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Há pouco tempo, recebi um e-mail de um conhecido pedindo indicações para uma vaga de 
gerente de projetos em uma grande empresa da área Web.  
 
Ele tinha um problema no mínimo curioso. Tecnicamente, a sua equipe era bastante capacitada – 
certificações do PMI em mãos, diversos cursos, experiência em trezentas desenvolvedoras etc. 
Mas ninguém conseguia dar conta de um projeto para um cliente especialmente complicado. A 
equipe era reciclada constantemente, profissionais novos e mais preparados, pelo menos 
tecnicamente, assumiam e, mesmo assim, os resultados não melhoravam.  
 
Ao perguntar a esse conhecido um pouco sobre o projeto, ele me descreveu um escopo 
relativamente simples - com uma série de fluxos de sistemas, regras para padrões visuais e 
integrações, mas nada de outro mundo. O problema é que a própria desenvolvedora, na ânsia de 
encantar o cliente, tinha optado por produzir todo o projeto utilizando uma linguagem de 
programação específica e, teoricamente, tecnologia de ponta.  
 
Curiosamente, se eles tivessem optado por um aparato tecnológico mais simples, o projeto já 
estaria no ar – e o cliente, satisfeito. Em outras palavras, o problema não estava na capacidade 
da equipe, mas no foco dela.  
 
Este tipo de problema é comum não só em empresas, mas também no cotidiano dos próprios 
profissionais. Ás vezes, a vontade de surpreender clientes ou chefes nos faz decidir por seguir 
caminhos mais longos e complicados em busca de resultados mais promissores. No caso da 
desenvolvedora acima, o objetivo era deixar o cliente tão feliz com o alto nível do seu projeto que, 
com toda a certeza, ele passaria diversos novos projetos em um curto prazo. Mas o tiro saiu pela 
culatra.  
 
A tecnologia, tão na moda, nos oferece hoje diversos caminhos e opções para todos os gostos: 
desde a adoção de sistemas sofisticados até a criação de apresentações internas em multimídia. 
Mas somos – e sempre seremos – nós que devemos dar os passos e garantir a concretização dos 
nossos objetivos. Ou seja: uma apresentação interna repleta de animações e firulas com certeza 
impressionará mais do que um tradicional power point – mas essa aparente qualidade técnica será 
inútil se houver atrasos na produção ou se o conteúdo estiver aquém das expectativas.  
 
Não existe nada de errado em tentar impressionar, especialmente em um mercado profissional 
tão competitivo quanto o nosso. Só que não se deve perder de vista que o que todos querem, 
chefes e clientes, é resultado. E resultado: projetos no ar, táticas implementadas e frutos sendo 
colhidos, nunca foi fruto de tecnologia, mas sim do uso competente e eficaz dela.  
 
Se, em algum momento, for necessário abandonar tendências tecnológicas ou adotar modelos não 
tão sofisticados, tudo bem. O importante é não deixar que os caminhos escolhidos obscureçam os 
objetivos.  
 
A desenvolvedora acima acabou perdendo o cliente em definitivo. Pelo que fiquei sabendo, eles 
cancelaram o projeto da forma que estava e abriram uma nova concorrência. A empresa 
vencedora recebeu instruções específicas para utilizar uma tecnologia simples e prática e, em 
pouco tempo, o projeto entrou no ar.  
 
Essa nova empresa cresce até hoje dentro do cliente, que já representa boa parte de seu 
faturamento anual.  
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