
A BRASKEM RECEBEU NA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO o

relatório conclusivo elaborado pela IPA - Independem

Project Analysis, Inc., organização internacional que

analisa a efetividade na gestão de projetos de capital em

indústrias de processo, como petroquímicas, petrolífe-
ras, mineradoras e farmacêuticas. O relatório garantiu

à Braskem a classificação "bom" (good) na avaliação de
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projetos desenvolvidos em 2007. A análise da IPA é
feita com base na comparação de quatro itens de um
projeto - custos, cronograma, segurança e operabíli-
dade - em relação a um banco de dados com cerca de
10 mil projetos de mais de uma centena das maiores
empresas do mundo, líderes em suas respectivas
áreas. Os resultados são apresentados em faixas de
classificação: "pobre" (poor), "regular" (fã i r), "bom"
(good) e "melhor" (best).

Um sistema de projeto que funcione a conten-
to dá à empresa uma vantagem competitiva em ter-
mos de capital e de custos unitários de produto e
melhor resposta às necessidades empresariais.
Além disso, o fato de a avaliação identificar fatores
críticos nos propicia a possibilidade de eliminá-los
ou minimizá-los em projetos futuros. As lições que
daí se tiram podem ser aplicadas também ao traba-
lho das empresas subcontratadas. E, por último,
mas não menos importante, há ganhos em termos
da qualidade da imagem projetada ante os demais
players do mercado.

Essa foi a terceira vez que a Braskem teve seu
sistema de projeto avaliado pela IPA. A primeira foi
em 2004, por iniciativa do então Vice-Presidente de
Competitividade Empresarial, Roberto Ramos. Na
oportunidade, a empresa obteve a classificação
"regular" (fair).

Carlos Adolpho Friedheim, Diretor de
Engenharia e Automação da BrasKem desde 2004 e
responsável pelo acompanhamento das avaliações,
explica que o efeito da qualidade de um sistema de
projeto é significativo. "Um sistema de gestão ruim
pode representar um aumento de até 20% no custo
total instalado, enquanto um sistema de gestão exce-
lente pode trazer uma redução de até 20% no mesmo
custo, ou seja, um gap de até 40%", diz. Ele informa
ainda que, seguindo as recomendações da IPA, foram
adotadas ferramentas para melhorar a qualidade da
informação, entre as quais o software Clarity®, especí-
fico para a gestão de portfólio de projetos. "Assim,
começamos a criar normas e padrões para gerencia-
mento dos projetos. Também fizemos treinamentos
com empresas parceiras, no sentido da uniformiza-

ção das ferramentas utilizadas. A
partir daí, passou a haver mais dis-
cipl ina e maior comunicação,
assim como maior comprometi-
mento das equipes, o que tem sido
fundamental", assinala Carlos
Adolpho. Ele cita como comprova-
ção do sucesso alcançado a partir
de então a troca dos reatores da
unidade de PVC, realizada corn a
planta em plena operação. Segundo
Carlos Adolpho, a meta da empresa
é se posicionar como best em gestão
de projetos de capital em 2009.

Com sede em Ashburn, no
Estado da Virgínia, nos Estados
Unidos, a IPA - Independent Project
Analysis, inc. é uma das mais desta-
cadas consultorias internacionais
na avaliação de projetos e no bench-
marking (melhores práticas) de siste-
mas de projeto. É líder mundial no
mercado de análise quantitativa de sistemas de ges-
tão de projetos. Com uma equipe de cerca de 100 pro-
fissionais, em sete escritórios localizados em quatro
continentes (Estados Unidos, Holanda, Reino Unido,
Austrália, China, Cingapura e Brasil), atende mais de
uma centena de clientes.

Segundo Carlos Tapia, Diretor Regional da
IPA no Brasil, existem no país 15 indústrias de
grande porte - nacionais ou subsidiár ias de multi-
nacionais -, todas com atuação em mercados glo-
bais, que melhoram a produtividade do seu capital
usando as análises de avaliação de projetos e servi-
ços de benchmarking de sistemas da IPA.
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Letícia Suguimati e Alex da Silva Alves,
anal is tas que acompanharam o processo de ava-
l iação da Braskem, revelam que, além de com-
paração dos custos, c ronograma de implanta-
ção do projeto, segurança e operabi l idade, é
rea l izada também uma medição do esforço de
p lane jamento . Os índices são apurados conside-
rando-se três ca tegor ias : Def in ição de
E n g e n h a r i a , Fatores do Local e Plano de
Execução do Projeto. A pontuação em cada uma
dessas categorias vai de l a 4 (sendo l a melhor
pontuação e 4, a p ior ] . O índice total é obtido
pela soma das três categorias e resul ta em uma
pontuação de 3 a 12, igualmente com valores

inversos - 3 garante a c lass i f icação "melhor"
(best) e 12, "fraco" (poor).

De acordo com os analistas, o objetivo de um
trabalho de identificação de melhores práticas da
IPA é a compreensão da eficácia dessas práticas e
dos procedimentos usados por uma empresa no pla-
nejamento, definição, engenharia, construção e iní-
cio dos projetos de capital. "Essas práticas e proce-
dimentos são o que chamamos de Sistema de
Projeto", explica Letícia. Alex acrescenta: "Definir e
comparar as práticas de uma organização com o
ramo de negócios permite à IPA avaliar em que grau
as práticas correntes colocam a companhia em uma
posição de vantagem ou desvantagem".
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Text Box
Fonte: Odebrecht Informa, a. 36, n. 135, p. 41-43, mar/abr. 2008.




