dos anos, acompanhei as perguntas 
que são mais úteis para revelar os vários aspectos de 

um projeto, incluindo as partes interessadas. Embora 
essas perguntas e o processo geral possam variar em 
todos os projetos, sempre procuro as pessoas nas áreas 
de capacitação da organização para garantir que tenha 
identificado todas as partes interessadas certas. Essas 
áreas podem variar, mas normalmente incluem compras 
(podem revelar fornecedores), jurídica (podem revelar 
entidades reguladoras ou de conformidade), auditoria, 
TI, marketing, governança e recursos humanos. O 
maior desafio que interrompe qualquer processo é a 
falta de tempo adequado. Mas, diante de urgência, você 
deve se lembrar sempre que a análise bem-sucedida 
das partes interessadas é crucial para estabelecer 
relacionamentos sólidos, confiança e aceitação”.

— Jan Schiller, PMP, sócio e diretor de projetos da Berkshire 
Consulting LLC, Milwaukee, Wisconsin, EUA

MONITOR DE MATRIZ

 Eu uso a arquitetura corporativa como um 
guia para identificar e criar um registro de 
partes interessadas. Eu crio uma matriz 

para classificar e priorizar a influência e o impacto de 
cada parte interessada no projeto. Influência é definida 
por quanto cada parte interessada pode modificar 
as decisões de qualquer outra parte envolvida no 

OPORTUNIDADE DE  
IDENTIFICAR

Que medidas você 
toma para identificar 

todas as partes 
interessadas no 

início de um projeto? 
Compartilhe as 

suas dicas no grupo 
do LinkedIn de 

gerenciamento de 
projetos, programas e 

portfólios do PMI.

Vozes  CAIXA DE FERRAMENTAS DE PROJETO
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Expansão do  
engajamento
À medida que a gama 
de partes interessadas   
no mundo dos negócios 
aumenta, as organizações 
(e as equipes de projeto) 
devem garantir um forte 
engajamento em todos os 
níveis.

Sua organização busca 
as perspectivas de 
partes interessadas mais 
amplas*?

        Sim

       Não

*Inclui funcionários, 
fornecedores, comunidade e 
investidores

Os três principais métodos 
usados   para buscar 
feedback das partes 
interessadas:

67,5% Reuniões presenciais 
estruturadas/regulares 

60,6% Pesquisas de 
funcionários

56,4% Pesquisas de 
satisfação do cliente

Fonte: Corporate Governance Report, Grant 
Thornton, 2018
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processo. Não importa o tipo de vetor utilizado: tento 
classificá-los nessas categorias:
■ Manter a satisfação: Preste atenção às 

necessidades delas, mas não as aborreça com 
comunicação constante.

■ Gerenciar de perto: Envolva as principais partes 
interessadas   em todo o processo de criação de 
uma solução.

■ Monitorar: Tenha sempre em mente por que eles 
podem mudar a classificação através do processo 
de criação de uma solução.

n Manter informadas: Compartilhe informações 
com as partes interessadas e registre as 
necessidades delas para reduzir a ansiedade”.

— Sergio Luis Conte, PhD, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP, 
supervisor sênior de gerenciamento de projetos e programas, 
serviços de comércio global de escritório de gerenciamento 
de projetos, PepsiCo, Buenos Aires, Argentina

MERGULHE NA DOCUMENTAÇÃO

 Sempre comece com documentação para 
identificar as principais partes interessadas. 
Para mim, as duas principais fontes são o 

business case e o plano de gerenciamento de benefícios. 
Mas o plano de gerenciamento de comunicações é uma 

60,1% 

35,6% fonte de conhecimento sobre as partes interessadas 
do projeto, porque indica uma hierarquia das partes 
interessadas que você pode usar para ajudar a priorizar 
o engajamento. Os registros de partes interessadas de 
projetos anteriores semelhantes e o repositório de lições 
aprendidas da organização definitivamente ajudam a 
identificar e priorizar as partes interessadas. Finalmente, 
considere o contexto social, técnico, econômico e 
político, e as consequências de um projeto para ajudar a 
revelar quaisquer partes interessadas que você possa ter 
esquecido”.

— Afshin Montazami, consultor e diretor de engenharia, 
Energy Industries Engineering and Design, Teerã, Irã

USAR FÓRUNS DE GOVERNANÇA

 Utilizamos fóruns de governança com 
representantes de toda a empresa antes 
do estabelecimento final do termo de 

abertura do projeto. Isso permite a validação e/ou a 
identificação de outras partes interessadas. O benefício 
secundário desse processo é que a organização como 
um todo aprende quem precisa incluir no futuro”.

— Heather Vickers, analista sênior de melhoria contínua de 
processos, Defense Logistics Agency, Arlington, Virgínia, EUA
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Aprender a  
deixar correr
Minha carreira decolou assim que parei de tomar 
decisões de outras pessoas.
De Jesse Fewell, CST, PMI-ACP, PMP, editor colaborador

Um mês depois, eu não era mais o 
gerente de projetos. O que aconteceu?

Minha formação em engenharia me 
levou a acreditar que o conhecimento 
conquista tudo. Então, meu impulso 
ajuda os patrocinadores, partes 
interessadas e líderes seniores que 
estavam minando o projeto. Quando 
os membros da equipe cometeram 
erros, eu os corrigi com eficiência, em 
vez de escalar a questão subjacente de 
talentos. Quando os patrocinadores 
não compareciam nas principais 
reuniões, eu encaminhava as coisas 
pressupondo da melhor forma possível 
suas prioridades, em vez de forçar 
uma conversa. Na minha busca por 
ficar no controle das coisas, esqueci de 
envolver as pessoas necessárias para 
fazer essas coisas.

Como um profissional ágil, eu 
deveria saber melhor sobre o valor da delegação e 
colaboração. Foi cerca de um ano depois, no meu 
projeto seguinte, que o momento arrá! chegou: 
Meu trabalho como gerente de projetos não é 
tomar decisões: é fazer com as decisões sejam 
tomadas por todas as pessoas que devem tomá-las.

NEM TUDO GIRA EM TORNO DE VOCÊ.
Em What Got You Here Won’T Got You There (O 
que trouxe você até aqui não vai levá-lo até lá), 
Marshall Goldsmith escreve: “Pessoas de sucesso 
tornam-se grandes líderes quando aprendem a 
mudar o foco de si para os outros”. Com muita 
frequência, os gerentes de projeto assumem o 
padrão do trabalho técnico que fizeram no passado. 
Tendo sido reconhecido pelo trabalho que fizemos, 
aspiramos a evitar más escolhas e erros bobos. Mas 
acontece que as organizações não valorizam os 
executores tanto quanto valorizam os atribuidores. 
Um líder forte é aquele capaz de fazer com que os 
outros façam o que deveriam estar fazendo.

Aprenda a abandonar as decisões que você acha 
que pode tomar mais rápido. Facilitar para que as 
pessoas certas a se apropriem das questões certas 
não é apenas melhor para o projeto. É melhor para 
sua carreira. PM

H
ora da confissão: fui demitido 
da minha primeira posição de 
gerente de projeto. Mas aquele 
momento arrasador rendeu minha 
mais profunda percepção do que 

se tornaria uma verdadeira inspiração. Aqui estão 
os detalhes e aprendizados sórdidos, para que você 
possa se beneficiar sem pagar o mesmo preço.

EU NÃO FACILITEI 
Depois de uma década trabalhando como engenheiro 
de software, quis ter um impacto mais amplo. Assumir 
o leme de uma nova atualização crítica das operações 
pareceu um passo natural para que isso acontecesse.

Infelizmente, abordei o novo papel da mesma 
maneira que a maioria dos gerentes de projeto com 
formação técnica: documentar tudo, memorizar o 
máximo possível e distribuir anotações para todos. 

Jesse Fewell, CST, PMI-ACP, PMP, atuou na equipe 
principal do Guia de prática ágile no comitê diretor 
de certificação PMI-ACP®. Pode ser contatado em 
e-mail@jessefewell.com. 

Vozes  O GERENTE DE PROJETOS ÁGIL

 Um líder 
forte é aquele 

que é capaz 
de fazer com 

que os outros 
façam o que 

deveriam 
estar 

fazendo. 
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Do pacificador ao 
agente de mudança 
EGPEs capacitados podem ser mecanismos de agilidade organizacional.
De Abid Mustafa

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

outros departamentos. Esforços para incorporar 
os requisitos de suporte e integração de ponta 
a ponta são minimizados em detrimento da 
implementação de entrada no mercado mais rápida. 
Isso invariavelmente sobrecarrega o departamento 
de tecnologia e suporte. Previsivelmente, o canal 
digital resultante não corresponde às expectativas 
e a empresa é forçada a reavaliar seu investimento 
em digital.

É aqui que o EGPE pode intervir e agregar valor 
real. O EGPE tende a desempenhar um papel de 
mantenedor da paz: ele faz as perguntas certas, 
reúne os requisitos corretos e garante que uma 
visão equilibrada de todas as partes interessadas na 
jornada do cliente seja capturada.

O que falta no EGPE é a capacitação apropriada 
para impulsionar a mudança na organização. 
Uma pequena mudança no papel do EGPE que 
permite impulsionar a entrega de iniciativas de 
transformação digital – apoiada pela autoridade 
da diretoria – pode produzir um EGPE idealmente 
adequado para promover agilidade e colaboração 
em um mundo em rápida transformação. PM

A 

Forrester não mediu palavras 
para resumir um relatório 
publicado no início deste 
ano: O triste estado da 
transformação digital em 

2018. Os resultados da pesquisa do relatório 
deixaram claro que a inércia cultural é um 
grande obstáculo à transformação, e a agilidade 
e a colaboração interdepartamental são 
competências-chave a serem desenvolvidas.

É estranho encontrar empresas que ainda 
lutam para se adaptar rapidamente na era digital. 
Eu suspeito que muitos líderes empresariais 
não percebem que podem aproveitar algo bem 
na frente deles para impulsionar a mudança: 
o escritório de gerenciamento de projetos 
empresariais (EGPE). Antes visto como o 
executor de ordens corporativas, hoje o EGPE está 
singularmente posicionado para eliminar silos e 
incentivar a destreza na era da mudança.

Por quê? Em primeiro lugar, a cultura do EGPE 
está enraizada na compreensão dos novos requisitos 
do projeto e na medição contínua dos mesmos em 
relação aos imperativos estratégicos da organização. 
Em segundo lugar, o EGPE geralmente recebe a tarefa 
de fornecer ou apoiar iniciativas de transformação, 
o que exige o domínio de técnicas e habilidades 
de gerenciamento de mudanças. Além disso, a 
proximidade do EGPE à diretoria significa que ele 
pode alavancar o apoio de um martelo executivo para 
impulsionar a mudança, se necessário.

Na prática, entretanto, a mudança é uma 
prerrogativa das funções de gerenciamento de 
linha de frente. Mas as funções de linha de frente 
preocupadas com o pensamento e as tarefas 
operacionais são famosas por pecarem em termos 
de agilidade e promover colaborações entre 
departamentos.

PEQUENAS MUDANÇAS, GRANDES RESULTADOS
Por exemplo, a implementação de um novo canal 
digital é geralmente impulsionada pelo marketing, 
que muitas vezes é insensível às exigências de 

Vozes  POR DENTRO DO EGP

A proximidade 
do EGPE à 
diretoria 
significa que 
ele pode 
alavancar 
o apoio de 
um martelo 
executivo.
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O melhor dos 
dois mundos
Um guia passo-a-passo para introduzir o gerenciamento de 
projetos sem sufocar a inovação e a agilidade.
Ulrike Maria Graetsch, PMP

ada nos processos do ciclo de vida do projeto do 
Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento 
de Projetos (Guia PMBOK®) e introduzir pro-
gressivamente essa metodologia em projetos

■  Desenvolver métricas para medir o desempenho 
do EGP

■  Introduzir o gerenciamento de portfólio
■  Criar uma comunidade de prática para gerentes 

de projeto
A equipe de liderança e eu decidimos que, do ponto 
de vista organizacional, o EGP consistiria em uma 
equipe pequena e focada do gerente de portfólio de 
projetos e em gerentes de projetos especializados. 
Geralmente, os projetos seriam liderados por empre-
sas, com gerentes de projetos incorporados nas uni-
dades funcionais de negócios, apoiados pelo EGP.

Contratamos uma organização de treinamento 
externa para fornecer treinamento básico em gerencia-
mento de projetos. Os principais membros da equipe 
ajudaram a desenvolver a estrutura e os modelos de 
gerenciamento de projetos da organização. Ao trabalhar 
de perto com outros membros da equipe e realizar 
discussões focadas sobre as principais áreas de desafio, 

Quando os líderes em organizações 
em rápido crescimento estabelecem 
um escritório de gerenciamento 
de projetos (EGP), eles geralmente 
buscam um melhor controle sobre 

quais projetos são iniciados, mais supervisão de pro-
jetos em andamento e ajuda de gerenciamento de 
projetos prático para apoiar os negócios. O desafio é 
fornecer a estrutura de gerenciamento de projetos sem 
sufocar a inovação e a agilidade. Na minha experiência, 
uma abordagem prática de três etapas pode ajudar:

1. AVALIE A SITUAÇÃO ATUAL E ESTABELEÇA 
UMA LINHA DE BASE
Meu primeiro passo foi conversar com os gerentes de 
projeto e outros funcionários da organização. Logo ficou 
claro que a maioria dos gerentes de projeto tinha o papel 
apenas no nome. Eles não tinham responsabilidades cla-
ras e não haviam sido treinados nos processos do projeto. 
Além de mim, não havia ninguém com uma certificação 
PMP (Project Management Professional). Os projetos 
eram mal definidos, a maioria não tinha um escopo 
claro, nenhum orçamento definido e cronogramas 
arbitrários. A entrega do projeto foi gerenciada como um 
conjunto de listas de tarefas cada vez maiores.

Somente durante o período de avaliação, vários 
projetos foram iniciados, entregues em parte e 
depois abandonados à medida que as prioridades 
de negócios foram alteradas. No geral, o negócio 
estava passando por um ritmo exaustivo de parar, 
começar e mudar.

2. ESTABELECER UM EGP ADEQUADO E A 
METODOLOGIA DO PROJETO
Decidi implementar o EGP e a metodologia do projeto 
como um projeto. Para demonstrar boas práticas, confi-
gurei o projeto formalmente com uma carta de projeto e 
comitê diretivo. As principais prioridades para o geren-
ciamento de projetos e a implementação do EGP foram:
■  Ensinar aos principais membros da equipe os 

princípios básicos do gerenciamento de projetos
■  Desenvolver uma metodologia de projeto base-

No geral, 
o negócio 

estava 
passando 

por um ritmo 
exaustivo 
de parar, 

começar e 
mudar.

Chegar ao final  O GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM AÇÃO
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Ulrike Maria Graetsch, PMP, é gerente de serviços 
de projeto em Maddocks, Melbourne, Austrália. 

eles puderam usar suas 
novas habilidades de geren-
ciamento de projetos e se 
tornar campeões da estru-
tura de gerenciamento de 

projetos personalizada. Um forte engajamento garantiu 
que os processos fossem altamente práticos e enxutos e 
pudessem operar nos ambientes de negócios.

Para a governança, estabelecemos um modelo hie-
rárquico que forneceu diferentes níveis de documen-
tação e governança para projetos pequenos, médios 
e grandes. Essas categorias de tamanho eram essen-
cialmente um reflexo do tamanho do orçamento dos 
projetos, do impacto das mudanças nos negócios, do 
risco e do tempo estimado para conclusão. Grandes 
projetos precisariam se subordinar a um comitê dire-
tor; pequenos e médios projetos precisariam apenas 
de um patrocinador. Projetos de médio porte tinham 
relatórios financeiros e requisitos de monitoramento 
mais fortes do que os projetos pequenos.

Para garantir que o EGP focasse em melhorias 
após a implementação, estabelecemos métricas e 
indicadores-chave de desempenho para medir a 
aderência à metodologia do projeto, qualidade da 
entrega e treinamento e engajamento dos gerentes 
de projeto nas atividades lideradas pelo EGP.

Além disso, automaticamente todos os gerentes 
de projeto responsáveis   pela entrega do projeto 
fizeram parte da nova Comunidade de Gerentes de 
Projeto, que se reuniu trimestralmente para discutir 
os desafios do projeto e ofereceu oportunidades para 
aumentar as habilidades de liderança do projeto.

3. IMPLEMENTAR, MONITORAR E MELHORAR
Os processos de gerenciamento de projetos e o EGP 
levaram 14 meses para serem implementados. Esse 
tempo foi usado para desenvolver e implementar a 
metodologia, avaliar os projetos existentes, selecionar 
aqueles que deveriam ser incluídos no portfólio for-

mal, reformular as estruturas de governança e iniciar 
o relatório de status e o gerenciamento de portfólio.

Um aprendizado chave surgiu durante a imple-
mentação: nem todo mundo queria ser gerente 
de projetos. Embora a metodologia e os processos 
fossem muito leves, alguns membros da equipe que 
participaram do treinamento em gerenciamento de 
projetos perceberam que não eram os mais adequa-
dos para o papel. Ser um gerente de projeto exigia 
mais administração e engajamento de partes interes-
sadas do que eles gostariam e não estava de acordo 
com suas aspirações de carreira focadas no assunto.

Outra surpresa durante o projeto foi a quantidade 
de esforço que gastamos para decidir quais tipos de 
projetos devem ser gerenciados e entregues sob a 
nova metodologia. Finalmente, estabelecemos uma 
métrica financeira: projetos com um gasto de capital 
acima de USD 50.000 e outros projetos, conforme 
necessário, de uma perspectiva estratégica.

A implementação de um EGP pela primeira vez 
em um empreendimento de assunto específico, 
embora conceitualmente simples, exigiu muita paci-
ência e muito tempo explicando conceitos e princí-
pios. Nas organizações enxutas e empreendedoras 
de hoje, que estão focadas na simplificação, agili-
dade e redução da burocracia, qualquer novo pro-
cesso precisa ser justificado, apenas indicar “padrões 
de melhores práticas” não atrairá reforços.

Em vez disso, os líderes devem ser muito claros 
sobre os princípios que sustentam cada processo e os 
benefícios que podem ser obtidos seguindo o pro-
cesso. O foco deve estar na implementação dos princi-
pais processos de gerenciamento de projetos, de modo 
que a empresa possa continuar sendo criativa e ágil ao 
lidar com as incertezas do ambiente econômico. PM

Compartilhe 
os seus 
pensamentos
Ninguém sabe mais 
de gerenciamento 
de projetos do 
que vocês, os 
profissionais que 
estão “Fazendo 
acontecer”.  Por isso, 
todos os meses, 
a PM Network 
compartilha os 
conhecimentos de 
vocês sobre tudo, 
da sustentabilidade 
ao gerenciamento 
de talentos e todos 
os temas de projeto 
entre um e outro. Se 
estiver interessado 
em contribuir, 
envie um e-mail 
para pmnetwork@
imaginepub.com.
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Chegar ao final  O GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM AÇÃO

Mãos à obra
O que os gerentes de projetos de TI precisam saber 
sobre o ciclo de vida do desenvolvimento de software.
Por Charmaine Karunaratne, PMP

camada subjacente à metodologia ou padrão de 
gerenciamento de projetos, focando especificamente 
apenas as fases de desenvolvimento, tarefas e planos 
para entregar o sistema de TI. Em outras palavras, 
o CVDP é uma metodologia usada para entregar o 
produto de TI, não o projeto.

2. Se configuradas corretamente, as metodologias 
de CVDP e de gerenciamento de projetos se 
complementarão para fornecer o benef ício ideal ao 
projeto.

O modelo CVDP ajuda a elaborar o escopo do 
projeto e cria as especificações técnicas (também 
funcionais). Durante a fase de planejamento, 
enquanto a metodologia de gerenciamento de 
projetos ajuda a identificar os requisitos e determinar 
o escopo do projeto em um alto nível, o CVDP 
ajudará a dividir esses requisitos em requisitos 
técnicos para ajudar as equipes de arquitetura e 
desenvolvimento na construção do produto.

3. A metodologia CVDP oferece vários modelos 
de ciclo de vida de desenvolvimento para entregar 
o produto. Para ajudar a determinar o modelo de 
CVDP apropriado para o projeto, pergunte-se:
■  Suas entregas definiram datas (um projeto orientado 

por plano) ou o cronograma mudará dependendo 
da prioridade (um projeto orientado a valor)?

■  Suas necessidades são complexas? Eles evoluirão 
ao longo do seu projeto ou todos eles poderão 
ser confirmados antecipadamente?

■  Você precisa construir protótipos?
■  Qual é o tamanho do seu projeto (escopo, 

cronograma, tamanho da equipe, risco e orçamento)?
■  Como os membros da equipe do projeto são 
configurados: virtuais, locais ou ambos?
■  Você tem a tecnologia apropriada para 
implementar o modelo?
■  Quais são os conjuntos de habilidades da sua equipe?

Proporcionar liderança e direção à equipe do 
projeto é fundamental para o seu projeto alcançar 
resultados. Os gerentes de projeto de TI podem 
oferecer uma boa orientação, garantindo que as 
metodologias CVDP apropriadas nos projetos de 
desenvolvimento de software sejam seguidas. PM

E
mbora o ciclo de vida de 
desenvolvimento de software 
(CVDP) seja uma parte importante 
de qualquer projeto de software, os 
gerentes de projetos de TI raramente 

parecem levantar o assunto. Em vez disso, eles deixam 
para as equipes de desenvolvimento determinar qual 
método CVDP o projeto deve usar. Essa abordagem é 
ineficiente, já que escolher o CVDP apropriado pode 
ter um grande impacto na execução e no resultado 
do projeto. A falta de comunicação entre o gerente de 
desenvolvimento e o gerente de projeto sobre o CVDP 
pode levar a mal-entendidos, defeitos de código, 
especificações funcionais incompletas, relatórios 
incompletos de defeitos e cronogramas perdidos. Na 
verdade, o CVDP, juntamente com as metodologias de 
gerenciamento de projetos, deve ser um foco para um 
gerente de projeto.

Para os gerentes de projetos de TI acostumados 
a desconsiderar o CVDP, aqui estão algumas coisas 
importantes a considerar:

1. Embora uma metodologia de gerenciamento de 
projetos seja um conjunto de processos que podem 
ser aplicados a qualquer empreendimento temporário 
com início e fim, o CVDP é essencialmente uma 

Charmaine Karunaratne, PMP, é gerente de 
projetos técnicos na BAE Systems Applied 
Intelligence, em Milton, Ontário, Canadá.

CVDP é uma 
metodologia 

usada para 
entregar o 

produto de 
TI, não o 
projeto.
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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!

Torne-se um
voluntário do PMI.

Faça a 
em sua profissão
em 2018

Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI.

Assista a um vídeo 
com depoimentos

de voluntários 
brasileiros do PMI:

youtu.be/OvTqhr_w2KY

diferença

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/novembro_2018/TrackLink.action?pageName=27&exitLink=http%3A%2F%2Fpmi.org%2Fvrms
http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/novembro_2018/TrackLink.action?pageName=27&exitLink=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOvTqhr_w2KY
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PROJETO  
DO ANO DO 
PMI®  
DE 2018 
— GANHADOR

Recuperação 
total

Uma equipe reconstruiu um hospital  
para veteranos militares, restaurando a saúde  

e a ordem para uma cidade maltratada.
DE SARAH FISTER GALE

RETRATOS DE BRYAN TARNOWSKI
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Da esquerda, Mary Beth 
Cooper, Liz Failla, Stephanie 

Repasky, PsyD e Fernando 
Rivera, Sistema de Saúde 

dos Veteranos do Sudeste 
da Louisiana, Nova Orleans, 

Louisiana, EUA
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dos estabelecimentos de saúde, precisava de garantias 
de que o projeto expandiria os serviços e melhoraria 
o acesso aos cuidados. Isso significava que a equipe 
precisava manter um foco preciso no gerenciamento 
de risco, no escopo e nas partes interessadas.

“Desde cedo, entendemos que não poderíamos 
fazer mudanças a menos que fossem absoluta-
mente necessárias”, disse Fernando Rivera, diretor 
do centro médico, Sistema de Saúde de Veteranos 
do Sudeste da Louisiana. “Essa foi uma grande 
lição aprendida. Sem princípios sólidos de geren-
ciamento de projetos, não teríamos percebido tão 
facilmente o impacto que uma mudança teria”. 

Por exemplo, mudanças no escopo só poderiam 
ser feitas se fossem necessárias para oferecer melhor 
atendimento ao paciente. Os rigorosos controles 
de mudança faziam parte de uma abordagem mais 
ampla de gerenciamento de riscos, integrada ao 
longo da coordenação do projeto. Após o feedback 
do GAO, os gerentes de projeto identificaram os 
riscos iniciais do projeto com base nas lições apren-
didas em projetos anteriores, bem como no banco de 

Assim, em 2006, o Congresso dos EUA autorizou o 
financiamento de um novo centro de referência regional 
de 148.645 metros quadrados. Apelidado de Project 
Legacy, o projeto de 10 anos e USD 1 bilhão ofereceu 
um campus de oito andares e 12,1 hectares no coração 
de Nova Orleans. Em uma cidade submersa e sitiada por 
uma tempestade mortal, a reconstrução de um centro 
de saúde crítico tornou-se um símbolo de recuperação.

“Foi uma época muito sombria para muitas 
pessoas”, disse Liz Failla, engenheira de projeto de 
supervisão do Sistema de Saúde de Veteranos do 
Sudeste da Louisiana, em Nova Orleans. “E este 
projeto ofereceu esperança”.

Mas a pressão para concluir uma instituição de 
saúde de última geração em expansão, dentro do 
prazo e do orçamento, era imensa. Um patrocinador 
cauteloso do governo não permitia margem para erro. 
O Government Accountability Office (GAO) impôs 
requisitos rigorosos destinados a garantir que a equipe 
do projeto permanecesse cuidadosa com os adminis-
tradores dos fundos dos contribuintes. E uma comu-
nidade cansada, incluindo pacientes e funcionários 
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furacão Katrina dizimou milhares 
de edifícios em Nova Orleans, 
Louisiana, EUA, em 2005, 
incluindo uma instalação médica 

do departamento de Veteran 
Affairs (VA) dos EUA que atendia 

aproximadamente 40.000 famílias de 
militares. O hospital, que é também onde a 

pesquisa de categoria internacional foi conduzida 
e mais de 500 estudantes de medicina estavam 
treinando para se tornar médicos, sofreu tantos 
danos que teve que ser substituído.

O

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/novembro_2018/TrackLink.action?pageName=30&exitLink=http%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG
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dados de lições aprendidas do escritório de ativação 
nacional do VA. Entre os principais riscos identifica-
dos pela equipe estavam a necessidade de alinhar a 
contratação e o treinamento de novos funcionários 
com a conclusão do projeto, a falta de estratégias 
eficazes de aquisição de materiais e equipamentos e 
a comunicação e responsividade das partes interessa-
das. A equipe trouxe especialistas em planejamento 
para o processo desde a fase inicial de projeto. Um 
melhor planejamento inicial garantiu que a equipe 
definisse metas realistas de cronograma e ajudasse 
a promover uma cultura comprometida com a boa 
comunicação e a solução de problemas.

“Como ex-engenheiro civil, é fácil entender por que 
os conjuntos de habilidades dos profissionais de geren-
ciamento de projetos eram necessários neste projeto”, 
disse Fernando. “Não era apenas algo bom de ter, mas 
sim um requisito crítico para o sucesso do projeto”.

“Foi uma 
época muito 
sombria 
para muitas 
pessoas. E este 
projeto trouxe 
esperança”.
— Liz Failla, Sistema de Saúde 
de Veteranos do Sudeste da 
Louisiana, Nova Orleans, 
Louisiana, EUA



ALMA COLETIVA
Colocar veteranos de guerra, famílias e a comuni-
dade em primeiro lugar ajudou a obter o apoio a 
uma instalação que transformaria vidas bem além de 
Nova Orleans. Por exemplo, este centro médico era 
a unidade de cirurgia cardíaca da região para vetera-
nos em estados como a Flórida e o Mississippi, disse 
Fernando. Reunir feedback de todas as partes interes-
sadas ajudou a garantir que a instalação atendesse às 
necessidades dos pacientes e da equipe médica, bem 
como a adesão segura de residentes que se cansaram 
de esperar que sua cidade fosse reconstruída, disse Liz.

A equipe aproveitou as reuniões da prefeitura, as 
entrevistas da comunidade e os grupos focais com fun-
cionários do hospital e veteranos para gerar páginas de 
ideias. “Começamos com 'Quais são as suas esperanças 
e sonhos, e quais são seus medos?'”, disse Stephanie 
Repasky, PsyD, vice-diretora do Sistema de Saúde de 
Veteranos do Sudeste da Louisiana, em Nova Orleans. 
“Isso orientou muito o que fizemos no plano inicial”.

O feedback dos pacientes e da equipe levou a muitas 
mudanças práticas no projeto, como a colocação de espe-
lhos em níveis mais fáceis de acessar para pacientes em 
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“[O gerenciamento de 
projeto] não foi apenas 

uma coisa boa para ter, era 
um requisito crítico para o 

sucesso do projeto”. 
— Fernando Rivera, Sistema de Saúde do Sudeste dos 

Veteranos do Sudeste de Louisiana

PROJETO DO ANO PMI® 2018 – GANHADOR

IM
AG

EN
S 

D
E 

CO
RT

ES
IA

 D
A 

N
BB

J

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/novembro_2018/TrackLink.action?pageName=32&exitLink=http%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG


cadeiras de rodas e a adição de banheiros no estaciona-
mento. O feedback do pessoal levou a equipe a projetar 
todas as salas de pacientes com características idênticas 
(como a colocação de coletores de pessoal) para tornar as 
operações mais uniformes e eficientes. Também buscou 
feedback sobre decisões estéticas, incluindo padrões de 
cores, móveis e cortinas. Por exemplo, a equipe aprendeu 
a evitar cortinas da cor de areia ou que tivesse padrões 
semelhantes a arame farpado, porque os pacientes pode-
riam associar negativamente esses elementos a seus 
serviços na Guerra do Golfo, no início dos anos 90, que 
foi travada principalmente em áreas desérticas.

“Tudo o que fizemos foi baseado no feedback dos 
usuários e da nossa equipe, bem como de nossos clien-
tes, nossos pacientes e seus familiares”, disse Stephanie.

Embora reunir e incorporar um imenso feedback 
do público tenha adicionado tempo ao processo 
de planejamento, ajudou a equipe a fornecer uma 
instalação alinhada com a missão do VA, disse Fer-
nando. “Pudemos extrair dessa consulta nacional 
que o VA tem um conjunto muito detalhado de 
ideias e experiências de nossos pacientes e funcio-
nários, e elaboramos um projeto muito eficiente”.

RESISTÊNCIA A TEMPESTADES
Embora a equipe não pudesse evitar futuros desas-
tres, focou em mitigar o impacto dos furacões, e 
considerou esses riscos em todas as decisões de pro-
jeto. Desde o início, a equipe do projeto aproveitou 
as lições aprendidas com o Katrina e outras tempes-
tades para atingir um objetivo: tornar o hospital um 
dos centros médicos mais resistentes a furacões do 
país. Nos dias que se seguiram ao ataque do Katrina, 
a equipe médica teve que abandonar o hospital e 
foi forçada a improvisar, fornecendo cuidados em 
tendas e outros abrigos improvisados   em meio a 
condições quentes e úmidas.

Muitas decisões foram tomadas para garantir que 
tempestades violentas nunca interrompessem o serviço. 
A equipe colocou sistemas críticos de aquecimento e 
resfriamento nos andares superiores. Todas as áreas 
que incluem equipamentos médicos de missão crítica 
foram construídas seis metros acima das alturas desig-
nadas de enchentes, e comportas foram incorporadas 
nos andares inferiores para que os elevadores não 
inundassem, disse Liz. As paredes e janelas foram pro-
jetadas para suportar ventos de até 210 quilômetros por 
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SINAIS VITAIS
Agosto de 2005: O furacão 
Katrina atinge Nova Orleans, 
Louisiana, EUA, danificando 
as instalações médicas do 
Departamento de Assuntos de 
Veteranos.

2006: Congresso dos EUA aprova 
fundos para construir uma 
instalação substituta

2007: Contrato de projeto 
adjudicado para a instalação 
substituta

2008: Lugar selecionado para o 
novo centro médico

2010: Contrato de construção 
adjudicado e construção iniciada

2014: Central de energia do centro 
médico começa a operar

2016: As instalações abrem para o 
atendimento de pacientes

2018: Fase final do projeto 
concluída

“Começamos com 'Quais são 
suas esperanças e sonhos 
e quais são seus medos?' 
Isso orientou muito do que 
fizemos no plano inicial”.
— Stephanie Repasky, PsyD, Sistema de Saúde dos 
Veteranos do Sudeste da Louisiana



hora. A equipe também construiu uma instalação no 
local capaz de armazenar até 1,21 milhão de litros de 
combustível e um depósito de 557 metros quadrados 
abastecido com suprimentos de emergência.

“A instalação foi montada para atender 1.000 ocu-
pantes por cinco dias sem fornecimento de água ou 
eletricidade”, disse Fernando.
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O hospital também deve funcionar como centro 
de recuperação. Assim, cada quarto de paciente par-
ticular é equipado para duas pessoas para acomodar 
pacientes extras durante uma crise. “Isso é realmente 
importante para a nossa missão, não apenas devido 
a um desastre natural, mas também no caso de uma 
epidemia em que você precise de mais leitos”, disse Liz.

MEDIDAS PREVENTIVAS
O gerenciamento proativo de recursos era neces-
sário para ajudar a se preparar para uma transição 
perfeita para a entrada em operação, e mitigar o 
risco de possíveis lacunas de pessoal quando o hos-
pital fosse aberto. “Estávamos muito preocupados 
em poder contratar pessoal em um mercado com-
petitivo”, disse Mary Beth Cooper, enfermeira-chefe 
associada para a ativação, Sistema de Saúde dos 
Veteranos do Sudeste de Louisiana.

Com muitas posições em alta demanda no setor 
de saúde, sua equipe pediu ajuda à equipe do Project 
Legacy. O hospital queria garantir a contratação de 
esforços alinhados ao progresso do projeto, disse Mary.

“Os gerentes de projeto nos ajudaram a garantir que 
percebêssemos os prazos estavam se aproximando”, 
disse ela. E se surgissem problemas que pudessem 
atrasar sua capacidade de começar o treinamento ou a 
integração, a equipe do projeto mantinha a equipe de 
contratação do hospital no circuito. A contribuição da 
equipe do projeto com a contratação acionou a equipe 

“[A equipe do projeto] nos ajudou 
a perceber que precisávamos 

documentar todos esses planos em 
um formato com o qual pudéssemos 

trabalhar”, disse ela. 
— Mary Beth Cooper, Sistema de Saúde dos Veteranos do Sudeste da Louisiana

PROJETO DO ANO PMI® 2018 – GANHADOR
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da Mary para construir cronogramas para outros 
elementos críticos, incluindo aquisição e entrega de 
equipamentos, e criação e aprovação de políticas que 
governariam a questão de talentos assim que as insta-
lações fossem abertas.

“Eles nos ajudaram a perceber que precisávamos 
documentar todos esses planos em um formato com 
o qual pudéssemos trabalhar”, disse ela. “O gerencia-
mento de projetos nos ajudou com tudo isso”.

DEIXAR UM LEGADO
Apesar dos obstáculos significativos, as três fases do 
projeto foram entregues no prazo, entre dezembro 
de 2016 e agosto de 2018, e todo o projeto custou 
cerca de 14% menos que o orçamento. O hospital 
agora oferece mais de 65 serviços clínicos, auxiliares, 
administrativos e de suporte, 24 horas por dia, sete 
dias por semana. Em seus primeiros 18 meses, a ins-

talação completou mais de 500.000 consultas ambu-
latoriais e mais de 1.000 procedimentos cirúrgicos, 
além de algo em torno de 10.000 dias de internação.

“Estamos cumprindo nossa missão de fornecer neces-
sidades imediatas à nossa comunidade”, disse Stephanie. 
“Devolvemos os serviços de internação para pessoas 
carentes desse serviço de VA havia mais de 12 anos”.

Além disso, os líderes de projeto e o VA acredi-
tam que o Project Legacy oferece um roteiro para 
futuros projetos de hospitais de VA, em particular, 
mostrando como a comunicação e a colaboração 
fortes com todas as partes interessadas podem 
garantir que as equipes cumpram os objetivos.

“Tudo se resume à comunicação e respeito ao 
seu cliente”, disse Liz. “Este projeto nasceu de um 
desastre, e foi preciso muito trabalho para levá-lo ao 
ponto o qual está hoje, em que podemos novamente 
fornecer serviços aos heróis de nossa nação”. PM
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LUZES, 
CÂMERA, 

AÇÃO!

Confira vídeos de bastidores dos finalistas do Projeto do Ano PMI 
no canal do PMI no YouTube. 

CONVOCAÇÃO PARA INDICAÇÕES A PRÊMIOS

Homenageie as realizações de projetos em 2019. Visite PMI.org/Awards

Edifícios no campus do 
centro médico

“Este projeto 
nasceu de um 
desastre, e foi 
preciso muito 
trabalho para 
levá-lo ao 
ponto o qual 
está hoje, em 
que podemos 
novamente 
fornecer 
serviços aos 
heróis de nossa 
nação”.
— Liz Failla

RESULTADOS POSITIVOS

USD 1 
bilhão

Orçamento do projeto

148.645 
metros quadrados 

Tamanho da 
instalação

2.263
Membros da equipe na 

instalação - mais que os 1.600  
no centro médico anterior

>70.000
Militares veteranos que o centro médico servirá 

Fonte: Sistema de Saúde dos Veteranos do Sudeste de Louisiana
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Como
 
iniciar uma 
carreira de  
gerenciamento  
de projetos

Sair com o pé 
direito significa 

conhecer 
os tropeços 

comuns a serem 
evitados,  

e como se 
recuperar de 

erros.
DE ASHLEY BISHEL

ILUSTRAÇÃO DE RYAN GARCIA

não
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inguém é 
perfeito.

Até mesmo o mais experiente e autoconfiante gerente 
de projetos já foi um novato propenso a erros. Essa é 
uma realidade que os novos profissionais de projetos 
atuais devem adotar - sejam eles novos na força de 
trabalho ou mudando de carreira. Com a expectativa 
de que a Geração Z represente quase um quarto do 
mercado de trabalho até 2020, profissionais de projetos 
menos experientes estão sendo contratados por 
organizações com problemas de talento. Embora haja 
pressão para que os novatos aumentem rapidamente 
suas habilidades e experiência, eles também devem 
entender que aprender com as primeiras gafes pode 
fornecer valiosas lições de carreira aprendidas.

“Gerentes de projeto novos não cometem erros 
deliberados; todos nós fazemos o melhor possível 
com as informações e a experiência que temos no 
momento”, disse Kathryn Rutkowski, PMP, gerente 
sênior de programas da Atlassian, em Sydney, 
Austrália. A disposição de absorver insights e corrigir 
falhas pode significar a diferença entre um conjunto de 
habilidades medíocres ou em constante crescimento.

Quer começar bem profissionalmente? Aprenda 
com os erros dos outros.

A gafe: Correr para chegar à linha de chegada
Sim, é empolgante começar um projeto, mas não se 
apresse no estágio de requisitos nem prejudique a reunião 
inicial, disse Darpana Vallabh, PMP, gerente de programa, 
escritório de gerenciamento de projetos de apoio, First 
National Bank, Joanesburgo, África do Sul. Ela se lembra 
de um projeto inicial que gerenciou, no qual a equipe do 
projeto entendeu os requisitos de maneira um pouco 
diferente daqueles que o proprietário do projeto tinha 
em mente. A discrepância não foi detectada até a fase 
de testes do projeto. Embora as mudanças necessárias 
não tenham estragado o escopo, a equipe do projeto teve 
que trabalhar horas extras para cumprir o prazo original.

“Qualquer confusão ou má interpretação precisa 
ser esclarecida o mais cedo possível, mesmo que isso 
signifique gastar mais tempo no contrato do projeto ou 
lidar com o gerenciamento de requisitos do que você 

Não se apresse o início do projeto 
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O primeiro passo para corrigir um erro é 
reconhecê-lo. Os profissionais de projeto 
compartilham seus insights sobre como lidar bem 
com a situação.

n Aja rápido: Logo no início de sua carreira, Alexis 
Pilotelle, PMP, gerente de projetos da Cavotec, 
Christchurch, Nova Zelândia, acidentalmente enviou 
uma informação confidencial do projeto a um 
cliente. “O e-mail continha dados comerciais que o 
cliente não deveria ver”, disse ele. Depois de tentar 
recuperar o e-mail sem sucesso, ele imediatamente 
ligou para o gerente da conta e pediu desculpas 
pelo erro. “Trabalhamos juntos para preparar nossa 
comunicação ao cliente, que enviei com um pedido 
de desculpas sobre o erro”. O cliente apreciou o rápido 
acompanhamento e concordou em excluir o e-mail.

n Seja claro: Ser vago sobre o que aconteceu 
exatamente só vai provocar confusão e 
desconfiança, disse Pamela Young, PMI-RMP, PMP, 
diretora de sucesso do cliente, Oracle, Nova York, 
Nova York, EUA. “Aborde a conversa de forma 
assertiva e seja completamente claro”, disse ela. 
“As pessoas vão apreciar isso e lembrar-se que 
você tomou as medidas corretivas”.

n Concentre-se na correção: Roberto Tamai, 
gerente de programas do Observatório do Sul 
Europeu, Garching, Alemanha, relembra uma 
situação na qual um anúncio do projeto foi 
publicado on-line, e um membro da equipe ficou 
de fora dos agradecimentos. Essa pessoa reclamou, 
e, embora o Roberto não tenha sido pessoalmente 
responsável por revisar o texto, ele pediu desculpas 
e trabalhou para remediar a supervisão. A pessoa 
que originalmente havia escrito o anúncio gostou 
do comprometimento de Roberto para corrigir 
o erro e não em culpá-lo, e ajustou o fluxo de 
trabalho para que Roberto pudesse revisar todos os 
anúncios futuros. “Aproprie-se no processo, mesmo 
que possa haver consequências negativas para 
você”, disse ele. “A longo prazo, seus colegas ficarão 
agradecidos e você crescerá”.

n Capture as lições aprendidas: Erros são uma 
oportunidade de crescimento, mas o aprendizado 
não deve se limitar apenas à pessoa que teve 
o deslize, disse Darpana Vallabh, PMP, gerente 
de programas, escritório de gerenciamento 
de projetos de apoio, First National Bank, 
Joanesburgo, África do Sul. “Uma vez que você 
tenha trabalhado com o erro e a solução, anote a 
experiência nas lições aprendidas do projeto, para 
que as futuras equipes possam se beneficiar”.

A arte de 
admitir um erro

possa achar necessário”, disse Darpana. Se 
a equipe tivesse pegado o passo em falso 
mais tarde, disse ela, isso teria impactado 
significativamente o orçamento.

A lição: planeje proativamente
Agora, Darpana dedica bastante tempo ao 
cronograma para se reunir com o patroci-
nador do projeto e com qualquer partici-
pante executivo ou proprietário do projeto. 
Isso ajuda a garantir que todos estejam na 
mesma página antes do início do projeto. 
“Eu quero garantir que seus pensamen-
tos estejam alinhados”, disse ela. Qualquer 
discrepância entre o patrocinador ou pro-
prietário e o termo de abertura do projeto aciona uma 
discussão de acompanhamento para eliminar a confusão.

Não se apresse o início do projeto 

“Qualquer 
confusão ou má 
interpretação 
deve ser 
esclarecida o mais 
cedo possível”.
— Darpana Vallabh, PMP, First 
National Bank, Joanesburgo,  
África do Sul
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A gafe: Desacerto de expectativas
Em seu primeiro projeto multinacional, Veronica Lum 
Kok Yin, PMP, usou o e-mail para organizar uma con-
ferência telefônica entre vários membros da equipe. O 
problema? Ela esqueceu de indicar o fuso horário de 
seu país. Essa equipe possuía membros na Tailândia e 
na Coreia, que estão uma hora atrasado  e adiantado de 
seu fuso horário, respectivamente. “Marquei o início 
para as 17h00, mas os membros da equipe estavam 
discando às 17h00 do horário deles”, disse Veronica, 
que hoje trabalha como diretora de gerenciamento de 
projetos, na Iqvia, Singapura. Como resultado, a reu-
nião teve de ser remarcada para outro dia.

A lição: Atenção ao fuso.
O erro inicial de Lum lhe ensinou a ser rigorosa no 
agendamento de reuniões em vários fusos horários. 

“Se as 
pessoas-

chave não 
estiverem 
presentes, 

a reunião 
terá que ser 

organizada 
novamente”.

— Veronica Lum Kok Yin, 
PMP, Iqvia, Singapura

Primeiras 
palavras de 

sabedoria

Ela agora gerencia regularmente equipes de pro-
jetos virtuais internacionais e usa uma ferramenta 
de e-mail que converte automaticamente as horas 
para cada membro da equipe. Esse deslize inicial 
também a ensinou a detectar proativamente outros 
problemas culturais que podem ser causados   quando 
há diferente localizações envolvidas. Ela acompanha 
as férias nos países de todos os membros da equipe 
e realiza uma pesquisa de férias ou feriados durante 
cada reunião semanal para ver quem pode estar fora 
do escritório. Ela também lembra aos membros da 
equipe para sempre clicarem em “aceitar” em convi-
tes por e-mail para reuniões on-line e confirma duas 
vezes se todos os principais interessados   planejam 
participar das reuniões antes que elas ocorram. “Se 
as pessoas-chave não estiverem presentes, a reunião 
terá que ser organizada novamente”. 

Pense além de suas fronteiras

Erros iniciais não são 
as únicas lembranças 

que se destacam. 
Os profissionais de 

projeto compartilham 
os melhores conselhos 

que receberam no início 
de suas carreiras, e o 
impacto que tiveram 

desde então.

CONQUISTAR A ACEITAÇÃO
“Um diretor do escritório de 
gerenciamento de projetos 
me disse para sempre 
garantir a aceitação antes 
das reuniões, não durante 
as mesmas. Ao obter apoio 
antes do início de importantes 
reuniões de tomada de 
decisão, o gerente de projeto 
tem uma chance muito maior 

de controlar o 
resultado”.
— Veronica Lum Kok 
Yin, PMP, diretor de 
gerenciamento de 
projetos, Iqvia, Singapura

APRENDA A LIDERAR
“Um dos meus gerentes me disse 
para trabalhar em minhas habilidades 
sociais, e especialmente minhas 
habilidades de liderança, que eu estava 
sentindo falta no início da minha 
carreira. Meu gerente me colocou 
em um programa de treinamento de 
liderança. Pratiquei o que aprendi lá 
por anos, e esse treinamento fez uma 
diferença real em meus projetos. Eu 

conduzo de uma maneira 
mais relaxada e eficiente”.
— Alexis Pilotelle, PMP, gerente 
de projetos, Cavotec, Christ-
church, Nova Zelândia
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de projetos e tentei o meu melhor 
para gerenciar várias equipes e as 
atividades associadas em um cro-
nograma muito apertado”, disse ele. 
Para piorar uma situação difícil, ele 
não conseguia descobrir quanto ou 

com que frequência se comunicar 
com as partes interessadas, e se sen-

tia desconfortável em transmitir cada 
tropeção ou deslize. “Sentia-me como se 

estivesse fornecendo muita informação para 
a pessoa errada ou não me comunicando de acordo 

com as expectativas do meu gerente”.

A lição: Seja sistemático
A experiência ensinou a Alexis como construir 
sistemas melhores, incluindo uma estrutura sobre 
quando escalar certos problemas. “Se assumisse 
esse projeto hoje, eu desenvolveria um plano de 
comunicação claro, mas simples, com o qual eu 
conseguiria que todas as partes interessadas con-
cordassem”, disse ele. Hoje, Alexis gerencia todos os 
requisitos das partes interessadas em um registro, 
acompanhando o status de cada um e adicionando 
novos requisitos à medida que o projeto avança. Ele 
também se comunica com seu gerente mais estrate-
gicamente. “Aprendi que um projeto não pode ser 
bem-sucedido se a comunicação não for bem geren-
ciada e se as expectativas das partes interessadas 
não forem cuidadosamente atendidas”. PM

A gafe: Ser o tipo silencioso
Pode ser tentador comunicar apenas os sucessos de um 
projeto e calar sobre complicações ou contratempos. 
Mas essa abordagem é uma maneira infalível de compro-
meter o sucesso do projeto, disse Alexis Pilotelle, PMP, 
gerente de projetos da Cavotec, Christchurch, Nova 
Zelândia. O primeiro projeto de Alexis foi a reconstrução 
de uma fábrica de testes na indústria de mineração, e 
ele sentiu sua falta de experiência em comunicação tão 
agudamente quanto seus déficits técnicos.

“Eu tinha pouco conhecimento sobre gerenciamento 

“Aprendi que um 
projeto não pode 
ser bem-sucedido 
se a comunicação 
não for bem 
gerenciada e se as 
expectativas das 
partes interessadas 
não forem 
cuidadosamente 
atendidas”. 
— Alexis Pilotelle, PMP, gerente de 
projeto, Cavotec, Christchurch, Nova 
Zelândia

PROCURE AJUDA
“Eu sou grato a quem me 
recomendou ter um mentor. Eles 
podem ajudar a identificar seus 
pontos positivos e negativos, e 
quando você cometer um erro, 
eles são alguém a quem você 
pode pedir conselhos sem receio 
de retaliação. Eu sempre digo 
aos gerentes de projeto mais 
novos: encontre alguém que 

tenha estado no 
quarteirão”.
— Pamela Young, PMI-RMP, 
PMP, diretora de sucesso 
do cliente, Oracle, Nova 
York, Nova York, EUA

Diga o que pensa

PERSEGUIR PRINCÍPIOS EM VEZ DE PERFEIÇÃO
“Uma vez recebi um conselho de um gerente ge-
ral: o progresso é melhor que a perfeição. É bom 
lutar por 100% de perfeição, mas algumas coisas 
não precisam ser. Você não pode chegar a 100% 
sem algumas noções básicas: uma boa declaração 
de problema, uma compreensão clara do que está 
no escopo e fora do escopo e princípios orienta-
dores fortes com os quais sua equipe concorda no 
início do projeto. Se você não vir esses artefatos 
em seu projeto, crie-os. Na pior das hipóteses, 

serão redundantes. Na melhor das 
hipóteses, você estabeleceu uma 
base sólida para o sucesso da sua 
equipe de projeto”. 
— Kathryn Rutkowski, PMP, gerente de 
programa sênior da Atlassian, Sydney, Austrália
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James Heilman, MD, 
Oregon Health & Science 
University, Portland, 
Oregon, EUA



Organizações 
de saúde 
estão usando 
inteligência 
artificial 
para tomar 
decisões mais 
precisas. Mas 
as equipes de 
projeto devem 
gerenciar 
os riscos de 
privacidade de 
dados.
DE STEVE 
HENDERSHOT

RETRATOS DE  
ISAAC LANE KOVAL

Cuidado
Cognitivo
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nteligência artificial (IA) pode ser exata-
mente o que o médico receitou. Organizações 
de saúde estão colaborando com cientistas e 
empresas de tecnologia para lançar projetos 
de P&D e pilotos. O objetivo é melhorar a efi-
cácia do hospital e do cuidador, aproveitando 
percepções preditivas.

Os patrocinadores de projetos 
têm metas grandiosas. Eles visam 

fornecer aplicativos projetados para, por exemplo, ante-
cipar doenças renais antes que ocorram, ajudar os 
atendentes de emergências a avaliar melhor os perigos 
que as pessoas que ligam enfrentam e otimizar recursos 
e operações hospitalares com precisão digital. Em maio, 
um dos maiores hospitais da Inglaterra, o University 
College London Hospitals, lançou um programa de 
joint-venture de três anos com o Instituto Alan Turing. 
O primeiro projeto visa usar o aprendizado de máquina 
para priorizar pacientes e reduzir o tempo de espera 
em salas de emergência. Outro projeto usará aprendi-
zado de máquina para analisar exames de tomografia 
computadorizada para ajudar os médicos a diagnosticar 
com mais precisão as doenças.

De acordo com a Accenture, o mercado de IA 
para assistência médica chegará a USD 6,6 bilhões 
em 2021, um aumento de mais de dez vezes em 
relação a 2014. E 39% dos executivos de planos de 
saúde dizem que estão investindo em IA, aprendi-
zado de máquina e análise preditiva, de acordo com 
um relatório da PwC de 2017.

Mas as equipes de projeto devem equilibrar a 
necessidade de coletar dados suficientes para desen-
volver um projeto de IA legítimo e preciso, com limi-
tes de privacidade do paciente que possam restringir 
o acesso e o valor. As equipes também devem supe-
rar imensos obstáculos regulatórios e complexidades 
organizacionais para proporcionar uma mudança real 
nos serviços de saúde, disse James McCullough, CEO 
da startup RenalytixAI, Nova York, Nova York, EUA.

“Quando você está desenvolvendo um produto 
de diagnóstico baseado em IA, tudo tem de ser feito 
com controle de qualidade adequado para análise 
regulatória. Você está muito preocupado com a 

privacidade e a integração em sistemas de saúde 
legados e fluxos de trabalho clínicos ”, disse ele. “Isso 
pode ser um desafio para os funcionários de dados 
que estão acostumados a operar no domínio regula-
tório mais fluido do desenvolvimento de software”.

VIABILIDADE VITAL
A IA se destaca no processamento de grandes quan-
tidades de dados e faz previsões sobre resultados 
futuros com base em todos os cenários anteriores 
que estudou. Mas os algoritmos de IA são inúteis se 
não receberem os dados corretos. Isso significa que 

I
“Quando 
você está 

desenvolvendo 
um produto 

de diagnóstico 
baseado em 

IA, tudo tem 
de ser feito 

com controle 
de qualidade 

adequado 
para análise 

regulatória”.
— James McCullough, 

RenalytixAI, Nova York, Nova 
York, EUA
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o acesso a grandes quantidades de dados de assis-
tência médica, e a dança do atendente em torno de 
questões de privacidade, é crucial.

Para obter acesso a dados suficientes para trei-
nar seus modelos de inteligência artificial, muitas 
empresas de tecnologia recorrem a ensaios clínicos 
e parcerias com instituições de pesquisa. Os dados 
coletados desses estudos podem ser usados   de 
forma mais flexível do que os dados regulares do 
paciente. Dados de pacientes regulares devem ser 
retirados de informações pessoais para cumprir as 
leis de privacidade de informações de saúde, como 

a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguro 
de Saúde (HIPPA) nos Estados Unidos.

Por exemplo, a RenalytixAI está em parceria com 
o Mount Sinai Health System em Nova York, Nova 
York, para ajustar sua solução proprietária de IA 
para identificar e gerenciar doenças renais, usando 
o depósito de dados de 3 milhões de registros de 
pacientes do Mount Sinai. A fase de desenvolvi-
mento do projeto começou no início deste ano, e 
agora James está trabalhando com o Monte Sinai 
para realizar estudos de validação e utilidade. Ele 
espera entregar o aplicativo para doenças renais em 

O mercado de IA 
de assistência 

médica 
alcançará 

USD 6,6 
bilhões 

em 2021, um 
aumento de mais 
de dez vezes em 
relação a 2014. 

Fonte: Accenture 

39%
dos executivos 

da área de saúde 
dizem que estão 
investindo em 

inteligência 
artificial, 

aprendizado 
de máquina e 

análise preditiva.
Fonte: Relatório PwC de 2017
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2019, mas não espera receber aprovação regulatória 
dos EUA antes de 2020.

Da mesma forma, a SkinIO, uma startup que 
utiliza a inteligência artificial para analisar imagens 
corporais totais e auxiliar em exames dermatológi-
cos, usou testes clínicos realizados na Northwes-
tern University para treinar seu algoritmo. Esses 
testes ajudaram a empresa a desenvolver e orientar 
os mecanismos de armazenamento e a interface 
usada para os dados médicos. O SkinIO hospeda 
as imagens e mantém a infraestrutura de TI neces-
sária para milhares de fotos de alta resolução, disse 
Nathan Tornquist, gerente de projetos e engenheiro 
chefe da SkinIO, Chicago, Illinois, EUA.

À medida que a tecnologia e os regulamentos da 
IA   evoluem, as equipes também precisam preparar 
suas práticas de privacidade para o futuro. Por 
exemplo, no ano passado, a subsidiária de saúde 
do Google anunciou planos para usar a tecnologia 
de blockchain para melhor acompanhar como e 
quando os dados dos pacientes são acessados. Mas 
as equipes de tecnologia também devem aprimorar 
suas abordagens para mostrar às organizações de 
saúde que os sistemas de inteligência artificial não 
apresentarão riscos à privacidade. 

“Na verdade, o aprendizado de máquina fará 
muito para anonimizar os dados”, diz David Paré, 
diretor de tecnologia, saúde digital, Austrália e Nova 
Zelândia, DXC Technology, em Perth, Austrália. A 
DXC Technology ajuda as organizações a lançarem 
programas de transformação digital. “Se as equipes 
gerenciarem o consentimento adequadamente, a 
maioria dos fornecedores de AI baseados em nuvem 
já está em conformidade com as regulamentações e 
políticas existentes, de uma perspectiva de privaci-
dade. O maior problema é explicar às organizações 
e governos existentes que é muito mais seguro e 
privado do que o que eles têm agora”.

ALINHAMENTO DE IA
Questões de privacidade não são os únicos obstá-
culos em potencial. Quando os projetos envolvem 
vários hospitais, os requisitos e os riscos geralmente 
aumentam. Por exemplo, os hospitais usam siste-
mas de software diferentes, e conectar dados dessas 
fontes diferentes requer que os gerentes de projeto 
garantam o alinhamento, disse Andy Day, diretor de 
parcerias do centro de comando da GE Healthcare, 
Filadélfia, Pensilvânia, EUA.

“Mesmo que tenham o mesmo sistema de TI 
do mesmo fornecedor, eles não usam os campos 
exatamente da mesma maneira. Poder acertar essas 

“A capacidade da IA   de 
fazer uma mudança 

mensurável dentro de 
um curto período tem 

sido muito bem aceita, 
e agora todos estamos 

tentando aprender 
como podemos replicar 
isso daqui para frente”. 

— James Heilman, MD, Oregon Health & Science 
University, Portland, Oregon, EUA
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Assistência  
médica
Veja como a inteligência artificial (AI) 
está sendo implementada em projetos 
de saúde em todo o mundo:

EFICIÊNCIAS DA SALA DE EMERGÊNCIA
Em maio, a University College London 
Hospitals lançou uma joint-venture de 
três anos com o Instituto Alan Turing para 
ampliar o aprendizado de máquinas em 
todo o Serviço Nacional de Saúde do Reino 
Unido. O primeiro projeto se concentrará 
na redução dos tempos de espera na sala de 
emergência do hospital (PS). Um relatório 
publicado em abril indicou que 24 por cento 
dos pacientes de emergência na Inglaterra 
não foram tratados em menos de quatro 
horas. Para o projeto IA de PS, um algoritmo 
conduzido por dados de milhares de casos 
ajudará a priorizar os pacientes com base 
em seus sintomas, a fim de garantir um 
tratamento rápido para as condições mais 
graves. 

MELHORIAS DE DIAGNÓSTICO
Projetos de P&D em todo o mundo sugerem 
que a IA fornecerá capacidades inovadoras de 
detecção de doenças. Por exemplo, cientistas 
do Japão no ano passado desenvolveram 
um software capaz de detectar câncer 
colorretal em seus estágios iniciais, com 
86% de precisão. A tecnologia pode 
ajudar os médicos a melhorar as taxas de 
sobrevivência através da detecção precoce. 
Projetos semelhantes de outras equipes em 
todo o mundo mostraram a eficácia da IA   
no diagnóstico de câncer de pele, próstata e 
mama, bem como tumores no pescoço. 

TALENTO DIRECIONADO
No ano passado, a Mayo Clinic e a startup 
Tempus se uniram para desenvolver uma 
plataforma de aprendizado de máquina 
projetada para adaptar os medicamentos 
contra o câncer para cada paciente. O 
objetivo final é construir um banco de 
dados imenso que ajude os médicos a 
prescreverem cuidados personalizados com 
base na mutação específica do câncer de um 
paciente.
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nuances faz a diferença entre obter dados acionáveis   
e perspicazes de algo que é apenas ruído ”, disse ele.

No ano passado, a GE Healthcare fez uma parceria 
com a Oregon Health & Science University (OHSU) 
em um projeto de seis meses para implementar um 
centro de comando dirigido por IA que gerencia a 
logística de paciente e os planos de tratamento. O 
sistema foi projetado para ajudar a organização a 
priorizar e distribuir os pacientes adequadamente 
entre os três hospitais da OHSU, incluindo um que 
esteja mais bem equipado para lidar com os casos 
mais graves. Mas cada hospital usava um sistema de 
registros eletrônicos de saúde diferente e nenhum 
deles conectava-se com os outros. A equipe do 
projeto teve que unir esses sistemas antes de poder 
construir e implementar seu algoritmo.

A equipe identificou outra falha como parte de 
seu processo de identificação de riscos na fase de 
testes do sistema de IA. Nenhum dos hospitais 
estava introduzindo corretamente os dados do sta-
tus do paciente, limitando o impacto do centro de 
comando da IA. “Achamos que nosso fluxo de tra-
balho era melhor do que era”, disse James Heilman, 
MD, diretor de transferência médica do centro de 
transferência da OHSU, Portland, Oregon, EUA. 
“Muitas das tomadas de decisão estavam na cabeça 
das pessoas e não eram transparentes”.

Para mitigar o risco de tais problemas de fluxo 
de trabalho em outros projetos, as equipes da GE 

Healthcare agora executam modelos de simulação 
de processos hospitalares em cada projeto para 
descobrir ineficiências, disse Andy. Antecipar esses 
riscos faz parte de uma abordagem laparoscópica da 
ciência de dados.

“É mais importante para mim ter os elementos 
de dados exatos de que preciso e tê-los atualizados, 
do que ter mais 30 variáveis, mas com acesso 
demorado”, disse ele. “A chave é prever as coisas 
enquanto ainda há tempo para agir”.

PRESCRIÇÃO PARA MUDANÇA
Obter profissionais médicos para abraçar a IA pode 
ser dif ícil. Médicos e enfermeiros podem ver a IA 
como substituto para seu conhecimento e experiên-
cia suados. Mas eles não devem se sentir ameaçados, 
disse Nathan. “A IA é uma ferramenta para profis-
sionais da área médica utilizar, não um substituto 
para o seu julgamento clínico”, disse ele. “Trata-se de 
acessibilidade, velocidade e gerenciamento de dados”.

Os gerentes de projeto podem obter a aceitação, 
adicionando os principais profissionais médicos à 
equipe como campeões de mudança. Esses médicos 
ou enfermeiros podem compartilhar informações 
sobre o projeto e o valor da IA   com outras equipes 
médicas para evitar a resistência. As equipes tam-
bém podem solicitar feedback da equipe médica em 
várias fases do projeto para elevar o engajamento. 

Por exemplo, alguns funcionários da OHSU ini-

* Os potenciais benefícios anuais estimados em termos de receita adicional ou redução de 
custos para cada aplicação até 2026

Perceber benefícios
Quais aplicativos de inteligência artificial têm o maior valor* para organizações de saúde no futuro? 

Fonte: Artificial Intelligence: Healthcare’s Nervous System, Accenture, 2017

Cirurgia 
ortopédica 

assistida por 
robô

40

20

0

Assistência 
de fluxo de 

trabalho 
administrativo

Assistentes de 
enfermagem 

virtuais

Detecção 
de fraude

Redução 
do erro de 
dosagem

“O 
aprendizado 
de máquina 

fará muito 
para 

anonimizar 
os dados”.

— David Paré, DXC 
Technology, Perth, Austrália

USD 40 
bilhões

USD 18  
bilhões

USD 20 
bilhões USD 17  

bilhões
USD 16 
 bilhões

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/novembro_2018/TrackLink.action?pageName=48&exitLink=http%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG


   NOVEMBRO DE 2018  PM NETWORK     49

cialmente expressaram ceticismo sobre confiar na 
IA para guiar decisões importantes na área da saúde, 
disse o dr. James. Assim, a equipe do projeto os levou 
ao processo de teste para registrar suas observações. 
A equipe incorporou o feedback de médicos e enfer-
meiros para melhorar o desempenho do sistema como 
parte da fase de pós-teste. As sessões de observação 
e feedback também ajudaram a equipe a entender 
melhor como a IA funciona e “tornou a tomada de 
decisão da IA   mais transparente”, disse o dr. James.

O sistema da OHSU foi lançado em dezembro de 
2017 e foi um sucesso imediato. Ajudou a permitir 
a transferência de mais de 400 pacientes para hos-
pitais secundários, para que o hospital de pesquisa 
primário pudesse tratar outros pacientes que neces-
sitassem de cuidados avançados. As expansões 
do sistema já estão em andamento. A equipe do 
projeto convenceu a OHSU a criar um novo papel: 
um médico responsável principalmente por aceitar 
com grande precisão pacientes encaminhados ao 
hospital principal e triar de pacientes para hospi-
tais parceiros por meio do sistema de IA. A equipe 

também planeja atualizar o sistema para alertar o 
centro de comando quando um paciente pode estar 
em risco de sepse.

“A capacidade da IA   de fazer uma mudança 
mensurável dentro de um curto período tem sido 
muito bem aceita, e agora todos estamos tentando 
aprender como podemos replicar isso daqui para 
frente com formas que são um pouco mais baseadas 
clinicamente”, disse James.

As equipes de IA geralmente seguem abordagens 
ágeis e implementam software de produto mínimo 
viável e, em seguida, adicionam melhorias interati-
vas ao longo do caminho. Mas, com as apostas de 
vida e morte, as equipes podem obter mais valor 
usando abordagens híbridas.

“É como construir um foguete para Marte: não 
podemos ter mil testes, por isso, precisamos real-
mente projetar a IA da melhor maneira possível 
logo no início da jornada”, disse Christian Guttmann, 
vice-presidente e chefe global da IA para a empresa de 
software Tieto, Estocolmo, Suécia. “Isso significa que 
há mais esforço antecipado no desenvolvimento”. PM

“A IA é uma 
ferramenta 
para 
profissionais 
da área 
médica 
utilizar, não 
um substituto 
para o seu 
julgamento 
clínico”.
— Nathan Tornquist, SkinIO, 
Chicago, Illinois, EUA

Histerectomia 
assistida por robô
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— Shailendra Malik, 
PMP, Optimum 

Solutions, Singapura



Perseguir a inovação não é suficiente. As 
organizações precisam de gerenciamento 

de projetos para fazer com que os 
projetos de teste sejam recompensados. 

DE C.J. WAITY
RETRATOS DE DANNY SANTOS

Escapar do
purgatótio dos
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Projetos-piloto podem 
preencher a lacuna entre uma ideia brilhante e 
um produto valioso, mas somente se a ponte for 
concluída com sucesso e construída para poder ser 
expandida. E em épocas de disrupção, isso nem 
sempre acontece para muitas organizações com 
projetos-piloto em seus portfólios. 

Consideremos a internet das coisas (IoT), por 
exemplo. Um estudo de 2017 da McKinsey & Co. 
constatou que menos de 30% das empresas com 
projetos-piloto de IoT não haviam nem começado 
a implementá-lo. Mais de 80% desses projetos esta-
vam definhando na fase de piloto por mais de um 
ano. E para 28% das iniciativas, o projeto-piloto se 
arrastou por mais de dois anos.  

É claro que o purgatório do projeto-piloto pode atingir 
qualquer setor. O progresso glacial, a incapacidade de 
expandir ou uma iniciativa que termine sem medidas cla-
ras de sucesso ou as próximas etapas são riscos universais 
que os profissionais do projeto encontram no ambiente 
de negócios acelerado de hoje. “Há sempre certos desafios 
que um gerente de projeto pode enfrentar, mas os desa-
fios em um projeto-piloto são muito maiores do que um 

projeto normal 
e definido”, disse 

Shailendra Malik, 
gerente de programa 

de TI da Optimum Solu-
tions, Singapura. Ele observa 

que dois componentes que seriam con-
siderados cruciais para definir em qualquer outro 

projeto (o cronograma e o escopo) geralmente são 
menos definidos em um piloto. E sem esses parâmetros 
claros, pode ser difícil direcionar a iniciativa em escala 
total para a conclusão. 

Os dados apoiam sua perspectiva de projeto no ter-
reno: quando os pesquisadores da Innovation Leader 
entrevistaram executivos de empresas com mais de 
USD 1 bilhão em receita, descobriram que a maioria 
dos projetos-piloto ou de iniciativas tropeça na entrega 
da equipe de P&D para a equipe de execução. Mais de 
um quarto dos executivos relatou que a transição preci-
sava de um trabalho sério, enquanto 16% descreveram 
como “terrível”. Por quê? Em muitas empresas, os pro-
jetos-piloto podem ter um incentivo entusiasmado da 
alta administração, mas experimentam pouco do rigor 
(como métricas, marcos e governança) necessário para 
gerar resultados, observaram os pesquisadores. 

DESTAQUE NO VALOR
Projetos-piloto chegaram a um ponto febril: as empre-
sas estão testando uma média de oito iniciativas do 
Industry 4.0, como robótica, automação, inteligência 
artificial e IoT. (Consulte “Em destaque”, página 55). É 
fácil ser envolvido em novas tecnologias, mas será que 
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essas iniciativas impactarão o resultado final? De acordo 
com a Pesquisa global de especialistas em manufatura 
de 2018 da McKinsey, menos de 30% de todos os pro-
jetos-piloto Industry 4.0 (ou seja, automação de dados 
e espaço de troca de dados) são lançados em toda a 
empresa. Automação industrial, software e semicondu-
tores eram os setores em que tal escala era mais prová-
vel, com os pilotos em assistência médica, componentes 
automotivos e papel e embalagens como os menos 

propensos a serem amplamente implementados.
“Há uma empolgação natural em começar um 

novo projeto-piloto, mas o primeiro passo deve 
ser realmente uma avaliação de negócios”, disse 
Guinivere Pedro, gerente sênior de projetos da 
consultoria de desenvolvimento empresarial Enter-
priseroom, Joanesburgo, África do Sul. 

COMUNIQUE A VISÃO.
Dependendo da organização e da importância 
da iniciativa, o projeto-piloto poderia ter sido 
anunciado com uma grande fanfarra. Mas 
mesmo quando o diretor executivo está pro-
movendo mudanças, os gerentes de projeto 
precisam garantir a adesão de toda a empresa, 

afirmou Kristen Risley, PMP, especialista sênior 
em projetos do Massachusetts General Hospital, 
em Boston, Massachusetts, EUA. Os gerentes de 
projeto devem enfatizar uma estratégia de comuni-
cação desde o início, especialmente se o sucesso do 
piloto depender do gerenciamento de mudanças.

No ano passado, Kristen foi encarregada de geren-
ciar um projeto-piloto de um ano. O objetivo? Fazer 

com que 26 clínicas particulares afiliadas ao Massa-
chusetts General implementassem um questionário 
em iPad que aborda os determinantes sociais de 
saúde dos pacientes (como falta de moradia, insegu-
rança alimentar e falta de transporte). O piloto fazia 
parte de um contrato estatal muito visível, então a 
adesão no nível superior era fácil. Mas, para garantir 
um forte apoio de outras partes interessadas, Kristen 
se reuniu com os administradores do hospital, e trei-
naram enfermeiras, recepcionistas e pacientes. Ela 
programou visitas ao local, de clínica em clínica, para 
entender as necessidades especiais de cada instalação 
e para servir como a face amigável do projeto. Esse 
alcance granular mostrou empatia pela mudança e 
ajudou a facilitar a adesão de todos os níveis.

“Você só pode fazer videoconferências com muita 
eficácia”, disse ela. “Ser capaz de mostrar a alguém 
exatamente o que está acontecendo e explicar de 
novo por que estamos fazendo esse piloto é impor-
tantíssimo. Do contrário, não vai funcionar.

COSTURAR RETALHOS
A expansão é muitas vezes a maior questão de um 
projeto-piloto: A organização tem os recursos para 
lançar de forma ampla? A tecnologia funciona bem o 
suficiente? Existe uma massa crítica de interessados   
a bordo, em vez de apenas uma pequena minoria de 
adotantes iniciais? Manter esses fatores em mente pode 
ajudar a identificar obstáculos ou assinalar problemas 
maiores durante uma implementação em grande escala, 
disse Kristen. Mas um único obstáculo não deve impe-
dir as equipes de alcançar o sucesso do projeto-piloto.

“O primeiro 
passo deve ser 

realmente uma 
avaliação de 

negócios”.
— Guinivere Pedro, 

Enterpriseroom, Joanesburgo, 
África do Sul 

“Ser capaz de 
mostrar a alguém 
exatamente o que 
está acontecendo 
e explicar de 
novo por que 
estamos fazendo 
esse piloto é 
importantíssimo”.
— Kristen Risley, PMP, Massachusetts 
General Hospital, Boston, 
Massachusetts, EUA
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Quando Kristen estava trabalhando no projeto-pi-
loto de pesquisa do iPad, ela descobriu a necessidade 
de desenvolver algumas formas de tecnologia. Uma 
das 26 práticas não possuía sistema eletrônico de 
fichas médicas. “Estamos pedindo que as práticas 
sejam completamente transferidas para o setor eletrô-
nico ou para ter papel híbrido e sistemas eletrônicos”, 
disse ela. “Há medo de perder dados, medo de mudar 
fluxos de trabalho, medo de sair de zonas de conforto. 
Meu trabalho como gerente de projeto é ajudar a faci-
litar essa transição, comercializar os benefícios para a 
mudança e usar dados para ajudar na mudança”.

Em seguida, a equipe teve que encontrar uma maneira 
de agregar os dados em papel com os dados digitais. Por 

isso, sua equipe está trabalhando em um sistema de pla-
nilhas que acabará se mesclando aos resultados maiores 
coletados pelo iPad de todas as outras práticas. Ao fazer 
pequenas exceções para algumas equipes, a equipe de 
Kristen conseguiu cumprir o prazo final de março de 
2018 para a implementação total. 

ESPALHE OS PROGRESSOS
Quando um projeto-piloto se estende indefinidamente, 
os membros da equipe podem ficar desmotivados, algo 
que Shailendra teve que combater recentemente durante 
um piloto de 14 meses para desenvolver uma ferramenta 
de modelagem de avaliação de risco baseada em aprendi-
zado de máquina em um banco para um cliente.

“Há sempre certos 
desafios que um gerente 

de projeto pode enfrentar, 
mas os desafios em um 

projeto-piloto são muito 
maiores do que um projeto 

normal e definido”. 
— Shailendra Malik, PMP, Optimum Solutions, Singapura

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/novembro_2018/TrackLink.action?pageName=54&exitLink=http%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG
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“Como os modelos de aprendizado de máquina são 
baseados principalmente nos dados que você tem, o 
resultado de um modelo de aprendizado de máquina 
pode ser muito diferente do resultado que suas outras 
formas padronizadas já estão dando a você”, disse ele. 
“Pode ser por causa da qualidade dos dados históricos; 
pode haver certos conjuntos de dados ocultos que as 
pessoas conhecem, mas que não documentaram em 
nenhum lugar. Portanto, o risco é que você saia com 
um cenário particular que poderia ser muito diferente 
dos dados reais que a empresa espera que sejam”. 

Esse cenário ameaçou o projeto de Shailendra, 
forçando a equipe a executar testes estendidos e para-
lelos com os sistemas existentes. A equipe pode ter se 

sentido como se estivesse dando um “pique no lugar”, 
mas Shailendra se sentiu confiante de que um avanço 
poderia estar em qualquer esquina, e “torna-se o prin-
cipal desafio do gerente de projetos nesse cenário para 
manter a equipe em funcionamento”, disse ele. Então 
Shailendra criou um painel interativo que destacou até 
mesmo as menores realizações diárias com gráficos 
coloridos e ousados. 

“Muitos dos projetos de aprendizado de máquina 
e inteligência artificial estão acontecendo sob o 
capô, torna-se uma caixa preta”, disse ele. “O painel 
do projeto cria essa satisfação de que, sim, as 
pessoas estão olhando para o trabalho da equipe e 
estamos progredindo com esse piloto”. PM

CHINA  
CIDADES 
INTELIGENTES
Existem cerca de 
1.000 projetos-
pilotos de cidades 
inteligentes prontos 
ou em construção 
em todo o mundo. E 
a China abriga cerca 
de 500 deles, graças 
às prioridades do 
governo, segundo a 
Deloitte. No entanto, 
muitos projetos 
são afetados pela 
execução deficiente 
de projetos, metas 
estratégicas obscuras 
e implementação 
inadequada de 
tecnologia.

ESTADOS UNIDOS 
ENTREGAS POR DRONE
Em maio, o Departamento 
de Transportes dos 
Estados Unidos anunciou 
10 projetos-pilotos que 
conduziriam operações 
avançadas de drones, com 
o objetivo final de integrar 
drones ao espaço aéreo 
nacional, reduzindo riscos 
à segurança pública. Os 
projetos-piloto poderiam 
ajudar a dimensionar 
as operações de drone 
para tudo, desde a 
entrega de pacotes até 
o gerenciamento de 
emergência e agricultura 
de precisão até as 
inspeções de infraestrutura. 

Em destaque
A ação do projeto-piloto está borbulhando ao redor do mundo. Estes países estão 
assumindo a liderança em termos de número médio de projetos-piloto de 
fabricação digital por empresa, de acordo com um relatório da McKinsey de 2018:

Aqui está um resumo da atividade do projeto-piloto em três desses países:

ÍNDIA 
SOLUÇÃO PARA 
POLUIÇÃO
A capital de Nova Delhi 
e seus 29 milhões de 
habitantes passaram por 
apenas 65 dias de “bom ar” 
entre janeiro e junho de 2018. 
Para combater a poluição 
desenfreada, o governo 
lançou um trio de projetos-
piloto este ano, incluindo 
filtros montados em ônibus, 
equipamentos que sugam 
o material particulado e os 
sprays químicos de separação 
de poeira. E em agosto, 
funcionários do governo 
disseram que estão pensando 
em criar centros de veículos 
elétricos em nove das cidades 
mais poluídas do país. 

Índia

10,6
China

10,2
Brasil

8,9
Estados 
Unidos

8,5
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Adis Abeba Light Rail Transit 
e uma vista da Praça Meskel, 
Addis Abeba, Etiópia
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DESTAQUE PARA A ETIÓPIA



A privatização e 
os investimentos 
estrangeiros 
estão mudando 
o ambiente (e 
as expectativas) 
dos projetos.
DE NOVID PARSI

negócios
para



A 

impressionante transformação 
econômica da Etiópia está pronta 
para ser reabastecida. O segundo país 
mais pobre do mundo em 2000 está 
caminhando para ter a economia que 

mais cresce no mundo este ano, segundo o Fundo 
Monetário Internacional (FMI). O marco coroa uma 
década na qual grandes projetos de infraestrutura 
liderados pelo Estado para expandir estradas e redes 
ferroviárias estimularam uma taxa de crescimento 
anual do PIB de quase 10%.

No ano passado, a Etiópia foi a sede de quatro 
dos oito projetos mais valiosos da África Oriental, 
incluindo a barragem da Grande Renascença da 
Etiópia, de USD  4,1 bilhões. Quando for concluída 
no próximo ano, a barragem irá gerar cerca de 
6.500 megawatts de energia. Esses megaprojetos são 
essenciais para o desenvolvimento contínuo de um 
país no qual 58 milhões de pessoas ainda não têm 
acesso à eletricidade e mais de 70% da população ainda 
trabalham no setor agrícola.

Mas a Etiópia está tomando medidas radicais para 
sustentar uma taxa de crescimento que a tornaria um 
país de renda média até 2025. Com fundos públicos 
drenados pelas atividades do projeto fechadas ou ainda 
em andamento (cerca de USD 7,5 bilhões são necessários 
para completar os projetos de infraestrutura existentes), 
o governo está começando a vender empresas estatais 
em setores como telecomunicações, energia e aviação. 
A privatização também está planejada para criar 
um ambiente de projeto mais eficiente, com maior 
probabilidade de atrair gastos de empresas nacionais 
e estrangeiras. Tudo faz parte de uma ousada agenda 
de reformas do Primeiro Ministro Abiy Ahmed, que 
tomou o poder em abril, após anos de agitação política 
generalizada que levou à surpreendente demissão do 
Primeiro Ministro Hailemariam Desalegn.

No entanto, o realinhamento ambicioso não ajudará 
a acelerar a economia, a menos que as capacidades de 
gerenciamento de projetos nascentes do país amadureçam, 
e rápido. “A profissão de gerenciamento de projetos 
não recebeu a devida atenção aqui para padronizá-la, e 
os projetos tendem a ser executados por pessoas sem 
treinamento nem certificações, o que contribui para muitas 

falhas de projeto”, disse Yoftahe Yohannes, PMP, gerente de 
projetos, Membro do Conselho Executivo Global do PMI, 
Ericsson, Adis Abeba, Etiópia. “As organizações etíopes 
precisam prestar mais atenção ao desenvolvimento de 
talentos em gerenciamento de projetos”.

ESTADO ALTERADO
No longo caminho para a mudança, as equipes de 
projeto terão que superar décadas de burocracia e 
inércia entrincheiradas para navegar em novos níveis 
de complexidade, diz Rekik Asefa, gerente da divisão de 
gerenciamento de projetos de TI, Awash International 
Bank, Adis Abeba. Projetos administrados pelo 
governo não enfrentaram pressões de mercado, então 
“muitos projetos foram executados só para serem 
executados”, disse ele.

Atrasos e custos excessivos são a norma em grandes 
projetos, disse Yoftahe. Um ritmo lento do projeto ajuda a 

“As 
organizações 
estrangeiras 
exigirão 
recursos 
competentes 
e de classe 
mundial 
que possam 
gerenciar 
projetos para 
obter valor 
comercial”.
— Yoftahe Yohannes, PMP, 
Ericsson, Adis Abeba, Etiópia

O canteiro de obras da Represa do 
Grande Renascimento Etíope, em Guba
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criar uma cultura passiva que as equipes devem eliminar 
para obter eficiência no futuro, disse ele. “Os gerentes de 
projeto precisam estar preparados. Eles precisam receber 
informações de todas as partes interessadas certas para 
planejar seus cronogramas e orçamentos”.

Yacob GebreMedhin Shenkute, PMP, Adis Abeba, 
experimentou isso em primeira mão. Ele é vice-
gerente geral e diretor de gerenciamento de projetos 
da Leoul Consulting, uma consultoria de arquitetura 
e engenharia. Sua empresa foi trazida para um projeto 
no ano passado para gerenciar a construção de um 
prédio universitário depois que a equipe do projeto do 
governo concluiu as fases de planejamento. Durante 
a execução, a equipe de Yacob identificou defeitos 
críticos de projeto e descobriu que algumas das 
estimativas iniciais de construção eram insuficientes. 
O projeto está no caminho certo para terminar 17% 
acima do orçamento e 50% além do previsto.

Melhorias estão em curso, no entanto. No ano passado, 
o governo estabeleceu uma estrutura para parcerias 
público-privadas projetadas para criar mais valor de 
negócios, reduzindo riscos e acelerando a entrega de 
projetos. “A privatização está forçando as organizações a 
melhorar sua governança de projetos”, disse Rekik.

Para obter uma melhor governança, mais equipes 
de projeto precisam voltar ao básico e adotar os 
processos padrão de gerenciamento de projetos: 
iniciação, planejamento, execução, monitoramento 
e controle do projeto e fechamento. Para esse fim, 
a organização de Yoftahe mantém um banco de 
dados de lições aprendidas que ajuda a garantir 
que a organização possa alavancar experiências e 
desenvolver competências a cada novo projeto.

O Yacob concorda com essa abordagem. “Padrões 
internacionais de gerenciamento de projetos devem 
ser estabelecidos para todos os grandes projetos”, 

População (2017)

105  
milhões
Tamanho

1 milhão de 
quilômetros 
quadrados

PIB (2017)

USD 80,6 
bilhões
Taxa de crescimento do PIB (2017):

10,9%
Previsão de crescimento do PIB 
(2019):

9,66%
Indústrias primárias

Agricultura, 
construção, energia, 
fabricação, têxteis, 
telecomunicações, 
transporte

Renda nacional bruta per capita 
(2016):

USD 783
Fonte: Banco Mundial 

Visão geral  
da Etiópia
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disse ele. “Melhorar o gerenciamento de projetos e a 
eficiência da execução é uma parte fundamental da 
agenda de desenvolvimento nacional”.

EXPECTATIVAS EXTERNAS
De acordo com o FMI, o investimento estrangeiro 
direto na Etiópia cresceu 27,6% entre 2016 e 2017, os 
anos mais recentes para os quais há dados disponíveis. 
A China tornou-se o maior investidor estrangeiro e 
parceiro comercial da Etiópia. Por exemplo, em 2017, a 
fabricante chinesa de vestuário Indochine International 
concluiu um projeto de nove meses de USD  250 
milhões para abrir uma fábrica de roupas na Etiópia.

Equipes de projeto no país devem se preparar para que 
a influência externa aumente ainda mais nos próximos 
anos. Por exemplo, quando o governo dividir a estatal 
Ethiopian Telecommunications Corp., a maior operadora 
móvel da África, em duas empresas, ela tentará vender 
até 40% da empresa para investidores estrangeiros.

Mais investidores e patrocinadores de projetos de 
países estrangeiros significam novas expectativas e 
exigências externas para organizações e equipes. Os 
pagamentos de empréstimos inadimplentes não serão 
aceitos e os projetos enfrentarão cronogramas de 
entrega acelerados que atualmente não são a norma 
para a maioria das equipes de projeto etíopes.

“As organizações estrangeiras exigirão recursos 
competentes e de classe mundial que possam 

gerenciar projetos para obter valor comercial”, disse 
Yoftahe. Como resultado, os gerentes de projeto 
etíopes precisam investir mais no desenvolvimento de 
suas habilidades e conhecimentos.

Mas elevar a maturidade deve ser uma via de mão 
dupla. Organizações estrangeiras podem compartilhar 
conhecimento de gerenciamento de projetos com 
organizações etíopes por meio de atividades como 
treinamento e acompanhamento de tarefas, disse Yoftahe. 
Alguns investidores estrangeiros também podem exigir 
que os profissionais de projetos locais obtenham uma 
certificação em PMP (Project Management Professional) 
e que as organizações de entrega de projetos atendam 
aos critérios da International Organization for 
Standardization, disse Yacob. “Esta ainda não é a norma 
na Etiópia, mas deveria ser”.

As plantas para tais interações já existem, disse 
Dagem Alemayehu Goshu, PMP, gerente de entrega de 
serviços, IE Network Solutions, Adis Abeba. Dagem 
aprendeu padrões e práticas de gerenciamento de 
projetos há cinco anos, quando seu empregador etíope 
na época, a ComNet, fez uma parceria com a empresa 

“A 
privatização 

está 
forçando as 

organizações 
a melhorar 

sua 
governança de 

projetos”. 
— Rekik Asefa, Awash 

International Bank, Adis 
Abeba, Etiópia

Aqui e à direita, Hawassa Industrial Park, 
lar de uma fábrica de roupas da Indochina

60     PM NETWORK  NOVEMBRO DE 2018  PMI.ORG

FOTOS DE JOERG BOETHLING/ALAMY STOCK

http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/novembro_2018/TrackLink.action?pageName=60&exitLink=http%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG


de telecomunicações chinesa Huawei em um projeto. 
Ela trabalhou como coordenadora de projeto junto 
com os gerentes de projeto da Huawei por dois anos. 
“Eu aprendi fazendo”, disse ela.

Equipes etíopes podem retribuir o favor ajudando 
organizações estrangeiras a navegar pelo terreno 
de negócios complicado do país. “Eles precisam de 
especialistas locais que conheçam as regras locais, 
condições e formas de trabalho”, disse Yoftahe. Por 
exemplo, organizações externas precisam aprender 
a conduzir transações financeiras, que muitas vezes 
enfrentam atrasos na Etiópia. “O uso de gerentes de 
projetos locais ajudará as organizações estrangeiras 
a minimizar o tempo gasto na compreensão do 
ambiente local do projeto”, disse ele.

TALENTO PARA O AMANHÃ
A necessidade de desenvolver talentos de projetos 
em todos os setores também cria oportunidades. A 
Etiópia verá um aumento na demanda por projetos 
de tecnologia, diz Yoftahe. E com cerca de 40% da 
população da Etiópia com menos de 15 anos e 28% 

Esses setores impulsionarão a demanda continuada 
de projetos em toda a Etiópia:

Manter o  
impulso

ENERGIA
Com mais da metade 
dos etíopes sem acesso à 
eletricidade, a necessidade de 
projetos de infraestrutura de 
energia não está diminuindo 
tão cedo. Uma iniciativa 
de assinatura é a barragem 
do Grande Renascimento 
Etíope, de USD 4,1 bilhões, 
no principal afluente do rio 
Nilo. Quando concluída em 
2019, será a maior represa 
hidrelétrica da África, gerando até 6.450 megawatts de energia, em comparação com 
a atual geração de energia total da Etiópia de 4.730 megawatts. 

CONSTRUÇÃO
As necessidades de moradia são críticas 
na capital. A população de Adis Abeba 
deve dobrar para mais de 8 milhões na 
próxima década. Em julho, o governo 
lançou um projeto de USD 1,2 bilhão 
para construir mais de 16.000 casas 
na cidade até 2021. Mas a necessidade 
de adquirir alguns dos 26 hectares 
necessários será um grande desafio de 
gerenciamento de partes interessadas 
para o patrocinador do projeto Federal 
Housing Corporation.

TRANSPORTE
Cerca de 64 pessoas por 10.000 
veículos morrem todos os anos 
nas estradas da Etiópia, tornando a 
segurança rodoviária a oitava pior da 
África. E cerca de dois terços das ruas 
de Adis Abeba não têm calçadas para 
pedestres. Em 2016, o Banco Mundial 
concordou em financiar um programa 
de USD 300 milhões para melhorar 
a mobilidade em Adis Abeba e a 
segurança no trânsito em todo o país. 
Os projetos incluem a expansão do 
sinal de trânsito e sistemas de controle 
da capital, melhorando as condições 
dos pedestres e modernizando o sistema de ônibus da cidade.
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entre 15 e 29 anos, há uma necessidade particular de 
desenvolver talentos de gerenciamento de projetos dessas 
gerações em tecnologia da informação e comunicação, 
disse ele. “Há muitas oportunidades para projetos de 
TIC, mas o risco é a falta de conhecimento e expertise”.

Na organização de Dagem, os gerentes de projeto 
seniores são remunerados para comparecer aos 
centros de treinamento certificados pelo PMI para se 
preparar para o exame PMP®. Os gerentes de projeto 
juniores da IE Network Solutions começam com um 
período de teste de 45 dias que inclui treinamento 
interno para fazer o exame Certified Associate in 
Project Management (CAPM®). “Implementamos as 
práticas do PMI em nossas atividades do dia a dia”, 
disse ela. “Ainda estamos na fase de aprendizado, mas 
indo na direção certa”.

Rekik disse que sua organização cobre o custo total dos 
membros da equipe do projeto para o exame PMP, e o 
escritório de gerenciamento de projetos tem uma reunião 
semanal de transferência de conhecimento para que os 
membros da equipe discutam os desafios enfrentados 
durante a semana e como eles resolveram eles.

Os institutos locais de consultoria e treinamento 
começaram a ensinar o know-how em gerenciamento 

de projetos, e as organizações etíopes estão contratando 
instrutores de gerenciamento de projetos estrangeiros, 
diz Yoftahe. “Estou vendo as organizações começarem 
a desenvolver as competências e habilidades de seus 
gerentes de projeto”, disse ele.

As entidades etíopes têm que treinar não 
apenas seus próprios funcionários nos padrões 
de gerenciamento de projetos, mas também seus 
clientes, o que Dagem muitas vezes experimenta em 

Perguntamos a profissionais de projeto: Quais habilidades de gerenciamento de projetos estão em demanda no México, hoje?

“Os gerentes de projeto 
daqui se beneficiariam muito 
com o aprimoramento 
de seus conhecimentos 
e habilidades de 
gerenciamento de integração 
de projetos, para que possam 
entender a visão geral de um 

projeto e gerenciá-lo 
de forma eficaz”.
— Yacob GebreMedhin Shenkute, PMP, vice-
gerente geral e diretor de gerenciamento de 
projetos, Leoul Consulting,  Adis Abeba

“Temos que trabalhar em uma 
comunicação melhor, porque a 
comunicação com patrocinadores 
e outras partes interessadas não 
é muito forte. Os gerentes de 
projeto podem não responder 
rapidamente às chamadas das 
partes interessadas ou não 

fornecer atualizações 
regulares de status”.
— Dagem Alemayehu Goshu, PMP, gerente de 
prestação de serviços, IE Network Solutions, Adis 
Abeba

Curva de  
aprendizagem

“Tivemos que 
explicar ao 

cliente que tais 
procedimentos 
beneficiariam o 

projeto”.
— Dagem Alemayehu Goshu, PMP, 

IE Network Solutions, Adis Abeba
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primeira mão. Por exemplo, este ano, o IE Network 
Solutions concluiu um projeto de dois anos para que 
uma nova universidade fornecesse um data center e 
outros serviços de TI. Ao longo do caminho, Dagem 
teve que educar o cliente sobre os fundamentos do 
projeto, como ter um relatório inicial e compartilhar 
os registros de risco do projeto. “Tivemos que explicar 
ao cliente que tais procedimentos beneficiariam o 
projeto”, disse ela. “Tivemos que ensinar ao cliente o 

Perguntamos a profissionais de projeto: Quais habilidades de gerenciamento de projetos estão em demanda no México, hoje?

“A mitigação de riscos 
e acompanhamento 
durante toda a 
execução para 
garantir que o projeto 
seja planejado e 
atinja seus  
objetivos”.

— Rekik Asefa, 
gerente, divisão de 
gerenciamento de 
projetos de TI, Awash 
International Bank, Adis 
Abeba

“Liderança. Os gerentes de projeto 
precisam ser bons líderes e precisam 
ser capazes de comunicar às partes 
interessadas   o valor que seus projetos 
criarão. Também precisam trabalhar 

no gerenciamento de 
custos e cronogramas, 
que é onde a maioria 
dos gerentes de 
projetos daqui falha”.

— Yoftahe Yohannes, PMP, 
gerente de projetos, 

Ericsson, Adis Abeba

que significa gerenciar um projeto”.
Em última análise, o tempo está do lado da Etiópia. A 

taxa anual de crescimento do PIB deve ficar bem acima 
dos 9% até pelo menos 2020, e Yoftahe acredita que o país 
reduzirá a lacuna de talentos e maturidade do projeto à 
medida que o ambiente muda e a economia se agita.

“Estou muito otimista. Os projetos em prol dos projetos 
desaparecerão à medida que as indústrias se tornarem 
mais focadas nos negócios e focadas em valor”.  PM

“Melhorar o gerenciamento de projetos e a 
eficiência da execução é uma parte fundamental 
da agenda de desenvolvimento nacional”.
— Yacob GebreMedhin Shenkute, PMP, Leoul Consulting, Adis Abeba

A fábrica da Reppie 
Waste to Energy em 

Adis Abeba foi concluída 
este ano.

O primeiro-
ministro etíope 
Abiy Ahmed, à 

esquerda, no 
parlamento da 

Etiópia
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Quando os pacientes são liberados do hospital, eles 
entram em um dos momentos mais vulneráveis   em 
sua jornada de tratamento. Ter o apoio necessário pode 
significar a diferença entre uma recuperação bem-su-
cedida e uma readmissão hospitalar cara.  

Para reforçar esse apoio, em 2014, a University Health Network (UHN), em 
Toronto, Ontário, Canadá, iniciou um projeto de melhoria de qualidade de 
três anos, no valor de CAD 955.000. Incluiu a criação de um resumo de altas 
eletrônicas padronizado para os 35.000 pacientes internados na UHN, deta-
lhando sua experiência no hospital e os requisitos para cuidados continuados. 

“O projeto consistiu em garantir que pudéssemos capturar e entregar 
essas informações de maneira oportuna, e garantir que fossem signifi-
cativas e de qualidade para os cuidadores”, disse Michael Caesar, PMP, 
PfMP, diretor executivo de dados e ciência de implementação, UHN. 

Antes do projeto, os resumos de alta eram frequentemente atrasados, 
incompletos ou enviados para o destinatário errado, criando riscos para a 
saúde dos pacientes, disse Andre D'Penha, PMP, gerente de programas do 

 
Prêmio  

do PMI® de 
Excelência em 

Projeto

Programa de resumo de alta da UHN
Saúde e segurança é uma meta para todas 
as comunidades. E os vencedores deste 
ano do Prêmio PMI® para Excelência em 
Projetos ajudaram a proporcionar uma 
nova vida de maneiras únicas. Um melho-
rou o treinamento para médicos de pron-
to-socorro. Outro ajudou a mitigar o risco 
de um desastre ambiental. E o terceiro 
ajudou os pacientes a mudarem para suas 
casas com os planos de cuidados corretos. 

Cada equipe de projeto gerenciou a 
complexidade para permanecer dentro 
do cronograma, dentro do orçamento e 
manter um foco de precisão máxima no 
atendimento das necessidades das partes 
interessadas mais vulneráveis.

Laços 
que 

unem 
Três iniciativas 

ajudam a construir 
comunidades mais 

fortes. 
DE SARAH FISTER  
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Da esquerda, Dr. 
Charles Chan, 
André D'Penha, 
PMP, Michael 
Caesar, PMP, PfMP
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Data Science Program da UHN. O projeto implantou 
um aplicativo eletrônico para os sete hospitais da UHN 
e 4.500 médicos, padronizando o formato e melhorando 
a qualidade e o cronograma para conclusão e entrega. 

A equipe do projeto também colaborou com o 
Royal College of Physicians e Surgeons of Canada 
para desenvolver um módulo de aprendizado para 
os médicos realizarem revisões de resumo da alta, 
que deram aos médicos participantes créditos de 
educação continuada.

Desde o início, a equipe definiu metas claras e 
indicadores-chave de desempenho e criou uma 
estrutura de projeto, que se tornou “um ponto 
de encontro para nossos acionistas obterem 
conforto no fato de estarmos usando expertise 
em gerenciamento de projetos que funcionou 
globalmente” disse ele. Isso também ajudou a 

Projeto:  Programa de 
resumo de alta da UHN

Localização: Toronto, 
Ontário, Canadá

Orçamentos do projeto 
CAD 955.000

Orçamento real: 
CAD 903.713

Cronograma: Julho de 
2014 a julho de 2017

Principais agentes: 
Liderança da UNH, 
médicos e equipe 
de saúde interna, 
cuidadores de atenção 
primária e pacientes 

Escopo: Criar um 
resumo de alta 
eletrônico padronizado 
para os pacientes e 
seus cuidadores, e um 
sistema para melhorar 
a conclusão, a entrega 
e a qualidade desses 
relatórios.

Destaques: Adoção  
em toda a organização 
de documentação clínica 
padronizada e uma 
redução no tempo de 
conclusão do resumo  
de alta de 7 dias para  
48 horas.

Programa de resumo de alta da UHN
garantir o apoio da diretoria da UHN, que se tornou 
campeã, disse o Dr. Charles Chan, vice-presidente 
executivo e diretor médico da UHN.

O projeto excedeu todos os seus indicadores de 
desempenho. Foi entregue dentro do cronograma e 
abaixo do orçamento, enquanto 89% dos resumos 
de alta foram concluídos em 48 horas, e o retraba-
lho de resumo de altas caiu 89%. Mais importante, 
isso ajudou a reduzir a probabilidade de eventos 
adversos relacionados à medicação e erros expe-
rimentados pelos pacientes após a alta hospitalar, 
disse Andre.

“Provamos que é possível criar resultados positi-
vos para os pacientes, colocando suas necessidades 
em primeiro lugar enquanto trabalhamos em par-
ceria com pacientes, médicos, atenção primária e 
equipes digitais da UHN”.

“O projeto consistiu em 
garantir que pudéssemos 
capturar e entregar essas 
informações de maneira 
oportuna, e garantir que 
fossem significativas 
e de qualidade para os 
cuidadores”. 
— Michael Caesar, PMP, PfMP, University Health 
Network, Toronto, Ontário, Canadá 
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Abaixo, da esquerda, 
Orla Mockler, Lisette 
Biggins; meio, da 
esquerda, Leila 
Wilson, Padraig 
Kelly, Kenneth 
Purtell; atrás, em 
cima, da esquerda, 
Justin Ralph, Neeraj 
Kumar, Pedro Airo, 
Kieran Ryan.
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O Programa Nacional de Treina-
mento em Medicina de Emergên-
cia, na Irlanda, mantém os médicos 
atualizados sobre o atendimento 
ao paciente. No entanto, até recen-

temente, dependia amplamente de um sistema de 
avaliação de treinamento baseado em papel. Assim, 
o Royal College of Surgeons, na Irlanda (RCSI) lan-
çou um projeto de EUR  325.000 
para modernizar esse sistema 
antiquado. A equipe criou uma 
solução on-line personalizada 
para acompanhar o progresso dos 
médicos estagiários por meio do 
programa de três anos em medi-
cina de emergência.

Médicos e estagiários de medi-
cina de emergência acharam dif í-
cil acompanhar seu progresso e 
interagir com a organização, disse 
Padraig Kelly, diretor associado 
de assuntos cirúrgicos da RCSI. 
O projeto desenvolveu um aplica-
tivo on-line, um sistema de geren-
ciamento de candidatos e uma 
ferramenta on-line para enviar avaliações clínicas 
que podem ser revisadas e validadas pelos supervi-
sores. “Precisávamos nos tornar mais relevantes e 
amigáveis   e criar melhores interações entre nossa 
equipe e os clientes”, disse Padraig.

A equipe do projeto começou por explorar o 
banco de dados de lições aprendidas do escritório 

Equipe do Programa de 
Treinamento Nacional em Medicina 
de Emergência, na Irlanda

Projeto:  O Programa 
Nacional de Treinamento 
para Medicina de 
Emergência na Irlanda

Localização: Dublin, Irlanda

Orçamentos do projeto 
EUR 325.000

Orçamento real: 
EUR 325.000

Entrega: Julho de 2017

Partes interessadas 
Candidatos e estagiários de 
medicina de emergência, 
administradores de 
programas, gerência 
sênior, Comitê Irlandês de 
Treinamento em Medicina 
de Emergência, consultores 
de treinamento e 
gerenciamento de assuntos 
cirúrgicos

Escopo: Substituir o sistema 
de rastreamento baseado 
em papel para treinamento 
de médicos de emergência 
por uma plataforma 
eletrônica

Destaques: O feedback do 
instrutor durante a iteração 
do produto garantiu sua 
adesão e impulsionou o 
sucesso do projeto. 

de gerenciamento de projetos da empresa para 
identificar os riscos, disse Leila Wilson, gerente 
sênior de projetos de TI da RCSI. Por exemplo, em 
projetos de TI anteriores, a equipe descobriu que os 
instrutores externos tinham muito pouca tolerância 
para interfaces de usuário que exigiam treinamento 
oneroso ou treinamento para começar.

Para evitar o risco de baixa adoção pelo usuário, 
a equipe do projeto convidou os 
instrutores a fornecer feedback 
sobre os protótipos e incorporou 
essa entrada nas iterações iniciais. O 
feedback não resultou em grandes 
mudanças, mas demonstrou que 
a equipe do projeto se importava 
com suas opiniões, disse ela. “Só isso 
teve muito a ver com a conquista da 
aceitação e confiança deles”.

A equipe também garantiu que o 
sistema fosse totalmente responsivo 
e acessível em todos os dispositi-
vos, incluindo dispositivos móveis 
e tablets. Isso significa que a ferra-
menta pode ser acessada usando 3G 
ou 4G em vez de depender do Wi-Fi 

irregular em muitos dos hospitais da Irlanda. Essa aten-
ção extra ao desenvolvimento de produtos valeu a pena: 
o projeto foi entregue dentro do prazo e do orçamento, e 
os alunos adoram o produto final, disse Padraig.

“Este projeto terá um impacto duradouro sobre 
como o treinamento em medicina de emergência é 
oferecido no Serviço Nacional de Saúde na Irlanda”. 

Prêmio  
do PMI® de 
Excelência 
em Projeto
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“Este projeto 
terá um impacto 
duradouro 
sobre como o 
treinamento 
em medicina 
de emergência 
é oferecido no 
Serviço Nacional 
de Saúde na 
Irlanda”.
— Padraig Kelly, Royal College of 
Surgeons na Irlanda, Dublin, Irlanda
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Quando o Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE) 
fechou as usinas elétricas movidas a carvão da Área D do Rio 
Savannah, em Aiken, Carolina do Sul, para dar lugar a uma 
usina de cogeração de biomassa com maior eficiência energé-
tica, uma considerável ameaça foi deixada para trás. Essa ame-

aça, uma bacia de cinzas de 6 hectares e um aterro de cinzas de 8,7 hectares, ficava 
perto do rio Savannah: fonte de água potável para os moradores a jusante. Embora 
não fosse radioativa, a bacia e o aterro representam riscos para a saúde das comu-
nidades e ecossistemas vizinhos. Deixá-los intocados não era uma opção.

Projeto de remoção de cinzas da Área D do Rio Savannah

FOTO DE SEAN RAYFORD

Da esquerda, 
Karen Adams, 
Frank Sappington, 
Bob Aylward e 
Susan Bell, PMP

Prêmio  
do PMI® de 
Excelência 
em Projeto
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Em 2014, o DoE encarregou a Savannah River 
Nuclear Solutions (SRNS) de escavar e consolidar 
mais de 100.000 metros cúbicos de cinza e solo 
contaminado no aterro existente e cobri-lo com múl-
tiplas camadas protetoras para minimizar infiltração 
e migração de contaminantes. A empresa foi inicial-
mente obrigada a remediar todo o risco de cinzas em 
menos de seis meses do fechamento da fábrica, mas 
devido ao enorme tamanho do local, a equipe do 

LUZES, CÂMERA, AÇÃO!
Confira os vídeos dos bastidores de cada um dos vencedores 
deste ano no canal do YouTube do PMI. 

CONVOCAÇÃO PARA INDICAÇÕES A PRÊMIOS
Este prêmio reconhece o projeto de menor porte (orçamento 
inferior a USD 100 milhões) com melhor desempenho de práticas 
de gerenciamento de projetos, resultados organizacionais 
superiores e impactos positivos para a sociedade. Homenageie a 
excelência de projetos em 2019. Visite PMI.org/Awards.

Projeto de remoção de cinzas da Área D do Rio Savannah
Projeto: Projeto de 
remoção de cinza da Área 
D do Rio Savannah

Localização: Aiken, 
Carolina do Sul, EUA

Orçamentos do projeto 
USD 23,8 milhões

Orçamento real: USD 
23,5 milhões

Cronograma: Dezembro 
de 2014 a dezembro de 
2016

Principais agentes: 
Savannah River Nuclear 
Solutions, Departamento 
de Energia dos EUA, 
Departamento de Saúde 
e Controle Ambiental da 
Carolina do Sul, Agência 
de Proteção Ambiental 
dos EUA

Escopo: Escavar e 
consolidar mais de 
100.000 metros cúbicos de 
cinzas e solo contaminado 
e cobrir com um sistema 
composto para minimizar 
a infiltração

Destaques: Apesar dos 
atrasos pelo clima e da 
descoberta de bolsões 
extras de cinzas, o projeto 
foi entregue antes do prazo 
e abaixo do orçamento.

projeto e reguladores negociaram uma abordagem de 
duas fases ao longo de cinco anos, disse Susan Bell, 
PMP. gerente, SRNS. A abordagem faseada permitiu a 
conclusão do projeto dentro das limitações de finan-
ciamento do ano fiscal, enquanto satisfazia todos os 
compromissos regulatórios. O projeto de remoção de 
cinza da Área D consistiu em fechar a bacia de cinzas 
e cobrir o aterro até 15 de janeiro de 2017, com um 
orçamento de projeto de USD 23,8 milhões.

A atenuação cuidadosa do risco significou que 
todas as surpresas, incluindo a descoberta de bolsas 
de cinzas adicionais que exigiam mais seis meses de 
escavação, fossem tratadas proativamente. Mesmo 
com o aumento de 15% nas cinzas, a equipe do 
projeto não precisou utilizar sua margem de progra-
mação. “Tudo isso foi gerenciado por ter um bom 
plano de risco desde o início, que incluía margem 
de cronograma para tratar de atrasos”, disse Susan.

O DoE também realizou auditorias frequentes para 
acompanhar o progresso, disse Bob Aylward, gerente 
de contas de custos da SRNS. Mas, graças ao rigoroso 
gerenciamento de projetos da equipe e ao gerencia-
mento proativo de riscos, as auditorias transcorreram 
bem. “Demonstramos que poderíamos operar dentro 
desse sistema de forma eficaz”, disse Susan.

Apesar dos atrasos climáticos, o projeto foi con-
cluído três semanas antes do previsto e USD 300.000 
abaixo do orçamento, e ao mesmo tempo eliminou 
riscos significativos para a saúde humana e ambien-
tal, disse ela. “A conclusão do projeto demonstrou 
que o DoE da Área do Rio Savannah e o SRNS são 
bons administradores do meio ambiente e bons 
administradores dos dólares dos contribuintes”. PM

“A conclusão do 
projeto demonstrou 
que o DoE da Área 
do Rio Savannah e 
o SRNS são bons 
administradores do 
meio ambiente e 
bons administradores 
dos dólares dos 
contribuintes”.
— Susan Bell, PMP, Savannah River Nuclear 
Solutions, Aiken, Carolina do Sul, EUA
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Dr. Te Wu, PMP, PgMP, PfMP; Dr. Panos Chatzipanos, P.Eng, RPP

Implementing Project Portfolio 
Management

Project Management Institute

The Standard for 
Organizational Project 
Management (OPM)
Este padrão é a continuação de 
um guia de prática publicado 
anteriormente para a implementação 
do GPO. É também um salto à frente, 

pois oferece uma visão mais ampla baseada em princípios, 
fundamentada no porquê da prática, em vez de uma visão 
fundamentada em procedimentos e calcada em o que é. 
Complementa a publicação do PMI Organizational Project 
Management Maturity Model (OPM3®) (Modelo de maturidade 
de gerenciamento de projetos organizacional), que pode ser 
usado para medir os resultados de implementação guiados 
pelo padrão de GPO. O conteúdo é apresentado em linguagem 
simples. Os vários aspectos do GPO são abordados em 
capítulos separados que começam com os conceitos básicos e 
os princípios fundamentais do framework e avançam com os 
detalhes da implementação. 

Project Management Institute, 2018, ISBN: 9781628252002, 
brochura, 91 páginas, USD 59,95 para associados; preço de 
catálogo: USD 74,95

Project Management  
Institute

Um guia do conhecimento 
em gerenciamento de 
projetos (Guia PMBOK®) 
– Sexta edição e Guia de 
prática ágil
Para apoiar o espectro de 
ampliação das abordagens 

de entrega de projetos, o PMI oferece esses dois trabalhos de 
referência em um único pacote. A atualização Guia PMBOK® 
inclui uma nova seção em cada área de conhecimento intitulada 
“Abordagens para ambientes ágeis, iterativos e adaptativos”. 
Também coloca mais ênfase no conhecimento estratégico e 
empresarial. O Guia de prática ágil fornece orientação sobre 
quando, onde e como aplicar abordagens ágeis, bem como 
ferramentas práticas para profissionais e organizações que buscam 
aumentar a agilidade. Ele está alinhado com outros padrões do PMI, 
incluindo o Guia PMBOK® - Sexta edição, e foi desenvolvido em 
colaboração pelo PMI e a Agile Alliance.

Project Management Institute, 2017, ISBN: 9781628253825, brochura, 
USD 49,50 para associados, USD 99,00 para não associados

Online: marketplace.PMI.org | E-mail: info@bookorders.pmi.org | Telefone: 1-866-276-4PMI (EUA e Canadá) ou +1-770-280-4129 (internacional)
Horário para pedidos por telefone até as 20h00 no horário do Leste dos EUA (GMT -5). Ou compre em um ponto de venda de livros.
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Como um guia complementar para o gerenciamento de portfólios, este livro está 
alinhado com o Padrão de gerenciamento de portfólio — Quarta edição. Ele é projetado 
para três grupos principais de público-alvo: executivos de negócios, líderes de portfólio e 
profissionais e pensadores de portfólio.

Implementing Project Portfolio Management aborda as instruções de gerenciamento 
de portfólios e é uma importante contribuição para um campo ainda em sua infância.

O valor real que os autores (integrantes da equipe básica que trabalha no padrão 
de gerenciamento de portfólio do PMI) fornecem neste guia são suas ideias sobre 
como aplicar cada um dos princípios cobertos no padrão que estão em prática hoje, 
introduzindo ferramentas e modelos em sua discussão. Ampliando a abrangência, os 
tópicos de gerenciamento abordados incluem ciclo de vida, estratégia, governança, 
complexidade, capacidade e competências, partes interessadas, valor, risco e práticas 
ágeis no portfólio. Em última análise, o gerenciamento de portfólio bem-sucedido requer 
que todos os níveis de gerenciamento apoiem e comuniquem o valor do gerenciamento 
de portfólio à organização e aos interessados, desde a seleção dos projetos certos até 
a inovação e a ideação. De grande alcance em seu impacto sobre os profissionais de 
gerenciamento de portfólio, pensadores, partes interessadas e a comunidade mais ampla de gerenciamento de projetos, este guia 
prevê a transformação contínua do gerenciamento de portfólio com as necessidades mutáveis   das organizações e o avanço dos meios 
tecnológicos. Por essa razão, os autores criaram um site de acompanhamento (www.implementppm.com) que fornece um fórum 
para o avanço de conceitos à medida que o discurso e a prática de gerenciamento de portfólio continuam a evoluir.

Project Management Institute, 2018, ISBN: 9781628255577, brochura, 309 páginas, USD 31,95 para associados, USD 39,95 para não associados
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Que três adjetivos descrevem 
melhor você?
Organizada, automotivada, otimista.

Como você usa o 
gerenciamento de projetos na 
vida cotidiana?
Quando estou planejando férias 
ou grandes comemorações, defino 
escopo, orçamento e cronograma.

Qual é o projeto mais 
interessante em que você 
trabalhou?
A implementação de um serviço 
cardiovascular de telemedicina 
no Equador. A telemedicina é 
verdadeiramente inovadora nesta 
região.

Qual é o seu mantra de 
gerenciamento de projetos? 
A qualidade do produto sempre 
deve ter precedência sobre 
cumprir o orçamento e o 
cronograma.

Que conselho você dá para 
gerentes de projeto que estão 
começando?
A comunicação deficiente pode causar 
atrasos e aumentar o orçamento.

Qual é um projeto famoso 
em que você gostaria de ter 
trabalhado?
Netflix. A empresa transformou 
seu núcleo de negócios para 
fornecer uma solução que 
impacta a sociedade a cada dia.

Qual é o lugar mais lindo que 
você já esteve?
Machu Picchu. Você pode sentir 
harmonia e paz com a natureza e 
arquitetura. 

Como você alivia o estresse?
Andando no Parque 
Metropolitano de Quito com meu 
cachorro. 

Qual é a melhor piada que você 
já ouviu sobre gerenciamento 
de projetos?
Se você fizer sugestões 
inteligentes, corre o risco de ser 
encarregado de realizá-las. PM

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Blanca Contreras 
Repiso, PMP
Localização: Quito, Equador
Título: Líder de gerenciamento de projetos
Organização: Mas Virtual
Setor: Assistência médica
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Se você fizer 
sugestões 
inteligentes, corre o 
risco de ser indicado 
para realizá-las.

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