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#Palavra do Presidente

Thiago Regal
Presidente do PMI-RS

A realização dos Jogos Olímpicos 
no Brasil serve de exemplo para 
avaliarmos a maturidade do país 
na entrega de seus projetos. Um dos 
indicadores que podem ser usados é a 
quantidade de obras atrasadas ou mal 
finalizadas. Mas o torneio esportivo 
se encerrou, e outra etapa importante 
da nossa história acontece: mais um 
pleito eleitoral. É para esse momento 
e o que virá a partir dele que 
gostaríamos de chamar a atenção.   

Os desafios enfrentados pelos gestores 
públicos podem ser resumidos 
pela responsabilidade de agregar 
o maior número de benefícios 
com um conjunto de recursos 
normalmente restrito. Os recursos 
disponíveis nunca são abundantes 
frente às demandas da população. 
É esse esforço de planejamento que 
vai garantir o desdobramento da 
estratégia de Governo nos projetos 
e programas mais adequados para 
produzir os benefícios desejados para 
a sociedade. 

Acreditamos que a adoção integral 
de práticas e ferramentas de 
gerenciamento de projetos e o 
incondicional apoio do executivo 
(Governador e Prefeitos) são decisivos 
nesse processo. Em resumo, além 
de investir nos projetos certos, é 
preciso “fazer certo” os projetos que 
escolhemos fazer.

A preocupação com projetos no 
setor público sempre esteve entre 
as prioridades do PMI. Uma de 
suas maiores conquistas recentes 
foi conseguir que o governo 
americano promulgasse, em 2015, 
o Programa de Melhoria da Gestão 
e Responsabilidade Fiscal (PMIAA 
- “The Program Management 
Improvement & Accountability 
Act”). Essa legislação foi 
desenvolvida por membros do 
Congresso dos Estados Unidos em 
conjunto com profissionais do PMI, 
e tem como objetivo, entre outros, 
a padronização da abordagem, 
em todas as agências da esfera 
federal, dos conceitos de Projetos, 
Programas e Portfólios. 

Tomando por referência avanços 
já registrados no Planejamento 
Plurianual do Estado, mas 
buscando resultados aplicáveis 
às esferas municipais, um grupo 
de experientes profissionais 
voluntários do PMIRS realizou 
um aprofundado estudo, o qual 
detalhamos nesta edição.

Boa Leitura!
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PRÁTICAS MÍNIMAS: 
projetos no setor 
público

#Matéria da Capa

Há algum tempo as 
peculiaridades do 
setor público têm 

sido consideradas no âmbito do  
gerenciamento de projetos. Há 
exatos dez anos o PMI lançava 
uma extensão: Government 
Extension to the PMBOK® Guide 
The Third Edition. Esse era um 
adendo à edição de 2000 com 
a mesma finalidade: prover 
informações para gerenciar 
projetos com caraterísticas únicas 
do ambiente do setor público, seja 
em governo nacional, regional ou 
local.

No ano passado, o PMI 
contribuiu para que mais um 
passo fosse dado em prol da 
maturidade dos projetos no 
ambiente público. O governo 
americano promulgou o Programa 
de Melhoria da Gestão e 
Responsabilidade Fiscal (PMIAA 
- “The Program Management 
Improvement & Accountability 
Act”). Essa legislação foi 
desenvolvida por membros do 
Congresso dos Estados Unidos 
em conjunto com profissionais 
do PMI, e tem como objetivo 
a padronização da abordagem, 
em todas as agências da esfera 
federal, dos conceitos de Projetos, 

Programas e Portfólios.

Providências como essas têm 
tido a mesma direção: reduzir 
perdas financeiras que acometem 
organizações no mundo todo. Os 
números parecem mudar pouco 
com o passar dos anos.   Segundo 
o Relatório Pulse of the Profession 
de 2016 PMI® as organizações 
mundiais perdem, em média, 122 
milhões de dólares para cada 1 
bilhão investido em iniciativas 
estratégicas, devido ao seu baixo 
desempenho de gestão de projetos, 
programas e portfólio.

Apesar de o montante se 
referir a projetos de maneira 
geral, há diferenças entre 
projetos gerenciados no setor 
privado e no público. Observar 
as singularidades é muito 
importante. Como apontou o 
VP de Relações Institucionais 
e Marketing do PMIRS, Marco 
Kappel Ribeiro, dentre os 47 
processos descritos no PMBOK, 
o PMI detalhou questões 
específicas para esses tipos de 
projeto. Entre elas está o fato de 
serem financiados pelo cidadão, 
terem que gerar benefícios para 
a sociedade, exigirem prestação 
de contas para a comunidade, e 
estarem sujeitas a um número 

maior de restrições legais. 

Conforme Kappel, a ênfase à 
geração de benefícios tem sido 
outro aspecto focado pelo PMI, 
que tem publicado documentos 
atualizados sobre o tema. A 
escolha de projetos certos para as 
realidades locais é o que defende o 
especialista em gerenciar projetos 
públicos, Diretor do Grupo PM21, 
Sérgio Marangoni. Ele aponta 
que a priorização de projetos 
com base nas necessidades das 
populações pode ser facilitada 
pela atuação de um gerente 
de projetos, ao fazer a correta 
gestão de portfólio. “A gestão de 
projetos públicos se diferencia 
pelos indicadores que se vai usar”, 
lembra de mais uma peculiaridade 
do gerenciamento nesse setor.No 
cenário atual, Marangoni acredita 
que o principal projeto em que os 
Estados e Municípios brasileiros 
deveriam se focar é sair da crise. 
Ter um projeto específico para 
isso, investindo 
em suas 
características 
próprias, que 
podem promover 
um aumento de 
arrecadação através de setores que 
têm maior participação e potencial 
em cada um deles.
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 »Para o PMIRS são decisivos nesse 
processo o esforço de planejamento, 
que vai garantir o desdobramento da 
estratégia de Governo nos projetos 
e programas mais adequados para 
produzir os benefícios desejados 
para a sociedade, a adoção integral 
de padrões de gerenciamento de 
projetos, como os editados pelo PMI, 
e o incondicional apoio do executivo 
(Governador e Prefeitos).

Foi visualizando a busca de 
melhoria na eficiência do uso dos 
recursos e observando algumas 
ações em curso, especialmente 
no âmbito estadual, que o PMIRS 
montou um grupo de trabalho 
com o objetivo de discutir e 
estudar o gerenciamento de 
projetos no setor público. Foi 
considerado que os desafios 
enfrentados pelos gestores 
públicos podem ser resumidos 
pela responsabilidade de agregar 
o maior número de benefícios 
com um conjunto de recursos 
normalmente restrito, assim 
como a exigência de enormes 
esforços para traçar estratégias 
que permitam a melhor alocação 
desses recursos entre as mais 
diversas prioridades apontadas 
pela sociedade. 

Tomando por referência 
algumas ações já realizadas 
nessa área no Rio Grande do 
Sul, mas buscando-se um olhar 
estratégico aplicável tanto para a 
esfera estadual como municipal, o 
PMIRS conduziu um aprofundado 
estudo feito por um grupo de 
experientes filiados voluntários, 
que também têm acompanhado 
iniciativas realizadas ou em curso 
no Governo do Estado e em 
alguns municípios.

O Guia de Gerenciamento de 
Projetos Organizacional (OPM), 
editado pelo PMI, é considerado 
como elemento referencial no 
esforço de garantir o alinhamento 
de todos os projetos com os 
objetivos estratégicos do Estado 
ou Município. Sendo assim, 
o PMIRS propôs quatro itens 
básicos, ou pilares, que deveriam 
ser seguidos pela Administração 
Pública de forma a melhorar o 
atingimento dos resultados de 
projetos públicos.

Os pilares são os seguintes: um 
Escritório de Gerenciamento de 
Projetos Estratégicos (EGPE); a 
consolidação de uma estrutura de 
Governança; o desenvolvimento 
e a consolidação de uma 
metodologia de gerenciamento 
de projetos organizacional 

envolvendo todos os órgãos de 
governo, baseado em práticas e 
padrões existentes e consagrados; 
e o desenvolvimento das 
competências de gerenciamento 
de projetos em todas as áreas 
da administração. O VP Marco 
Kappel Ribeiro, 
que coordenou 
esse grupo de 
trabalho, explica 
que a adoção do 
EGPE contribuiria 
para uma comunicação mais 
eficaz, consolidaria uma 
coordenação de forma centralizada 
para captação de recursos e 
se tornaria responsável por 
um processo de governança, 
ancorando a tomada de decisões.  
O protagonismo desse Escritório 
de Projetos também é central na 
visão que o especialista Sérgio 
Marangoni tem do gerenciamento 
de projetos no setor público. 
Segundo ele, a implantação do 
PMO nesse ambiente contribui, 
inclusive, para elevar a conclusão 
de projetos e as fontes de recursos. 
Entre os benefícios de sua adoção 
ele aponta para a equalização de 
cronogramas, a obtenção de novos 
recursos, a execução acompanhada 
dos projetos, a prestação de contas 
qualificada e para uma qualificação 
dos próprios projetos.

A adoção de processos e 
metodologias, assim como 
a formalização da figura de 
um profissional especialista e 
dedicado ao gerenciamento 
de projetos, seguem o modelo 
do   Programa de Melhoria da 
Gestão e Responsabilidade Fiscal 
aprovado nos Estados Unidos. 
O alinhamento de ideias reforça 
a busca do PMIRS por práticas 
pautadas em padrões globais e 
na expectativa de evolução na 
qualidade da entrega nos projetos 
nacionais.
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>PMDAY no setor Público
A ênfase de que é 

consenso que “o 
Brasil precisa de 

um novo modelo de Estado” 
tem sido dada pelo PMIRS 
em diversos momentos, seja 
por meio de discursos de seus 
representantes, ou de ações, 
que ficaram mais frequentes 
nos últimos anos. A frase foi 
repetida pelo presidente, Thiago 
Regal, durante abertura do 
PMDay Setor Público, na tarde 
de 24 de agosto, no auditório 
da Faculdade de Informática 
(Facin), na PUCRS, em Porto 
Alegre. 

Foi a primeira vez que o 
evento PMDay abordou o tema 
projetos no setor público. Pode-
se apontar diversos motivos 
para que a ocasião fosse 
oportunizada: a proximidade 
com as eleições municipais, a 
entrega desastrada de algumas 
obras em razão dos Jogos 
Olímpicos no Rio de Janeiro 
ou, simplesmente, os vários 
casos de atraso e corrupção 
em projetos públicos que 
temos acompanhando no país 
nos últimos anos ou, por que 
não dizer, na sua história. No 
entanto, o que motivou o evento 
foi a entrega de um estudo que 
vem sendo realizado, desde o 
ano passado, por filiados do 
PMIRS, voluntários, experientes 
profissionais na área do 
gerenciamento de projetos, que 
já ocuparam postos na Diretoria 
Executiva do capítulo ao longo 
dos seus quinze anos. 

A partir de diversos 
encontros, pautados pela troca 
de experiência e discussões 
técnicas, esse grupo de trabalho 
sugeriu práticas mínimas de 
gerenciamento de projetos 
que devem ser adotadas em 
projetos no setor público. Essas 
conclusões foram reunidas 
num documento que está sendo 
apresentado a diversos agentes, 
atuantes e representantes 
de instituições públicas do 
município de Porto Alegre e 
do Estado do Rio Grande do 
Sul, e que também foi entregue 
em forma de livreto para os 
participantes do PMDay Setor 
Público, e disponibilizado de 
forma online a todos filiados do 
PMIRS e demais interessados. 

Fez parte da programação 
do evento uma apresentação 
desse trabalho feita pelo seu 
coordenador, o ex-presidente 
e atual VP de Relações 
Institucionais e Marketing do 
PMIRS, Marco Kappel Ribeiro, 
que destacou o cuidado que o 
grupo teve em não ficar restrito 
a questões operacionais e, pelo 
contrário, focar em questões 
estratégicas. 



8 REVISTA • PMI Rio Grande do Sul Chapter

A análise de prioridades e o 
entendimento de que vencer a 
crise deveria ser considerado o 
projeto prioritário dos governos, 
num momento como este, foi o 
debate sugerido pelo segundo 
palestrante da tarde, Sérgio 
Marangoni. Filiado e ex-presidente 
do PMI Paraná, como diretor do 
Grupo PM21 tem participado 
da execução de grandes projetos 
nacionais, como o da Usina 
Belo Monte ou na Companhia 
Siderúrgica Nacional, assim como 
em diversos governos municipais, 
estaduais e órgãos do governo 
federal.

A grade de apresentações teve 
continuidade com a Secretária 
do Planejamento Estratégico e 
Orçamento de Porto Alegre, Izabel 
Matte. Funcionária concursada 
da prefeitura, a palestrante 
demonstrou como a vontade de 
fazer melhor levou um órgão 
público a buscar a melhoria de 
eficiência contando com a força 
de trabalho de 70 funcionários de 
carreira. A Secretária detalha esse 
trabalho na entrevista desta edição 
da Revista.

O fechamento do evento 
contou com reflexões de uma das 
entidades que vem trabalhando 
pela melhoria do Rio Grande do 
Sul: a Agenda 2020. O seu Diretor 
Executivo, Ronald Krummenauer, 
trouxe dados que anteciparam 
uma radiografia do futuro do 
Estado e propôs a seguinte 
questão: ainda há saída para o 
nosso Estado?
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I Izabel Matte foi uma 
das responsáveis pela 
implementação do modelo 

de gestão municipal, iniciado 
em 2005, e também coordenou 
projetos especiais como o 
planejamento estratégico da Copa 
2014. Como titular da Secretaria 
Municipal de Planejamento 
Estratégico e Orçamento, 
é responsável por gerir os 
programas estratégicos de governo 
e os projetos especiais, assim 
como a condução do orçamento 
municipal, monitorando a 
execução física dos programas de 
governo.

Conheça a trajetória e o 
trabalho que esta profissional 
vem realizando no setor público 
em Porto Alegre, a partir de 
uma entrevista exclusiva dada à 
Revista do PMIRS.

>>Como e quando começou 
seu trabalho voltado a práticas 
de gerenciamento de projetos?

Em 2005, a prefeitura firmou 
convênio com o Programa Gaúcho 
de Qualidade e Produtividade 
(PGQP) e o Movimento Brasil 
Competitivo (MBC) , e passou 
a adotar um modelo de gestão 
voltado para resultados. A decisão 
foi inovadora, porque essas 
metodologias e ferramentas eram 

pouco utilizadas pelo setor público 
no Brasil.

O município tinha dois 
grandes desafios: fortalecer 
sua democracia participativa e 
preparar-se para dar um salto de 
qualidade na gestão pública. A 
situação financeira era deficitária 
e o resultado das políticas 
públicas apresentava processos 
segmentados, o que sinalizava a 
necessidade urgente de melhorar 
o gerenciamento de recursos e 
fortalecer o monitoramento dos 
resultados pretendidos.

#Entrevista

 Servidora da prefeitura de Porto Ale-
gre desde 1992, arquiteta e urbanista, com 
Pós-Graduação em Gestão de Projetos pela 
ESPM, e Especialização em Gestão Pública 
pela George Washington University, Izabel é 
um exemplo de que bons profissionais e boas 
práticas dependem de vontade, seriedade e se 
constroem com estudo, dedicação e trabalho. 

Porto Alegre  

Izabel Matte
Secretária do Planejamento 
Estratégico e Orçamento de  
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>>Foi nesse contexto que 
passamos a adotar, entre 
outras metodologias, o 
gerenciamento de projetos, nos 
permitindo avançar muito no 
monitoramento da execução 
das políticas, tanto físico como 
financeira. Quais foram e são os 
maiores desafios?

Com certeza, a mudança de 
cultura. Motivar e capacitar os 
servidores a aderirem a uma 
sistemática diferente de trabalhar. 
Incentivar o protagonismo dos 
envolvidos na condução dos 
projetos, isto é, criar rede de 
lideranças técnicas para realizar a 
mudança necessária.

Outro desafio presente é saber 
conjugar a liderança política com 
a técnica. Isso significa respeitar 
as diretrizes do governo eleito e, a 
partir dessas definições, estruturar 
e executar o planejamento 
estratégico e o orçamento de 
forma a qualificar as entregas à 
sociedade.

>>Quais são as expectativas 
para prosseguir e incrementar 
ainda mais este trabalho, 
considerando também o contato 
que estão fazendo com o PMIRS?

A cidade que queremos para 
o futuro é a que responda aos 
desafios de uma prestação de 
serviços de qualidade à população, 
buscando atender as necessidades 
locais de forma sustentável e com 
articulação entre poder público 
e sociedade civil. A consolidação 
do modelo de gestão oferece 
condições para avançarmos no 
planejamento estratégico sem que 
ocorram rupturas das políticas 
públicas. 

Para isso, reconhecimento, 
conhecimento e informação são 
elementos fundamentais para 
a melhoria contínua. Passamos 
pelas fases de implantação, 
aprendizado e, atualmente, 
seguimos trabalhando para sua 
consolidação, aprimorando 
processos e ferramentas, 
sempre em busca dos melhores 
resultados para a uma gestão 
eficiente. E é nesse contexto 
que a parceria com o PMIRS 
se insere, pois nos possibilita 
o aperfeiçoamento do que já 
constituímos, além de estarmos 
em permanente atualização e troca 
de experiências. 

>>Quais são os diferenciais 
do trabalho que vocês fizeram 
e fazem para manter a 
longevidade, considerando que 
a cultura do Gerenciamento de 
Projetos ainda é incipiente no 
Brasil?

Nesses quase 12 anos a 
prefeitura organizou sua gestão. 
O primeiro passo foi definir a 
visão sistêmica, que estabelece a 
atuação por eixos e não mais por 
secretarias isoladas. Na sequência, 
o mapa estratégico – a partir da 
metodologia Balanced Scorecard 
– define os objetivos estratégicos, 
tendo como visão de longo prazo 
“Ser referência em qualidade 
de vida, com reconhecimento 
pela excelência na prestação dos 
serviços, construindo ambiente 
sustentável e participativo, 
garantindo a pluralidade, por meio 
da Governança Solidária Local”.

Adotamos como premissas 
a Transversalidade, integração 
de vários órgãos na execução 
das políticas públicas, a 

Territorialidade, que considera 
as diferenças existentes entre 
as diversas regiões da cidade, a 
Transparência, que permite a 
todos os cidadãos ter acesso a 
informações, e a Liderança, com 
empoderamento dos servidores 
em seus diversos campos de 
atuação.

Constituímos um sistema 
de governança para permitir o 
gerenciamento técnico e a tomada 
de decisão pela alta administração, 
além de organizar a interlocução 
do poder público com a sociedade.

O Plano Plurianual passa 
a adotar um orçamento 
por programas estratégicos 
multidisciplinar e rompe com 
a setorialidade. Cada programa 
é gerenciado por um servidor 
público capacitado nas novas 
metodologias e ferramentas 
adotadas.

Para acompanhar a execução 
das políticas e monitorar seus 
resultados foi necessária a adoção 
de ferramentas web de gestão: 
Portal de Gestão, Enterprise 
Project Management (EPM) – 
gerenciamento de projetos online 
– e a interligação dessas com o 
sistema de gestão orçamentário. 
Essa interligação possibilita 
o acompanhamento físico e 
financeiro de todos os projetos de 
forma simultânea por lideranças 
da prefeitura. 
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Cada projeto tem uma 
liderança identificada para 
atuar em conjunto com os 
demais líderes e com o gerente 
do programa. Ao longo desses 
anos, diversos servidores foram 
capacitados para atuar com os 
novos métodos e também garantir 
que o conhecimento permaneça 
na estrutura, independente da 
alternância política que ocorre a 
cada quatro anos.

Um sistema de capacitação 
e reconhecimento possibilita 
a prática de meritocracia, 
reconhecendo os líderes que se 
destacam. Em 2008, por exemplo, 
15 servidores foram premiados 
com curso em gestão pública de 
15 dias na George Washington 
University.

Em mais de uma década 
ocorreu a atualização sistemática 
do mapa estratégico, bem como 
o alinhamento dos programas 
estratégicos. Atualmente, 
as políticas públicas estão 
organizadas em 12 programas, 
com mais de 300 ações 
disponibilizadas no Portal de 
Gestão, 1830 projetos publicados 
no EPM e cerca de 1000 servidores 
atuando no gerenciamento.

O conjunto de estruturas 
coletivas é um dos fatores mais 
importantes do modelo de gestão, 
estrutura de governança que 
permite a atuação integrada de 
gestores e servidores para análise 
e tomada de decisão, evitando 
a duplicação de atividades e 
potencializando resultados. 
Assim, ficou para trás a cultura 
de planejamento baseada nas 
prioridades setoriais.

Todos os dias, servidores 
e gestores estão reunidos em 
diferentes grupos de trabalho, 
desde instâncias intermediárias até 
o mais alto nível da administração 
para avaliar o andamento das 
ações planejadas, revisar os 
indicadores e buscar o melhor 
resultado para a cidade. É uma 
rotina de trabalho sistematizada e 
consolidada.

Um avanço para a gestão 
compartilhada foi a adoção 
dos contratos de gestão. Cada 
secretário explicita as metas que 
buscará atingir no ano, firmando 
compromisso com a sociedade. A 
prefeitura organiza anualmente 
seminário de alinhamento que 
conta com participações do 
prefeito, vice-prefeito, secretários e 
gestores técnicos para divulgar os 
resultados alcançados e socializar 
as metas que estão sendo 
assinadas para o próximo período. 
No evento ocorre a premiação 
das equipes que tiveram melhor 
desempenho, valorizando a 
atuação dos servidores públicos 
que atuam em prol da superação.

Esses são os principais fatores 
estabelecidos com o objetivo 
de evitar a descontinuidade das 
políticas ao longo do processo 
de alternância de governos, que 
exige das lideranças e da sociedade 
o compromisso de permanecer 
com essa visão de gestão moderna, 
responsável e transparente 
capaz de produzir os resultados 
esperados pela sociedade.  
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#Novidade

Colaboração de Daniel Gabin

TAKTPM é uma metodologia 
que traz princípios da gestão 
enxuta – LEAN, permitindo 
entregar projetos mais rápido e 
com menos recursos e estoque.

Isso é feito por meio de uma 
maior eficiência de fluxo, maior 
balanceamento do fluxo de 
deliverables de trabalho entre 
os diversos times envolvidos e, 
também, implantação de um 
sistema puxado (pull system), 

que prioriza a finalização de 
projetos e atividades antes de 
comprometermos recursos com 
novas iniciativas (comece a 
terminar e pare de começar).

O TAKT PM dá mais 
visibilidade ao gestor ao mostrar 
onde está o efetivo gargalo do 
projeto, num dado momento, 
indicando o que mudar e para o 
que mudar.

Fonte: www.pmcanvas.com.br

O multipropósito 
da TATK PM

 O 11° Seminário de Gerenciamento de Projetos 
da Serra Gaúcha, organizado pelo Branch da Serra 
do PMIRS, entre os dias 22 e 25 de junho na Univer-
sidade de Caxias do Sul, foi palco da metodologia 
TAKT PM, desenvolvida pelo professor José Finocchio 
Júnior, e apresentada pela primeira vez no Estado.  
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A palavra que nomeia a 
metodologia de gerenciamento de 
projetos, segundo o especialista, 
significa “gestão de projeto 
por ritmo”. Além dessa, outra 
referência é o conceito lean. E 
uma das novidades atribuídas 
pelo seu fundador é o seu 
multipropósito. Ou seja, ela não 
é para engenharia de software 
apenas, diferentemente do scrum, 
mas para projetos diversos, na 
construção civil, de pesquisa e 
desenvolvimento, para projetos 
culturais, não estruturados, 
projetos de engenharia e também 
de software.

Finnochio falou sobre sua 
aplicação, exemplificando 
os quatro passos. E deu uma 
entrevista exclusiva. Confira!

A TAKT PM consiste em quatro passos:

1.

2.

3.

4.

MAPEIE SEU PROJETO NA FORMA DE PROCESSO. Diagrama    
de Finocchio = Value Stream + SIWPOC’s. Ou seja, entregue valor 
mais cedo para o cliente.

CALCULE O RITMO QUE ATENDE O PRAZO DO CLIENTE 
(TAKT). Combine com os indivíduos envolvidos no projeto ritmos 
de trabalho sustentáveis (TAKT).  Isto é dimensionamento de 
recursos adequados e enxutos.

FACILITE O REPORTE DE PROGRESSO. Apenas um toque em 
smartphones. Somente dois movimentos de report: o TUM e TAH 
(sístole e diástole).

GESTÃO DA EXECUÇÃO ENXUTA. Visibilidade para o time. 
Kanban dual (com work packages + deliverables). Redução do WIP 
(work in process) para aceleração. Colaborativo (equipe toda).
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O professor José 
Finocchio Júnior 
é reconhecido por 

inovações como o Project Model 
Canvas, e pelo seu característico 
humor. Palestrante nato, trafega 
pelos quatro continentes levando 
seus conhecimentos pelos palcos 
da vida. A metodologia TAKT 
PM é a sua mais nova criação, 
mas já está sendo apresentada 
para os profissionais há cerca de 
dois anos. Portanto, é provável 
que você já tenha ouvido alguma 
apresentação, lido sobre o 
tema, ou mesmo participado 
do seu workshop ou da sua 
palestra durante o Seminário de 
Gerenciamento de Projetos da 
Serra Gaúcha. Mas talvez o que 
muitos não saibam é que a TAKT 
PM surgiu de uma epifania, uma 
manifestação, um pedido que 
ele mesmo se fez durante uma 
viagem, meio exotérica, meio 
religiosa, na Índia. 

>>Foi isso o que ele nos 
contou, quando perguntamos 
em que momento e por que ele 
desenvolveu a metodologia. 
Acompanhe o que mais ele nos 
relatou: 

Havia, há algum tempo, uma 
cobrança das pessoas para que 
eu fizesse uma metodologia da 
gestão da execução. Em 2013, 
quando fiz uma viagem à Índia, 
até certo ponto religiosa, apesar 
de eu não me considerar religioso, 
fiz um pedido: eu queria ter uma 
revelação sobre como fazer a 
gestão da execução. E, por incrível 
que pareça, isso aconteceu! Dois 
ou quatro dias depois, veio uma 
coisa na minha cabeça, uma pedra 
bruta, que depois desenvolvi.

Essa é uma explicação. A 
outra explicação é que eu via 
muitos defeitos na metodologia 
tradicional. Eu sempre trabalhei 
com implantações em muitas 
empresas. Via muito as pessoas 
fazerem as coisas por fazer. E 
queria uma metodologia mais 
fechada nesse sentido. Não 
que funcionou de cara. Fomos 
aprimorando ela. Mas acho 
que hoje, três anos depois, a 
metodologia está boa, está 
implantada

>>Em quais tipos de empresas 
ela já foi aplicada? Você 
mencionou que não é preciso ter 
maturidade em gestão para isso. 

Cheguei à conclusão que 
empresa com maturidade não 
existe. Por isso, temos que criar 
ferramentas que permitam 
desenvolver isso. E o TAKT PM 
é muito definido para isso. Por 
exemplo, ela atribui nota para 
pessoas que merecem notas. E 
isso contribuiu e permite que a 
maturidade seja desenvolvida.

Respondendo à sua pergunta, 
as empresas que se interessam 
pela aplicação estão na seguinte 
situação: são grandes, trabalham 
com recursos compartilhados, 
múltiplos projetos, e estão com 
uma quantidade muito grande 
de projetos iniciados, e se veem 
sufocadas com esse seu backlog 
enorme. O TAKT PM ajuda a 
mudar essa situação.

As organizações que estão 
nessa situação são do setor 
financeiro, por exemplo, como 
bancos. Alguns já estão usando 
a metodologia. Os projetos se 
acumularam nos últimos anos. 
O banco não tinha capacidade 
de fazer esses projetos, mas eles 
foram entrando, e acabaram em 
situações muitos dramáticas. Eles 
precisaram de uma situação para 
sair disso. Sabiam que precisavam 
implantar uma gestão mais enxuta 
e reduzir esse estoque de projetos.

Outro exemplo é de 
organizações internas, com uma 
área de TI muito grande, onde, 
ao longo dos anos, foram se 
acumulando projetos, e resultou 
numa situação dessas.

>>Observou alguma 
dificuldade particular logo 
no início da implantação da 
metodologia?

Entre as suas particularidades, 
a TAKT PM não é uma coisa que 
se ensina em meia hora, e que as 
pessoas saem fazendo. Portanto, 
a implantação funciona assim: eu 
estudo o problema da empresa, 
mostramos esses conceitos, que 
não são banais, durante dois dias, 
em um “discover workshop”, para 
pessoas da empresa que vão ser 
formadores e evangelistas, e vão 
passar esse aprendizado para seus 
colegas.
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 O Almoço com Projetos é uma das inovações do 
PMIRS. Desenvolvido em 2015, consiste na realização de 
encontros bimestrais, aos sábados, com a proposta de criar 
um ambiente de networking entre membros e não filiados 
ao capítulo. Confira aprendizados que podemos tirar de 
duas palestras incluídas na programação das edições que 
aconteceram este ano, pelas lentes do jovem profissional, 
filiado e voluntário do PMIRS, William Meller. 

William Meller é fundador do Portal Sucesso Jovem, profissional de TI e 
projetos na Totvs e voluntário no PMI. Colunista dos sites Profissionais TI, 
Portal GSTI, Portal Administradores e Site Campus. 

Saiba mais em www.williammeller.com.br

Outras faces do 
gerenciamento 
de projetos

>>Como as ARTES MARCIAIS podem contribuir 
para o gerenciamento de projetos

Quem é o palestrante: Leandro da Rosa é fundador 
da Shinsei Kan, uma empresa de mentoring e gestão de 
projetos.

Quando: Almoço com Projetos/14/06/2016

Durante a palestra, Leandro trouxe sua experiência 
com artes marciais unida à sua experiência profissional 
em gestão de projetos. Essa palestra teve diversos 
ensinamentos sobre a essência que constrói a verdadeira 
arte marcial, totalmente diferente dos shows (como UFC) 
ou esportes em geral, colocando em foco principalmente 
a efetividade para vencer. Tópicos deixam claro e guiam 
como o ensinamento das artes marciais pode trazer 
benefícios para a gestão de projetos. 
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TOMAR A DECISÃO
Para que isso possa ser 

trazido para a vida real, basta 
lembrar de que tomar a decisão 
é fundamental para um gestor, 
sem postergar a escolha de qual 

caminho a ser tomado é o correto. 
É fundamental que você tenha 
a mente preparada para tomar a 
decisão certa no momento certo.

CONFIANÇA
Outro principal fator a ser 

levado em consideração é a 
confiança naquilo que você faz e 
nas pessoas que estão com você. 
Os mais variados projetos são 

conduzidos com pessoas e por 
pessoas. Portanto, é fundamental 
ter confiança na equipe que está 
junto com você.

RESPEITO
Respeito deve ser a base de 

todas as atitudes que temos 
e ações que tomamos. No 
gerenciamento de projetos 
iremos nos deparar com os mais 
diversos desafios interpessoais e 
com diferentes tipos de pessoas 
entrando em contato, que farão 

nosso controle emocional ser 
posto à prova algumas vezes. 
Se tivermos o respeito como 
base desses relacionamentos, 
ficará mais simples conduzir os 
relacionamentos e separar o que é 
certo e o que é errado.

FOCO
Não somos feitos para fazer mil 

coisas ao mesmo tempo, portanto, 
é essencial que tenhamos foco 
para fazer aquilo que precisa 
ser feito na hora certa. De nada 

adianta fazer dezenas de atividades 
ao mesmo tempo, se nada é feito 
com qualidade. Decida o que deve 
ser feito e simplesmente execute.
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SUPERAR O MEDO

PERSISTÊNCIA (SEM ANSIEDADE)

Para atingir os objetivos 
que estamos nos propondo 
diariamente é fundamental que 
estejamos preparados para superar 
nossos medos. Muitas vezes, os 
medos que nos cercam fazem 
nossa vida ficar estagnada e temos 
receio de dar o próximo passo. É 
necessário perder isso. O medo 

trava você, mas você é mais forte 
do que ele. Com a mentalidade 
certa e focada em seus objetivos 
a longo prazo, você será capaz de 
aprisionar seus medos e tornar-se 
ainda mais forte para vencer suas 
batalhas. Saia da zona de conforto, 
perca seu medo!

Nenhum objetivo grande 
virá do dia para a noite. Para 
atingir a posição de vida que 
você tanto sonhou, precisará ter 
muita persistência para vencer os 
desafios que virão no caminho.

A estrada para o sucesso 
(independente do que seja a 

definição de sucesso para você) 
é uma jornada longa e nem 
sempre em linha reta. Não tenha 
ansiedade para que os resultados 
venham logo, no começo, as 
coisas são mais difíceis e sua 
única alternativa é continuar 
acreditando no seu objetivo e ir 
trabalhando forte para atingi-lo.

HUMILDADE
Não começamos por cima e 

nem mesmo quando estamos no 
topo somos tão bons a ponto de 
parar de aprender. Aqui tirei uma 
lição sensacional da palestra do 
Leandro, principalmente com o 
exemplo da própria arte marcial 
que ele citou: Ele era faixa preta, 
porém ficou certo tempo sem 
treinar e praticar. Ao voltar para 
os treinos, ele voltou para a 
faixa branca, para o fim da fila. 

Humildade para reaprender e 
buscar aquilo que ele perdeu no 
tempo sem prática.

Isso pode ser pensado para 
diversos momentos de nossa vida, 
que achamos que somos bons 
em algo, quando, na verdade, 
deveríamos voltar para o final da 
fila e aprender novamente as lições 
mais básicas novamente. Exemplo 
sensacional de humildade.
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ESFORÇO
As conquistas de sua vida não 

virão do dia para a noite. Para 
atingir o resultado que você espera 
e conquistar os seus objetivos é 
necessário um esforço acima da 
média. Em resumo, tenha em 

mente que, para viver o conforto 
da sua vida dos sonhos, terá que 
passar pelo desconforto de um 
árduo trabalho e muitas gotas de 
suor.

FIDELIDADE

POSICIONAMENTO

Tenha fidelidade com seus 
sonhos para não desistir deles e 
realmente batalhar muito forte 
para atingir o que você espera. 
Tenha fidelidade com as pessoas 
que estão à sua volta, para passar 
para elas a confiança que você 

gostaria que transmitissem para 
você. Por fim, tenha fidelidade 
consigo mesmo para atingir os 
resultados e a vitória que você 
busca, sem mudar o verdadeiro 
valor que você carrega consigo ou 
a pessoa que você é.

Assuma e mantenha seu 
posicionamento de vida. Ter um 
posicionamento claro e definido 
perante as adversidades do dia 
a dia é muito raro atualmente. 
Mantenha esse posicionamento 
baseado no seu caráter e nas 
suas crenças pessoais, sem 

passar por cima das pessoas e, 
principalmente, tendo humildade 
para aceitar os momentos que seu 
posicionamento estiver errado. 
Não é feio ter o posicionamento 
errado, desde que você assuma 
seus erros. Feio é não ter um 
posicionamento.
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CARÁTER
De nada adianta sonhar alto e 

trabalhar com força e dedicação 
se você não tem caráter para 
conduzir suas atividades. No dia 
a dia, verá que um profissional 
de caráter pode ter muito mais 
valor do que outros com exímios 
currículos e preparação técnica. 
Se você puder alinhar os dois, 
terá um diferencial incrível 
para sua vida e sua carreira. 
Acredite, habilidades técnicas e 
comportamentais até podem ser 
aprendidas, mas mudar o caráter 
nem sempre é possível.

Perceba o quanto se faz 
importante na carreira do gerente 

de projetos ter a união dos 
mais diferentes conhecimentos, 
experiências, filosofias e 
informações que permitem que, ao 
gerir um projeto, tenha uma maior 
gama de ferramentas e modelos 
para aplicar. 

Gestores não precisam ser 
iguais e nem seguir receitas 
de bolo para alcançarem seu 
sucesso na profissão e, com o 
tempo, acabam percebendo que 
as mais diversas habilidades 
aprendidas durante a vida lhe 
trarão a importante experiência e 
conhecimento na hora de tomar 
importantes decisões.

>>Gestão do conhecimento

Quem é o palestrante: Beatriz Benezra, gerente de 
projetos e estrategista em gestão do conhecimento e 
inovação, expert em implantação de práticas de gestão do 
conhecimento e inovação.

Quando: Almoço com Projetos/06/08/2016

Beatriz iniciou sua palestra contextualizando o 
gerenciamento de projetos e sua maturidade em prática 
nas organizações de hoje. Em síntese, trouxe dados de 
pesquisas apresentados no Pulse of the Profession que 
mostram que onde a maturidade de gerenciamento 
de projetos é maior, os resultados apresentados pelos 
projetos também são melhores. Porém, pouquíssimas 
empresas relatam um nível alto de maturidade para 
gerenciar projetos. Os treinamentos e desenvolvimento 
do conhecimento em gestão de projetos seguem estáticos 
e novas pesquisas mostram que essa maturidade não está 
saindo do lugar e evoluindo nas organizações.
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Onde está o problema?

Se as coisas não estão 
evoluindo, precisamos encontrar 
novos mecanismos que sejam 
eficientes ao gerar maturidade 
para as organizações e, assim, 
aumentar esses níveis para as 
próximas pesquisas. E a proposta 
da palestra foi exatamente essa: 
Como a gestão do conhecimento 
pode ajudar, sendo que 
treinamentos seguem estáticos?

Para que isso fique claro e bem 
definido, é preciso ter clareza 
dos dois tipos de conhecimento: 
o explícito, que é adquirido em 
normas e processos bem definidos, 
e o tácito, firmado em nosso 
modelo mental, baseado em todo 
conhecimento que já adquirimos e 
experiências vivenciadas.

O conhecimento é construído 
de forma espiral, em um 
ciclo aberto que se repete 
continuamente e vai se espalhando 
pela organização através das 
pessoas. Esse ciclo vai passando 
de pessoa para pessoa, e também 
é a base para que inovação e 
processos de melhoria contínua 
continuem acontecendo.

Quem constrói isso e faz que 
o conhecimento não pare em 
lugar nenhum são as pessoas, que 
devem ser estimuladas para que o 
conhecimento possa evoluir e se 
espalhar pela organização.

Mas, na prática, como isso 
se aplica para que funcione 
verdadeiramente e transforme-se 
em um processo organizacional?

Para que a maturidade 
organizacional possa se 
desenvolver junto com a gestão 

do conhecimento é necessário 
organizar esses processos 
para tornar o aprendizado 
e o compartilhamento do 
conhecimento um processo 
natural. Como resultado, tem-
se um ganho exponencial 
de maturidade, qualidade, 
desenvolvimento da equipe, 
agilidade, integração, 
produtividade, inovação, etc.

Um exemplo do ganho 
de qualidade e aumento da 
maturidade organizacional para 
gerenciar seus projetos é na hora 
de organizar as lições aprendidas. 
Hoje, tem-se um processo quase 
que arcaico para organizar 
lições aprendidas, onde a equipe 
seleciona aquilo que sentiu 
impacto para si ou que trouxe 
mais problemas.

Mas e o sucesso? O que gerou 
resultado e merece ser analisado 
para repetir em outros projetos?

Precisamos começar a 
trabalhar com lições realmente 
aprendidas, ou seja, entender 
como se forma o conhecimento 
tácito e, principalmente, como 
incorporar isso ao conhecimento 
da organização.

Entender de forma prática 
como cada processo teve real 
impacto e gerou resultados para 
o projeto, para depois entender 
como isso se aplicará (ou não) nos 
diferentes projetos e na cultura 
organizacional da empresa como 
um todo.

Esse processo não pode 
simplesmente terminar por aí. 
Precisamos aprender a adaptar 

essas práticas no ciclo contínuo de 
melhoria da organização.

O conhecimento é um bem 
organizacional intangível. 
Percebe-se, ao longo do tempo e 
com a evolução da maneira como 
as empresas geram valor para seus 
clientes, que cada vez mais os bens 
intangíveis formam a força da 
valorização das organizações.

Com a prática da gestão 
do conhecimento aplicada à 
inteligência e aos fluxos de 
melhoria contínua da empresa, 
naturalmente tem-se um aumento 
na forma como a organização lida 
com seus projetos.

Espera-se, com isso, que 
o aumento na maturidade de 
gerenciar projetos também seja 
natural, para que possamos ver 
nas próximas pesquisas o aumento 
real de qualidade ao gerenciar 
projetos.
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Voluntários 
em ação

 Muitas mãos con-
tribuem para a dissemi-
nação das boas práticas 
de gerenciamento de 
projetos no Rio Grande 
do Sul. Aqui, vão alguns 
exemplos de atividades 
que estão envolvidos os 
voluntários que fazem o 
dia a dia do PMIRS acon-
tecer. Acompanhando visita de alunos 

MBA realizado em parceira

Equipe organizadora do Almoço 
com Projetos e na recepção da 
palestrante

Fazendo o credenciamento de 
participantes de evento

Palestra sobre GP. Esta foi no 
Sicredit em Agosto

Treinamento interno Comuni-
cação 20.
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