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   O mundo atualmente está imergido nas ca-
racterísticas marcantes em que estamos viven-
do: - Volatilidade, Incerteza, Complexidade e 
Ambigüidade, esses adjetivos definem o MUN-
DO VUCA, conceito que foi criado pelo exérci-
to americano na década de 90 para descrever 
o que o soldado sente no calor da batalha. Vo-
látil, no Mundo VUCA é um termo que significa 
que tudo muda com facilidade; Incerto significa 
que existem muitas dúvidas; Complexo signifi-
ca muitos aspectos que são variáveis e existem 
muitas perguntas e Ambíguo significa que pos-
sui diferentes sentidos e diferentes respostas.
 
   Esse conceito vem sendo trabalhado em di-
versos ambientes corporativos, pois para que 
o mercado consiga responder as rápidas e 
constantes mudanças políticas, econômicas, 
sociais, tecnológicas e etc... o mercado preci-
sou se adaptar. Com a chegada da Quarta Re-
volução Industrial (Tecnologia / Colaboração) 
houve a necessidade das corporações/empre-
sas se adaptarem ao cenário VUCA. Daí nasce a 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL que é o processo de 
integrar tecnologia digital a todos os aspectos 
da empresa, o que exige mudanças fundamen-
tais de tecnologia, cultura, operações e entrega 
de valor. Porém, todo esse Mundo VUCA e DI-
GITAL somente é vivido, sentido e trabalhado 
pelas PESSOAS, as empresas são compostas por 
pessoas e se a transformação do mindset das 
pessoas não acontece, a empresa não se adapta 

ao cenário proposto. A Transformação Digital só 
acontecerá se houver uma Mudança de Cultura 
das pessoas; quebra de paradigmas; rupturas.

   E neste cenário onde encontramos a IA (Inte-
ligência Artificial), robôs, um mundo gigante de 
plataformas digitais, onde tudo é incerto, mes-
mo assim é necessário se posicionar no mercado 
para não estar fadada a sucumbir (vide exem-
plos de Blockbuster x Netflix; Kodak x Smartfo-
nes; etc...).

   Frente a todos esses cenários as Metodologias 
Ágeis em Gerenciamento de Projetos saem da 
área de TI (Tecnologia da Informação) e percor-
rem as empresas e suas áreas; pois tudo que é 
relativo a TRANSFORMAÇÕES deveria estar se-
guido /planejado dentro de um projeto.  

E era esse momento que estávamos vivendo an-
tes do COVID-19...  

Ok! E o que isso tem a ver com o COVID-19???

TUDO!

   O Mundo VUCA é exatamente o que estamos 
vivendo socialmente nesta Pandemia. Não te-
mos um remédio que seja eficaz no tratamento, 
não temos vacina, não sabemos sobre a reinfec-
ção, não sabemos como será o comportamento 
dos novos países onde o COVID-19 chega, não 
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sabemos até quando ficaremos em isolamento/
Home Office, não sabemos como será o mundo 
pós-pandemia, etc... ou seja, é VOLÁTIL, INCER-
TO, COMPLEXO e AMBÍGUO.

Então como lidar com isso no dia a dia profissio-
nal? 

   Bom, o Mundo VUCA existe, a Transformação 
Digital é condição sine qua nom para o futuro, a 
Pandemia está avassaladora e os projetos preci-
sam continuar acontecendo para trazer os resul-
tados do Planejamento Estratégico.

   Para isso a empresa precisa ter uma visão clara 
do portifólio dos seus projetos, ter um PMO (Es-
critório de Projetos) apto em determinar qual 
metodologia será utilizada para cada projeto 
(Metodologia Tradicional ou Metodologia Ágil?), 
em paralelo transformar a cultura da empresa, 
ter pessoas com forte habilidade em soft skills 
para manter as equipes coesas e ter processos e 
tomadas de decisão claros e ágeis.

Exemplo de Case de Sucesso de um Projeto Ágil 
mergulhado no Mundo VUCA, na Transformação 
Digital, com a bandeira da Quarta Revolução In-
dustrial hasteada _ COLABORAÇÃO e no meio da 
Pandemia:

- Empresa no ramo de Plano de Saúde cria em 
tempo recorde, 3 dias, Teleorientação/Monitora-
mento em Saúde voltado aos Suspeitos e Confir-
mados com COVID-19, onde seu principal obje-
tivo é dar orientações aos pacientes para evitar 
que cheguem a ir ao hospital com sintomas que 
não fossem graves e através do monitoramento 
destes pacientes dar ciência ao RH (Saúde Ocu-
pacional) de todos os afastamentos necessários, 
agir preventivamente quando sinalizado algum 
caso de suspeita COVID-19, acionando e colo-
cando em isolamento quem teve contato com 
este suspeito. Esse projeto criou no Call Center 
um nível de atendimento onde dúvidas são ti-
radas, caso o paciente/beneficiário tenha algum 
sintoma de COVID-19, é transferido para o nível 
de atendimento especializado, os enfermeiros 
que fazem uma triagem e caso o quadro seja 
mais grave é transferido para um médico que 

presta uma orientação ao paciente, onde ficar 
em casa em isolamento é uma opção (neste mo-
mento é ativado o monitoramento com ligação 
de 24 em 24h realizado por médicos para saber 
sobre o quadro do paciente) ou caso o pacien-
te precise ir ao hospital é direcionado para a 
rede habilitada para COVID-19. Todo o processo 
é monitorado, inclusive a internação; os dados 
vão para o BI e um Painel Gerencial é produzido. 
O custo-benefício é altíssimo, pois os recursos 
já estavam disponíveis internamente e a econo-
mia de custo assistencial foi conseqüência, pois 
os pacientes não realizam consulta, exames bá-
sicos e complexos sem necessidade, ou seja, o 
ROI foi imediato.

Projeto Ágil = Projeto de Escopo Incerto/Mu-
tável; Colaboração; Respostas rápidas para as 
mudanças; Equipe multidisciplinar, auto-organi-
zável, fornece entregáveis finalizados de utiliza-
ção imediata

Cenário = VUCA

Transformação Digital = Teleorientação e Moni-
toramento em Saúde _ COVID-19
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