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APRESENTAÇÃO

RICARDO
VARGAS
Apaixonado por transformar ideias em ação, Ricardo Vargas
é um dos principais defensores da economia por projetos.
Especializado na implementação de iniciativas globais
inovadoras, projetos de capital e desenvolvimento de
produtos, Ricardo dirigiu dezenas de projetos em diferentes
indústrias e continentes, gerenciando mais de US$ 20 bilhões
em iniciativas globais nos últimos 25 anos.
Ricardo compartilha sua experiência e paixão com milhões
de profissionais em todo o mundo através do seu “5 Minutes
Podcast”, que ele realiza desde 2007. Ele escreveu 15 livros
sobre gerenciamento de projetos, gerenciamento de riscos e
crises e transformação, que foram traduzidos para sete idiomas
e vendeu mais de meio milhão de cópias. Sua influência no
setor foi afirmada quando ele se tornou o primeiro latinoamericano a ser eleito presidente do conselho (Chairman) do
Project Management Institute.
Mais de duas décadas atrás, ele fundou a Macrosolutions, uma
empresa de consultoria global com operações internacionais
em energia, infraestrutura, TI, petróleo e finanças.
Seu trabalho como venture capitalist e empresário em
inteligência artificial, blockchain, big data, chatbots e
machine learning resultou em ferramentas e produtos que
revolucionaram a maneira como os usuários trazem agilidade e
gerenciamento ágil ao software de gerenciamento de projetos.
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Entre 2016 e 2020, Ricardo dirigiu a Brightline Initiative,
um think tank do Project Management Institute que reúne
organizações líderes em uma coalizão dedicada a ajudar os
executivos a preencher a lacuna cara e improdutiva entre o
desenho e a execução da estratégia.
Antes de trabalhar na Brightline, Ricardo foi diretor do
Grupo de Projetos e Infraestrutura do Escritório de Serviços
de Projetos das Nações Unidas (UNOPS), liderando mais de
1.000 projetos e US $ 1,2 bilhões em esforços humanitários e
de desenvolvimento.
Ricardo detém as certificações de maior prestígio nas áreas de
gerenciamento de projeto, agilidade organizacional, portfólio
e riscos.
Também recebeu prêmios que variam do PMI Distinguished
Award ao IPMA Achievement Award e ao AACE Total Quality
Management Award por sua liderança em gerenciamento de
projetos em todo o mundo.
Ricardo possui três certificações pelo Project Management
Institute (PMI), oito pelo Escritório de Governo e Comércio
do Reino Unido (OGC/Axelos/APMG), uma pelo International
Project Management Association (IPMA), uma pelo Charted
Institute of Procurement & Supply (CIPS) e uma pela
Association for Advancement of Cost Engineering (AACE),
entre outras.
Ricardo é Ph.D. em engenharia civil pela Universidade Federal
Fluminense no Brasil e graduado em engenharia química e
mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal
de Minas Gerais.
Além de suas certificações, Ricardo participou do programa
de negociações para executivos de Harvard Law Scool,
do Advanced Project Management Program da Stanford
University e tem formação executiva de estratégia e inovação
pelo Massachusetts Intitute of Technology (MIT).
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CONSULTORIA
Ricardo Vargas fornece o estado da arte em serviços
de gerenciamento de projetos, agilidade de negócios,
gerenciamento de riscos e crises, governança de portfólio e
gerenciamento de mudanças.

O mundo hoje está enfrentando uma ampla gama de
desafios e realidades. Todos os aspectos de nossas vidas sociais, econômicos, tecnológicos - foram profundamente
perturbados. Parece que estamos, de muitas maneiras, vivendo
em um modo de crise contínua.
Para ajudá-lo a navegar nesses tempos incertos, oferecemos
serviços em gerenciamento de projetos, agilidade de
negócios, gerenciamento de riscos e crises, governança de
portfólio e gerenciamento de mudanças. Nossa metodologia
de ponta, ferramentas de ponta e expertise especializada
ajudarão a transformar suas melhores ideias em realidade.
Tendo entregado com sucesso mais de 150 projetos
globalmente, podemos fornecer à sua organização uma
solução que se encaixa perfeitamente com suas necessidades
e objetivos.
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RAZÕES PARA
NOS ESCOLHER
Liderança de Ricardo Vargas
Um dos aspectos únicos do nosso trabalho é que Ricardo
Vargas conduz pessoalmente e diretamente cada projeto
para cada cliente. Sem exceções.
A abordagem única de Ricardo ajuda a envolver os clientes
desde o início da tomada de decisão até os resultados do
projeto.

Tecnologia de Ponta para Trabalho Remoto
Usamos plataformas de última geração que incluem estúdios,
internet de altíssima velocidade, ferramentas de colaboração
baseadas na web e serviço robusto de streaming de vídeo
para garantir que o trabalho possa ser entregue em qualquer
lugar, a qualquer hora, de maneira contínua.
Isso permitirá que todos os aspectos do nosso trabalho reuniões e apresentações em grupo, avaliações, enquetes,
relatórios de status, treinamento ao vivo e projetos-piloto
- sejam realizados em um contexto totalmente remoto e
ininterrupto. Um protocolo de criptografia garante total
segurança para seus dados e outras informações.

Transferência de Conhecimento
Somos uma empresa de consultoria; não uma empresa de
terceirização.
Nosso objetivo principal é sempre transferir nosso
conhecimento para nossos clientes para que eles possam
trabalhar por conta própria. É um dos pilares do trabalho de
Ricardo: nós chegamos; nós fazemos o trabalho; e então
partimos.
O escopo de trabalho é desenvolvido em contato direto com
sua equipe. Depois que nosso trabalho for concluído, você
receberá todos os documentos, descrições de processos e
gravações para que possa seguir em frente com confiança.
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ROI
Ricardo Vargas desenvolveu modelos matemáticos que nos
permitem definir claramente o retorno do investimento do
nosso trabalho de consultoria.
O modelo - que foi apresentado em conferências do setor
e submetido à revisão por pares em periódicos de todo
o mundo - se baseia na Estimativa Bayesiana, no Processo
de Hierarquia Analítica (AHP) e nos métodos de cálculo e
simulação de Monte Carlo.

Clientes Globais
Ao longo de sua carreira, Ricardo Vargas trabalhou com
organizações para apoiar projetos de valor superior a US$ 20
bilhões.
Seus clientes vêm de uma ampla gama de indústrias, incluindo
energia, finanças, tecnologia e telecomunicações, mineração,
produção de aço e manufatura.

Operações Mundiais
Sob a liderança de Ricardo, trabalhamos com organizações
clientes em 29 países em todos os continentes que
enfrentavam uma ampla gama de desafios de desenvolvimento
econômico.
As extensas experiências que esses trabalhos proporcionaram
à nossa equipe nos trouxeram um forte entendimento da
diversidade cultural, étnica e social.

Experiência em Missão Crítica
Ao longo de sua carreira, Ricardo Vargas liderou várias
iniciativas de missão crítica.
Esses trabalhos incluiram resposta a crises em áreas pósconflito, desenvolvimento de plataforma de tecnologia crítica,
projetos de geração de energia em grande escala e resposta
de emergência a desastres naturais.

Ética, Integridade e Confidencialidade
Nossa equipe está ciente de que confiança, honestidade e
justiça são princípios fundamentais de todo trabalho que
fazemos.
Respeitamos e abraçamos a diversidade de gênero, etnia,
religião e orientação sexual.
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CAPACIDADES
Gerenciamento de Projetos
Nossos serviços de gerenciamento de projetos, que incluem
configuração e avaliação do PMO e o uso de ferramentas de
machine learning podem ajudar a garantir que sua organização
obtenha resultados superiores.

Agile e Business Agility
A sobrevivência de longo prazo no cenário de negócios em
constante mudança de hoje requer organizações que possam
mudar a estratégia e modificar as respostas de forma rápida
e eficaz.

Planejamento e Resposta a Crises
De interrupções de mercado a desastres naturais, emergências
podem ameaçar a própria existência de uma organização,
manchando sua reputação, afetando suas finanças e
prejudicando seus colaboradores.

Gestão de Risco Corporativo
Ajudamos as organizações a gerenciar riscos e aproveitar
oportunidades emergentes, combinando experiência na linha
de frente em crises e riscos com ferramentas e práticas de
modelagem avançadas que são líderes do setor.

Gerenciamento de Mudanças
Ajudamos sua organização a otimizar sua capacidade de
mudança e mentalidade, permitindo que você use a mudança
como uma vantagem competitiva.

Portfólio e Governança de Programas
Abordar os processos críticos necessários para selecionar,
implementar, monitorar e controlar o portfólio da sua
organização, incluindo o estabelecimento de critérios de
seleção, monitoramento de cenário e ciclos orçamentários.
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TREINAMENTO
A combinação de diferentes métodos de entrega com forte
foco em gerenciamento de projetos, agilidade e agilidade de
negócios, planejamento e resposta a crises e vários outros
tópicos de gerenciamento, iremos apoiar e equipar você e
sua organização para fazer o trabalho.

Ricardo Vargas é autoridade global em treinamento de
liderança de projetos, com mais de 10.000 profissionais
formados ao longo de sua carreira. De cursos que vão desde
conceitos básicos de gerenciamento de projetos e agilidade
de negócios até gerenciamento de crises e processo de
hierarquia analítica.
Durante seu trabalho em projetos, Ricardo conseguiu
desenvolver cursos que não visam preparar as pessoas para
uma credencial específica, mas formar profissionais capazes
de realizar o árduo trabalho de transformar idéias em
resultados reais.
Nossos cursos são ministrados nas instalações da sua
empresa e também online. Existem dois modelos de entrega
online: aulas ao vivo e aprendizagem online.
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CURSOS
CORPORATIVOS
Oferecemos cursos personalizados “in-company” para ajudar
sua organização a superar os desafios relacionados a projetos
e portfólios, métodos ágeis e agilidade nos negócios, gestão
de riscos, de mudanças e gerenciamento de crises.
Esses cursos são ministrados exclusivamente por Ricardo
Vargas e estão disponíveis globalmente apenas para empresas.
Os cursos possuem um programa básico 100% personalizável
às necessidades da sua organização.

AULAS VIRTUAIS
(LIVE)
Com um número reduzido de participantes, os cursos ao vivo
online são personalizados para possibilitar a interação entre os
alunos e entre eles e Ricardo Vargas.
O formato ao vivo online está disponível para o público em
geral por meio de inscrição aberta ou em turmas fechadas
exclusivamente para sua organização.

ESCOLA ONLINE
Aprenda na sua velocidade acessando nossa escola online.
Nossa escola oferece um conjunto de diferentes cursos
de alta qualidade para aumentar seu conhecimento em
gerenciamento de projetos, métodos ágeis, seleção de
portfólio, gerenciamento de risco e vários outros tópicos.
Todas as aulas são em inglês, com legendas em inglês,
português do Brasil, chinês simplificado, árabe e espanhol.
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RAZÕES PARA
NOS ESCOLHER
Personalização
Todos os cursos são projetados para ajudar as organizações
a ter sucesso.
A personalização do foco do curso, das dinâmicas e dos
estudos de caso tornam cada curso único. Realizamos uma
análise de necessidades em conjunto com o cliente para
definir os objetivos diretos do treinamento.
Atualmente, oferecemos apenas aulas em turmas abertas
na Escola Online e em algumas aulas virtuais (Live Classes)
específicas.

Processo de Aprendizado
Ricardo Vargas desenvolveu as dinâmicas para o ensino mais
premiadas do mercado.
Em cada curso, dinâmicas específicas e exclusivas são
estruturadas para permitir um nível adequado de aprendizado,
bem como a aplicação prática do conteúdo teórico
apresentado.

Experiência Reconhecida Internacionalmente
Realizamos treinamentos e workshops em mais de 40 países.
Associamos conteúdo detalhado a uma abordagem que
permite capacitar grupos nos mais variados contextos sociais
e culturais, sendo o parceiro perfeito para multinacionais
buscando capacitar times em diferentes regiões do mundo.

Área do Aluno
Todos os participantes terão acesso à versão eletrônica do
material, dos arquivos de exercícios e dos trabalhos em sala
de aula.
O acesso é realizado através do site restrito disponibilizado e
preparado por nós para cada curso ministrado.
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CURSOS
OFERECIDOS
Oferecemos diversos programas de formação para seus
colaboradores utilizando o metodo mais apropriado e efetivo
para o aprendizado.

› Planejamento Acelerado Utilizando Ganhos Rápidos®
› Executando Projetos com Sucesso
› Gerenciamento de Projetos Complexos
› Promovendo Valor e Resultados Através de Programas
› Configurando e Implementando Escritórios de Projetos
› Dominando as Negociações
› Tomando Decisões Confiáveis Usando o AHP
› Gerenciamento de Riscos Corporativo
› Seleção e Otimização de Portfólio
› Curso Rápido de Identificação de Riscos
› Potencializando o Poder do PMBOK® Guide 6 Edição
› Avaliação e Recuperação de Projetos Problemáticos
› Escalonando o Ágil nas Corporações
› Modelos Híbridos: Coexistindo Ágil e Waterfall
› Configurando um PMO Ágil
› Curso Rápido em Entrega Ágil
› Compreendendo Complexidade e Ambiguidade
› Construindo Times Eficazes
› Gerenciamento de Projetos Lean e Ágil
› Liderando Mudanças Disruptivas
12
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Potencializando o Poder do PMBOK® Guide 6ª Edição
Entenda um dos padrões mais poderosos para o gerenciamento
de projetos em todo o mundo, o PMBOK® Guide 6a Edição,
publicado pela PMI!
Entenda e aplique com confiança uma das principais
referências na prática de gerenciamento de projetos: o Guia
PMBOK® publicado pelo Project Management Institute.

Tomando Melhores Decisões Com o AHP
Melhore seu processo de tomada de decisões pessoais e de
negócios de maneira lógica e confiável usando o Processo de
Hierarquia Analítica.
Siga Ricardo Vargas em uma jornada para tomar melhores
decisões. Neste curso individualizado, você irá aprender como
tomar decisões usando critérios matemáticos efetivos.

Dominando as Negociações
Aprenda as principais técnicas de negociação competitiva e
colaborativa usadas internacionalmente por negociadores de
sucesso.
Você aprenderá as cinco etapas para negociações eficazes
e a relevância do planejamento para mapear sua estratégia
usando nosso exclusivo Negotiation Canvas.

Curso Rápido de Identificação de Riscos
Aprenda os principais mecanismos para identificação de
riscos e melhore o gerenciamento de riscos do seu projeto
hoje!
Neste curso rápido, você aprenderá um processo prático para
identificar riscos em seu projeto em qualquer outro trabalho,
capaz de entender a natureza dupla dos riscos que inclui não
apenas ameaças, mas também oportunidades.
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PALESTRAS
Como um especialista global em gerenciamento de projetos
e implementação de estratégia, Ricardo Vargas está em
constante demanda como palestrante em eventos. Até o
momento, ele ministrou mais de 250 palestras em mais de
40 países.
Ricardo Vargas é um dos maiores especialistas mundiais
em gerenciamento de projetos, gerenciamento de projetos
de capital, desenvolvimento de produtos e gerenciamento
de crises. Ele traz essa experiência para muitos workshops,
seminários corporativos, conferências do setor e eventos
hospedados por instituições acadêmicas em todo o mundo.
Ricardo tem uma capacidade única de explicar até os projetos
mais complexos, traçando linhas claras e concisas entre o
conhecimento prático e os resultados impactantes.

Experiência no Assunto
Ao longo de uma carreira longa e variada, Ricardo acumulou
uma expertise extraordinariamente ampla no assunto, o que
lhe permitiu ser fluente em muitos assuntos diferentes.
› Inteligência Artificial, Tecnologia e o Futuro dos Projetos
› Agilidade e Agilidade de Negócios
› Gestão de Mudança e Crise
› Gerenciamento de Projetos
› Carreiras em Projetos e Transformação
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WORKSHOPS
Nossos workshops combinam tópicos específicos e estudos
de caso com um ambiente de aprendizado prático e rápido.
Os workshops têm a duração de um dia e são ministrados de
forma presencial ou online.

Formatos
Oferecemos workshop personalizados e aulas virtuais ao
vivo para você e sua organização.

Workshops Presenciais
Workshops para organizações privadas e públicas. Ministrado
fisicamente por Ricardo Vargas em todo o mundo.

Aulas Virtuais (Live)
Sala de aula virtual ao vivo liderada por Ricardo Vargas,
permitindo uma experiência de aprendizado envolvente,
personalizada e intensa.
Devido às limitações de disponibilidade e agenda, os
workshops online ao vivo com Ricardo Vargas estão sujeitos a
confirmação e a um processo de pré-inscrição.
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Conheça o workshop de gerenciamento de projetos
mais premiado no mundo e entenda na prática como o
gerenciamento de projetos garante resultados mais efetivos
para sua empresa e para sua vida.
O PMDome® não requer experiência prévia em projetos, o
participante será capaz de assimilar os principais conceitos
do gerenciamento de projetos e desenvolver um produto real
durante o workshop.

Ajude uma empresa fictícia a gerenciar seu portfólio de
projetos e entenda na prática os modelos de tomada de
decisão para selecionar projetos adequados aos objetivos
estratégicos empresariais.
O PMRank® tem uma abordagem prática sobre como selecionar
melhor projetos para o portfólio da sua organização. Os
participantes usam estudos de caso, um conjunto de critérios
variados e modelos de tomada de decisão, como o Analytic
Hierarchy Process (AHP), para decidir a combinação certa de
projetos a serem realizados.

Ajude uma empresa fictícia a gerenciar seus programas
estratégicos e entenda na prática a estruturação e execução
de um programa com ênfase na gestão de benefícios.
No PMFits® os participantes usam estudos de caso e um
conjunto de programas e modelos de tomada de decisão,
como o gerenciamento de benefícios, para obter benefícios
não antes possíveis sem a visão de programas.

Gerencie ambientes incertos, permitindo adaptação,
crescimento e, principalmente, agilidade na transformação
do seu negócio.
O Uncertainty Cycle® é um workshop prático de
gerenciamento de incertezas. Em um trabalho em equipe,
os participantes aprendem o processo de gerenciamento
do desconhecido através de um modelo iterativo e ágil.
usando conceitos ágeis, DevOps, agilidade de negócios,
SAFe® (ScaleAgile Framework) e Disciplined Agile.
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PUBLICAÇÕES
Ricardo Vargas é autor de publicações que são referências
na área de gerenciamento de projetos, incluindo livros, DVDs,
vídeos de treinamento e podcasts. Possui mais de 50 artigos
técnicos publicados em diversos países, incluindo congressos
e revistas técnicas indexadas.

LIVROS
Ricardo Vargas escreveu 15 livros sobre gerenciamento de
projetos, gerenciamento de riscos e crises e transformação,
que foram traduzidos para sete idiomas e vendeu mais de
meio milhão de cópias.
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ARTIGOS
Artigos técnicos publicados por Ricardo Vargas globalmente
com o objetivo de ajudá-lo a entender melhor temas
como gerenciamento de projetos, blockchain, agilidade,
gerenciamento de crises e riscos e técnicas relacionadas à
seleção de portfólio.
Consulte a seção de artigos no site.

VÍDEOS
Através de seus vídeos, Ricardo explica, de uma maneira
objetiva e prática, os principais conceitos de gerenciamento de
projetos, de portfólio e de riscos, além de tópicos relacionados
no seu canal do YouTube.

PODCASTS
Desde 2007, Ricardo Vargas publica o 5 Minutes Project
Management Podcast, onde aborda, de uma forma rápida
e prática, os principais temas da área de gerenciamento de
projetos, portfólio e riscos.
Os episódios estão disponívels no Spotify, Apple
Podcasts, Soundcloud, Deezer, Google Podcast e
outras plataformas de podcasts.
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CLIENTES
Com um vasto portfólio de serviços e soluções, a Macrosolutions
já atendeu a mais de 140 clientes no Brasil e no exterior, entre
os quais vários integrantes da Forbes Global 500.
Nossos clientes formam um conjunto amplo de segmentos
empresariais, nos quais são líderes pela constante busca por
excelência e pela inovação.
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ricardo-vargas.com
info@ricardo-vargas.com
instagram.com/rvvargas/
linkedin.com/in/ricardovargas
twitter.com/rvvargas
youtube.com/rvvargas
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