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Resumo 

O bem-sucedido projeto Ajude Oziel de ação colaborativa virtual para angariar 
doações para as cirurgias faciais do jovem Oziel, revela à luz dos conhecimentos 
da área de gerenciamento de projetos, elementos de referência para a construção 
do esboço de uma metodologia de gerenciamento de projetos voltada para 
projetos informais. Todas as pessoas executam esforços temporários planejados 
para atingir uma meta única e exclusiva, podendo beneficiar-se do expertise 
profissionais do gerenciamento de projeto adequados à sua realidade, sendo que 
a metodologia START busca prover este primeiro contato do leigo com o gerente 
profissional. 
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Abstract 

The succesful  Ajude Oziel project case, which counted with virtual collaborative 
action to gather donations for the facial surgeries, reveals under the light of project 
management knowledge, reference elements for building a project management 
methodology for informal projects. Every person executes planned efforts to 
achieve a unique and exclusive aim, and can benefit from project management 
professional expertise adapted to their realities. START methodology seeks to 
provide this first contact between the lay person and the professional manager. 
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1 INTRODUÇÃO 

“O gerenciamento de projetos (...) não é uma arte sagrada”. 

Berkung, 2008 

Existem atividades humanas que tiveram um início histórico devido a 

inovações tecnológicas, como, por exemplo, pilotar aviões, a qual só passou a existir 

a partir da invenção do aeroplano e que requer uma série de habilidades complexas 

e não intuitivas. Outras, como correr, cantar ou administrar são de ordem cotidiana e 

intuitiva da vida de todo ser humano, e são aperfeiçoadas a níveis superiores por 

indivíduos que as estudam e desenvolvem de forma especializada.  Quase todo ser 

humano necessita correr ocasionalmente, entretanto os corredores profissionais o 

fazem com muito maior velocidade e eficiência. Também correm os policiais, 

soldados e jogadores de futebol, sem a eficiência altamente especializada dos 

corredores, porém com fins específicos que talvez nem mesmo o grande especialista 

pudesse realizar efetivamente por faltar-lhe as habilidades e conhecimentos 

complementares. E todos simplesmente colocam um pé após o outro em ritmo 

acelerado.  

O gerenciamento de projetos participa daquela segunda ordem de atividades. 

Praticamente todo ser humano executa projetos, ou seja, planos que constituem um 

“esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único” 

(PMI, 2008), e esta atividade natural e intuitiva é que vem sido estudada em 

ambientes corporativos pelos institutos da área. Porém, desde a meta de emagrecer 

até a de tornar-se o tipo de pessoa que sempre sonhou, desde ajudar uma só 

pessoa com necessidades especiais até criar um centro social que impacte a 

comunidade local, as pessoas estão constantemente dedicando-se a projetos com 

diferentes graus de sucesso. Isto não significa que o gerente profissional de projetos 
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é dispensável. Ao contrário, mostra que, assim como com o maratonista profissional, 

a habilidade natural geralmente não é suficiente para se obter resultados 

profissionais diferenciados.  

Outro ponto que aquela comparação destaca, e que é central para este 

trabalho, é que o maratonista amador, o corredor de fim de semana, pode melhorar 

significativamente sua qualidade de vida e atingir resultados superiores aos de sua 

própria média ao utilizar os conhecimentos e instrumentos criados para o 

profissional. Tênis de corrida profissional são vendidos em todas as lojas de sapato, 

a internet e toda uma literatura especializada defendem e criam metodologias para 

que o cidadão comum possa criar uma rotina de corridas e exercícios que irão 

melhorar sua saúde física e mental. Igualmente, o cidadão comum pode tirar 

proveito dos conhecimentos obtidos no contexto do gerenciamento profissional de 

projetos. O óbvio para o gerente profissional pode ser a informação ou habilidade 

faltante para o cidadão dar um salto de qualidade em sua capacidade de realização 

de projetos pessoais. Ambos estão simplesmente dando um passo depois do outro, 

mas os estudos e a experiência dos profissionais têm inúmeros insights para 

prevenir tropeços, coordenar passos com respiração e exercícios antes e depois da 

corrida.  Este TCC pretende tocar exatamente nesta área pouco explorada, partindo 

de um caso específico e propondo um esboço de metodologia de gerenciamento de 

projetos pessoais para leigos em gerenciamento profissional de projetos para 

concretização de ideias inspiradoras e transformadoras. Esta metodologia foi 

chamada de “START” para focar na necessidade de iniciar a ação sem ficar apenas 

no desejo, e também para ser facilmente reconhecível em todo o globo. 

START tem como público-alvo tanto gerentes profissionais atuando em 

projetos informais, os quais com certeza irão expandir enormemente o material 

fornecido, quanto os “amadores” do gerenciamento de projeto, no sentido positivo da 

palavra, isto é, aqueles que se dedicam a planejar e executar projetos sem terem 
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formação profissional na área e sem que estes projetos façam parte do portfólio de 

uma empresa. São projetos normalmente de realização pessoal, social ou de 

pequenos negócios e que podem aumentar suas chances de sucesso com noções e 

práticas elementares de gerenciamento de projeto. Nada impedirá que o usuário da 

metodologia START aprofunde suas competências em material adicional. Além 

disso, a intenção é que a metodologia START cresça e torne-se um produto 

autossuficiente, e possa orientar um gerente iniciante até os seus primeiros passos 

profissionais. Porque serão apresentados apenas seus elementos fundamentais é 

que definimos nossa proposta como um esboço. Estes elementos são fundamentais 

não só por questão de prazo para entrega do trabalho, mas também porque o caso 

referência – Ajude Oziel – utilizou como documento formal apenas um controle de 

custos. Para enfatizar que projetos informais podem alcançar grandes resultados 

mesmo com o mínimo de artefatos de gerenciamento, optou-se por, neste trabalho, 

trabalhar apenas com foco nos elementos fundamentais: EAP, Custos, Prazo, 

Escopo e Integração. Embora Comunicação tenha o destaque no Caso Oziel, a 

metodologia START busca servir mesmo para projetos que sequer exigem 

financiamento, muito menos obtido em rede. Por isto, neste esboço da metodologia 

a Comunicação, assim como as demais áreas do conhecimento, é tratada com 

menor foco que as já mencionadas. 

A inspiração para a criação da START veio de um caso de projeto não-

empresarial bem-sucedido ocorrido na Internet: a coleta de fundos para a realização 

de cirurgia facial no jovem Oziel, cujo rosto fora deformado por grave doença mal 

diagnosticada. Entre tantos apelos em prol de causas humanitárias, o Projeto Ajude 

Oziel conseguiu angariar mais de R$100 mil reais em menos de 48 horas para 

realizar a cirurgia de recuperação. Certamente o projeto foi uma ideia inspiradora e 

transformadora, mas porque teve um sucesso tão espetacular enquanto causas não 

menos nobres não conseguem semelhante mobilização? A análise do caso sugere 
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precisamente a presença de alguns elementos mínimos de gerenciamento de 

projeto, além de princípios de ação colaborativa nas mídias sociais foram essenciais 

neste episódio. 

START parte desta constatação, que não é necessário ter absolutamente 

aprofundados todos os elementos do gerenciamento de projetos para que iniciativas 

como a do Projeto Ajude Oziel sejam bem-sucedidos. START visa munir o leigo com 

princípios e ferramentas simples, mas não simplórios. Fundamentado nos processos 

sugeridos pelo Guia PMBOK 4ed., START, por dirigir-se ao leigo, deverá evitar 

utilizar o jargão técnico quando este divergir muito do sentido comum das palavras 

Ao se falar da Internet a conectividade é um assunto recorrente, mas existe 

outro aspecto que é a oportunidade de realizações que ela oferece por meio do 

colaboracionismo. São inúmeras as ferramentas existentes para todo tipo de fim. A 

realização bem-sucedida de um projeto, porém, não depende exclusivamente da 

variedade ou qualidade das ferramentas existentes. Há a necessidade da 

competência e conhecimentos específicos do Gerente de Projetos e que 

naturalmente faltam a muitos das pessoas que propõem ideias inspiradoras e 

transformadoras. START dará apoio ao idealista, para que ele estruture a 

viabilização de seu sonho. Talvez seu primeiro plano não funcione, mas ele terá ao 

menos uma referência em função da qual aperfeiçoar a forma de realização.   

1.1 METODOLOGIA 

Este trabalho será fundamentado sobre 3 pilares: a) descrição e análise de 

um caso, o projeto Ajude Oziel, cujos melhores elementos irão informar a 

metodologia proposta; b) os processos propostos pelo Guia PMBOK 4ed., além de 

algumas obras com contribuições relevantes para nossos objetivos; 3) a criação de 
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um conjunto de  ferramentas de fácil manuseio pelo leigo que constituirão o esboço 

da metodologia START. 

1.2 ESTRUTURA DESTE TRABALHO 

A estrutura deste trabalho consiste em: 1) Introdução e Quadro Teórico; 2) 

Descrição Narrativa do caso Projeto Ajude Oziel; 3) Análise desde o ponto de vista 

do Gerenciamento de Projetos dos seus elementos constituintes, enfatizando os que 

parecem ter sido decisivos; 4) Proposição de uma metodologia acessível a leigos e 

Kit de Modelos Básicos de artefatos e planos para o gerenciamento das iniciativas 

suportadas; 5) Conclusão, na qual o material é revisado e são propostas formas de 

aperfeiçoar a Metodologia START e pesquisas relacionadas a temas tratados no 

trabalho. 
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

Estudo de Caso – Conceitos e elementos 

Ao se propor um novo conceito, é fácil incorrer no risco de estabelecer algo 

verossímil, mas não atualizável, isto é, que fica “bonito no papel” mas não funciona 

na realidade. Uma forma de mitigar este risco é fundamentar a proposta teórica em 

um caso já bem sucedido, utilizando-o como fonte de lições aprendidas para 

reproduzir seus pontos positivos e evitar seus pontos negativos, e validar após sua 

composição, fazendo os ajustes que se demonstrarem necessários. 

O estudo do caso Projeto Ajude Oziel tem como função neste trabalho 

precisamente servir de referência. Ellet (2008) define um caso como 

“representações textuais da realidade que colocam o leitor no papel de participante 

da situação”. Diz ainda que para cumprir sua função como “analogia da realidade”, o 

caso deve possuir três características: “1) questão ou questões empresariais 

significativas; 2) informações suficientes nas quais basear conclusões; 3) ausência 

de conclusões manifestas” (ELLET, 2008). 

O Caso Projeto Ajude Oziel atende estes três requerimentos. Possui questões 

significativas, pois é um projeto colaborativo bem-sucedido, realizado por ideais de 

fraternidade que moveram seus stakeholders apaixonadamente, inspirador para 

projetos semelhantes e, portanto, atende o perfil de projetos que START busca 

atingir. Possui informações suficientes porque os “gerentes” disponibilizaram 

material suficiente e a própria rede cumpre a função de arquivo histórico virtual. 

Finalmente, a ausência de conclusões manifestas é evidente pelo fato que uma vez 

concluído o projeto, e para bem estar do jovem beneficiado Oziel, novas 

informações não foram postados, além do fato de que o projeto em si jamais possuiu 

intenções acadêmicas. 
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Referências em Gerenciamento de Projeto  

O Guia PMBOK 4ed consagrou-se como referência no setor de 

gerenciamento de projetos. Seu vocabulário técnico e riqueza de detalhes oferecem 

ao profissional um conjunto de ferramentas que utilizadas de forma adequada 

ajudam a assegurar a entrega bem-sucedida de projetos com diversos tipos de 

perfil. 

Projetos informais também podem beneficiar-se dos princípios ali expostos, 

atentando-se ao fato que precisam ser substancialmente condensados em conceitos 

e palavras de uso cotidiano. Alguns conceitos e palavras do jargão da área são 

suficientemente correntes para que não precisem ser tratadas, como Risco ou 

Comunicação. Outros, embora com uso específico, são facilmente assimiláveis, 

como Entrega, Estrutura Analítica do Projeto. Já conceitos mais sofisticados e 

estritamente técnicos como Caminho Crítico, Diagrama de Pert devem ser 

considerados “avançados” para o leigo, embora sejam básicos para o profissional. 

Seguindo uma estrutura pedagógica, os primeiros processos que forem 

apresentados devem ser os mais intuitivos, seguindo-se para os menos. Idealmente 

o gerente informal de projetos que pretendemos auxiliar, após alguns projetos 

executados e contatos com outros usuários de START, tendo participado de oficinas 

e palestras, terá noções fortes dos conceitos elementares no gerenciamento 

profissional de projetos, sem que necessariamente domine as ferramentas técnicas 

(MS Project, por exemplo). 
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O Gestor de Projetos 

O Guia PMBOK 4ed. Define o gerente de projetos como “a pessoa designada 

pela organização que executa o projeto para alcançar os objetivos nele 

determinados”1 Neste trabalho, lidaremos com projetos que não necessariamente 

ocorrem no contexto de uma organização privada, pública ou não-governamental. 

Trataremos também de projetos iniciados por indivíduos, grupos de amigos ou 

organizações muito informais. O gerente de projeto não necessariamente terá sido 

designado em momento algum. Ele poderá simplesmente ser a pessoa que, na 

prática, gerencia o projeto. 

Em nosso contexto, portanto, será mais fácil e imediato identificar o projeto 

em si – o esforço temporário para se alcançar um produto, serviço ou resultado 

exclusivo – do que o gerente. Na ausência de designação formal, o gerente de 

projetos será aquele que efetivamente estiver a frente e responsável pelas 5 fases 

de gerenciamento propostas no Guia PMBOK 4 Ed.: Iniciação, Planejamento, 

Execução, Monitoramento & Controle e Encerramento. Esta definição a partir do 

projeto parece mais útil ao contexto deste trabalho e está em linha com Newton 

(2010): “Um gestor de projetos é a pessoa que tem a responsabilidade de entregar 

todos os componentes de um projeto”. 

Projetos Formais e Informais e Níveis de Maturidade em Gerenciamento 

de Projetos 

Este trabalho utiliza os conceitos de projetos formais e informais. Definimos 

para este estudo o projeto formal como aquele que ocorre em contexto institucional, 

governamental ou corporativo, podendo ser de pequeno a grande porte segundo 

uma escala de investimentos corporativos globais. O projeto informal é 

 
1 Este trabalho utiliza como referência de consulta o PMBOK Guide 4 th Ed. em inglês. As 

traduções utilizadas são todas do autor deste trabalho. 
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necessariamente de micro ou pequeno porte para padrões corporativos globais e 

ocorre fora daqueles contextos. Inicialmente pensou-se em realizar esta distinção 

por meio da integração ou não dos projetos a uma estratégia. Entretanto, sistemas 

de maturidade em projetos como OPM3 (HERSEY-MILLER 2005) reconhecem o 

nível mais baixo – Nível 1, Ad Hoc - como precisamente aquele no qual não há 

planejamento nenhum, mesmo em projetos que em teoria deveriam estar integrados 

nas estratégias de suas instituições e possuir pelo menos alguma forma de 

planejamento.  

Porque um projeto informal não ocorre em meio institucional, mesmo que 

seus processos sejam planejados e cuidadosamente registrados e monitorados, ele 

não pode ser situado em termos de padronizações organizacionais que caracterizam 

os níveis posteriores do OPM3. Como este elemento sequer existe nos projetos 

informais, seus níveis de maturidade devem ser medidos de outra forma. A 

proposição de um tal processo poderia fundamentar um outro TCC e por isso aqui 

apenas esboçamos uma sugestão para nível de maturidade do gerente de projetos 

informais: 

a) Núcleo Duro: mensura se o gerente tem um histórico de projetos 

informais terminados no prazo, no orçamento e no escopo 

planejados; 

b) Planejamento: verifica se o gerente de projetos informais realiza 

considerações ao menos de prazo, orçamento e escopo; Verifica 

também se estes estão presentes nos cinco processos do projeto – 

Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, e 

Encerramento – mesmo que eles não sejam formalmente definidos. 

Concederá pontuação extra para quaisquer outras áreas do 

conhecimento que o gerente contemple no ciclo de vida do projeto; 
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c) Conscientização: verifica se os gerentes dos projetos informais são 

capazes de entender noções elementares de gerenciamento de 

processos e expressar verbalmente com articulação o que estão 

fazendo, isto é, se estão conscientes da natureza, motivação e 

impacto de suas ações. 

O nível 0 seria a ausência de todos estes critérios, enquanto os níveis 1, 2 e 3 

representariam o domínio de respectivamente 1, 2 e 3 critérios. Os níveis 1 e 2 

intermediários poderão apresentar três combinações cada um, e que representam já 

um perfil dos pontos fortes e fracos do gerente de projetos informais: a, b, c, ab, ac e 

bc. Os critérios dominados são os pontos fortes e os não dominados são os pontos a 

serem desenvolvidos. Tendo estes perfis como referência, poderão ser planejados 

programas de desenvolvimento conforme as necessidades de cada um. Caso 

deseje-se reconhecer uma primazia do “saber fazer” e da capacidade da entrega, 

basta elevar o peso do critério (a) – Núcleo Duro. 

Crowdfunding - O Papel dos Internautas 

Entre os exemplos de Partes Interessadas (stakeholders) mencionadas pelo 

Guia PMBOK 4a Ed., encontramos Clientes, Usuários, Patrocinadores, Equipe do 

Projeto, Gerentes Funcionais e outros. Neste trabalho, é  tratado particularmente um 

projeto realizado por meio de crowdfunding (“financiamento pela multidão”), isto é, a 

tática de apresentar a proposta do projeto por meio das mídias sociais para que os 

internautas o financiem a partir de doações em sites como Paypal e 

Vaquinha.com.br. Os internautas atuam também como divulgadores, sendo que 

quantos mais divulgarem, maior a credibilidade que o evento ganha. 

Os crowdfunders atuam, portanto, tanto como Patrocinadores, como no papel 

de equipe de comunicação, divulgando e defendendo o projeto perante outros 

crowdfunders. Esta comunicação pode se dar tanto para grupos de pessoas que se 
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conhecem entre si, como podem ser para o grande público. O crowdfunder, portanto, 

será tratado como uma parte interessada específica dos projetos financiados pela 

internet e que mesclam papéis de Patrocinadores e Equipe Voluntária de 

Comunicação. Patrocinadores e equipes tradicionais de comunicação podem 

coexistir com os crowdfunders, sem contradição alguma. A equipe tradicional pode 

engatilhar e potencializar a ação dos crowdfunders e patrocinadores tradicionais 

podem financiar o projeto normalmente. 

Assim como cada parte interessada tem necessidades comunicativas 

específicas, os crowdfunders necessitam de comunicações com características 

específicas: 

ampla presença em mídias sociais – qualquer um pode vir a se tornar um 

crowdfunder. A única forma de obter a participação deles é estar visível e presente; 

presença respeitosa – toda parte interessada em um projeto precisa ser 

tratada com respeito. No caso do crowdfunder, este respeito se materializa por meio  

das diversas regras de netiqueta, regras não escritas de conduta que diferenciam a 

comunicação virtual agressiva ou vulgar da respeitosa e efetiva. A comunicação não 

pode se dar por meio de spams, de apelos vulgares ou ofensivos. Não deve realizar 

vendas casadas, especialmente a partir de “artifícios” como exigir a instalação de 

softwares que discretamente instalam outros softwares não requisitados. Enfim, 

envolve toda a complexidade das relações humanas com partes interessadas 

tradicionais, aplicadas a peculiaridade do contexto virtual. 

objetividade – apresentações de venda de projeto podem necessitar ocorrer 

em tempos muito curtos, pois os executivos costumam ser ocupados. Uma 

apresentação de meia-hora pode ser longa demais. No contexto virtual, no qual o 

Twitter disponibiliza meros 140 caracteres para sua comunicação e o Youtube não 

mais que 10 minutos, meia-hora é um luxo. Praticamente nenhum internauta ficará 
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diante de uma apresentação, mesmo que em vídeo por mais que poucos minutos. 

Martin (2011) recomenda que vídeos no Youtube tenham menos que cinco minutos 

para serem comunicações efetivas. 

credibilidade – os internautas estão habituados a hoaxes, pegadinhas, 

phishing, engenharia social e fraudes virtuais de todo tipo. Ganhar-lhes a confiança, 

ainda mais para uma atividade que implica doação de dinheiro pode ser tão 

complexo quanto conseguir a liberação de um orçamento em uma organização 

tradicional. Os patrocinadores desejam saber porque deveriam investir naquele 

projeto e não em outro, quanto devem investir, que benefícios o investimento trará, 

que garantias terão da aplicação competente e ética de seu investimento, da 

segurança na transferência, guarda e aplicação do dinheiro, bem como serem 

informados do início, desenvolvimento e encerramento do projeto. 

O gerente de projetos deve planejar sua comunicação com os crowdfunders 

com esmero comparável ao de qualquer diretoria, naturalmente tendo em mente o 

seu público-alvo. 

O Que é uma metodologia de gerenciamento de projetos 

O Guia PMBOK 4Ed. define metodologia como “um sistema de técnicas, 

práticas, procedimentos e regras utilizadas por quem trabalha em uma disciplina”.  

Partindo deste conceito, pode-se acrescentar que metodologia é um sistema que 

conta com artefatos padronizados, o que é sua vantagem e limitação. É vantagem 

porquanto a padronização acelera a comunicação, já que os comunicantes podem 

centrar-se no conteúdo da mensagem dado que o meio em si não requer novo 

esforço de decodificação. É limitação, porém, precisamente por viciar o que pode ser 

comunicado em formas estanques, quando a informação de valor pode necessitar 

de outros meios de expressão.  
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A compreensão deste impacto da forma pode ser facilitada pela comparação 

das metodologias em cascata com as metodologias ágeis. Embora ambas possuam 

aguerridos defensores de suas respectivas universalidades, a literatura de 

gerenciamento de projetos reitera diversas vezes que depende do projeto. Projetos 

mais tradicionais, onde não há necessidade de inovação, onde todos os processos, 

ou a maioria, são conhecidos e dominados, podem obter excelentes resultados com 

metodologias tradicionais em cascata. Por outro lado, projetos nos quais os 

processos ou mesmo o escopo final não são conhecidos com exatidão, nos quais as 

equipes estejam preparadas e dispostas para situações de autogerenciamento, 

podem beneficiar-se enormemente de metodologias ágeis. 

Uma metodologia deve ser adaptada às necessidades de cada projeto. 

Projetos de maior complexidade exigirão metodologias com maior nível de 

detalhamento, enquanto os mais simples poderão contar com metodologias que 

destaquem apenas quesitos mais gerais. A metodologia START irá trabalhar as 

nove áreas de conhecimento propostas no Guia PMBOK 4a.Ed., mas evitando entrar 

em jargão técnico, buscando formulá-las em perguntas intuitivas. 

Finalmente, ressaltamos que metodologias não são “balas de prata”, ou seja, 

elas não são garantidoras infalíveis de sucesso. São ferramentas cujo uso habilidoso  

tende a levar ao sucesso. 

O que é sucesso em projetos 

A percepção do sucesso é subjetiva e o gerente de projetos experiente 

compreende que a definição clara e anterior dos critérios de sucesso é de absoluta 

importância no planejamento. Newton (2010) menciona que um bom gestor de 

projetos toma como uma das primeiras tarefas no planejamento “esclarecer os 

fatores de sucesso explícitos e trazer à tona os implícitos ou ocultos” além de 

explicitar também os condicionantes de cada um destes fatores. Esta necessidade 
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de esclarecer fatores explícitos e implícitos fica clara por meio da comparação das 

definições de sucesso do próprio Newton (2010) e do Guia PMBOK 4a. Ed. 

a) “O sucesso é medido pela qualidade do produto e do projeto, pelo término 

no prazo e dentro do orçamento, e pelo grau de satisfação do cliente” Guia PMBOK 

4a. Ed.  

b) “Sucesso é a realização eficaz do projeto” Newton (2010) 

“Realização eficaz” é termo polissêmico, prenhe de interpretações diversas. A 

eficácia está na percepção subjetiva do cliente, na adequação dos elementos duros 

do projeto como cronograma e orçamento, na qualidade da entrega final, ou nos 

benefícios realizados pelo produto almejado pelo projeto? A definição do Guia 

PMBOK 4a Ed. junta todos estes fatores no sucesso do projeto. A prática, 

entretanto, sugere que em alguns projetos apenas certos elementos são tomados 

como referência efetiva de mensuração de sucesso, especialmente tempo, custos e 

escopo por serem os mais facilmente mensuráveis. O fato é que a decisão sobre 

quais critérios são relevantes deve ser tomada e formalizada logo no início até como 

elemento de gerenciamento de risco para o projeto e de expectativas das partes 

interessadas.  
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3 ESTUDO DO CASO 

Em 2011, ocorreu em Curitiba o primeiro Reveillon fora de época da cidade 

organizado por meio da Internet e com a participação de mais de 8 mil pessoas.  Em 

2009, a voz do povo iraniano falou ao mundo utilizando-se do Twitter. Jovens 

irreverentes têm organizado “Marchas dos Zumbis” em diversas cidades do mundo 

como uma forma de diversão descompromissada. Estes são apenas alguns dos 

exemplos mais visíveis dos movimentos que podem ser organizados por meio da 

Internet. Entretanto, não é só para movimentos difusos, motivados pela urgência 

política ou a impulsividade jovial que a Internet tem servido. Ela tem sido utilizada 

também como ferramenta viabilizadora de projetos de toda ordem: desde financiar a 

gravação de um disco como o grupo “A Banda Mais Bonita da Cidade” fez, até o 

caso que inspira este trabalho, o caso do jovem Oziel. 

Natural de Terra Nova do Norte, MT e habitando em Lucas do Rio Verde, MT, 

o jovem Oziel, aos nove anos e caçula de seis filhos, queixou-se de uma “carne” na 

gengiva. Havia consultado o dentista local da cidade a família fora informada que 

não era nenhum problema mais sério, tratando-se de um tipo de bactéria local. O 

problema, entretanto, progrediu, sendo constantemente diagnosticado de forma 

errada. Finalmente, o rapaz foi levado a médicos na cidade de São Paulo que 

identificaram o já desenvolvido tumor em sua mandíbula. Para salvar a vida do 

rapaz, foi necessário amputar sua mandíbula inferior inteira e grande parte da 

mandíbula superior, nariz e outros pedaços do rosto, desfigurando-o. Embora 

finalmente vencesse o câncer, esta vitória apenas marcou o início de sua luta para a 

reconstrução facial. Oziel passou por várias cirurgias plásticas, as quais apenas 

contiveram o problema, dado que além de haver ocorrido rejeição dos tecidos 

utilizados no auto-implante, a cirurgia recuperadora completa estava acima das 

possibilidades técnicas locais, exigindo viagem e internação em São Paulo, e além 
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também das possibilidades financeiras da família de Oziel. Uma parcela substancial, 

cerca de 50 mil reais, deveria ser dedicada a prótese buco-facial. Apesar de o 

instituto Branemark arcar com internações e procedimentos cirúrgicos, este estava 

além de suas possibilidades. Neste meio tempo, o rapaz trabalhou no comércio, 

formou-se em computação e  tornou-se motorista categoria “D”, habilitado a dirigir 

ônibus. Hoje trabalha no comércio familiar de espetinhos. 

A ideia de realizar um vídeo pedindo a ajuda da comunidade de internautas 

surgiu primeiramente do casal de noivos Fernanda Dias e Thiago Alex, 

respectivamente médica e enfermeiro que Oziel conhecera em São Paulo. Apesar 

das poucas visitas nas primeiras semanas, acabou tornando-se viral e acabou sendo 

assistido pelo vlogueiro e gerente de projetos de T.I Felipe Buarque que se 

voluntariou a atuar como organizador da campanha. As ações que decidiu tomar 

foram: 1) criar um site para organizar as informações sobre o caso, focando no 

reforço da credibilidade, dado que estavam antes esparsas e com muitos 

questionamentos sobre se Oziel ainda estaria vivo ou se não seria tudo um golpe 

midiático de algum tipo; 2) contatou outros vlogueiros de sua rede de contatos 

solicitando que realizassem vídeos de campanha para o rapaz. Em poucos dias, 

havia mais de 40 vídeos; 3) formada a rede, realizar um “tuitaço”, uma ação 

coordenada no Twitter com o fim de chamar a atenção para um dado assunto. 

Todas aquelas ações não se mostraram suficientes para a meta almejada de 

coletar o dinheiro necessário para a realização dos procedimentos de restauração. 

Felipe Neto, cuja presença virtual na net conta com mais de 1,6 milhões de 

seguidores, foi então contatado por um de seus seguidores, que chamava sua 

atenção para o caso Oziel. Ele então se comunicou com Buarque para oferecer sua 

ajuda ao projeto, a qual condicionou a um pré-requisito de que a administração das 

doações ficante sob os cuidados de uma entidade isenta, tendo sido escolhido o 

Rotary local para tanto, e também que o site de coleta fechasse para doações assim 
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que o valor pedido fosse alcançado. Além disso, com o fim de preservar sua imagem 

e credibilidade junto ao público, Neto pediu maiores detalhes e confirmações sobre a 

veracidade do caso. Um segunda reunião foi marcada entre Buarque e Neto na 

produtora deste, e ali forma acordados os termos e Buarque criou um esboço de 

plano de projeto, dado que as restrições de tempo não permitiam detalhá-lo. Este 

plano apenas detalhava as principais entregas e seus custos, para que se pudesse 

orçar quanto seria necessário arrecadar. Já havia um caixa de 20 mil reais e o 

orçamento estimado por Buarque para os exames, próteses, internações, cirurgia, 

terapia fonoaudiológica pós-operatória, e viagens, alcançou cerca de 106 mil reais. 

Como o próprio Buarque relata em entrevista à rádio online reproduzida em seu site 

(BUARQUE, 2012), o fator tempo impediu que se consultassem pelo menos três 

fornecedores, assim como a análise do risco de serem necessárias ainda mais 

cirurgias teve que trabalhar com uma margem pequena de variação, visto que os 

próprios médicos não sabiam avaliar as chances de sucesso e fracasso, em vistas 

da excepcionalidade e complexidade do caso.  

Sob aquelas restrições e com um plano simples de projeto criado por 

Buarque, Neto criou um vídeo com a participação de Oziel e postou-o na madrugada 

do dia 20 de abril. Foi utilizado o site Vaquinha.com.br para concentrar a coleta de 

doações, e que isentou o projeto de taxas como sua forma de colaborar com a 

recuperação de Oziel.  Em menos de 38 horas o valor de 106 mil reais já havia sido 

alcançado, porém não sem problemas. Fraudadores online tentaram interceptar o 

dinheiro sendo doado de duas formas: 1) pirateando vídeo que conclamava a 

doações e colocando suas próprias contas bancárias na tela ao invés da conta 

bancária verdadeira; 2) por meio da criação de um site de “phishing”, isto é, um site 

que é cópia fiel do site onde são realizados os pagamentos, mas que, porém, envia 

o dinheiro para a conta do fraudador. Como todo o processo estava sendo 

acompanhado “ao vivo” e a própria comunidade virtual tende a agir como fiscal, 
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Buarque e os demais organizadores foram avisados a tempo, e as medidas 

necessárias foram tomadas para impedir o prosseguimento das fraudes. 

Infelizmente, Oziel sofreu ainda mais um revés desde que conseguiu o 

dinheiro.  Foi sequestrado por bandidos que acompanharam o caso e tencionavam 

apoderar-se do dinheiro reservado para suas cirurgias. Inexperientes, levaram Oziel 

até o banco Bradesco para forçá-lo a sacar os 100 mil reais. Como se mantiveram 

afastados enquanto Oziel iria ao banco realizar o saque (conforme supunham), 

puderam fugir quando a polícia, já alertada, aproximou-se do rapaz. Ignoravam os 

bandidos não apenas que é impossível realizar saques daquele montante de 

imediato, como também que o dinheiro encontrava-se em conta especial de outro 

banco que não o Bradesco e administrado pelo Rotary local. O caso foi reportado 

em alguns veículos de mídia tradicional. Buarque foi entrevistado sobre o caso em 

uma rádio online e postou esta entrevista em seu canal do Youtube, ressaltando que 

não há como o Oziel ou familiares disporem do dinheiro mesmo que quisessem. 

Comentou inclusive que alguns familiares haviam reclamado de o dinheiro não ter 

sido depositado na conta do próprio Oziel e sim na do Rotary, e que o evento, 

apesar de trágico, demonstrara como  confiar em uma instituição parceira isenta 

como guardadora provou-se uma medida eficaz de prevenção de risco. 

Até a conclusão deste trabalho as notícias mais recentes eram que Oziel teria 

feito os exames de medições cranianas em julho de 2012. 

3.1 ANÁLISE DO CASO  

Na análise do caso Oziel, serão identificados dentro das ações realizadas 

quais podem ser devidamente enquadradas como típicas do gerenciamento de 

projeto, ainda que executadas de forma provisória ou intuitivamente. Ao mesmo 

tempo, serão destacados alguns elementos decisivos para o sucesso do projeto. 
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3.1.1 Elementos de Gerenciamento de Projeto 

O Projeto 

Como o caso Ajude Oziel não foi um projeto formal, identificamos ali uma 

ambiguidade no que seria o projeto em si. Como um projeto é o esforço planejado e 

temporário para a realização de uma meta única e exclusiva, podemos identificar o 

projeto a partir de uma meta. Existem ali duas metas interligadas: a coleta do 

dinheiro para a operação, a realização da operação acompanhada dos tratamentos 

pós-operatórios. Se entendermos a realização da operação como a meta do projeto, 

a coleta do financiamento seria apenas uma de suas entregas críticas. Entretanto, 

podemos considerar a coleta da quantia almejada como o projeto e as cirurgias 

como um análogo da entrega do produto para o setor de vendas. Esta visão se 

justifica porque assim como um novo produto que vai para o setor de vendas pode 

não realizar os benefícios por questões de marketing, logística e outros processos, a 

recuperação almejada não depende exclusivamente da contratação dos serviços 

médicos adequados, mas do próprio desempenho dos médicos. Outro motivo que 

justifica esta segunda abordagem é o fato que o gerente do projeto atuou 

especificamente no quesito de coleta de dados. Além disso, quando a primeira 

iniciativa de criar um vídeo foi criada, seu objetivo era de especificamente coletar 

doações. Consideraremos, portanto, que os esforços para a recuperação constituem 

um programa, e o esforço da coleta de doações em si é o projeto que estudaremos. 

As Partes Interessadas 

• O jovem Oziel: Oziel é cliente, usuário e beneficiário do projeto; 

• Família e amigos: a família e amigos são beneficiários e parte da 

“equipe” do projeto como voluntários; 



 

31 

 

• Instituto Branemark: o Instituto Branemark é fornecedor e patrocinador, 

na medida em que tanto proverá serviços cirúrgicos arca com parte dos 

custos da cirurgia 

• Felipe Buarque: o vlogueiro Felipe Buarque é o gerente do projeto. 

Embora ele seja um gerente profissional, a ausência de um contexto 

corporativo e estratégico tornaram-se restrições que o condicionaram a 

organizar de modo informal o projeto 

• Felipe Neto: o vlogueiro profissional Felipe Neto é o SME - Subject 

Matter Expert. Com um público de mais de 1 milhão e meio de 

seguidores no Youtube, ele domina o serviço essencial para a 

efetividade do crowdfunding, conquistar a credibilidade e parceria do 

internauta. 

• Outras mídias online e tradicionais: os outros canais de mídia que 

divulgaram o caso atuaram como Parceiros; 

• Hospitais, agências de viagem e transporte, fabricante da prótese: 

Atuaram como fornecedores 

• Fraudadores e sequestradores: Os fraudadores e seqüestradores 

atuaram como agentes da realização de riscos negativos no projeto e 

mesmo para a integridade física de Oziel (no caso dos seqüestradores) 

e teriam inviabilizado-o se não houvessem sido detidos a tempo 
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3.1.2 Elementos de Sucesso 

Iniciativa e Decisão 

Embora pareça óbvio, o simples fato de os amigos de Oziel terem sugerido a 

realização do primeiro vídeo, e o fato que ele realmente se mobilizou para realizá-lo 

mesmo sem ser um profissional das mídias sociais foram as ações que 

desencadearam todo o processo. Um elemento dificultador em projetos informais é 

precisamente a decisão atuante, isto é, não apenas querer a meta, não apenas ter 

algum curso de ação em mente, mas efetivamente executar as ações necessárias 

para o sucesso almejado. 

Ação Pontual 

Uma questão decisiva para o sucesso foi o caráter pontual da ação, semelhante ao 

dos flash mobs, reuniões instantâneas para entretenimento organizadas na pela 

internet. O que se requeria era simples: divulgue e/ou faça uma doação. A instrução 

clara e objetiva facilita a realização do que foi instruído. Igualmente, o efeito 

almejado era um só: a recuperação do jovem Oziel. Ao invés de ser uma meta 

composta e de difícil mensuração, é simples compreender e aferir se a meta deste 

caso foi alcançada. 

Integração e Planejamento 

O fator diferenciador foi a entrada do vlogueiro Felipe Buarque, que tem experiência 

em gerenciamento de projetos. As ações executadas por ele foram as seguintes: 

1) criação de um site que organizasse a informação, ou seja, a criação de um 

repositório de dados, bem como da comunicação destes para os patrocinadores, isto 

é, os internautas;  
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2) mobilização da sua rede de contatos, para ampliarem a comunicação, que é o 

acionamento de uma equipe de comunicação; 

3) organização do “Tuitaço” para dar visibilidade ao caso, também uma ação de 

comunicação. 

As ações anteriores levaram um internauta anônimo a contatar o SME Felipe Neto 

que ofereceu sua expertise para o projeto, o que levou à quarta ação do gerente: 

4) aproveitamento da oportunidade surgida (Risco Positivo) de contar com os 

serviços gratuitos de uma figura pública de influência e credibilidade; 

5) rascunho de uma EAP informal com custos associados para gerar um orçamento 

fixo e assim garantir controle e transparência no uso do dinheiro a ser angariado; 

6) suporte à ação do SME que levou à coleta de 106 mil reais em 38 horas; 

7) controle dos riscos transformados em Problemas quando os fraudadores se 

aproveitaram da extensa capilaridade da comunicação para tentar desviar doações; 

8) handover da administração do orçamento para o Rotary local como ação de 

credibilidade para doadores e prevenção de riscos, que se provou efetiva quando do 

sequestro de Oziel; 

9) monitoramento da aplicação do dinheiro e da execução dos exames e cirurgias; 

10) comunicação sobre a ação do seqüestro para os patrocinadores – os 

crowdfunders – através da rádio online e do seu vlog, e também como forma de 

prevenção de repetição do problema; 

Excetuando-se o site, não houve um plano de integração. As ações em si mesmas 

foram os agentes integradores. O único elemento formal de planejamento de 



 

34 

 

projetos foi um esboço de plano de custos no qual foi embutida uma definição de 

escopo dos serviços necessários para realizar a desejada recuperação.  As demais 

ações, embora vejamos a experiência em projetos atuar como base das decisões 

tomadas, não receberam planos formais. 

Este projeto contou, portanto, com os seguintes elementos formais, executados de 

modo informal e incompleto em comparação com projetos formais: 

a) Repositório de Dados; 

b) Comunicação customizada com as Partes Interessadas, especialmente 

Patrocinadores; 

c) Plano de Custos/Definição de Escopo 

A área de conhecimento com maior foco foi Comunicação. Risco, Tempo, Recursos, 

Aquisições e Qualidade, embora presentes, ficaram subordinadas à Integração, 

Custo e Escopo. É notável que Comunicação foi a área de conhecimento com maior 

número e intensidade de atividades e mesmo o eixo do sucesso do projeto. Isto 

confirma Mulcahy (2009) que relata que gerentes de projetos passam cerca de 90% 

de seus tempos dedicados à comunicação.  

Liberdade e Ação Colaborativa 

Comunicação foi o eixo e o motor do sucesso do projeto Ajude Oziel. O 

diálogo do casal Fernanda e Thiago com Oziel levou ao primeiro vídeo, que atraiu a 

atenção do vlogueiro e gerente de projetos Felipe Buarque que conseguiu 

divulgação em mais de 50 vídeos e um tuitaço, que levou a um seguidor do vlog de 

Felipe Neto a contata-lo, e este por sua vez realizou a divulgação para mais de um 

milhão e meio de pessoas. Estes ciclos iterativos de comunicação foram ampliando 

cada vez mais a probabilidade de oportunidades positivas de realização do projeto 
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até o resultado aparentemente surpreendente de se obter a quantia de 106 mil reais 

em menos de 48 horas. 

Entretanto, há aí mais do que um evento de exceção, mas um padrão típico 

de ações colaborativas e de ambientes conducentes ao surgimento de boas ideias e 

oportunidades. 

Camarinha-Matos e Afsarmanesh (2004) definem ação colaborativa como 

aquela empreendida por “entidades autônomas que colaboram para melhor 

alcançarem objetivos comuns ou compatíveis”. Ações colaborativas são o passo 

natural seguinte às mídias sociais, pois uma vez tendo entrado em contato, as 

pessoas começam a agir umas em relação com as outras. Mas para que constituam 

redes eficientes, os seus membros necessitam de autonomia, capacidade auto-

regulatória, do latim auto – próprio,a e nomos – lei. Grupos sociais hierarquizados, 

homogeneizados, massificados ou coletivizados não permitem autonomia a seus 

indivíduos, sufocando assim o potencial criativo da rede. A atomização radical dos 

indivíduos impede a comunicação entre eles e veremos a seguir como a metáfora de 

redes “líquidas” coloca a autonomia em comunicação como o meio-termo entre os 

extremos mencionados. 

As ações colaborativas tem sido uma marca das comunidades virtuais desde 

o modelo de open-source do Linux até o caso do Oziel. Neste último, podemos ver 

uma espontânea pesquisa iterativa pela solução comunicativa que conduziria à 

meta. Esta solução, contar com o apoio gratuito de uma celebridade, porém, não 

tinha como ser determinada nem por Oziel e seus amigos, nem mesmo pelo gerente 

Felipe Buarque. Como se chegou a esta solução então? 

MINTZBERG (2010) pesquisou 29 gestores de diversos setores examinando 

sua prática cotidiana sob diferentes ângulos. Entre outros estudos ele estabelece 

alguns “Folclores” sobre os gestores (gênero do qual o gestor de projetos é espécie) 
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e os respectivos “Fatos” que se lhes contrapõem. Os que são relevantes a questão 

em pauta da importância da ação colaborativa no encontro de soluções inesperadas 

são estes: 

“Folclore: O gerente é um planejador reflexivo e sistemático.” 

“Fato: Inúmeros estudos demonstram que: (a) os gerentes trabalham em um ritmo 

implacável; (b) suas atividades geralmente se caracterizam por brevidade, 

variedade, fragmentação e descontinuidade; (c) são fortemente orientadas para a 

ação” MINTZBERG (2010) 

ao que ele conclui: “o trabalho gerencial produz manipuladores de informação 

adaptativos e que preferem situações vivas e concretas.” 

O que este quadro representa para nosso caso é que não que nos 

surpreendermos com o fato de uma rede de colaboradores não controlados nem 

subordinados seja uma ação escolhida por um gerente de projetos, mesmo informal, 

pois, mesmo em ambientes formais, o gerente como grande planejador sob cujo 

punho decidido as ações se desenrolam de modo previsível conforme determinadas 

não passa de mito. O gerente reage o tempo todo a um “ritmo implacável” porque as 

mudanças e possibilidades determinam este ritmo. Ele não tem consistentes ações 

de longo prazo porque as constantes mudanças exigem ações rápidas e breves, 

provocando fragmentação. Essa reatividade acaba também gerando um foco na 

ação constante. Esta ação é de natureza múltipla, interagindo com as diversas 

fontes de tensão e buscando coordená-las na direção da meta. 

JOHNSON (2010), por sua vez, estuda os tipos de ambientes que propiciam 

boas ideias. Sua conclusão final é que são ambientes não-mercadológicos em rede, 

exatamente os mais abundantes em projetos informais. Alguns dos elementos 

levantados por Johnson e que encontramos na descoberta do SME do caso Oziel 
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são a construção de plataformas, a serendipidade, o possível adjacente e as redes 

líquidas. 

O conceito de plataforma consiste na construção de contextos ou ambientes 

que sirvam de bases a inovações que, por sua vez, pode ser tornar elas mesmas 

novas bases. O aumento incremental dos círculos de audiência do caso Oziel é um 

exemplo da construção de sucessivas plataformas que sustentam as que virão a 

seguir. É a iteratividade aplicada a encontro da diversidade de ideias e do que o 

autor chama de “possível adjacente”. 

O possível adjacente é um potencial não realizado existente em algo cujo fim 

imediato é diferente. Por exemplo, as penas dos pássaros surgiram inicialmente por 

se provarem úteis no aquecimento dos primeiros animais que as tiveram. Sua 

participação na aerodinâmica dos voos foi um “possível adjacente”, um uso possível 

desde que a pena era pena, mas que não foi o que garantiu seu surgimento nem 

sua permanência inicial. No caso Oziel, o vlogueiro Felipe Neto é celebridade virtual 

com um programa de entretenimento. Seu “uso” como garoto-propaganda da causa 

é um possível adjacente que foi percebido e aproveitado pelo anônimo que o 

contatou. 

A serendipidade, por sua vez, consiste na busca de contextos que ampliem a 

probabilidade do surgimento de oportunidades (riscos positivos a serem 

aproveitados). Nem sempre esta serendipidade é externa. Pode ocorrer 

subjetivamente, simplesmente deixando a mente divagar. Mas parte do princípio que 

nossas suposições são apenas uma seção muito limitada da realidade, e a solução 

que buscamos pode não estar lá. A serendipidade teve seu papel em dois 

momentos: logo no início do caso, quando o gerente de projetos Felipe Buarque 

encontrou o vídeo. Embora a intenção inicial de Oziel e amigos fosse que o vídeo 

atraísse doadores, faltavam ações que poderiam ser realizadas mediante um 
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mínimo de planejamento de projetos. Encontrar alguém que fosse profissional na 

área e, apesar de não ter todo o dinheiro, com a visão de que seus conhecimentos 

poderiam auxiliar em alcançar a meta é um exemplo típico de serendipidade. E, 

posteriormente, quando um anônimo teve a ideia de contatar Felipe Neto, que não 

ocorrera ao gerente do projeto, nem às demais partes interessadas. 

Finalmente, tudo isto é potencializado por ocorrer em uma rede líquida. 

Segundo Johnson (2010), o conceito de rede líquida foi criado pelo cientista da 

computação Christopher Langton. A metáfora é que no estado gasoso as moléculas 

estão tão afastadas que nenhuma forma é assumida. No estado sólido, estão tão 

presas que não conseguem mudar. O ideal seria o estado intermediário, líquido. 

Grupos que se relacionam de forma “líquida” seriam os mais propensos a gerarem 

boas ideias, pois potencializam a serendipidade, o possível adjacente e o 

surgimento de plataformas. Realmente, as sucessivas iterações de comunicação do 

caso Oziel é que permitiram a construção de plataformas de audiência nas quais a 

probabilidade de oportunidades era potencializada. As iterações foram possíveis não 

só pela ação do gerente, mas também pela configuração “líquida” da estratégia de 

comunicação. 

Transparência e Credibilidade 

O site Ajude Oziel teve o papel de servir de centro de comunicação e 

repositório público de dados. O acesso irrestrito aos dados ali expostos contribuiu 

enormemente para fundamentar a credibilidade dos crowdfunders sobre a realidade 

do caso e seriedade do projeto. O site contém as seguintes informações: 

1) Página “Principal” com notícias mais recentes e, durante a campanha, com o 

vídeo do jovem Oziel. Além disso, o site encaminha para a página do Facebook os 

usuários interessados em acompanharem mais dinamicamente o desenrolar do 

caso; 
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2) Página “Sobre Mim”, na qual Oziel faz um breve relato de sua história, 

apresenta uma pequena galeria de fotos do dia-a-dia, uma lista de aparições e 

referências na imprensa e um repositório de documentos e atestados médicos 

escaneados; 

3) Página “Como Ajudar”, que listava as formas de doação, apresentava uma 

carta de Oziel ao público, e as estimativas resumida e detalhada do plano de custos. 

Este plano de Custos, além de detalhar o orçamento, acaba servindo como definição 

informal de escopo e requerimentos. Examinando-o, o crowdfunder consegue ter 

uma ideia mais precisa do que exatamente será realizado, como o dinheiro será 

investido e até medir a razoabilidade das entregas selecionadas. Uma vez 

arrecadado o montante determinado, a página apresenta também um agradecimento 

aos usuários; 

4) Página “Amigos do Oziel”, que prestigia todos os que realizaram vídeos para 

divulgar a causa do jovem, assim como a médica Fernanda e o enfermeiro Thiago, 

idealizadores do primeiro vídeo; 

5) A página “Contato” apresenta os telefones pessoais de Felipe Buarque e do 

Oziel, a página de Facebook e o Twitter da campanha, e um espaço para envio de 

e-mails. A disponibilização de dados pessoais do gerente do projeto e do cliente 

também agregam à credibilidade e transparência, deixando-os acessíveis para 

responder a quaisquer dúvidas e para resolver qualquer problema assim que 

apareça. 

Ao lado do título de todas as páginas, encontra-se o botão para envio de 

mensagem no Twitter, para que qualquer usuário pudesse compartilhar estas fontes 

primárias. 
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Peyrefitte (1999) em seu estudo sobre desenvolvimento e 

subdesenvolvimento afirma que grupos sociais nos quais ocorre a prosperidade 

pode-se notar, ao menos durante o desenvolvimento inicial da prosperidade, uma 

estrutura que ele chama de “sociedade de confiança” que contrasta com a 

“sociedade de desconfiança”2. Estas são assim definidas: 

“A sociedade de desconfiança é uma sociedade temerosa,ganha-perde: uma 

sociedade na qual a vida em comum é um jogo cujo resultado é nulo, ou até 

negativo ("se tu ganhas eu perco"); sociedade propícia à luta de classes, ao mal-

viver nacional e internacional, à inveja social, ao fechamento, à agressividade da 

vigilância mútua. A sociedade de confiança é uma sociedade em expansão, ganha-

ganha ("se tu ganhas, eu ganho"); sociedade de solidariedade, de projeto comum, 

de abertura, de intercâmbio, de comunicação. Naturalmente, nenhuma sociedade é 

100% de confiança ou de desconfiança (PEYREFITTE ,1999). “ 

A desconfiança entre os membros do grupo social pode ser comparada a uma 

rede de estradas que liga diversos grandes centros, na qual porém, suspeita-se que 

existam ladrões, sequestradores e assassinos. Os canais estão lá, mas emissores e 

receptores simplesmente não os transpõem por suspicácia e malícia. Na sociedade 

de confiança, os canais são transitados normalmente e até mesmo construídos 

quando não existentes. A rede de confiança tende a se expandir, encontrar e criar 

novos caminhos, explicando porque grupos e sociedades coesos pela confiança 

mútua – e não necessariamente por leis ou imposições – surgem no cenário 

histórico rapidamente, não raro de um ambiente outrora não próspero. O mesmo 

ocorre com empresas que são estrelas ascendentes que de sua criação até o 

 
2  Peyrefitte (1999) pretere os fatores culturais e utiliza o fator econômico como matéria de 

mensuração de ascensão e decadência, pois conforme declarou: “Um terreno pareceu -me 
fecundo nesse sentido, o da história econômica do Ocidente no decorrer  destes quatro últimos 
séculos. É um terreno firme, sobre o qual hoje dispomos de grande número de informações 
incontestáveis”. 
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sucesso não possuem em si motivos para que seus sócios e membros desconfiem 

um do outro. Uma vez instalada a desconfiança mútua, o empreendimento estagna 

ou mesmo soçobra.  

Cabe aos membros de uma pequena sociedade que é o grupo de Partes 

Interessadas de um projeto, cuidar para que ela se torne uma “sociedade de 

confiança”. Cabe principalmente ao Gerente de um Projeto buscar promover este 

clima de confiança mútua e buscar incluir em suas ações e medidas para incentivar 

a confiança e recuperá-la se perdida. 

No caso Ajude Oziel, a confiança mútua entre todos os participantes foi o 

primeiro foco de atenção de Buarque, ao criar o site, e preocupação constante de 

todas as comunicações promovidas por ele. Também a confiança foi a primeira 

preocupação do SME Felipe Neto e tema subjacente em seu apelo, que não teria 

surtido efeito caso os crowdfunders não confiassem nele. Formou-se na rede de 

amigos e colaboradores uma verdadeira sociedade temporária de confiança. 
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4 METODOLOGIA START 

4.1 PRINCÍPIOS 

A metodologia START é direcionada para a realização de projetos informais 

de micro e pequeno porte se comparados à escala normal de organizações globais. 

Pode ser aplicada para um programa de dieta pessoal, para ajudar uma pessoa 

como no caso Oziel ou para ações de maior impacto social como reformar uma 

escola ou realizar uma campanha social por um grupo de uma igreja. A depender do 

projeto, pode necessitar ser complementada com outras ferramentas, como por 

exemplo, se o projeto for o de abrir um pequeno negócio próprio, caso no qual se 

recomenda que se utilizem instrumentos adequados como Plano de Negócios, 

Estudo de Mercado como alguns dos objetivos a serem atingidos. 

O público-alvo da metodologia START é tanto uma pessoa comum que 

gostaria de realizar o seu projeto quanto um gerente profissional que gostaria de 

utilizar seus conhecimentos e experiência em projetos pessoais simples, mas 

reconhece que a robustez e complexidade das metodologias para fins profissionais 

não se adequam à situação.  

Este é o primeiro esboço da metodologia START que não foi testada ainda. 

Esperamos que aqueles que porventura venham a utilizá-la contribuam para seu 

aperfeiçoamento. Como o objetivo maior da metodologia é servir de ferramenta para 

a realização de sonhos, projetos pessoais e ideias inspiradoras, START será 

distribuída sob licença aberta semelhante a do sistema Linux. Outros profissionais 

da área de gerenciamento, ou usuários, poderão criar suas próprias versões a partir 

do núcleo central, expandindo-o ou alterando-o parcialmente, e distribuir 

gratuitamente ou vender desde que registre em local visível, acessível e legível na 
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obra que ela pertence a família START de metodologias de projetos informais e 

informe também a versão de START em que se baseia. 

START também utiliza como referência os elementos de sucesso 

identificados no caso Ajude Oziel, bem como o Guia PMBOK 4a. Ed. 

 

4.2 ESTRUTURA  

START é delineada pelo framework de sucesso identificado no caso 

analisado: Iniciativa e Decisão, Ação Pontual, Integração e Planejamento, Ação 

Colaborativa. 

Iniciativa e Decisão 

A ponte entre o desejo e a realidade é a ação. Em contextos corporativos 

profissionais, a decisão de iniciar um projeto é normalmente tomada por um 

executivo ou corpo de diretores e ordenada ao gerente a quem cabe executar a 

decisão. Em projetos informais os papéis de gerente, beneficiário e patrocinador 

podem recair sobre a mesma pessoa. Isto significa que não há estímulo externo de 

recompensa ou punição, ou apenas motivação interna. Sem esta, toda ideia 

perecerá no nascedouro. É fundamental, portanto, superar temores e vergonhas 

para realizar as ações que tornarão o sonho real. 

Ação Pontual 

É necessário definir e comunicar de forma simples a meta do projeto. Uma 

definição ou comunicação obscura ou composta irá deixar o planejamento sem rumo 

e impedirá que se verifique com que precisão nos aproximamos da meta. Também 

devemos manter o mais simples possível as ações para alcançarmos a meta. Isto 

tornará estas ações mais fáceis de serem entendidas, executadas e conferidas. 
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Integração e Planejamento 

START reconhece que projetos informais não necessitam de todos os 

artefatos que são utilizados pelos projetos formais. Reconhece também que um só 

artefato pode aglutinar mais de uma área de conhecimento. Sendo assim, START 

propõem que o gerente de projetos informais trabalhe com as seguintes 

ferramentas: 

• Perguntas Orientadoras 

• Esqueleto do Plano, constituído de: 

   Meta 

   Objetivos 

   Atividades 

• Fichas 

• Documentos 

Perguntas Orientadoras 

O objetivo das perguntas orientadoras é auxiliar um gerente de projetos 

informais a criar uma visão integrada de um projeto informal. Ele deve respondê-las 

para melhor organizar os passos seguintes. São elas (em parênteses, encontram-se 

as áreas de conhecimento que buscam elicitar): 

• O que tem que ser feito? O que poderia ser feito mas não será? 

Onde será feito (Escopo)?   
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• Como tem que ser feito? Como saberemos se tem qualidade 

(Qualidade)? 

• Quem vai fazer? O que essas pessoas precisarão para fazer? Elas 

vão estar disponíveis o tempo todo para participar? Vão cobrar 

alguma coisa ou serão voluntárias (Recursos)? 

• Com o que será feito? Teremos que comprar ou alugar algo 

(Aquisições)? 

• Quanto vai custar para fazer? Quem vai pagar? Tem algum outro 

gasto além das pessoas que vamos contratar e das coisas que 

vamos comprar ou alugar? Tenho algum dinheiro de reserva caso 

precise gastar mais que o planejado (Custos)? 

• Quanto tempo vai levar para fazer? Estou considerando fins-de-

semana, feriados, férias e folgas? Estou acrescentando algum 

tempo extra, caso haja atrasos (Tempo)? 

• O que pode dar errado? E o que faremos para evitar? E o que 

faremos se acontecer (Risco)? 

• O que pode nos favorecer? E o que faremos para incentivar a 

acontecer? Como aproveitaremos se acontecer (Risco)? 

• Quem tem interesse em cada coisa dessas? Qual o interesse 

exatamente de cada pessoa e como vamos nos comunicar com 

essas pessoas? Conversamos com cada uma dessas pessoas para 

saber quais são suas expectativas? Estamos administrando as 

expectativas exageradas? Estamos tomando medidas para atender 

as expectativas (Comunicação)? 
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• Como vou fazer para organizar tudo isso (Integração)? 

Esqueleto do Plano (EAP e Planejamento) 

O Esqueleto do Plano, aquilo que dá estrutura ao projeto, é constituído de 

Objetivo, Metas e Atividades. Estes serão explicados a seguir. 

O Objetivo 

Para construirmos um esqueleto do plano do nosso projeto temos que definir 

o objetivo de uma maneira concisa. Para isso podemos utilizar a frase: 

“O Objetivo do projeto é ______________ “. 

Por exemplo, “O Objetivo do projeto é angariar 106 mil reais para as cirurgias 

do Oziel” ou “O Objetivo do projeto é conseguir 100 cestas básicas em dois meses 

para o abrigo”. 

O Objetivo tem que ser claro, preciso e fácil de compreender. Isto irá auxiliar o 

gerente, a equipe e todos os colaboradores. 

As Metas 

As Metas são coisas necessárias para atingir o objetivo. Também devem ser 

definidas de forma clara, precisa e fácil de compreender. 

Por exemplo, que coisas, que metas são necessárias para o objetivo de 

“angariar 106 mil reais para as cirurgias do Oziel”? 

É necessário um site com informações, um canal no Youtube, um Tuitaço, a 

participação do Oziel, um orçamento detalhado dos gastos, uma conta para receber 

as doações. 
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Cada uma destas coisas é uma Meta. 

As Atividades 

Atividades são ações necessárias para se atingir uma Meta. Cada  Meta terá 

uma ou mais ações que precisam ser realizadas para que ela seja alcançado. 

Por exemplo, para a meta “site de informações” são necessárias as ações: 

Selecionar as informações que vão para o site, Construir o Site, Dar manutenção no 

site, Pagar Hospedagem. Para o objetivo “orçamento detalhado” são necessárias as 

ações Detalhar gastos, Consultar Fornecedores, Organizar Informações de modo 

fácil de entender, e  Postar no Site. 

Veja como fica: 

Projeto Ajude Oziel 

Objetivo: 

A meta do projeto é angariar 106 mil reais para as cirurgias do Oziel 

Metas: 

Para alcançar esta meta, precisamos atingir os seguintes objetivos: 

Um site com informações, um canal no Youtube, um Tuitaço, a participação 

do Oziel, um orçamento detalhado dos gastos. 

Atividades: 

Para termos um site com informações, precisamos realizar as seguintes 

ações: Selecionar as informações que vão para o site, Construir o Site, Dar 

manutenção no site, Pagar Hospedagem do Site. 
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Para termos um orçamento detalhado precisamos realizar as seguintes 

ações: Detalhar gastos, Consultar Fornecedores, Organizar Informações de modo 

fácil de entender, e  Postar no Site. 

Ou podemos representar isto de forma gráfica: 

 

No gráfico anterior, torna-se bem claro que as Atividades 01 e 02 realizam a 

Meta 01, que as Atividades 03, 04 e 05 realizam a Meta 02, a Atividade 06 realiza a 

Meta 03 e as Atividades 07 e 08 realizam a Meta 04. E que todos estas Metas 

juntas, se foram bem planejadas, completam o Objetivo do projeto. 

Custos e Tempo 

Se soubermos quanto custarão as Atividades 01 e 02, já teremos uma base 

para o custo da Meta 01 – e o mesmo se repete para as demais Metas e Atividades. 

O mesmo vale para o tempo que cada Atividade vai tomar. Se somarmos o tempo, 

teremos ideia de quanto tempo a Meta levará para ser alcançada. 
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Com o gráfico apresentado, o gerente informal pode organizar suas atividades 

como for mais eficiente. Talvez as atividades 01 e 03 possam ser iniciadas juntas. 

Talvez a Atividade 04 só possa ser iniciada depois de terminada a atividade 7. Isto 

dependerá de cada projeto. 

 

Fichas 

Para gerenciar Atividades, Metas e Objetivo, podemos atuar de duas formas. 

A mais simples consiste em simplesmente estipular para cada Atividade o seu 

Custo, Data de Início e Data de Término e Quem vai Fazer, conforme a ficha abaixo 

como exemplo: 
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Para a Meta a Ficha mais simples seria: 

 

Sendo a Data de Início da Meta a menor data de início dentre todas as suas 

Atividades e Data de Fim a maior data de fim dentre todas as suas atividades. Os 

custos seriam a soma de todas as atividades, mais acréscimos vindos de outras 

fontes. No quadro “Atividades” seriam listadas todas as atividades subordinadas 

àquela Meta. 
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Finalmente, o próprio Objetivo do Projeto teria sua ficha conforme a seguir: 

 

 

 

A Data de Início do Objetivo será a menor data de início dentre todas as suas 

Metas e a Data de Fim será a maior data de fim dentre todas as suas Metas. Os 

custos serão a soma de todas as Metas, mais acréscimos vindos de outras fontes. 
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No quadro “Metass” serão listados todas as Metas que levam a alcançar o Objetivo 

do Projeto. 

 

Documentos 

Os Documentos serão particulares de cada projeto. A lista de custos, recibos, 

certificados, e-mails enviados e recebidos, extratos, recibos, atas, respostas para as 

Perguntas Orientadoras, relatórios, toda informação pertinente ao projeto merece ser 

considerada para ser registrada e guardada na pasta de Documentos. 

Especialmente se o projeto envolver lidar com dinheiro alheio, todo registro de todo 

gasto ou movimentação deve ser mantido. Como no caso Ajude Oziel, o fato do 

gerente ter criado, mantido e compartilhado o plano de gastos, garantiu credibilidade 

e confiança, também em um projeto informal START problemas poderão ser 

evitados através da devida guarda dos documentos. Documentos claros e 

acessíveis auxiliarão na criação de um clima de confiança no projeto. 

Ação Colaborativa 

A metodologia START será compartilhada por meio de licença Creative 

Commons BY AS (Atribuição e Compartilhamento pela Mesma Licença -  ) 

que permitirá a diversos usuários expandirem e aperfeiçoarem a metodologia para 

atender as inúmeras e imprevisíveis necessidades dos vários projetos informais 

desde que faça a devida atribuição de autoria e distribua com a mesma licença. O 

colaborador poderá distribuir gratuita ou comercialmente sua versão inédita se o 

desejar, mas não poderá proibir a criação gratuita ou comercial de versões de sua 

versão. Também poderá criar produtos compatíveis (software, templates) ou que 

utilizem o logo que será criado, sem pagar qualquer royalty, desde que obedeçam as 

mesmas regras estipuladas acima. 
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O gerente de projetos informais é incentivado a participar das comunidades 

online que serão criadas, bem como, se condizente com seu projeto, buscar atuar 

por meio de ações colaborativas, pois poderá deparar-se com oportunidades 

imprevistas que agregarão à meta de seu projeto. Internamente, caso seu projeto 

exija uma pequena equipe, ou caso decida seguir um modelo de ação colaborativa 

através da Internet como Felipe Buarque no caso Ajude Oziel, deve lembrar-se de 

construir e manter a comunicação clara e confiança do grupo como “liga” que 

coordenará as ações de todos, conduzindo para a meta almejada. 

A confiança deve ser conquistada a partir do compartilhamento das 

informações consideradas vitais pela parte interessada, pela disponibilidade e 

acessibilidade do gerente de projetos informais para que possa resolver qualquer 

questão a qualquer momento, pela ética no trato das questões humanas assim como 

nas financeiras, pela manutenção da palavra, isto é, em realizar o que prometeu, em 

não prometer o que não pode cumprir, e em avisar com antecedência suficiente para 

que se tomem medidas quando um problema evitar que se cumpra o prometido. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O projeto informal Ajude Oziel foi iniciado por leigos em gerenciamento de projetos e 

conduzido de modo informal por um gerente profissional de projetos de T.I. O 

sucesso extraordinário que obteve a partir da entrada do Subject Matter Expert foi 

cultivado por meio de ações informais do gerente de projetos através de redes 

líquidas, iteratividade, exploração do próximo adjacente e construção de uma 

comunidade de confiança composta de agentes autônomos que interagem entre si 

em busca da solução compartilhada por todos. 

A análise do projeto informal que coletou doações para ajudar Oziel levanta algumas 

questões interessantes sobre o gerenciamento profissional de projetos, e que podem 

servir como tema de futuras pesquisas. Observamos ali o papel que a serendipidade 

realizou em dois momentos do projeto, fazendo-o avançar e os estudos de Johnson 

(2010) sugerem que existem ambientes mais e menos favoráveis à emergência 

deste e outros fatores positivos. A serendipidade, porém, emerge de fatores 

randômicos imprevisíveis que o gerenciamento de projetos, ordinariamente busca 

evitar, enquanto os estudos de Johnson sugere que ao menos parte do projeto 

deveria estar orientado, mas suficientemente “fora de controle” para que 

positividades inesperadas surgissem. O quanto do planejamento de riscos, ao 

buscar evitar todo fator inesperado, não apenas previne os riscos negativos, mas 

impede também o surgimento de oportunidades inesperadas? O quanto da atenção 

do gerente de projetos tem estado alerta para algo o positivo não planejado nem 

previsto – ou, ao contrário, o quanto ela deixa de divagar, focando tanto no que foi 

planejador, inclusive nas oportunidades que previamente determinou como 

possíveis, que não percebe oportunidades que sequer supunha possíveis? Qual o 

real impacto da serendipidade nos projetos e os custos de oportunidade por não 

aproveitar-se dela? 
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Outro fator emergente da compreensão do caso Oziel é que a construção e 

manutenção da confiança entre as partes interessadas em um projeto, seja formal 

ou informal, deve constituir uma das metas basilares de toda comunicação. Uma 

linha de pesquisa interessante a ser trilhada em outros trabalhos seria a análise de 

se os problemas de comunicação relatados tão frequentemente realmente falham 

em transmitir o conteúdo informativo ou se falham em construir estas relações de 

confiança, seja na informação ou entre as partes interessadas. A hipótese deste 

autor é que o segundo caso é o real culpado pelos problemas de comunicação em 

projetos. Se a tese de Peyrefitte (1999) aplicar-se às relações entre partes 

interessadas de projetos, os projetos bem sucedidos – entre outros fatores – terão 

construídas sólidas relações de confiança, enquanto os malsucedidos terão um 

histórico de desconfiança mútua pelo menos entre partes interessadas chave para 

sua realização. 

Com inspiração no caso Ajude Oziel, tendo em mente que a administração de 

esforços temporários para se alcançar metas exclusivas e únicas é uma ação natural 

de todo ser humano que pode ser aperfeiçoada e potencializada com o feedback do 

gerenciamento profissional de projetos, e que existem milhares de sonhos e ideias 

inspiradoras que podem ser potencializadas e realizadas com este suporte, e 

mantendo como referência os processos recomendados pelo Guia PMBOK® 4 ed. 

criamos START, uma metodologia simples para auxiliar no gerenciamento e 

execução de projetos informais de pequeno e médio porte, orientada ao 

desenvolvimento de projetos informais. Os projetos informais foram discriminados 

dos formais por seu micro ou pequeno porte se comparados as projetos médios 

realizados em corporações globais, bem como por ocorrerem fora de um meio 

institucional formal.  

O que foi apresentado neste trabalho é apenas um esboço do potencial a ser 

desenvolvido pela metodologia START. Além de incorporar formatos mais 
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elaborados de EAP em seu “Esqueleto do Projeto” com Entregas (Objetivos) 

constituídas de Entregas menores, pode ainda implementar nas fichas de Atividades 

e Objetivos ainda mais elementos de planejamento de outras áreas de 

conhecimento além de Custo, Escopo e Tempo. Pode desenvolver o modelo de 

maturidade do gestor de projetos informais, incorporar princípios de metodologias 

ágeis na definição do escopo, além de expandir-se para gerenciamento de 

programas e portfólios por meio da criação de um “Project Facilitator Office”, um 

PMO dedicado à consultoria, coaching, aprimoramento e apoio aos usuários da 

START através de website, palestras, workshops e a formação de uma rede líquida 

de ação colaborativa que irá produzir livre e criativamente versões originais 

adequadas às diversas realidades e contextos dos projetos informais. Um caminho 

interessante a ser seguido é precisamente o da expansão para além do financeiro 

no conceito de custos em projetos de ordem pessoal, dado que o custo é aquilo que 

abdicamos para obter algo em troca. Em projetos pessoais, nem sempre a troca é 

realizada apenas financeiramente e é hipótese deste autor que muitos destes 

projetos pessoais que fracassam sofreram este final pela falta de uma ferramenta de 

valoração das opções e mesmo da consciência de que a escolha de um caminho 

custa a perda de outros. 

O caso Ajude Oziel mostra que a ação informal, colaborativa e “líquida”, 

executada por leigos ou gerentes profissionais, pode beneficiar-se do conhecimento 

adquirido na área de estudos de gerenciamento profissional de projetos assim como 

maratonistas amadores beneficiam-se dos progressos realizados no âmbito da 

corrida profissional. Esperamos que haja uma expansão da conscientização dos 

gerentes leigos e profissionais sobre esta realidade para que através da ajuda mútua 

milhões de outros sonhos e projetos cheguem a se tornar realidade. 
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APÊNDICE 1 

Sugestões de Templates de Ficha para a metodologia START e que induzem 

ao agregamento de considerações sobre mais áreas de conhecimento do que Custo, 

Tempo e Escopo. 

 


