
Expectativas
dissonantes
Por melhor que seja o resultado,
se foi diferente daquilo que os clientes
esperavam, o projeto fracassou

projeto de TI (tecnologia
da informação) foi um su-
cesso: fez o que deveria fa-

zer dentro do prazo e do budget. O
único problema é que o cliente não
ficou satisfeito. O gerente do pro-
jeto havia divulgado relatórios de
status semanais por escrito, exata-
mente como o cliente tinha pedi-
do, mas negligenciou o segundo
passo crucial: solicitar feedback. O
gerente do projeto aprendeu, tarde
demais, que nunca pode presumir
que sabe o que o cliente está pen-
sando - tem que perguntar. "Além
de documentar as decisões do pro-
jeto, a comunicação é fundamen-
tal", afirma Edson Moraes, gerente
de projetos da ESM Projetos.

Isso porque há casos em que "a
informação passada ao cliente não
bate com o que o cliente estava
buscando, e mesmo assim este não
toma nenhuma atitude para pedir

o que realmente queria", acrescen-
ta Naomi Karten, diretora da em-
presa de treinamento e consultoria
Karten Associates.

Bem-vindo a um mundo onde
até mesmo os projetos de TI bem-
sucedidos podem ser considerados
fracassos se o cliente esperava algo
diferente do que TI forneceu. Para
sobreviver e prosperar, você tem
que aprender a administrar o que o
cliente espera. "A comunicação
permite que seja possível consertar
de forma simples um desvio causa-
do por dados pouco claros. Sem
diálogo freqüente, existe o risco de
querer arrumar a rota com desvio
de cinco graus depois de muitas
horas de viagem, e isso sim gera
mais despesas e tempo para voltar
ao trajeto certo", explica Moraes.

Em primeiro lugar, é importan-
te entender como surgem as pers-
pectivas desalinhadas."Expectati-

vas ilógicas quase sempre se ori-
ginam de equívocos", ensina Dan
Bent, diretor de tecnologia de in-
denização da empresa de serviços
financeiros Nyhart. Segundo ele,
as causas destes equívocos são va-
riadas. Algumas decorrem de
pressuposições incorretas. "A ex-
pectativa é de que TI seja como
uma empresa de energia elétrica",
analisa, por sua vez, Garrett Gran-
ger, CIO de suprimentos de escri-
tório da Dixon Ticonderoga. "Os
usuários esperam que a luz acen-
da e só se manifestam quando a
luz não funciona".

No caso do software, os proje-
tos têm uma dimensão diferente
de outras obras porque não é pos-
sível ver o andamento do projeto,
como no caso de um prédio, lem-
bra Moraes. O cliente não percebe

as dificuldades e falhas antes de re-
ceber o trabalho final. "Com soft-
ware você só percebe o problema
aos 45 minutos do segundo tempo,
quando a expectativa do cliente já
foi por água abaixo", diz ele.

Mas o histórico também pode
gerar falsas expectativas, acredita
Rick Giese, gerente de desenvol-
vimento de e-commerce da Great
Lakes Educational Loan Services.
Se um projeto anterior não foi
bem, as expectativas dos clientes
podem ser negativas e, por melhor
que TI se saia, talvez não consiga
superá-las. Nate Root, analista da
Forrester Research, acha que uma
diretriz vinda de cima pode criar
expectativas que TI terá dificulda-
de em satisfazer.

Para Moraes, o mais importan-
te é renegociar prazos e custos
diante de cada variação no proje-
to. Ele conta que há pouco tempo
estava conduzindo um projeto de
mudança de andar no prédio de
um grande banco, cujo prazo
acordado para conclusão era o dia
15 de um determinado mês.
Quando o cliente pediu para que
o prazo fosse adiantado para a pri-
meira semana daquele mês, aler-
tou que poderia entregar, mas não
de forma completa, porque havia
dependência até mesmo de hard-
ware. "É comum mudar as neces-
sidades ao longo dos projetos.
Mas as alterações precisam ser se-
guidas da revisão de escopos, cus-
tos e prazos", alerta.

O problema é que às vezes os
clientes não sabem ao certo o que
esperam. Em projetos grandes que
demoram a ser concretizados, as
expectativas podem aumentar. "A
tecnologia não muda tão rápido

quanto as idéias das pessoas", sa-
lienta Naomi. E uma questão de
paradigmas, portanto.

Luiz Augusto dos Santos, dire-
tor de apoio aos associados do
PMI (Project Management Ins-
titute), sugere, por exemplo, que
os gestores de projeto gastem 95%
do seu tempo com comunicação e
o restante com integração. "Se-
gundo nossa pesquisa global de
2004, apenas 26% dos projetos são
entregues da forma como o clien-
te esperava", revela. O maior erro,
e o que faz engordar essa estatísti-
ca, é a certeza de que se conhecem
as mudanças que ocorrem no
mercado.

Mas as expectativas não satis-
feitas também podem ter origem
fora da empresa, diz Anita Leto, di-
retora de transformação de TI da
empresa de consultoria Ouellette
& Associates. A mídia publica arti-
gos, fornecedores anunciam solu-
ções e feiras apresentam cenários
cor de rosa, e tudo isso pode fo-
mentar expectativas irreais.

Por fim, as próprias expectativas
de TI podem estar tão longe do al-
vo quanto as dos usuários. O gru-
po de TI talvez ache que, se falar
com clientes sobre uma nova apli-
cação, eles ficarão ansiosos para
usá-la. Mas, a menos que ela faci-
lite visivelmente o trabalho, os
clientes talvez a ignorem."O usuá-
rio de TI mediano e o criador de TI
mediano têm expectativas diferen-
tes", diz Root, da Forrester.

Contudo, é possível administrar
expectativas. Veja como:

Informe cuidadosamente. Mui-
tas vezes, não é o trabalho execu-
tado por TI que irrita os clientes, é
a interação dos élientes com TI.
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Portanto, use uma linguagem que
não seja ambígua. Se o help desk se
compromete a "responder" a uma
comunicação do cliente no prazo
de quatro horas, o cliente pode
achar que isso significa que TI vai
resolver o problema em quatro ho-
ras. Mas TI pode achar que isso sig-
nifica que vai analisar o problema
no prazo de quatro horas.

Leve o tempo necessário para
fazer direito."O cliente precisa ser
ajudado a encontrar um conjunto
de expectativas sensato", observa
Douglas C. Gilbert, diretor da Veri-
zon Communications.

Não seja um bode expiatório.
Rejeite diretrizes irreais vindas de
cima. Não inicie o projeto até saber
exatamente do que os usuários ne-
cessitam realmente.

Ao lutar contra expectativas
negativas, procure gerar con-
fiança.Trabalhe estreitamente liga-
do a clientes da área de negócio pa-
ra estabelecer prioridades, requisi-
tos e escopo.

Mantenha expectativas em
sincronia, realizando reuniões re-
gulares nas quais executivos de TI e
de negócio sêniores ouvem dos
funcionários envolvidos relatórios
sobre o status do projeto.

Mantenha-se atualizado, aler-
ta Giese. Realize reuniões semanais
ou até mais freqüentes. "Fica mais
fácil corrigir o rumo se você estiver
defasado uma semana, e não dois
meses, em relação às expectativas.

Use programas-piloto para
checar a realidade, ensina Gilbert.
"O piloto é montado como um pro-
grama conjunto entre negócio e
TI", explica. Um comitê de gestão
conjunta define escopo, metas e
métricas do piloto, monitora-o e
verifica os resultados.

Não doure a pílula. "Uma área
em que TI não se sai tão bem co-
mo poderia é informar quanto
tempo um projeto vai demorar",
diz Giese. Se o trabalho não puder
ser feito no prazo que o cliente de-
seja, avise logo. Se as expectativas
dos clientes não forem realistas,
informe isso a eles. "As coisas não
vão melhorar, portanto, trate de
enfrentá-las o mais cedo possível."
(Alan Horowitz, traduzido do COM-
PUTERWORLD, com adaptação de
Luíza Dalmazo)
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