






"Se aparecer uma luz amarela piscando, é hora de
convocar uma reunião para apurar o que está ha-
vendo e começar a trabalhar em regime de emer-
gência", afirma Regina Pistelli, da Medial Saúde.

Basicamente, há três grandes sinais vitais a serem
monitorados: orçamento, prazo e escopo. "Se um
desses três itens apresenta problemas, o projeto
corre o risco de dar errado", afirma Sakai. Geren-
ciar o desenvolvimento significa medir esses fato-
res e identificar problemas e riscos que possam
comprometer um deles. O CIO precisa estar aten-
to também às mudanças de estratégia da empresa e
avaliar se elas podem causar algum impacto nas
iniciativas ainda em gestação. Enquanto uni proje-
to de TI é desenvolvido, uma companhia pode
adquirir concorrentes, lançar novos produtos, abrir
filiais ou promover reestruturações. "Todos esses
fatores tendem a impactar os objetivos de um pro-
jeto de TI" diz lone Coco, do Gartner.

Quando um desses problemas ocorre, a saída
costumeira é mexer em uma das variáveis, esten-
dendo os prazos de entrega ou pedindo mais di-
nheiro para concluir o projeto. Normalmente, o que
sufoca os projetos de TI são os prazos curtos e, em
segundo lugar, o orçamento apertado. "Por isso, a
solução mais usual é reduzir o escopo do projeto e
tentar seguir em frente", afirma João Gama Neto,
vice-presidente da unidade de São Paulo do PMI
(Project Management Institute), organização inter-
nacional que reúne as melhores práticas de gestão
de projetos. A tática da redução do escopo baseia-
se numa ideia de que só uma minoria das funcio-
nalidades é realmente importante. É comum que só
20% do projeto atenda a 80% das demandas, por
exemplo. Mas há quem considere esse tipo de in-
tervenção pesada demais, preferindo um equilíbrio
entre redução do escopo com alongamento do pra-
zo e novos aportes de recursos.

Uma parte importante da tarefa de identificar
problemas não está escrita nas metodologias ou
nos relatórios dos gerentes. Há uma série de sinais,
menos objetivos e mais intuitivos, que podem re-
velar problemas no projeto. Nessa seara, o que vale
são a experiência e a sensibilidade do CIO. "Se o
PMO faltou a uma reunião porque está apagando
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um incêndio, é indicativo de que algo de errado es-
tá acontecendo" afirma Regina Pistelli. "Quando
alguém da equipe entra na sala para relatar atritos
com colegas ou com fornecedores, algum problema
ocorreu e está emperrando o bom andamento dos
trabalhos", diz Flávio Reis, gerente de TI da Cater-
pillar para a América Latina. Existe até a chamada
"regra do restaurante": se na hora do almoço a
equipe demonstrar empolgação, é sinal de que as
coisas vão bem. Se o tom das conversas for sempre
desanimado, a razão pode ser o projeto enviesado.

O problema é que, para aprender a identificar es-
se tipo de sinal, não existe uma receita pronta.
A cada projeto mudam os pontos de atrito, os limi-
tes pessoais e as falhas técnicas. "Ê no dia-a-dia, no
bate-papo com a equipe, que esses sinais de pro-
blema aparecem", diz Reis. "A execução e o conser-
to dependem totalmente das pessoas".

Essa habilidade em reconhecer obstáculos não
deve estar restrita apenas ao CIO. Para Keiji Sakai,
o gerente de projetos também precisa deter esse
conhecimento. "Não basta o profissional ser gaba-
ritado tecnicamente, com todas as certificações. Ele
precisar ter jogo de cintura para negociar com os
diversos envolvidos em um projeto", afirma Sakai.

Durante um desenvolvimento, cada decisão gera
reações distintas nos diversos envolvidos. Um bom
gerente de projeto é aquele que sabe lidar igual-
mente com fornecedores, patrocinadores e funcio-
nários, controlando ansiedades, mantendo a moti-
vação e garantindo a transparência.
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líderes de TI, participam executivos de outros depar-
tamentos. Tem assento também um representante de
uma área chamada Tecnologia de Negócios, que tem a
atribuição exclusiva para fazer o intercâmbio entre a
TI e os usuários. "Essa área dá apoio às decisões do
comité" afirma Laércio Cezar.

O alinhamento com as metas da empresa deve
começar bem antes, no planejamento do projeto. É
nesse ponto que a TI deve se reunir com as áreas
usuárias para afinar expectativas, estabelecer regras e
gerar os documentos que conduzirão o desenvolvi-
mento. "Ê fácil falar que a TI deve ser rápida e
eficiente no término do projeto, mas, se a TI recebe
uma informação com problema no início, no final ela
só poderá entregar um sistema com problemas", diz
Luiz Agnelo Franciosi, gerente geral de TI da Lojas
Renner. Uma falha típica dos projetos é subestimar o
tempo que as áreas de negócios necessitam para ho-
mologar as soluções. Segundo Miranda, da Everis, a
fase de provas e homologação responde por 30% da
duração de um projeto. "Como esse tempo quase

sempre deixa de ser considerado no planejamento, ele
é um dos principais fatores de comprometimento dos
prazos", diz Miranda. Em megaprojetos, a Lojas Ren-
ner documenta todos os requisitos com os clientes
internos. Depois faz conferências com as áreas en-
volvidas para discutir o projeto. "Essas revisões
garantem a detecção de falhas de sistemas ou de
processos antes do desenvolvimento", diz Franciosi.
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Dá para salvar?
Se tudo estiver dando errado, a hora é de deci-

dir por matar ou não o projeto. Se a intenção é
salvá-lo, é preciso colocar em prática um plano de
recuperação. Nessa hora, a revisão de prazos, or-
çamentos, escopo e riscos deve ser completa. O
custo de recuperação deve ser calculado. "O ge-
rente de projeto precisa apresentar uma previsão
atualizada com esses dados para informar quanto
custará ir adiante", afirma Keiji Sakai, lembrando
que na fase de planejamento devem-se definir as
normas de como serão os procedimentos de sal-
vação ou cancelamento do projeto.

A melhor decisão nessa hora é interromper o
projeto momentaneamente e voltar à origem do
problema, para tentar resolvê-lo. Mas o CIO não
precisa tentar consertar o avião em pleno voo. "Se
algo deu errado, não siga em frente. Pare, volte,
encontre o problema, corrija-o e então avalie se é
necessário começar do zero ou partir do ponto em
que estava", afirma Franciosi, da Lojas Renner.
Salvar um projeto não significa apenas eliminar
os problemas, mas também rever seus objetivos.
"Por isso, uma vez consertados os problemas, é
preciso renegociar os acordos com os patrocina-
dores do projeto", afirma Franciosi.

Quando o empreendimento já está bastante
comprometido, mas a companhia quer salvá-lo a
qualquer custo, uma sugestão é criar uma equipe
de resgate, que vai entrar para promover a rees-
truturação do projeto. Nesses casos, contratar
uma consultoria externa pode ser uma alternati-
va. "Mas o CIO precisa dar carta branca para que
esse consultor faça as mudanças necessárias, in-
clusive trocando pessoas", afirma Luís Augusto
dos Santos, presidente do PMI de São Paulo.
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Text Box
Fonte: Info Corporate, n. 46, p. 32-41, jul. 2007.




