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Margareth Carneiro presidiu o
PMI GovSIG, braço governamental
do Project Management Institute
de 2004 a 2006. É autora do
livro “Gestão pública — O papel
do planejamento estratégico,
gerenciamento de portfólio,
programas e projetos e dos

escritórios de projetos na
modernização da gestão pública”,
em que conta suas experiências
com a esfera governamental
no Brasil, Canadá e Uruguai.
Segundo ela o maior obstáculo
para a implementação de projetos
na administração pública é
a vontade política. Veja a seguir
trechos da entrevista que
concedeu ao BRASIL ECONÔMICO:

Qual é o principal entrave
para se implementar
a gestão de projetos na
administração pública?
O projeto público não é feito
por um ministério ou um
governo e sim por várias esferas.
Tem dificuldade de gerir essas
várias entidades envolvidas.
É preciso ter cuidado na
metodologia da gestão de
stakeholders, além de melhorar
a cultura da organização que
normalmente está acostumada

a trabalhar de uma certa forma
e tem resistência a mudanças.

Como funciona o
planejamento estratégico?
Cria-se um escritório de
projetos, que serve para criar
metodologia, coordenar e
utilizar o modelo novo de gestão.
E também reportam à alta
gerência, governador, ministro,
secretário, os resultados.

O governo está preparado
para usar a ferramenta
nos eventos esportivos?
A Copa do Mundo me preocupa
menos, porque a própria Fifa traz
essa cultura e exige que os países
adotem uma série de medidas.
Já a Olimpíada me preocupa um
pouco. O Comitê Olímpico precisa
deixar de lado a parte política
e buscar o lado técnico para
agregar os bons profissionais
que o Brasil tem. P.J.

Paulo Justus
pjustus@brasileconomico.com.br

No final de 2007, o Chile con-
quistou o direito de receber o
campeonato mundial de futebol
feminino sub-20 da FIFA. O
projeto era mais um dos esforços
do governo de Michelle Bachelet
para promover o país no exte-
rior, mas vinha acompanhado
do grande desafio de construir
quatro estádios nas cidades-
sede do evento — Temuco, La
Florida, Coquimbo e Chillan — a
apenas nove meses do evento.

Naquela época, o Chile passa-
va por uma escassez de mão de
obra, decorrente do crescimento
econômico, o que dificultava
ainda mais o projeto. Nesse ce-
nário, o Ministério de Obras Pú-
blicas do Chile percebeu rapida-
mente que precisava centralizar
as operações e adotar uma gestão
de projetos mais moderna. “Eles
imediatemante trabalharam no
treinamento e na certifcação das
pessoas envolvidas no processo e
tiveram sucesso”, diz Gregory
Balestrero, presidente do Project
Management Institute (PMI).

O PMI trabalha com agências
governamentais no desenvolvi-
mento de soluções e normas
para ajudar estados e governos a
completar projetos a tempo e
dentro do orçamento previsto.
Desta forma, é possível dimi-

nuir os riscos e aperfeiçoar pro-
cessos e procedimentos por
meio de tecnologia e comunica-
ção, entre outras medidas.

No Chile, o PMI foi a consul-
toria que auxiliou o governo a
reestruturar o Ministério de
Obras Públicas. A principal mu-
dança foi elevar o escritório de
gestão de projetos para um nível
mais alto dentro do ministério,
de forma que pudesse supervi-
sionar as demais atividades e se
aproximar dos objetivos estra-
tégicos do órgão. Nessa estrutu-
ra, cada cidade-sede foi repre-
sentada por um grupo de três
pessoas, que supervisionavam a
execução da obra de cada está-
dio. Ao todo, o escritório tinha
de inspecionar mil trabalhado-
res nas quatro obras.

Sob essa nova estrutura, a
elaboração dos projetos come-
çou em agosto de 2007. As obras
foram orçadas em US$ 100 mi-
lhões. Os estádios mais velhos
que não cumpriam as exigên-
cias da FIFA foram demolidos,
as licitações começaram e os
contratos vencedores foram au-
torizados a começar as cons-
truções em fevereiro de 2008. O
resultado foi a construção dos
quatro estádios dentro das pre-
visões de orçamento e prazo,
este em outubro de 2008.

Para Balestrero, a experiên-
cia chilena pode servir de ins-
piração para o Brasil, que sedia
a Copa do Mundo em 2014 e a
Olimpíada em 2016. “O Brasil já
está numa posição em que não
pode buscar experiências ante-
riores, porque nenhum outro
país do mundo sediou ambos os
eventos com apenas dois anos
de intervalo”, diz. Segundo ele,
o país deve buscar se aproveitar
da semelhança dos projetos,
por envolverem grandes inves-
timentos federais e vão afetar
diversos setores, como trans-
portes, moradias, segurança, e
outros aspectos das cidades-
sede. A gestão de projetos, lem-
bra, é essencial para evitar ca-
sos como o da Olimpíada de
Atenas, em que o atraso das
obras trouxe um prejuízo bilio-
nário ao governo grego. ■

Chile inspira
modelagem para
Copa de 2014
Administrando projetos, governo construiu 4 estádios em 9 meses

Ao reunir
supervisão, controle
e planejamento,
o governo chileno
conseguiu atingir
o objetivo enquanto
se mantinha
dentro do prazo
e do orçamento
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“É importante deixar
de lado a política”

Fotos: divulgação

Estádios das cidades-sede do
Campeonato Mundial Sub-20
de futebol feminino da FIFA,
em 2008: Temuco, La Florida,
Coquimbo e Chillan. Estruturas
foram construídas em nove
meses, graças à implantação
da gestão de projetos, que
possibilitou o acompanhamento
detalhado do prazo e orçamento

Guilherme Azambuja Kardel

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 10.
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