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Nos últimos anos é destacado o aumento da 

relevância dos conceitos que suportam a 

Sustentabilidade. 

 

Junto as atividades que compõem um projeto, 

o aumento desta importância se deve de forma 

direta a dois atores: Mercado e Pessoas. 

Estruturação de um Entendimento 

Real e Prático 



Estruturando um projeto... 

Meios 
Grupo de atividades ou 

ações estruturadas que 

são desenvolvidas por 

pessoas, e que através 

do uso dos meios 

devidos disponíveis,  

visam atender as metas 

e objetivos traçados. 

Projeto 

Pessoas 
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• Capacitar devidamente as pessoas; 

• Trabalhar questões relativas a motivação; 

• Potencializar o alinhamento entre as metas 

pessoais e organizacionais; 

• Incrementar ações voltados ao trabalho em 

grupo. 

Atuar junto as Pessoas... 

Atividades: 
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• Não ouvir as pessoas; 

• Ignorar os conhecimentos já existentes; 

• Desconsiderar as experiências; 

• Subestimar a cultura vigente; 

• Incentivar a existência de metas pessoais; 

Atuar junto as Pessoas... 

Alguns Erros: 
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• Viabilizar e desenvolver ferramentas, 

instrumentos e maneiras que permitam a 

criação de um ambiente propicio para que as 

pessoas consigam desenvolver suas 

atividades com excelência; 

Desenvolver os meios... 

Atividades: 
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• Achar que qualquer software ou sistema tem 

relevância maior que as pessoas; 

• Adotar soluções sem considerar premissas 

pontuadas pelas pessoas; 

• Considerar meios pontuais para solucionar 

problemas de processo; 

Alguns Erros: 

Desenvolver os meios... 
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Quando falamos de Sustentabilidade: 
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Distanciamento com relação as atividades; 

 

Transferência de Responsabilidade (talvez 

indevida); 

 

Descrença quanto a existência de potenciais 

ações práticas; 

O uso extremo de elementos 

óbvios pode proporcionar: 
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Pensamento de “...mais do mesmo...”; 

 

Subvalorização da Sustentabilidade; 

 

Falta de Motivação e Energia para buscar a 

mudança e inovação; 

O uso extremo de elementos 

óbvios pode proporcionar: 
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O levantamento de questões, discussões de 

ideias e compartilhamento de boas práticas 

contribuem de maneira significativa para que 

as pessoas e suas organizações passem a 

considerar efetivamente a relevância desta 

cultura da sustentabilidade. 

Ideias, Discussões, Inovações 



José Renato S. Santiago 

Firmar o entendimento 

que as empresas 

passaram a identificar a 

importância dos aspectos 

voltados para a 

Sustentabilidade, através 

das pessoas. 

As pessoas fazem a diferença 
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O quanto a empresa está 

realmente interessada em ser 

sustentável? 

Ou o que existe é apenas certo 

interesse comercial? 

Enfim, trabalhar a 

sustentabilidade, dá lucro? 

Dúvidas emergentes... 
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A existência de estreita relação entre o 

interesse comercial e os reais benefícios 

potenciais da Sustentabilidade em nossos 

dias, é o grande elemento dificultador para a 

efetiva disseminação desta cultura junto aos 

colaboradores de uma organização. 

Talvez a principal barreira... 
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A adoção de uma cultura voltada para a 

sustentabilidade demanda que seu 

nascimento tenha partido da alta 

administração da empresa e sem que haja 

aspectos comerciais diretamente envolvidos. 

(apenas sonho???) 

Mas há como “fazer acontecer” 
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Um plano de comunicação que fortaleça a 

relevância desta cultura deve estar atrelado 

aos interesses identificados junto, 

inicialmente, aos colaboradores da empresa. 

Empresa e Colaborador, juntos 
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Comunidades de Prática; 

Análise de Redes Sociais; 

Mapas de Conhecimento; 

Grupos de Discussão; 

Processo estruturado com adoção e 

acompanhamento de indicadores. 

Algumas Iniciativas 

http://4.bp.blogspot.com/-DXjJhWs8Skc/Ti1gSIBdYuI/AAAAAAAAAGc/hwvv-gWQvFI/s1600/Intelig%25C3%25AAncia+de+Mercado+%25E2%2580%2593+Uma+Vis%25C3%25A3o+de+FUTURO.jpg
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Iniciativas de Gestão do 

Conhecimento 

O objetivo deste documento é apresentar iniciativas que irão potencializar as 

atividades relacionadas com o registro, compartilhamento e disseminação 

das experiências e boas práticas desenvolvidas. 

Objetivo: 
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Blog Interno 

Ser meio oficial para troca de informações, 

que permita estreitar relações entre os 

colaboradores e potencializar o 

compartilhamento entre eles.  

Objetivo: 

Produtos / Resultados: 

Melhoria no processo de comunicação junto 

aos colaboradores. 

 

Maior participação rapidez na disseminação 

de informações. 

 

Aumento das interações entre os 

colaboradores. 

Indicadores: 

Número de usuários 

 

Número de acessos 

 

Número de posts 
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Comunidades de Prática 

Permitir a troca de experiências, sugestões, 

esclarecimentos e de pontos de vista sobre 

estudos, tecnologias e projetos em 

desenvolvimento. 

Objetivo: 

Produtos / Resultados: 

Relatório com registro das discussões 

realizadas durante encontros e identificação 

de pontos críticos, oportunidades e 

demandas potenciais. 

 

Plano de Ação de Oportunidades e 

Melhorias. 

Indicadores: 

Número de assuntos 

discutidos de acordo 

com os projetos 

existentes. 

 

Número de encontros 

 

Número de participantes 



21 

Comunidades de Prática 



Permitir o acesso aos conhecimentos e 

experiências por meio da rápida identificação 

sobre “quem sabe o quê”, o que potencializará 

as interações entre os profissionais. 

Objetivo: 

Produtos / Resultados: 

Alinhamento das competências dos 

profissionais e devidas demandas de projeto. 

 

Mapa dos Conhecimentos e dos Profissionais. 

 

Sistema de procura e levantamento de 

soluções. 

 

 

Indicadores: 

Número de profissionais 

identificados 

 

Números de 

conhecimentos 

identificados 

Mapas de Conhecimento 
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Inteligência de Mercado 

Aumentar a relevância e a internalização 

das informações e conhecimentos 

identificados para o desenvolvimento de 

ações estratégicas voltadas ao Mercado. 

Objetivo: 

Produtos / Resultados: 

Potencializar a participação em eventos 

como forma de trazer informações e 

conhecimentos de mercado. 

 

Registros de informações, conhecimentos e 

e estudos potenciais identificadas junto ao 

Mercado. 

Indicadores: 

Número de registros 

 

Número de relatórios 

desenvolvidos 

 

Número de participantes 

 

Atendimento dos prazos 
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Análise de Risco em Projetos 

A estruturação e o desenvolvimento da metodologia de Análise 

de Risco tem como objetivo viabilizar a implantação de um 

processo que possibilite a identificação, a análise, o 

tratamento e a gestão dos riscos & oportunidades inerentes as 

atividades que compõem o gerenciamento de projetos. 

Objetivo: 
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Etapas da Análise de Risco 

1. Definição dos Domínios 

2. Identificação de Riscos 

3. Definição do Tratamento dos Riscos 

4. Gestão dos Riscos 

A metodologia é composta por 4 etapas / fases: 
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Identificar as características e atributos que comporão o escopo da 

análise de risco a ser desenvolvida de acordo com os requisitos e 

condições do projeto a ser gerenciado.  

Objetivo: 

Macro Atividades: 

Entendimento das características do projeto 

Identificação dos atributos 

Definição dos domínios e escopo da análise 

Etapa 1: Definição dos Domínios 



• Cliente 

• Contrato com o Cliente 

• Administrativo/Gerencial 

• Econômicos e Financeiros 

• Meio Ambiente 

• Engenharia 

• Procurement 

• Construção 

• Parceiros 

• ... 

Etapa 1: Definição dos Domínios 
Alguns Domínios... 
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Analisar os atributos passíveis de potencializar o surgimento de riscos que 

possam criar barreiras e dificuldades no atendimento dos objetivos e 

metas definidas para o projeto. 

Objetivo: 

Mapeamento dos profissionais  

Análise dos atributos 

Identificação dos riscos potenciais 

Qualificação preliminar dos riscos 

Etapa 2: Identificação de Riscos 

Macro Atividades: 



Analisar e explicitar o entendimento sobre os riscos 

potenciais associados para cada um dos domínios 

identificados para a análise de risco. 

Entendimento do Risco: 

Etapa 2: Identificação de Riscos 
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Definir o tratamento a ser adotado para cada um dos riscos potenciais 

identificados com a devida sinalização das ações e responsabilidades a 

serem atribuídas. 

Objetivo: 

Identificação o tratamento ao risco 

Fundamentação da análise 

Sinalização da ação a ser desenvolvida 

Atribuição da responsabilidade 

Etapa 3: Tratamento dos Riscos 

Macro Atividades: 



Impedimento: risco que impede o projeto 

Transferência: risco passível de transferência 

Mitigação: risco que pode ser gerido  

Aceitação: risco a ser assumido 

Definição do Tratamento dos Riscos: 

Etapa 3: Tratamento dos Riscos 



Qualificar, quantificar e definir contingência de acordo com o 

tipo de tratamento definido e conforme a probabilidade 

potencial de sua ocorrência 

Etapa 3: Tratamento dos Riscos 
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Estruturar plano de ações para gerenciamento e monitoramento dos 

riscos, a partir da definição e gestão de indicadores e desenvolvimento de 

atividades conforme tipo de tratamento definido. 

Objetivo: 

Atribuição de responsabilidade pela gestão 

Estruturação de plano de ações 

Definição e gestão de indicadores 

Etapa 4: Gestão dos Riscos 

Macro Atividades: 



Etapa 4: Gestão dos Riscos 

Acompanhamento e 

gerenciamento do 

nível de risco do 

projeto 



Definição das ações a serem desenvolvidas conforme 

recursos dimensionados para o tratamento do risco e de 

acordo com indicadores de performance que suportem o 

acompanhamento de cada uma das atividades. 

Plano de Monitoramento 

Etapa 4: Gestão dos Riscos 



Água de Chuva... 

Implantação de Sistema de 

Reaproveitamento de Água de Chuva. 



Água Subterrânea... 

Aproveitamento da água subterrânea para 

abastecimento. 



Água Cinza... 

Reuso de água proveniente de cozinhas ou 

sistema sanitário. 



Água de Betoneira ou Central de 
Concreto... 

Aproveitamento e/ou tratamento de água 

originário do processo produtivo de 

concreto 



Aquecimento Solar... 

Uso de energia solar como forma 

alternativa para fornecimento de energia. 



ETE Compacta... 

Aplicação de Estações de Tratamento de 

Efluentes / Esgoto que ocupem pequenas 

áreas. 
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Sustentabilidade não é plantar mais árvores! 

 

Coleta Seletiva não é “A Prática” de 

sustentabilidade! 

 

O foco da Sustentabilidade não pode ser 

reciclar recursos! 

Enfim, precisamos sair do discurso 

fácil e muitas vezes sem valor 
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José Renato Sátiro Santiago Junior 

 

www.jrsantiago.com.br 

https://www.facebook.com/joserenatosatirosantiago  

http://twitter.com/jrsantiagojr  
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