
GESTÃO DE PROJETOS: OS
DESAFIOS E SUAS SOLUÇÕES
O gerenciamento de projetos é o principal desafio para as áreas de TI, que estão cada vez
mais dispersas pelo mundo e cujos recursos vêm sendo direcionados a projetos de risco

os profissionais que com-
1 põem a equipe e onde eles

ficam instalados até as ta-
refas que lhes são atribuídas, tudo
mudou na gestão de projetos. As
equipes de projeto estão cada vez
mais dispersas, distribuídas por
grandes áreas, algumas vezes, ao
redor do mundo. Também vemos
os profissionais de TI fazendo par-
cerias com fornecedores de servi-
ços gerenciados e de terceirização
com mais freqüência. Até os pró-
prios projetos, por assim dizer, pas-
sam por uma fase de mutação - a
maior parte dos recursos está sen-
do direcionada para projetos de
negócios mais urgentes e, portan-
to, mais arriscados.

"Esse tipo de mudança acres-
centa camadas extras de complexi-
dade que, se não forem gerencia-
das adequadamente, podem levar
ao caos", diz Gopal Kapur, funda-
dor e presidente do Center for Pro-
ject Management (Centro de Ges-
tão de Projetos). Uma recente pes-
quisa conduzida pelo COMPU-
TERWORLD-EUAindica que 33%
dos 338 entrevistados identifica-
ram a gestão de projetos como o
principal desafio de gerenciamen-
to em 2006, superando aqueles li-
gados a restrições orçamentárias e
adequações regulatórias.

Gordon Gregory, vice-presi-

dente de TI da Mazuma Credit
Union, não se admira com o resul-
tado do levantamento. Mesmo
que sua equipe conclua os cinco
projetos-chaves planejados para
este ano, há uma lista de pelo me-
nos outros 60 à espera, garante o
executivo. Ele conta que alguns
desses projetos nunca alcançam a
lista dos top 10 prioritários.

Ciente do desafio que a prática
representa, COMPUTERWORLD
identificou os cinco principais
obstáculos da gestão de projetos
que as áreas de TI enfrentarão
neste ano. E, claro, buscou as di-
cas para sobreviver a eles.

|| EQUIPES GLOBALMENTE

PULVERIZADAS

Ter equipes de projeto distribuídas
mundialmente, seja devido a con-
tratos offshore ou por conta da ex-
pansão das empresas, virou lugar
comum. Kapur, do Centro de Ges-
tão de Projetos, nos EUA, afirma
que as corporações atualmente so-
frem por conta da escassez desse
preparo organizacional. O especia-
lista chama atenção para algo sim-
ples, como sincronizar os calendá-
rios das diferentes localidades.

Alguns países europeus têm o
dobro ou o triplo dos feriados na-
cionais norte-americanos e não é
raro ver equipes de projeto intei-
ras de férias em uma determinada
época. Em Israel, por exemplo, o
fim de semana começa na sexta-
feira, quando nos EUA ainda é
quinta-feira. "As pessoas gostam
de dizer que podemos seguir um
cronograma de trabalho 24 por 7.
Mas se isso não for muito bem
planejado, os funcionários estarão
dormindo justamente quando vo-
cê mais precisar conversar com
eles", alerta Kapur.

Diferenças idiomáticas tam-
bém causam atrasos em projetos,
mesmo entre os profissionais de

língua inglesa."Um mal-entendi-
do pode causar um atraso de
dias."Kapur diz ainda que"traba-
Ihar com programadores offshore
também tem seus problemas de
gerenciamento, como altas taxas
de rotatividade, que podem atin-
gir de 25 % a 30 % entre técnicos de
primeiro nível na índia". Segundo
ele, empresas atentas já pedem
que os fornecedores de offshore
detalhem seus planos para admi-
nistrar a rotatividade dos profis-
sionais. Elas também estão pa-
gando para ter um gerente expe-
riente no exterior, capaz de extrair
conhecimento e passá-lo adiante

aos recém-contratados.
Para Bill Hagerup, instrutor sê-

nior da Ouellette & Associates,
poderia ser catastrófico apoiar-se
apenas em ferramentas de cola-
boração, como sistemas de com-
partilhamento de documentos,
conferência online e videoconfe-
rência. No entanto, os orçamentos
estão apertados e as viagens, limi-
tadas. Como resultado, Hagerup
acha que veremos alguns grandes
projetos globais fracassarem por
conta da dificuldade encontrada
pelos profissionais para trabalhar
como uma equipe.

Uma boa solução: é preciso



promover encontros freqüentes
entre os profissionais distribuídos
geograficamente, mesmo que isso
signifique aumentar o orçamento
de uma iniciativa. Hagerup acon-
selha que os gerentes de projeto
negociem as mais altas verbas pa-
ra viagem possíveis. As reuniões
pessoais em pontos-chave tor-
nam o projeto mais caro. Em con-
trapartida, reduzem drasticamen-
te o seu tempo de conclusão.

|| DESENVOLVIMENTO

Projetos mais arriscados também
exigirão abordagens mais criati-
vas. Para um dos clientes de
Rothman, o pensamento "out-
of-the-box"levouTI a convidar a
equipe de segurança física para
reunir requisitos para um proje-
to de segurança de dados no qual
está trabalhando. No começo, a
frustração foi grande, já que os
dois grupos lutavam para tradu-
zir idéias de segurança física em
algo que pudesse ser realizado
com tecnologia. No fim das con-
tas, TI usou uma abordagem de
desenvolvimento mais repetiti-
va, com menos ênfase em pré-
design e mais em codificação, co-
municando-se freqüentemente
com a equipe de segurança para
obter seu feedback.

"A técnica de desenvolvimen-
to ágil está possibilitando que as
pessoas iniciem projetos arrisca-
dos porque sabem que podem
desistir antes de gastar muito di-
nheiro", diz Rothman."Você pode
fazer aos poucos. Se for o que os

usuários querem, você vai em
frente; se não, você pára."

Uma boa solução: Rothman
defende o desenvolvimento repe-
titivo nestas circunstâncias por-
que"tentar planejar a coisa inteira
nunca deu muito certo e agora não
dá certo de jeito nenhum". Mas
outros, como Kapur, apontam as
desvantagens desta abordagem,
particularmente para equipes glo-
bais. "Se os programadores estão
na índia, na Croácia e nos EUA, fi-
ca muito mais difícil, ou mesmo
impossível, obter um feedback na
hora oportuna", rebate.

|| FORNECEDORES

QUE VIRAM PARCEIROS

É tão grande a demanda por pro-
jetos que, cada vez mais, TI vai re-
correr a fornecedores, equipes de
terceirização e provedores de ser-
viços gerenciados para se livrar de
parte de sua carga e, assim, me-
lhor utilizar competências-chave.
"É uma questão de recursos", ar-
gumenta Gregory, da Mazuma
Credit Union. "Com a demanda
para fazer muita coisa em um
tempo relativamente curto, vere-
mos a tendência a encarar os for-
necedores como parceiros em
projetos de implementação."

O aspecto negativo, de acordo
com o executivo, é a perda de co-
nhecimento institucional. "Para
modificações futuras, você pode
ser pego na armadilha de ter de
retornar ao fornecedor por causa
do grau de conhecimento envolvi-
do", reconhece Gregory.

Uma boa solução: Quando se
recorre à terceirização, é impor-
tante estabelecer um ponto único
de responsabilidade dentro da or-
ganização para patrocinar e ge-
renciar o projeto, bem como con-
trolar seus recursos. "A responsa-
bilidade não pode ser terceiriza-
da", enfatiza Kapur."O indivíduo
que desempenha esta função pre-
cisa ter muita influência junto a
todos os departamentos envolvi-
dos no projeto", acrescenta."E es-
te indivíduo provavelmente não é
alguém de TI. Você precisa de al-
guém capaz de dizer não às uni-
dades de negócio e sobreviver pa-
ra contar a experiência."

II PORTFÓLIOS DE PROJETOS

Longas listas de projetos também
levarão mais empresas a usarem
técnicas de gestão de projeto. A
teoria por trás do gerenciamento
de portfólio é coletar dados sobre
todos os pedidos relacionados a

um projeto - incluindo objetivos,
custos, prazos, expectativas, recur-
sos e riscos - que um gerente pos-
sa analisar regularmente para alo-
car recursos e acomodar priorida-
des de forma a maximizar retornos.
"Não dá para fazer tudo ao mesmo
tempo. E preciso priorizar e estabe-
lecer expectativas para que as pes-
soas entendam o que você fará e o
que não será possível concretizar",
recomenda Gregory.

"Como indústria, não conse-
guimos dizer 'não podemos fazer
isso'ou'é isso'que podemos fazer,
se você quiser que façamos mais,
teremos de largar alguma outra
coisa", admite Rothman, da XYZ.
E, por isso, a gestão de portfólio
será mais universal."TI sofre mui-
ta pressão para fazer mais."

Uma boa solução: Para dar par-
tida na gestão de portfólio, ensina
Rothman, o mais importante é pa-
trocinar apenas os projetos real-
mente necessários. Em segundo
lugar, é preciso lembrar de per-
guntar como o projeto se integra a
todos os outros já em curso - ele
tem um objetivo tático ou estraté-
gico? E, terceiro, é fundamental
analisar se a empresa está prepa-
rada para enfrentar o que for ne-
cessário para que o projeto tenha
êxito, incluindo conseguir recur-
sos humanos adequados. "A ges-
tão de portfólio de projetos não
tem de ser impossível, contanto
que reconheçamos que não preci-
samos executar cada projeto cogi-
tado", conclui. (Com tradução do
COMPUTERWORLD-EUM sm
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