
as áreas de negócio. "A TI sempre foi dinâmica e or-
ganizada, mas a falta de padrões e regras claras dava
margem a retrabalho e conseqüentes atrasos. Cerca
de 80% dos projetos de TI ficavam fora do prazo ini-
cialmente estabelecido", diz Teresa Sacchetta, dire-
tora de tecnologia do Fleury. Segundo Teresa, um
dos principais motivos para o alto índice de atrasos
registrado dois anos atrás era que as áreas usuárias
faziam redefinições no projeto durante o processo
de desenvolvimento e não antes. Com a criação e a
prática de uma metodologia de gestão de projetos, a
entrega de sistemas que ultrapassava as datas pre-
vistas foi reduzida a 10%. "Hoje, no momento ern
que o usuário pede uma mudança no projeto em an-
damento, conseguimos informar quanto isso vai
afetar o prazo final. Dessa forma, os casos de atraso

tem como base as melhores práticas
do PMI (Project Management Institute), além das
recomendações de Itil (Information Technology In-
frastructure Library), para o gerenciamento de servi-
ços de TI, e do CMMI (Capability Maturity Model
Integration), para qualidade em desenvolvimento de
software. Cinco profissionais de TI da empresa e
mais cinco da consultoria Everis desenvolveram em
conjunto a metodologia, que começou pelo levanta-
mento das necessidades dos usuários e da equipe de
TI, em março de 2005. Em seguida, deu-se início à
construção de um processo de documentação das
várias fases do ciclo de vida de um projeto. "Agora
conseguimos enxergar todo o caminho percorrido
em um projeto, e assim é possível saber o porquê de
uma determinada decisão ter sido tomada durante
sua realização", afirma Teresa.



Gestão de mudanças > Em paralelo à
implantação da metodologia de projetos, a TI do
Fleury colocou em curso um programa de gestão
de mudanças para a iniciativa não soar antipática
do ponto de vista do usuário, que teria de obede-
cer a novas regras e processos. "Era preciso evitar
que a equipe tivesse a impressão de se tratar de
burocracia, o que colocaria em risco o sucesso da
implantação" diz Teresa. A consultora da Everis
para gestão de mudanças, Ana Carolina Ranzani,
passou quatro meses dentro do Fleury treinando
110 pessoas, de TI e das áreas de negócio. Cada
qual recebeu 100 horas de treinamento. Para des-
contrair e integrar o grupo, foram propostas ações
multidisciplinares, como peças de teatro, com a
participação de Teresa. A idéia era mostrar como a
equipe de TI se comportaria em momentos de
pressão. Em uma das cenas, por exemplo, um pro-
fissional tinha de responder a um usuário que
queria pular uma etapa da metodologia para tentar
agilizar o processo. Também foi utilizada como
atividade lúdica uma versão adaptada do Jogo do
Milhão, concurso de conhecimentos gerais do ca-
nal de televisão SBT. Além disso, uma eleição in-
terna foi criada para batizar o programa de gestão
de projetos. "O nome 'Mel' foi escolhido pelos pró-
prios participantes, que assimilaram tanto a im-
portância da iniciativa quanto a do trabalho em
equipe", diz Ana Carolina.

A experiência adquirida com o treinamento de
dois anos atrás será novamente colocada em prá-
tica no Fleury, ao longo deste ano. É que a subsi-
diária NKB, que engloba 16 marcas e 140 unidades
de atendimento em todo o país, terá sua TI unifi-
cada, sob o comando de Teresa Sacchetta. Serão
mais 45 profissionais que aprenderão a gerenciar
projetos dentro do prazo e do orçamento.
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