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Gastar ou investir?
Dirigente do PMIRS coordenou criação do Guia de Práticas Mínimas para Projetos no Setor Público

S

egundo dados do relatório Pulse of the
Profession 2016 do PMI, as organizações
perdem, em média, US$ 122 milhões
para cada US$ 1 bilhão investido em
iniciativas estratégicas, devido ao seu
baixo desempenho no gerenciamento de projetos,
programas e portfólios. A sigla PMI quer dizer
Project Management Institute, em português significa Instituto de Gerenciamento de Projetos.
O escritório no Rio Grande do Sul (www.pmirs.
org.br), situado no TecnoPUC, em Porto Alegre
(RS), é um braço da sede, localizada nos EUA,
criada em 1969. A unidade gaúcha existe há 15
anos e realizou recentemente o seu 13o Congresso
de Gerenciamento de Projetos, reunindo autoridades e personalidades.
impostos dos contribuintes
Em meio à crise econômica brasileira, orientar
gestores públicos a gerenciar seus projetos para
melhor empregar os impostos arrecadados dos
contribuintes é uma luz no fim do túnel. Entretanto, muitas são as circunstâncias que levam a
crer que pouco será feito para isso nas prefeituras.
A da capital gaúcha já começou esse trabalho
por meio da servidora Izabel Matte, hoje secretária
de Planejamento Estratégico e Orçamento de Porto Alegre. “Exemplo de boa vontade”, afirma o VP
de Relações Institucionais e Marketing do PMIRS,
Marco Kappel. O gestor respondeu entrevista exclusiva à Expansão RS, durante o 13o Congresso.
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Instituto norte-americano
Inspirados pela iniciativa aplicada pelo
escritório americano no Congresso dos EUA,
o PMIRS elaborou o Guia de Práticas Mínimas para Projetos no Setor Público para o Rio
Grande do Sul e planeja mais ações para disseminá-lo e suas práticas em 2017. Mais de 300
exemplares já foram distribuídos em diversos
setores da sociedade gaúcha.
Nos EUA, onde o instituto existe há quase
50 anos, recentemente, o PMI elaborou um
método para o gerenciamento de projetos em
todos as esferas públicas. Busca-se, com isso, a
eficiência dos projetos e evitar o desperdício do
dinheiro público. “Um projeto bem elaborado
e executado, normalmente, evita complicações
futuras e desperdícios”, frisa Kappel.
pioneirismo
O assunto começou, pioneiramente, a ser
debatido no Brasil, pelo PMIRS, em 2016. Foi
no 13o Congresso, realizado em novembro último, que o tema ganhou um painel dedicado a
discutir as boas práticas de gerenciamento de
projetos realizados no setor público.
Os painelistas convidados foram o presidente do Movimento Brasil Competitivo (MCB),
Claudio Gastal; o secretário-geral de Governo
do Rio Grande do Sul, Carlos Burigo, e Izabel,
e o mediador foi o gerente de Políticas Públicas do Sebrae/RS, Alessandro Machado.

Sócio-fundador do PMIRS (2001), diretor-administrativo e financeiro do PMIRS (2001 a 2004) e
presidente do PMIRS (2005 a 2008); formado em Engenharia Eletrônica (Ufrgs/1974); mestre em Ciências
da Computação (Ufrgs/1987); funcionário, superintende de Obras de Geração e diretor de Engenharia e
Construção da CEEE (1974 a 1997), e diretor-técnico do Sebrae-RS (2009 e 2015), Kappel Já foi professor
de disciplinas de Gerenciamento de Projetos na PUCRS/Facin, Unisinos e ESPM. Atualmente, é professor
do curso de Pós-Graduação em Gerenciamento de Projetos do Programa de Engenharia de Produção da
Ufrgs e é credenciado pelo Programa Gaúcho da Qualidade (PGQP) na área de Gerenciamento de Projetos.
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Quando uma gestão pública gerencia recursos financeiros, ela gasta ou
investe o dinheiro do povo?
Deveria ser considerado como investimento, mas
não é, vemos que ela gasta. Todo dinheiro público
‘gasto’ deveria gerar um benefício, principalmente
nos indicadores (de ensino, criminalidade, saúde,
etc). Por exemplo, para que se faz um hospital? Para
melhorar algum indicador público, como mortalidade infantil e doença. Esse é o uso para o qual deveria
ser direcionado os recursos. Esse é o grande motivador para os projetos acontecerem. Lamentavelmente, ficamos estarrecidos com os gastos do Estado do
Rio Grande do Sul, ele realmente só gasta, principalmente, com a folha de inativos, e sem receita.
O que se busca com o guia é uma padronização, em virtude da desorganização de muitas gestões?
É. O PMIRS pode ajudar a encontrar esses caminhos e sugerir instituições mais habilitadas, consultorias especializadas e cursos para quem precisar.
Somos uma instituição, sem fins lucrativos, e queremos que as demais instituições, e esse é nosso sonho,
enxerguem o instituto como um local onde possam
fazer essa integração do conhecimento. Nosso maior
desafio e pretensão é agregar valor no que se refere a
investimentos e ações das organizações gaúchas.
Com a intenção de auxiliar no desenvolvimento regional?
Sim, temos essa pretensão de ajudar no desenvolvimento do Rio Grande do Sul, da melhor maneira
possível. Tivemos o Sebrae, no nosso congresso, que
tem várias ações nessa parte do desenvolvimento regional e de políticas públicas. Vou dar um exemplo
do nosso trabalho: o primeiro painel sobre o assunto
que fizemos foi há dois meses e lotou o auditório da
PUC. Trouxemos especialistas para falar do assunto e difundí-lo. Ficamos sabendo, depois do evento,
que tinham funcionários do Detran/RS, portanto do
Estado, participando desse painel de gestão de projetos públicos. Eles tinham ouvido a palestra da Izabel, que é do município, e ficaram interessados em
saber como que a Izabel fez tudo aquilo. Eles foram,
na prefeitura, falar com a secretária para saber quais
eram os desafios e mais detalhes da implementação
do processo. E o PMI/RS foi o responsável por essa
aproximação. Tchê, essa é a nossa missão. Sabemos
que tivemos outras iniciativas assim, mas essa foi
bem concreta e tivemos esse retorno bem positivo.
No Rio Grande do Sul, onde buscaram subsídios para constituir o guia?
Tivemos uma receptividade muito grande na pre-
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feitura de Porto Alegre. O nosso contato lá sempre
foi com a Izabel, que já foi palestrante no nosso congresso e em outros eventos. O trabalho dela é muito
grande em gestão e gerenciamento de projetos. Ela
montou uma estrutura, que vem evoluindo, desde o
início do governo Fogaça, em 2005. Mediante a isso,
no início de 2016, nós montamos um workshop com
ela, em que foi apresentado o que ela já tinham desenvolvido na área na prefeitura. E, nós, do PMIRS,
mostramos um pouco de tendências e novidades
sobre o tema. Para nós, foi muito rico, saber e conhecer as dificuldades do Poder Público e também
trazer algum subsídios para eles.
Quais são os municípios parceiros?
Por enquanto, só Porto Alegre. A parceria com a
prefeitura evoluiu de uma maneira bem interessante.
Temos muitas coisas para fazer. A Izabel é líder nesse
processo desde o início. E ela é servidora municipal,
concursada, um exemplo de pessoa! Apesar de ouvirmos muito do setor público: ah, não dá, não pode...
A célebre frase nada dá certo?
Sim, que não adianta implantar uma coisa nova
porque o próximo gestor vai mudar tudo. Claro,
nesse caso da Izabel foi diferente! Nesses 12 anos de
processo, houve uma continuidade do trabalho dela
na prefeitura. Entretanto, foi uma servidora municipal que, de qualquer maneira, encontrou a determinação de buscar uma solução para o problema.
A Izabel foi fazer uma pós-graduação de Gerenciamento de Projetos para ter as ferramentas que a instrumentasse a desenvolver aquilo que estava sendo
realizado na administração de Porto Alegre. Agora,
complementando a pergunta acima, nós temos como
parceiro e não é município, o MBC. O presidente do
MBC nos ajudou a montar o guia e tem sido uma
instituição que tem ajudado o setor público em todo
o Brasil. O MBC e o PGQP foram instituições que
ajudaram Porto Alegre a iniciar todo esse esforço
de melhorias de gestão e são essas instituições que
também estão auxiliando o governo do Rio Grande
do Sul a realizar melhor suas tarefas.
Esse guia deverá ser usado por todas as prefeituras gaúchas?
Deveria ser usado por todas. Esse ano, conseguimos uma abertura com o governo do Rio Grande
do Sul. Vimos que tem, na Secretaria Estadual de
Planejamento, um Departamento de Projetos e um
Departamento que cuida dos contratos externos e
de captação de projetos no exterior. Vimos que eles
têm iniciativa, mas o Departamento de Projetos
tem que ser visto por todos como um órgão que vai
ajudar todo mundo, ele não é simplesmente um
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policial que quer ver se as coisas estão acontecendo.
Ele deve ser visto como um órgão, um departamento que pode auxiliar no uso das melhores práticas
no gerenciamento de projetos...
Que vai orientar, ajudar e auxiliar
na captação de recursos?
Que vai garantir que todos os envolvidos no processo adotem a mesma metodologia, que executem
os projetos da mesma forma, com o mesmo tipo de
indicadores, garantindo que o Executivo tenha um
painel de indicadores confiável, que o ajude a tomar
as melhores decisões. Vimos que existe uma sementinha, tanto no governo estadual, quanto na prefeitura de Porto Alegre, mas que tem ainda...
Muita deficiência?
Eu diria enormes oportunidades de melhorias
(risos). E poderemos ajudar nisso.
O que é necessário para melhorar?
É necessário que se tenha um escritório de projetos, uma estrutura de governança definida claramente com suas respectivas responsabilidades também bem definidas, em todos os níveis. Deve-se ter
também a constituição de uma metodologia que seja
disseminada para todos os órgãos e que seja utilizada da mesma maneira. E, sobretudo, deve-se ter um
esforço muito grande de desenvolvimento de competências, de pessoas, de experiências e de capacitação, além de que se faça com muita boa vontade.
Esse trabalho em Porto Alegre é o
único no rio grande do sul?
Não é o único. Há outras iniciativas espalhadas,
mas que geram um certo tipo de problema. Algumas iniciativas de determinadas organizações não
atingem toda a prefeitura. Em geral, quando estão
dentro de uma prefeitura, não a atinge por inteiro.
Existe a possibilidade de uma prefeitura captar recursos em outros países para a realização de suas obras?
Sim, existe essa possibilidade de uma administração pública buscar recursos, por meio de projetos, em outros países. Hoje, a prefeitura de Porto
Alegre, por exemplo, só não faz isso porque não tem
condições financeiras de se comprometer com novos financiamentos. No início do governo Fogaça,
havia essa possibilidade, tanto é que conseguiram
para o Programa Ambiental de Porto Alegre, cerca
de US$ 100 milhões, com o BID, e para a área de
Mobilidade Urbana também chegaram a conseguir
quase US$ 100 milhões, com a Corporação Andina
de Fomento (CAF), que acabaram não utilizando,
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por causa de mudanças, do que fazer primeiro, né?!
Atualmente, a máquina pública não tem mais teto
para aumentar o seu endividamento.
Esse guia pode ser aplicado em outros setores, por exemplo, na iniciativa privada ou em ongs?
Conceitualmente, sim. Esse guia auxilia na tomada de conhecimento na gestão de projetos públicos, seja uma grande organização, uma Gerdau,
uma Corsan, uma CEEE, pode ser uma ONG ou
uma institução sem fins lucrativos.
O exemplar auxilia entidades, empresas e instituições a terem uma melhor compreensão da gestão de projetos para captar recursos e oferecer
mais qualidade de seus serviços?
Sim, mas nenhuma instituição vai dar recursos,
se ela não enxergar uma estrutura suficientemente
consolidada, com bom grau de maturidade, que vai
conseguir transformar aqueles recursos em resultados práticos eficazes.
Uma escola pública conseguiria fazer isso por meio das associações de
pais e mestres?
Sim. Temos a Fundação Liberato Salzano Vieira
da Cunha, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos,
como o melhor case de gerenciamento de projetos
no Rio Grande do Sul. A Liberato é uma instituição
pública e, se chegares lá, vais ver as paredes pintadas, os banheiros impecáveis...
E, o Estado não está quebrado financeiramente para estar tudo em dia?
Sim, está! E daí pergunta-se: como que a Liberato
consegue fazer isso? Como que eles conseguem promover uma Mostratec e trazer uma empresa internacional, como a Intel, para oferecer bolsas aos melhores projetos dessa feira de ensino médio técnico?
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O senhor foi lá ver como funcionava o sistema na Liberato?
Sim, visitamos a Liberato em 2016. Fomos ver
como eles faziam o gerenciamento dos projetos e de
que maneira poderíamos auxiliar. Quando o pessoal
de lá começou a nos explicar, tchê, vimos que eles
estavam em um patamar muito mais acima do que
imaginávamos. Esse é o melhor exemplo que existe, para demais setores e órgãos públicos, de como
é possível fazer as coisas, desde que a comunidade
que esteja a sua volta acredite na missão, na visão e
valores que está se difundindo. E é isso que a Liberato conseguiu no Vale do Sinos.
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