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#Palavra do Presidente

Fábio Giordani
Presidente do PMI-RS

Foi uma grande honra receber o 13º Congresso 

Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança em 

nossa casa. Após 10 anos, tivemos a felicidade 

de novamente reunir grandes profissionais para 

refletir e discutir nacionalmente sobre as melhores 

práticas em nossa área.

Realizar anualmente um congresso regional já 

é um desafio. Mas concretizar o Brasileiro nos 

propicia trabalhar de forma diferenciada com 

outros 14 capítulos do PMI. Gerenciar expectativas 

de todos eles, alinhar e manter um padrão 

bastante elevado para todo o evento foi um dos 

grandes desafios que tivemos.  Começando 

por iniciativas como o “Experiência” -  passeios 

e atividades para reunir os visitantes e trocar 

experiências de maneira informal com os 

participantes locais; ou a própria montagem da 

grade de workshops e palestras, para os quais 

havia um foco muito forte em conteúdo; organizar 

eventos satélites, como Universidia – gratuito e 

voltado a estudantes; o Ação Social – relatado 

nas próximas páginas; eventos para os líderes de 

capítulos, entre outros. Celebrar e receber bem o 

público que veio prestigiar o evento foi um grande 

desafio.

Foi disponibilizada uma grade com um mix 

de nomes conhecidos e alguns que estão 

despontando na área, com assuntos cobrindo 

os três lados do Triângulo de Talentos do PMI, 

dispostos nas mais variadas áreas de negócio. 

Foram mais de 50 profissionais, nos mais 

variados formatos, tipos de palco ou atividades 

que compartilharam seus conhecimentos, e nos 

fizeram refletir sobre nossas práticas ou mesmo 

aprendermos técnicas e ferramentas novas. 

Sem esquecer que conseguimos prestar 

uma homenagem a todos os fundadores dos 

capítulos Brasileiros pelos 20 anos de presença 

do PMI no Brasil

Fizemos este ano o maior de todos os eventos 

já promovido pelo PMIRS e, também, o maior 

já realizado por um capítulo do PMI no Brasil! 

Seja em número de palestras e workshops, 

seja em atividades complementares ao evento, 

que foram realizadas na parte da manhã dos 

três dias de palestras, seja em número de 

visitantes de fora de nosso estado, no número 

de participantes de outros países, ou no 

número de congressistas. Não bastasse isso 

tudo, ainda propiciamos a possibilidade dos 

profissionais certificados obterem até 39 PDUs 

em um único evento. Estamos muito orgulhosos 

desse feito!

Para mim, como voluntário, ter podido fazer 

parte de uma entrega dessa magnitude em 

prol de nossos filiados e da comunidade 

de Gerenciamento de Projetos foi realmente 

gratificante.

Vivenciar uma entrega grandiosa como a 

que fizemos e no formato como entregamos 

somente é possível com um time extraordinário 

de voluntários! Nada disso seria possível sem 

a obstinação e total compromisso do GRANDE 

TIME de voluntários que o PMIRS tem. Em nosso 

capítulo e com nossos voluntários, nada é 

impossível!!
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O termo tecnologias disruptivas 
pautou um documento publicado 
em 2018, realizado a partir de um 
estudo feito dentro do contexto 
do Pulse of the Profession do PMI, 
pesquisa que acontece desde 
2006 em nível mundial. Esse 
levantamento, para o qual foram 
entrevistados 1.730 gerentes de 
projetos, constatou que 91% 
das companhias as quais esses 
profissionais representavam 
estavam sendo impactadas por 
tecnologias disruptivas no âmbito 
do gerenciamento de projetos. 
Entre as mais citadas estavam a 
computação em nuvem, a internet 
das coisas, a inteligência artificial, 

softwares comandados por voz, 
a modelagem de construção da 
informação, e a impressão 3D.    

Ficou evidente a constatação 
desse cenário durante as 
discussões propostas por 
palestrantes, debatedores e 
instrutores que compuseram a 
grade de programação do 13º 
Congresso de Gestão, Projetos e 
Liderança (CBGPL), organizado pelo 
PMIRS com o apoio do PMI Global e 
dos outros 14 capítulos do PMI no 
Brasil, que aconteceu no Centro de 
Eventos da PUCRS, em Porto Alegre, 
entre os dias 3 e 6 de junho. 

 »P...............

O auditor de Tecnologia da 
Informação com experiência 
construída em 30 anos, 
Luiz Antônio Mendes Garcia, 
caracterizou o cenário em que as 
empresas gerenciam seus projetos 
atualmente tomando o conceito 
da indústria 4.0. Ele é influenciado 
pelas tecnologias de integração, 
onde ocorrem troca de dados e 

Laércio Cosentino, fundador 
e CEO da TOTVS, uma das mais 
conceituadas organizações globais 
de tecnologia, ressaltou, durante 
palestra sobre transformação 
digital, que a disrupção já é de fato 
o cenário que as empresas vivem. 
“Podemos evoluir muita coisa, 
mas a tecnologia que precisamos 
para dar o próximo passo já está 
aqui”. Lembrou algumas delas, 
como o blockchain, a realidade 
aumentada e a internet das 
coisas, e contextualizou seus 
princípios. Entre eles a conexão e 
a colaboração com o outro, que 
permitiu ter acesso a qualquer 
informação, a qualquer momento. 

O executivo compartilhou a 
forma como a companhia vem 
incorporando essas questões. 
“Como uma empresa com 30 anos, 
tivemos que aprender a destruir 
nosso modelo de negócio”, refletiu. 
Na sua visão, essa postura pode 
ser considerada uma revolução 
digital, conquistada a partir de 
algumas premissas. Segundo 
ele, ter escala e não ter barreiras 
é fundamental para competir 
no mundo digital. Por outro lado, 
também é essencial trabalhar 
com um grupo de pessoas que 
estão próximas da empresa, 
que acreditam naquilo que a 
organização está fazendo, e estão 
dispostas a ganhar dinheiro com 

onde as decisões acontecem de 
forma integrada e automática. 
O especialista relacionou esse 
contexto ao resultado apurado 
pela Next Practices do PMI, cuja 
conclusão chegou à distinção 
entre companhias inovadoras e 
retardatárias. Nesse sentido, três 
fatores foram apontados como de 
sucesso: a aplicação de tecnologia 
disruptivas ao seu benefício, 
oportunizando a geração de novos 
serviços e negócios; a adoção de 
uma cultura de desenvolvimento 
de competências focadas na 
entrega de valor; e a valorização do 
gerenciamento de projetos. 

Durante sua participação no 
CBGPL, Garcia propôs a questão 
de como as empresas orientadas 
por boas práticas de gestão de 
projetos adotam tecnologias ao 
seu favor. Alguns dados do estudo 
do PMI relacionam esse uso à 
inovação como, por exemplo: 85% 
das companhias consideradas 
inovadoras afirmaram que a 
computação em nuvem lhes 
confere vantagem competitiva, 
e 62% delas utilizam esse 
recurso como uma vantagem. A 
mensuração desses benefícios 
pelas organizações acontece via 
satisfação do cliente, verificando 
como tecnologias disruptivas tem 
contribuído para a resolução de 
problemas do consumidor, aferindo 
a qualidade do produto ou serviço 
e verificando se a receita obtiva 
estaria associada a determinada 
disrupção. 

essa parceria. Esse ecossistema, 
como referiu Cosentino, é formado 
pelo compartilhamento de ideias, 
por autonomia, engajamento e 
fidelização. Ele resumiu o processo 
de adequação das organizações 
ao atual cenário, que chamou de 
transformação digital, da seguinte 
forma: é preciso acompanhar e 
pensar como vai acontecer lá na 
frente; tentar desconstruir seu 
próprio negócio; escutar o cliente; 
e seguir três pilares - cultura e 
ambiente, oferta e portfolio, e 
processo e atendimento. 

Segundo o auditor de TI, Luiz 
Antônio Mendes Garcia, ao gerente 
de projetos cabe promover essas 
tecnologias, defendendo o seu uso 
como uma inovação; supervisionar 
correções de rumos e se colocar 
como uma autoridade no assunto, 
conhecendo e orientando o seu 
uso. Uma das conclusões do 
documento publicado pelo PMI 
vai exatamente nessa linha e 
além: coloca o gerenciamento 
de programas como um dos três 
pilares do sucesso da promoção de 
inovação nas organizações, além 
de olhar a tecnologia disruptiva 
como uma oportunidade e focar 
sempre na entrega de valor. Dessa 
relação fica a certeza de que toda 
mudança estratégica acontece via 
programa e projetos.

Disrupção marca 
ambiente de projetos

Luiz Antônio Mendes Garcia

Laércio Cosentino

#Cenário

A partir do trabalho chamado de 
Next Practices: Benefits of Disruptive 
Technologies on Projects, o PMI 
buscou entender e gerenciar o 
impacto dessas tecnologias, a fim de 
sobreviver e tomar as rédeas do que 
chamou de tempos de mudança. 
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 » “Hoje somos um 
time unido e engajado. 
Construímos times de 
alta performance que 
andam sozinhos, e 
estamos prontos para 
os próximos passos 
que ainda precisamos 
dar”, afirma Eliani.

Os Oito passos para 
realizar mudanças 
corporativas

Toda mudança a ser implementada 
exige estratégia e planejamento. Para 
uma mudança na cultura e organização 
de uma empresa, essas duas palavras 
devem ser encaradas com seriedade 
e afinco. Ninguém fecha a porta do seu 
escritório ao final do expediente e abre 
na manhã seguinte com funcionários 
engajados, motivados e trabalhando juntos 
no mesmo ritmo. Para saber aonde se quer 
chegar, é necessário traçar um caminho, 
estabelecer objetivos e ter persistência 
para atingir a meta. 

Especialista em gestão de riscos e 
transformação para a cultura Lean e Agile, 
Eliani Figueiró Ramos compartilhou, durante 
o 13º Congresso de Gestão, Projetos e 
Lideranças, um caminho formado por oito 
passos a fim de promover uma transformação 
cultural nas organizações. Vice-Presidente no 
PMISC, Eliane atua como gestora do PMO do 
Fluig e Agile Coach na TOTVS, onde o modelo 
que detalhou foi criado e, primeiramente, 
implementado. Com ele o objetivo é criar times 
de altíssima performance, auto gerenciáveis 
e motivados, promovendo a inovação e a 
colaboração.

 
1) Defina papéis de forma clara nos times e a metodologia de 
desenvolvimento, baseado no Scrum. 
 
2) Capacite internamente seu time para entendimento 
desses papéis e das responsabilidades, e também para a 
utilização de uma metodologia de desenvolvimento, com o 
uso da suíte da Atlassian (Jira, Bamboo, Git, etc). 
 
3)  Reúna todos - gestores, coordenadores, líderes, 
desenvolvedores - em uma capacitação in Company voltada 
à agilidade organizacional.  
 
4) Institua um comitê de priorização de roadmap, 
composto por cliente, time de serviços de implantação, 
desenvolvimento, atendimento ao cliente e outras áreas da 
companhia. 
 
5) Realize um assessment de todas as lideranças para 
que haja os movimentos necessários dentro dos times 
(promoções, realocações e demissões). 
 
6) Desenhe uma nova estrutura, seguindo o modelo Spotify 
de Squads. 
 
7) Capacite todas as lideranças em gestão de projetos, com 
o objetivo de descentralizar a gestão do PMO para os times, 
que são os responsáveis pelos seus projetos. 
 
8) Implemente papéis do SAFe, como Arquiteto de Soluções 
e RTE – Release Train Engineer.

Confira os passos que podem 
ajudar nesse processo:

Eliani Fiqueiró Ramos
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 A constatação apareceu na edição de 2018 do Pulse of the 
Profession, realizado com 5.402 profissionais espalhados no 
mundo todo e atuantes em diferentes tipos de organizações. O 
dado foi citado pelo membro do board Global, Randy Black, durante 
a abertura do 13º Congresso de Gestão, Projetos e Liderança 
(CBGPL). Somado ao número levantado veio a constatação de 
que o mercado irá esperar que esses gerentes de projetos façam 
e entreguem mais e além do que foram contratados, devolvendo 
valor à organização.  

A postura do profissional diante do cenário atual e futuro foi 
debatida durante todos os três dias de atividades desta edição do 
CBGPL. Um dos keynote speakers, Ricardo Vargas, foi convidado a 
falar sobre os dez fundamentos da carreira de gerente de projetos. 
Indagado sobre o que torna um profissional atrativo no cenário 
atual, apontou a diversidade de experiências, a capacidade de 
se flexibilizar, a importância de ser útil para o projeto, setor ou 
empresa e, ao mesmo tempo, de se realizar pessoalmente, além 
de o quão fundamental é estar internacionalizado, o que, segundo 
Vargas, é possível sem se deslocar fisicamente hoje, diante das 
tecnologias de aprendizado e compartilhamento. Considerado 
uma das referências mundiais na área, ele deixou dois recados: 
“80% do sucesso ou do fracasso depende unicamente de força 
de vontade. Não de inteligência. E o único fato permanente da vida 
é a mudança”.

Em menos de dez anos 
calcula-se que o mercado 
de trabalho irá demandar 
87,7 milhões de pessoas 
trabalhando em funções 
orientadas ao gerenciamento 
de projetos.

O papel dos 
profissionais nesta 
engrenagem

Thiago Ayres

Guilherme Souto

Nessa linha, o especialista Thiago Ayres, que também é 
o presidente do PMI Paraná, destacou o lado mais orgânico 
do esforço profissional. Fazendo menção à expressão Brain 
Fitness, detalhou como as pessoas podem superar a si 
mesmas.  Contextualizou que, muitas vezes, se faz uso de 
estimulantes artificiais que atuam no cérebro, como pisco 
e noontrópicos, termogênicos e energéticos, mas que é 
fundamental se agarrar aos naturais. Entre eles estão o 
cuidado com o sono, exercícios físicos regulares, alimentação 
saudável, e, por que não, sexo e música? Além do que 
chamou desses exercícios para atingir uma performance 
em grau maior, Ayres propôs refletir sobre a importância do 
equilíbrio nessa relação, com atividades como meditação ou 
algo semelhante.  

Líder de Digital Consulting para América do Sul na DXC 
Technology, e presidente do Conselho Consultivo do PMIRS, 
Guilherme Souto trouxe o assunto “ser humano do século 
21” para o debate do 13º CBGPL, a partir de uma abordagem 
que defende que as pessoas “não são”, mas “estão”. Isso 
passa por deixar a responsabilidade de se transformar com 
o protagonista, e não com a organização em que atua. Para 
isso, é preciso, em primeiro lugar, ter o mindset aberto para as 
mudanças, e acreditar que o que se quer é viável. 

“É essa crença que acaba te habilitando a começar uma 
jornada. Apesar de isso sempre ser considerado como boa 
prática para qualquer processo de transformação, o que 
estamos percebendo é que, com o mundo passando por 
transformações digitais, negócios surgindo na garagem, 
construindo negócios de bilhões, empresas sumindo, novos 
produtos surgindo e mudando nossos hábitos de consumo, 
essas transformações acontecem numa velocidade nunca 
antes vista, e é preciso estar preparado para isso”, argumenta 
Souto.

Antes, uma pessoa passava por três ou quatro grandes 
projetos durante sua carreira, e ficava 20 anos numa 
empresa. Agora, se passa por dez projetos na sua carreira 
de dois anos em uma mesma organização. A questão que se 
impõe é como enfrentar isso, e sem sofrer? Como é possível 
ser um expoente para influenciar positivamente a empresa 
que eu trabalho, a organização em que estou, o time em que 
estou, e formar pessoas que estão vindo ao mercado e ser 
reconhecido por formar talentos?

#Carreira
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Randy Black

 “O fator humano é um acelerador das 
transformações, e se o profissional não 
trabalhar isso, as coisas acabam não 
evoluindo da maneira que poderiam. Nesse 
sentido, sabemos que a empresa pode 
abrir caminhos e gerar possibilidades, 
mas quem realmente transforma é o 
indivíduo”, defende. Para criar e agir de 
forma a ter um mindset que proporcione 
produtividade e felicidade existe um 
conjunto de práticas que vêm sendo 
estudadas, que notoriamente quem faz 
uso tem maior probabilidade de sucesso. 
Souto lembra das três principais: um 
mindset de desenvolvimento, trazer 
100% da responsabilidade para si e focar 
no processo em vez do resultado final, 
para evitar a procrastinação e ajudar a 
aproveitar pequenas vitórias que podem te 
dar a química e o estímulo necessário para 
continuar avançando.  

“Empoderamento e autonomia não se 
pede, se ganha”, acredita o head de uma 
das unidades corporativas da Conspiração 
Filmes, que é a maior produtora de filmes 
do Brasil, Rodrigo de Freitas Guimarães. Na 
visão dele, cabe ao líder ter sensibilidade 
para saber identificar essas competências 
de seus subordinados, sejam elas em grupo 
ou individualmente. Assim como existem 
equipes que precisam ser treinadas, o líder 
também precisa passar por um processo de 
empoderamento, acredita, pois da postura 
de liderança faz parte a sensibilidade para 
medir e saber delegar poder, de acordo 
com o estágio de maturidade em que cada 
funcionário se encontre.

“O empoderamento passa pelo 
entendimento de qual é o propósito 
estratégico de se estar lá. Cada um precisa 
saber o seu propósito de estar contribuindo 
com a empresa. Os próprios funcionários 
vão mostrar o quanto podem ser autônomos 
e o quanto podem ter poder, o gestor vai 
precisar ter essa sensibilidade para captar e 
identificar isso”, acredita Guimarães.

Roberto Petry, diretor de TI da Dell e 
presidente do Conselho Fiscal do PMIRS, 
constatou que hoje as organizações buscam 
por perfis visionários e que fomentem o 
empoderamento. E que o líder tem que 
trabalhar e desenvolver isso dentro dos 
grupos. “As novas gerações estão buscando 
por propósito; se mostrarmos o propósito 
da nossa empresa, eles vão querer estar lá 
para se desenvolver”, acredita. 

O especialista Alércio Mendonça, um 
dos fundadores do capítulo do PMI em 
Sergipe, chamou a atenção para a mudança 
cultural que está afetando as definições e 
práticas relacionadas à liderança: as novas 
empresas já nascem horizontais. “Tem uma 
nova geração que não sabe e não gosta 
de receber ordens, não fica numa mesma 
organização por mais de dois anos. Temos 
que os preparar para aprender a lidar com 
essas novas pessoas”.

E como esse profissional pode se tornar 
um gerente de projetos melhor? A questão 
foi levantada por Randy Black durante sua 
palestra. Ele lançou luz nas três pontas do 
Triângulo de Talentos do PMI, legitimadas 
pelos resultados da última edição do 
Pulse of the Profession, divulgada em 
fevereiro de 2018. Nela, quatro entre cinco 
respondentes reportaram que habilidades 
interpessoais como comunicação, 
liderança e negociação são mais 
importantes hoje do que há cinco anos. 

Nesse cenário, 90% dos executivos 
entrevistados disseram que a agilidade 
organizacional, além de ser uma 
característica ambiental hoje, é uma 
das chaves dos negócios nos próximos 
cinco anos. Para Black, pessoas 
empoderadas dentro das organizações 
é que transformam ideias em realidade, 
lembrando que a definição de gerenciar 
projetos nada mais é que tornar ideias 
reais. E entre as habilidades que tornam 
isso possível, e foram apontadas nessa 
última edição da Pulse, estão resolução 
de problemas, adaptabilidade, liderança, 
criatividade, inovação e inteligência 
emocional. 

#grandesnúmeros

Dias

6
Participantes

1200
Eventos 

Organizados

25
Palestrantes

12
Keynotes

3 internacionais

7

Workshops
Lotados

7
Painéis com

22 especialistas

5
Estados 

Participantes

19
Países

Representados

5
Patrocinadores

8



14 15REVISTA • PMI Rio Grande do Sul Chapter REVISTA • PMI Rio Grande do Sul Chapter



16 17REVISTA • PMI Rio Grande do Sul Chapter REVISTA • PMI Rio Grande do Sul Chapter

#Entrevista

Executivo de piqueta: 
os aprendizados da 
escalada e conquista do 
Monte Everest 

Cristiano Müller 

1) Quando o hobby de escalar passou a 
ter um peso maior na sua vida? E em que 
momento você percebeu que poderia, de fato, 
escalar a montanha mais alta do mundo?

Sempre fui amante dos esportes e de 
atividades outdoor, que nos possibilitam 
estar em contato direto com a natureza. Já 
havia lido vários livros e assistido a filmes 
e documentários sobre montanhismo, mas 
foi somente em 2012 que acabei iniciando 
no esporte, quando decidi escalar o Elbrus, 
que fica na Rússia, e é a montanha mais 
alta da Europa. A partir daquele momento, 
eu continuei escalando outras montanhas, 
cada vez com maior grau de dificuldade, até 
chegar ao topo do Aconcágua, em janeiro de 
2014, que é a maior montanha das Américas, 
com 6.962m. Foi quando, pela primeira 
vez, eu cogitei a possibilidade de escalar o 
Everest. Mas a decisão definitiva só seria 
tomada alguns meses depois, após uma 
experiência malsucedida e depois de quase 
sofrer um acidente no Matterhorn, na Suíça, 
devido à “pressa” para retornar ao trabalho, 
motivada pelos poucos dias de férias que 
dispunha na ocasião. Foi aí que nasceu o 
projeto “No Topo do Mundo”, no qual decidi 
tirar um ano sabático para escalar algumas 
das montanhas mais altas do planeta, 
culminando com a conquista da maior de 
todas elas, o Everest, em maio de 2016.

2) Do momento da decisão até a 
escalada, quanto tempo você se dedicou ao 
planejamento e o quanto esse período foi 
importante para o êxito do seu objetivo?

Após a decisão, tomada em agosto 
de 2014, foram dez meses de minucioso 
planejamento até o início do projeto, em 
junho de 2015. Utilizei este período também 
para definir quais outras expedições 
seriam realizadas antes da escalada do 
Everest. Cada montanha foi selecionada 
estrategicamente, de acordo com as 
suas características específicas, visando 
me proporcionar a melhor preparação e 
aprendizado necessários para enfrentar 
o desafio de chegar ao topo da montanha 

mais alta do mundo. Essa etapa foi vital 
para o sucesso do projeto. O planejamento 
financeiro também foi extremamente 
importante para que o empreendimento 
pudesse ser concluído com sucesso, 
já que em 2015/2016 atravessamos 
um cenário econômico extremamente 
desfavorável, o que me obrigou a 
implementar algumas soluções criativas 
e disruptivas para conseguir finalizar o 
projeto dentro do orçamento previsto.

3) Qual foi o momento de maior 
tensão durante a escalada, e como você 
administrou isso?

Durante as expedições prévias ao 
Everest enfrentei inúmeras dificuldades 
como, por exemplo, fatores climáticos 
adversos e riscos de avalanche, que 
me fizeram abortar a escalada em duas 
das quatro expedições preparatórias, e 
requereram um significativo esforço para 
manter a motivação e autoconfiança. 
Entretanto, o momento de maior tensão 
em todo o projeto ocorreu quando, durante 
a escalada do Everest, a 7.500m de 
altitude, já no caminho para alcançar 
o cume, eu sofri um escorregão e uma 
queda de aproximadamente 60m de 
altura, deslizando através de uma parede 
de gelo de aproximadamente 500 de 
inclinação. Aquele episódio, além de quase 
ter tirado a minha vida, me trouxe sérias 
consequências físicas e psicológicas 
para a continuação da escalada. Somente 
após descansar por algumas horas no 
Acampamento 4 (8.000m de altitude) e 
ter uma longa conversa por rádio com o 
líder da expedição, que estava no Campo 
Base, foi que consegui me recompor, 
física e mentalmente, para continuar a 
escalada. Naquela ocasião, o papel do 
líder em me ajudar a recuperar a coragem 
e a motivação, aliado à minha resiliência 
para superar o trauma gerado pelo 
acidente, foram fundamentais para que eu 
conseguisse chegar ao topo.

O que um alpinista profissional pode 
dizer sobre liderança e planejamento 
de projetos? Cristiano Müller faz 
parte do seleto grupo de apenas 23 
brasileiros que conseguiram escalar 
os 8.848 metros de altitude até o topo 
de um dos montes mais almejados (e 
temidos) do mundo, o Everest. Assim 
como para uma escalada de altíssimo 
risco é necessário muito planejamento, 
estudo de cenários e gestão de riscos, 
para trabalhar com grandes projetos no 
meio corporativo também. 

É sobre essa relação que o alpinista 
e especialista em gestão de projetos 
abordou na sua palestra durante o 13º 
Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos 
e Liderança. Cristiano foi executivo de 
multinacional por 19 anos, com oito anos 
de vivência internacional (expatriação) 
em países como Espanha e Venezuela, 
responsável por gerenciar a construção de 
importantes projetos do setor de energia 
em várias partes do mundo. A escalada 
mudou sua forma de ver o mundo, e 
ele saiu da empresa em que trabalhava 
para abrir o próprio negócio e estar mais 
perto da natureza, que se tornou uma 
de suas necessidades. O aprendizado 
que a escalada da maior montanha do 
mundo trouxe, Cristiano aplica nesta nova 
fase como empreendedor, e compartilha 
algumas dicas nesta entrevista.
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 »Além de ficar absolutamente maravilhado com a belíssima 
vista que se pode apreciar do topo do Everest, no momento em 
que alcancei os 8.848m fui invadido por uma grande emoção, 
um sentimento de que todo o esforço e sacrifício empenhados 
no projeto haviam valido a pena. Porém, logo em seguida, esse 
sentimento foi substituído por uma sensação de lucidez e 
preocupação, já que o cume é somente a metade do caminho, e 
eu ainda teria que descer toda a montanha, até o Campo Base 
onde, finalmente, depois de chegar em segurança, realizamos a 
verdadeira comemoração.

6) A área de gestão de projetos passa 
por mudanças muito rapidamente e 
exige dos profissionais adaptação e 
continuidade de desenvolvimento. Como 
essa característica lhe ajudou na sua 
atividade como alpinista e vice-versa?

Uma das características que mais me 
atraem na área de gestão de projetos 
é justamente o fato de a todo momento 
estarmos sujeitos a situações novas 
e inesperadas, que exigem e testam 
frequentemente a nossa capacidade 
de adaptação e habilidades de 
gerenciamento. Nas montanhas, ocorre 
exatamente o mesmo. São as nossas 
ações e reações em relação a essas 
situações inesperadas que determinam 
o rumo de nossa escalada. Assim como o 
quanto estamos preparados, qualificados 
e treinados para enfrentar os nossos 
desafios.

7) Como se deu a transição de 
profissional/executivo como gerente de 
grandes projetos a palestrante?

Tendo a GE sido uma das 
patrocinadoras do projeto No Topo do 
Mundo, após finalizado o mesmo, uma 
das contrapartidas a esse patrocínio 
foi justamente a realização de palestras 
aos colaboradores da empresa, em 
diversas unidades de negócio no Brasil 
e na América Latina, nas quais pude 
compartilhar com os colegas detalhes 
sobre a minha experiência. Logo, outras 
empresas e instituições passaram a 
se interessar pela palestra. Na época, 
tive que recusar inúmeros convites por 
indisponibilidade de agenda, já que 
minha prioridade eram as atividades 
na GE. Passado um ano de minha volta 
ao mundo corporativo, finalmente 
decidi fundar a NO TOPO DO MUNDO 
EXPEDIÇÕES & CONSULTORIA, empresa 
à qual me dedico atualmente em tempo 
integral. Nosso objetivo é atingir, motivar 

e incentivar um número cada vez maior 
de pessoas a alcançarem as suas metas. 
Além das palestras, também realizo 
treinamentos corporativos (workshops) 
e atuo como guia em expedições de 
montanha. Costumo dizer que “No Topo do 
Mundo” deixou de ser um projeto para se 
transformar em um propósito de vida.

8) Agora empreendedor, como você 
aplica na sua vida os ensinamentos 
que o meio corporativo e a escalada te 
ensinaram?

Os desafios são inúmeros quando se 
decide empreender, além do fato de agora 
não contar mais com a falsa sensação 
de segurança e estabilidade que temos 
quando trabalhamos em uma grande 
empresa. Não restam dúvidas de que, mais 
uma vez, saí da minha zona de conforto. 
Porém, acredito fortemente que a minha 
experiência corporativa de quase duas 
décadas, minha constante vontade de 
aprender e evoluir a cada dia, aliadas ao 
anseio e disposição por superar desafios 
e adversidades, podem me levar a ter 
sucesso nessa nova etapa.

9) Qual é a mensagem que você busca 
passar para os profissionais que te escutam 
nos eventos e palestras que dá? 

A principal mensagem é que todos 
nós somos capazes se realizar feitos 
extraordinários, independentemente da 
área em que atuamos ou do tamanho 
do desafio que nos propomos. Basta 
primeiramente nos permitirmos sonhar. 
Depois, devemos transformar nossos 
sonhos em objetivos claros e metas 
concretas, planejá-los ao detalhe e 
executá-los com fé, paixão, disciplina, 
doação, ética e, principalmente, humildade.

4) Como a experiência e 
os conhecimentos (técnicos e 
comportamentais) necessários ao 
gerenciamento de projetos puderam ser 
usados por você em uma atividade que 
exige tanto esforço?

Conforme comentado anteriormente, 
realizar um bom planejamento do projeto 
é fundamental para o seu sucesso. Isso 
vale para escalar o Everest ou para a 
construção de uma usina hidrelétrica, por 
exemplo, que é o setor no qual eu atuava 
quando exercia a função de Gerente de 
Projetos na General Electric (GE). Outro 
ponto que eu destaco é o de saber registrar 
e capturar as “lições aprendidas”, quando 
algo não ocorre conforme o planejado, 
como foi o caso de algumas das minhas 
expedições preparatórias. E principalmente 
saber usá-las de forma inteligente para 
termos sucesso no futuro. Em relação aos 
aspectos comportamentais, destacaria a 
convivência com um time multifuncional 
e multicultural por longos períodos, o 
espírito de trabalho em equipe e a liderança 
através de exemplos.

5) O que a experiência com a escalada 
(e a chegada ao Everest) mudou na sua 
vivência como executivo? 

Ao final do meu ano sabático, no 
meu retorno ao mundo corporativo, 
fui convidado pela GE para assumir a 
Gerência de Planejamento do Negócio 
de Hydro – Renewable Energy, para a 
América Latina. O principal desafio era 
melhorar significativamente os índices de 
entrega no prazo dos nossos projetos, já 
que na ocasião estávamos enfrentando 
algumas dificuldades nesse sentido. 
Acredito que, entre outras coisas, a 
minha experiência com o projeto No Topo 
do Mundo me ajudou a desenvolver a 
capacidade de implementar soluções 
inovadoras, baseadas no monitoramento 
de performance e orientadas ao 
atingimento de metas e resultados. 
Também atuamos fortemente na gestão e 
no desenvolvimento das pessoas. Ao final 
do período de doze meses em que ocupei 
a posição, conseguimos obter resultados 
expressivos para o nosso negócio.
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Junto a todo investimento no material do 
produto, o time também esteve qualificado 
e alinhado. Um time ciente de todas as 
etapas do planejamento é essencial para 
que o produto tenha sucesso desde a sua 
concepção até a entrega. “Em um programa 
como o nosso, não ficamos felizes quando o 
primeiro do nosso time passa pela ‘linha de 
chegada’, mas quando o último ultrapassa 
essa linha”, afirma Fernando Oliveira.

Pelo jeito, todos ultrapassaram a linha de 
chegada com láurea.

A asa também foi desenhada para 
que alcançasse maior altura, e outras 
inovações foram feitas na fuselagem, 
nos motores, e no trem de pouso. Além 
dos fatores externos, a comodidade 
interna também foi um dos quesitos que 
receberam foco da empresa, com poltronas 
confortáveis e assentos apenas na janela 
e no corredor. 

Para que chegasse ao mercado com 
a performance desejada, a etapa dos 
testes foi imprescindível. Os jatos foram 
submetidos a temperaturas extremamente 
quentes e geladas, chegando a 45ºC 
negativos, para comprovar que, ainda 
assim, o controle elétrico funcionava bem. 
Também recebeu testes exaustivos com 
descargas elétricas para se certificar de 
que ele aguenta. Voaram mais de 2600 
horas no ar e mais de 46 mil horas em solo. 

E-jets: um case de 
sucesso de gestão 
de programas no 
Brasil reconhecido 
mundialmente  

Para que um programa desenhado 
por uma empresa atinja seu objetivo e 
os prazos sejam cumpridos, é essencial 
que cada pequeno passo das etapas 
de planejamento seja bem executado. 
“Um dia de atraso de um parafuso já é 
importante”, é o que afirma o diretor do 
programa dos E-Jets E2 da Embraer, 
Fernando Antonio Oliveira. Ele esteve 
em Porto Alegre para o 13º Congresso 
Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança 
para mostrar o programa que prometeu 
lançar os jatos E-Jets E2 em cinco anos, 
e conseguiu cumprir a promessa, em 
um contexto em que a maior parte das 
empresas entrega em sete, dez, ou doze 
anos.

Em um auditório lotado, apesar de 
ser a última apresentação do último dia 

do evento, Fernando estava à vontade ao 
explanar sobre um case de sucesso. No 
lançamento dos E-Jets E2 da Embraer, 
antes mesmo deles rasgarem os céus por 
aí, companhias aéreas de todo o mundo já 
haviam feito trezentas encomendas. Com 
a promessa de ser mais econômica, mais 
silenciosa, emitir menos poluentes e ter um 
maior alcance de voo, a nova geração de 
jatos da Embraer já nasceu competitiva.

De acordo com Oliveira, o custo do 
combustível é o que mais onera uma 
companhia aérea, por isso que qualquer 
economia nesse sentido já faz uma grande 
diferença. “Nosso novo jato foi projetado 
para ter uma performance em consumo de 
combustível 16% menor do que a geração 
atual de E-Jets, mas superou essa meta e 
atingiu 17,5%”, informa.

#Fora da Curva

 » “Tudo isso foi importante 
para que ele tivesse toda 
a estrutura para chegar ao 
cliente mantendo a liderança 
no segmento de até 150 
passageiros.”
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#Ação Social
O saldo de uma ação social realizada 

durante a programação do 13º Congresso 
de Gestão, Projetos e Liderança (CBGPL), 
na manhã de 6 de junho, em Porto Alegre, 
ainda está em aberto. No entanto, a 
resolução de um problema específico, 
apontado por quatroinstituições não-
governamentais da capital, já foi 
encaminhado. De forma voluntária, 21 
especialistas em gestão de projetos 
orientaram integrantes das instituições 
com o objetivo de desenhar iniciativas de 
solução para problemáticas apontadas 
por elas. A partir de uma metodologia 
híbrida, desenvolvida especialmente para 
a ocasião pelo diretor de Projetos Sociais 
do PMIRS, Leandro Vignochi, a ação tinha 
por finalidade gerar um plano de ação para 
que cada uma das organizações pudesse 
seguir com o exercício a partir do evento. 

Além dessas inovações propostas na 
ocasião, que reuniu cerca de 50 pessoas, 
a equipe de gestão do projeto apresentou 
outra novidade: foi formada por voluntários 
do Núcleo Jovem do PMIRS, orientados 
pela vice-presidência de voluntariado, 
liderada por Fernando Bartelle, liaison 
no capitulo do PMIef, que é a fundação 
educacional do PMI que foca práticas 
nesse âmbito. 

As organizações participantes e os 
problemas proposto a resolver foram:

AIESEC - um movimento de liderança 
jovem, cuja missão é alcançar a paz 
mundial e o total preenchimento das 
potencialidades humanas através do 
engajamento e desenvolvimento dos 
jovens. 

Instituto Lenon Joel pela Paz – 
criado com a finalidade de apoiar e 
desenvolver ações para defesa, elevação 
e manutenção da qualidade de vida do 
ser humano e do meio ambiente, através 
de atividades educativas, esportivas, 
culturais e de lazer. O instituto atua a 
partir de oficinas que buscam criar esse 
ambiente para crianças carentes. 

Busca de solução para: Implementar 
uma marca para a instituição, a fim de 
gerar renda através da venda de produtos. 
Pensaram quem executaria, como seria 
a venda, quais seriam os voluntários e os 
contratados para esse processo. 

Junior Achievement – tem a missão de 
Inspirar e preparar jovens, despertando 
seu espírito empreendedor para serem 
bem sucedidos na sociedade e em uma 
economia globalizada, transformando-os 
em cidadãos qualificados e realizados, que 
possam contribuir positivamente para o 
desenvolvimento sustentável do Brasil.

Busca de solução para: melhorar 
retenção de voluntários e atrair novos. 

WimBelemDon - é um projeto social 
criado no ano de 2000 com objetivo 
de promover a inclusão de crianças e 
adolescentes em situação de risco e/
ou vulnerabilidade social, fomentando 
o desenvolvimento integral de cada 
um, educando e estimulando-os ao 
protagonismo.

Busca de solução para: melhorar 
processos internos. 
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UM PROJETO 
EM 7 MINUTOS

 »Manter uma visão, arquitetura e estética de design com um 
grupo diversificado de engenheiros se transformou em um grande 
desafio que me consumiu intelectual e emocionalmente durante os 
oito anos de trabalho da Curiosity.

 A primeira delas foi estudar para me 
tornar um especialista em cada uma 
das diferentes especialidades dos meus 
engenheiros, algo fundamental para 
ganhar o respeito deles. O segundo passo 
foi explicar claramente a minha visão e, em 
terceiro lugar, ouvir com cuidado e com 
uma mente aberta as objeções da equipe 
sobre as minhas ideias, e, a partir disso, 
adaptar ou mudar sem problemas de ego 
quando eles estavam certos. O quarto 
passo é saber perceber, nas situações em 
que não havia consenso sobre um tema 
específico, se eu deveria insistir na minha 
visão, explicando claramente.

A gestão eficiente de projetos contribui 
para o sucesso de missões da Nasa 
porque desenvolvemos uma cultura 
empresarial que, na minha opinião, é a 
chave para o nosso sucesso.

Para as organizações, podemos 
entender essas lições de gerenciamento 
da seguinte forma:  

Nessas missões, fica clara a 
importância do trabalho em equipe, a 
integridade, a honestidade, o respeito e a 
comunicação clara para cima e para baixo. 

Também é extremamente importante 
que qualquer membro da equipe tenha a 
oportunidade de expressar sua opinião e 
que ela seja considerada. 

Essa cultura da Nasa também não pune 
aqueles que têm a coragem de informar 
à equipe que cometeram um erro, desde 
que, naturalmente, não seja o resultado de 
violação de regras, a preguiça ou o orgulho. 
A transparência é fundamental e vale para 
todos. 

Essa cultura, da qual temos muito 
orgulho e a qual tentamos manter e cultivar, 
é muito aplicável e fundamental para todas 
as empresas. 

Acho que isso é algo que é muito 
bem conhecido, mas, mesmo assim, por 
alguma razão, algumas companhias não 
conseguem implementá-lo, pelo menos em 
algum grau. 

Para enfrentar esse desafio, tive que fazer algumas coisas: 

#Lições

Já imaginou ver a consolidação de 
um projeto seu em sete minutos? E se ele 
tivesse recebido um investimento de US$ 
2,5 bilhões? Provavelmente, você também 
o chamaria de “Os 7 minutos de terror”. 
Esse foi o codinome que recebeu a etapa 
essencial da missão que levou o homem 
a Marte. A entrada na atmosfera, descida 
e aterrisagem do “veículo-robô” da NASA 
denominado Curiosity tinha esse time 
para começar a vasculhar as crateras do 
planeta vermelho e tirar alguma informação 
que pudesse ser útil aos humanos. Caso 
falhasse, o projeto todo, literalmente, iria 
pelo espaço.

A missão foi coordenada, no ano 
de 2012, pelo engenheiro argentino da 
NASA e professor de ciências, Alejandro 
Miguel San Martín. Ele ficou conhecido 
por seu trabalho como Engenheiro-chefe 
do Sistema de Orientação, Navegação 
e Controle nas últimas missões para 
Marte. Sua contribuição mais conhecida 
é o sistema Sky Crane, do qual ele é um 
participante, usado na missão Curiosity 
para a descida do rover. 

Seguem lições que podem ser aplicadas 
ao dia a dia dos gerentes de projetos, 
retiradas da palestra que fez durante o 13º 

Congresso de Gerenciamento de Projetos, 
Gestão e Liderança, e de uma entrevista 
que deu ao Jornal do Comércio de Porto 
Alegre, em função de sua vinda ao evento:  

Toda vez que fazemos uma missão na 
NASA aprendemos ainda mais. Fazemos 
saltos em relação a outras missões. 

Tivemos muitos desafios, e eles foram 
devido a vários fatores, tanto em termos 
de tecnologias, que ainda não estavam 
à altura do que precisávamos naquele 
momento, e a momentos como a abertura 
de um paraquedas usado para levar o 
Curiosity.

Uma das formas de gerenciarmos as 
expectativas das pessoas envolvidas, 
de forma geral, e da própria sociedade 
civil, foi o trabalho num filme para explicar 
às pessoas porque poderia dar errado e 
porque foi investido muito dinheiro. A esse 
filme demos o nome de “Os 7 minutos de 
terror”. 

O maior desafio foi executar minha 
visão sobre o projeto quando cada um 
dos engenheiros que trabalhavam para 
mim tinha suas próprias ideias, às vezes 
diferentes das minhas.
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#Voluntários em ação

Conheça os 
voluntários que 
fizeram o 13º CBGPL

Voluntários e funções 13º CBGPL

Adriano Pinheiro - Comunicação Interna 
Alex Rosa - Comunicação Interna 
Aline Dal Bó - Eventos Satélites 
Arthur Neves - Eventos Satélites 
Bruno Conte - Eventos Satélites 
Cássia Marques - Experiência 
Cássio Stedetn - Comunicação Externa 
Cintia Schoeninger - Experiência 
Deborah Selistre - Eventos Satélites 
Elaine Jesus - Comunicação Externa 
Eliani Figueiró - Patrocínio 
Fábio Giordani - Sponsor do Projeto 
Fernando Bartelle - Eventos Satélites 
Flávio Johansen - Eventos Satélites 
Gabriela lhama - Conteúdo 
Giancarlo da Fontoura - Comunicação Interna 
Giovana D’Alascio - Experiência 
Igor Vieira - Eventos Satélites 
Jean Orengo - Conteúdo 
Laura Pozzobom - Eventos Satélites 
Liane Cassol - Patrocínio 
Luis Igor Strelow - Eventos Satélites 

Marcelo Schumacher - Conteúdo 
Marco Kappel - Patrocínio 
Margô Canto - Vendas 
Mariela Aranda - Gerente do Projeto 
Mário Magela - Comunicação Interna 
Mauro Spader - Estrutura 
Michelle Fonseca - Experiência 
Patrícia Goulart - Comunicação Interna 
Priscila Muller - Eventos Satélites 
Renan Freitas - Comunicação Interna 
René Marcel - Patrocínio 
Ricardo Fischer - Comunicação Interna 
Ricardo Zago - Vendas 
Rogério Fernandes Roberto - 
Comunicação Interna 
Rogério Severo - Patrocínio 
Thais Travi  - Eventos Satélites 
Tiago Hermann - Conteúdo 
Vivian Balthazar - Experiência 
Wecsley Fey - Estrutura 
Wendel Tadeu - Vendas 
William Meller - Comunicação Externa


