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Este artigo analisa a causa de fracasso dos projetos. Começa estabelecendo uma
definição para sucesso. Apresenta a cadeia de desenvolvimento de um produto
(bem ou serviço), iniciando pelo planejamento estratégico, passando pelo ge-
renciamento do projeto e encerrando na produção. Exibe também as principais
causas de desvio da meta. Mostra a estreita relação entre maturidade e sucesso
e analisa os diversos tipos de projetos. Termina concluindo que para atacar as
causas de falhas nos projetos devemos ter um plano de avanço na maturidade.
Outras informações podem ser obtidas no site www.indg.com.br/projetos ou no
livro do autor "Gerenciamento de Programas e Projetos nas Organizações".

ocar projetos é a forma pela qual as organizações estão permanente-

mente inovando, seja pelo lançamento de um novo produto, seja pela

modernização de seu parque de máquinas, seja pela reestruturação ad-

ministrativa, etc. Certamente, o que todos desejam é que os projetos sejam bem

concebidos e executados com sucesso. Uma falha na seleção dos projetos ou na sua

concepção pode ser desastrosa para uma organização. Além disso, mesmo sendo

bem selecionados, nos deparamos, infelizmente, com um fato muito mais corriqueiro

do que desejaríamos: os projetos falham. Veja, no quadro abaixo, as dificuldades en-

frentadas por uma grande organização brasileira na execução de seus projetos:

O cenário anterior reflete bem a situação de muitas organizações brasileiras. Surge

então uma pergunta natural: por que os projetos falham? Para abordar esse aspecto é

necessário definir antes o que se entende por sucesso em gerenciamento de projetos.

Uma Definição para Sucesso de um

Diz-se que um projeto foi bem-sucedido quando:

« Atingiu a meta estabelecida. A meta representa uma obrigação com o cliente e

deve ser cumprida. Ela geralmente está relacionada com execução do escopo

proposto e obtenção da satisfação do cliente, dentro das limitações impostas

para prazos, custos e qualidade;

• Atendeu às expectativas dos

stakeholders (interessados ou en-

volvidos com o projeto).

Além dos itens anteriores, costu-

ma-se também acrescentar à definição

de sucesso [I]:

• Com o mínimo de mudanças no

escopo;

» Sem violentar a cultura ou valores

da organização;

• Sem violentar o fluxo usual da or-

ganização.

Pesquisas têm comprovado que a

ocorrência de fracassos é muito co-

mum. Em algumas áreas de negócios os

números chegam a assustar. Por exem-

plo, na indústria de desenvolvimento de

software, pesquisas do Gartner Group

apontam que apenas 20% dos projetos

são bem-sucedidos.

Fracasso ou Desvio da Meta?

Finalmente, um aspecto bastante

importante: o termo fracasso raramen-
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te é empregado no ambiente das organizações. Outros termos são empregados,

tais como "não atingimento da meta" ou "desvio da meta". Esse hábito é bastante

salutar, pois o termo fracasso pode gerar reflexos negativos em diversas instâncias

da empresa e também pode afetar a confiança e auto-estima do gerente do pro-

jeto em questão. Certamente, essa não é a missão da ciência gerenciamento de

projetos. Pelo contrário: espera-se uma evolução dos principais envolvidos na arte

e ciência de gerenciar projetos.

Assim, a partir deste momento empregaremos,

preferencialmente, o termo

Desvio da Meta. Somente empregaremos o termo

fracasso quando este for o mais adequado para a

compreensão de um determinado contexto.

Muitos estudos têm se dedicado a efetuar pesquisas para descobrir as prin-

cipais causas de desvios da meta. Algumas vezes elas são externas à organização.

Alguns exemplos:

* Um concorrente pode lançar antecipadamente um produto similar e com me-

lhor competitividade;

* Uma modificação na legislação pode tornar o produto obsoleto.

Figura l. Falhas na Cadeia de Eventos.

Quando internas, as causas podem ser encontradas em algum ponto na cadeia

de eventos que impossibilitaram que o produto (bem ou serviço) fosse concluído

com sucesso. Na figura l mostramos esta cadeia para projetos que alteram a

produção da empresa (novo produto, alteração na linha de produção, etc.). Neste

cenário, a cadeia começa no Planejamento Estratégico, passa pela implementação e

se encerra na produção diária.

Observe que a figura l mostra o resumo de um fluxo. Em situações reais, ele

deve ser produzido em detalhe para conhecermos todos os pontos que impactam

a criação do produto (bem ou serviço) para, então, fazermos uma análise de loca-

lização de falhas.

Figura 2. Aspectos do Gerenciamento.

Vamos, agora, nos concentrar nos

aspectos do gerenciamento do projeto

e, inicialmente, é bom lembrar que o

gerenciamento de um projeto se de-

compõe em dois aspectos [2], confor-

me mostramos na figura 2:

* Gerenciamento do Projeto pro-

priamente dito (ou Gerenciamen-

to do Trabalho), conforme padro-

nizado por algumas instituições, tal

como o PMBoK do PMI;

* Gerenciamento Técnico.

Do ponto de vista do gerencia-

mento do projeto (ou do trabalho) as

causas mais comuns de desvio da meta,

conforme nossa experiência no acom-

panhamento de centenas de projetos,

são mostradas na tabela l:
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Sabemos que existe uma estreita relação entre o nível de sucesso dos projetos

de uma empresa e sua maturidade de tocar projetos.Todas as empresas desejam

atingir um bom nível de maturidade em gerenciamento de projetos, mas a prática

tem revelado que nenhuma empresa se torna madura nesta ciência da noite para

o dia: um longo caminho deve ser percorrido. A avaliação da maturidade de uma

organização pode ser feita por ela mesma ou com ajuda de consultores especia-

lizados. Existem, atualmente, diversos modelos de maturidade [3] e a maioria se

inspira no modelo de maturidade em desenvolvimento de software (SW-CMM),

preparado pela Universidade Carnegie-Mellon em parceria com o Software Engi-

neering Institute.Todos esses modelos possuem características que os diferenciam

na forma como avaliam a maturidade e em comum têm os cinco graus a serem

conferidos (de um a cinco).

O Modelo

1. Inicial ou Embrionário: a empresa está no estágio inicial de gerenciamento de projetos,

que são executados na base da "boa vontade" ou do "melhor esforço" individual.

Nem sempre há planejamento. O controle é fraco. Não existem procedimentos

padronizados ou são mal definidos. A experiência histórica das "melhores práticas"

não é arquivada e não se faz avaliação de riscos. As possibilidades de atraso, estouro

de orçamento e não-atendimento às especificações técnicas são grandes.

2. Conhecido: a organização fez investimentos

amplos em treinamento e adquiriu softwares

de gerenciamento de projetos. Pode ocorrer a

existência de iniciativas isoladas de padroniza-

ção de procedimentos, mas seu uso é restrito.

Alguma melhoria é percebida, mas os fracassos

"teimam" em continuar ocorrendo.

3. Definido ou padronizado: foi feita uma pa-

dronização de procedimentos, difundida e

utilizada em todos os projetos. Uma me-

todologia está disponível e é praticada por

todos e parte dela está informatizada. Foi

implementada uma estrutura organizacional

voltada para o gerenciamento de projetos

e existe comprometimento dos principais

envolvidos. Os processos de planejamento e

controle são executados de manei-

ra confiável e os resultados "estão

aparecendo".

4. Gerenciado: a empresa está conso-

lidando o modelo através da coleta

de dados de execução de projetos

em um banco de dados. E feita uma

avaliação da causa de atraso dos

projetos. Existe um alinhamento dos

projetos com os negócios da orga-

nização. Os gerentes estão se aper-

feiçoando ainda mais em aspectos

críticos do gerenciamento, tais como

relacionamentos humanos. O nível

de sucesso é muito bom.

5. Otimizado: existe uma otimização

na execução de projetos com base

na disciplina, liderança, experiência e

banco de dados. Existe a escolha das

"melhores práticas". O nível de suces-

so é próximo de 100%. A organização

tem alta confiança em seus profissio-

nais e aceita desafios de alto risco.

e

Dependendo do nível de maturida-

de de uma organização, temos incidên-

cia maior de diferentes fatores de desvio

da meta. Para projetos que envolvem

diversos setores de uma organização, a

tabela 2 mostra a relação entre maturi-

dade e causas de desvio da meta.

Tabela 2
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Observe que o nível de maturidade 3 é um verdadeiro "divisor de águas" na

eliminação do fracasso. Após este nível, a principal causa de desvio da meta é com-

prometimento das partes envolvidas, que é anulado no nível 4. Finalmente, com

relação a riscos, temos a comentar:

* Empresas pouco competentes em tocar projetos (níveis l e 2) muitas vezes

não sabem detectar a existência de riscos e, quando detectam, não possuem

procedimentos disciplinados para eliminá-los. Por outro lado, elas evitam proje-

tos que são claramente de alto risco.

• Empresas de alta competência em executar projetos assumem maiores riscos.

Eventualmente, a aceitação do desafio pode levar ao fracasso. No entanto, por

aceitarem o envolvimento com projetos que outras empresas normalmente

não ousariam, quando elas conseguem sucesso, conseguem também um fantás-

tico fator competitivo: saem na frente de todas as outras.

Assim, é natural que todas as empresas desejem melhorar o nível de maturidade

em gerenciamento de projetos o mais rapidamente possível. A maioria delas acredita

que apenas treinando seu pessoal o amadurecimento acontecerá naturalmente. Após

algum tempo se frustram porque as melhorias não são tão significativas como espe-

ravam. Começam a suspeitar que o assunto é "muito mais amplo do que imaginado"

ou que "apenas a ponta do iceberg foi abordada". A questão então é: onde estamos

e como continuar evoluindo? Visto que "todo mundo acha que entende de gerencia-

mento de projetos", o que temos então é um ambiente de opiniões desencontradas.

Poucas empresas percebem que, para evoluir em gerenciamento de projetos, é neces-

sário estabelecer um planejamento que deve ser implementado e controlado, pois o

tema não é nem tão fácil nem tão ime-

diato como se gostaria. A não-existência

de um processo estruturado pode levar

a iniciativa a um patamar de estagnação

que pode, até mesmo, conter procedi-

mentos incompletos e erros que passam

a ser repetidos. Para os defensores da

niciativa, houve um avanço se compara-

do com o ponto de partida. Este avan-

ço seria maravilhoso se todas as outras

empresas concorrentes não estivessem

fazendo nada. Acontece que não é bem

assim: observamos o surgimento de uma

nova tendência: a de se efetuar um plane-

jamento estratégico para se implementar

gerenciamento de projetos [ l ].

o da
por de

Projetos

Certamente o avanço na maturi-

dade é mais fácil para alguns tipos de

empresas, tais como as de construção

para as quais a aplicação de modelos

de gerenciamento de projetos é bas-

tante natural. A mesma observação é

valida quando observamos os projetos

agrupados por categorias. Archibald [5]

apresenta um quadro (tabela 3) no qual

temos o nível médio de maturidade das

diferentes categorias de projetos. Ob-

serve que nos referimos a "nível médio

da Indústria": podem existir variações

quando observarmos casos isolados.

Text Box
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