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Dirigente Do PMirS coorDenou criação Do guia De PráticaS MíniMaS Para ProjetoS no Setor Público

TexTo graziela Sauer branco 
FoTo  graziela Sauer branco/eSPecial

Marco antônio Kappel ribeiro

#gestão
#projetos
#políticos
#dinheiro
#gerenciamento

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 sig-
nifica 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 autori-
dades 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. entre-
tanto, 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 Por-
to alegre. “exemplo de boa vontade”, afirma o vP 
de relações institucionais e Marketing do PMirs, 
Marco Kappel. O gestor respondeu entrevista ex-
clusiva à Expansão RS, durante o 13o Congresso.

Gastar ou investir?

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.

institUtO nOrte-aMeriCanO
inspirados pela iniciativa aplicada pelo 

escritório americano no Congresso dos eUa, 
o PMirs elaborou o Guia de Práticas Míni-
mas para Projetos no setor Público para o rio 
Grande do sul e planeja mais ações para disse-
miná-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 últi-
mo, 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 presiden-
te 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 Públi-
cas do sebrae/rs, alessandro Machado.
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Quando uma gEStão pública gEREn-
cia 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 mortalida-
de infantil e doença. esse é o uso para o qual deveria 
ser direcionado os recursos. esse é o grande motiva-
dor para os projetos acontecerem. Lamentavelmen-
te, ficamos estarrecidos com os gastos do estado do 
rio Grande do sul, ele realmente só gasta, princi-
palmente, com a folha de inativos, e sem receita.

o QuE SE buSca com o guia é uma pa-
dRonização, Em viRtudE da dESoRgani-
zação dE muitaS gEStõES?

É. O PMirs pode ajudar a encontrar esses cami-
nhos e sugerir instituições mais habilitadas, consul-
torias especializadas e cursos para quem precisar. 
somos uma instituição, sem fins lucrativos, e quere-
mos 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 dE-
SEnvolvimEnto REgional?

sim, temos essa pretensão de ajudar no desenvol-
vimento do rio Grande do sul, da melhor maneira 
possível. tivemos o sebrae, no nosso congresso, que 
tem várias ações nessa parte do desenvolvimento re-
gional 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 assun-
to e difundí-lo. Ficamos sabendo, depois do evento, 
que tinham funcionários do detran/rs, portanto do 
estado, participando desse painel de gestão de pro-
jetos públicos. eles tinham ouvido a palestra da iza-
bel, 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 buSca-

Ram SubSídioS paRa conStituiR o guia?
tivemos uma receptividade muito grande na pre-

feitura de Porto alegre. O nosso contato lá sempre 
foi com a izabel, que já foi palestrante no nosso con-
gresso 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 de-
senvolvido 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 co-
nhecer 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 ouvir-
mos 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 muni-
cipal que, de qualquer maneira, encontrou a deter-
minação de buscar uma solução para o problema. 
a izabel foi fazer uma pós-graduação de Gerencia-
mento de Projetos para ter as ferramentas que a ins-
trumentasse 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 to-
daS aS pREfEituRaS gaúchaS?

deveria ser usado por todas. esse ano, consegui-
mos 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 departamen-
to 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 pro-
cesso 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 semen-
tinha, tanto no governo estadual, quanto na prefei-
tura 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 pro-

jetos, uma estrutura de governança definida clara-
mente com suas respectivas responsabilidades tam-
bém 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 utiliza-
da da mesma maneira. e, sobretudo, deve-se ter um 
esforço muito grande de desenvolvimento de com-
petências, de pessoas, de experiências e de capacita-
ção, 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. algu-
mas 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 pRE-
fEituRa captaR REcuRSoS Em outRoS pa-
íSES paRa a REalização dE SuaS obRaS?

sim, existe essa possibilidade de uma adminis-
tração pública buscar recursos, por meio de proje-
tos, em outros países. Hoje, a prefeitura de Porto 
alegre, por exemplo, só não faz isso porque não tem 
condições financeiras de se comprometer com no-
vos 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, 

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 ou-
tRoS SEtoRES, poR ExEmplo, na iniciati-
va pRivada ou Em ongS?

Conceitualmente, sim. esse guia auxilia na to-
mada de conhecimento na gestão de projetos pú-
blicos, seja uma grande organização, uma Gerdau, 
uma Corsan, uma Ceee, pode ser uma OnG ou 
uma institução sem fins lucrativos.

o ExEmplaR auxilia EntidadES, Em-
pRESaS E inStituiçõES a tEREm uma mE-
lhoR compREEnSão da gEStão dE pRo-
jEtoS 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 resulta-
dos práticos eficazes.

uma EScola pública conSEguiRia fa-
zER 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 pinta-
das, os banheiros impecáveis...

E, o EStado não EStá QuEbRado finan-
cEiRamEntE paRa EStaR tudo Em dia?

sim, está! e daí pergunta-se: como que a Liberato 
consegue fazer isso? Como que eles conseguem pro-
mover uma Mostratec e trazer uma empresa inter-
nacional, como a intel, para oferecer bolsas aos me-
lhores projetos dessa feira de ensino médio técnico? 

o SEnhoR foi lá vER como funciona-
va 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 exis-
te, 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 Libe-
rato conseguiu no vale do sinos.


