


Como anda o
meu projeto?

Estamos habituados a gerenciar
projetos por "status". De forma sim-
plificada, olhamos alguns indicadores
para saber se está tudo bom, ou tudo
ruim. Esses indicadores podem ser
um índice de valor agregado, um
percentual de avanço no projeto, um
ponto em nossa evolução física ou
financeira na curva S.

Mas o que é tendência? Segundo
o dicionário Aurélio, "tendência"
é um substantivo feminino que
significa: inclinação, propensão,
vocação, pendor, força que determina
o movimento de um corpo, intenção,
disposição...

Começamos então com uma per-
gunta feita pelo Dr Vladimir Liber-
zon, em sua visita ao Brasil, quando
apresentou SDPM para cerca de 1200
pessoas:

"Se o seu gerente de projeto lhe
disser que, baseado no volume de
trabalho já realizado, o seu projeto
está adiantado 10 dias, isso é bom ou
ruim?"

A resposta quase sempre é unânime
- "Claro que é bom!".

Cuidado! Você poderá estar cain-
do em uma armadilha fatal...

E então ele continua:
"E se eu lhe disser que há duas se-

manas o seu projeto estava vinte dias
adiantados, e que há 30 dias ele es-

tava cinqüenta dias adiantados. Você
ainda acha que está tudo bem no seu
projeto? Ou você começa a perceber
que podemos ter um problema?"

Nosso desafio agora é entender
que nem tudo está ótimo quando os
indicadores de projeto estão piscando
em luzes verdes, e que nem tudo
está péssimo quando estes mesmos
indicadores estão piscando luzes
amarelas ou até mesmo vermelhas.
Para isso, vamos observar um mesmo
projeto sobre óticas diferentes.

A visão tradicional -
O status do projeto

Tomando o projeto cuja Curva S1

está representada na Figura 1, pode-
mos identificar que desde sua primei-
ra semana, ele vem surpreendendo
por manter a produção acumulada
real muito acima da produção plane-
jada.

Nosso indicador de SPI (Schedule
Performance Index) está sempre
maior que 1 e, se a variação também
estiver maior do que 1 para o CPI
(Cost Performance Index), até mesmo
o Diretor Financeiro estará feliz com
o projeto.

No entanto, esta Curva S está
mascarando informações críticas,
nos induzindo a olhar apenas para o
momento, ou pior, para o passado, e
seguir em frente. O que deveríamos

nos perguntar não é onde estamos,
mas aonde e como vamos!

Ampliando nossa
visão - Tendências

Agora vamos analisar exatamente
o mesmo projeto, com as mesmas
informações de campo (Figura 2),
sob a ótica da tendência da produtivi-
dade diária.

Os dados da tabela foram utiliza-
dos para criar nossa Curva S (Figura 1)
e também o gráfico da Figura 3.

Veremos que a tendência nos
mostra o que de fato nos interessa - a
capacidade de produzir no mundo
real, em relação ao mundo planejado.

Olhando para o gráfico da Figura 3,
vemos que a partir da 12a semana a
produtividade real passa a ser menor
que a planejada. Portanto, enquanto
todos os envolvidos comemoram
o sucesso do projeto com base ao
primeiro gráfico, podemos perceber
uma tendência de elevada de queda
de produtividade a partir da terceira
semana do projeto.

Gerenciamento
por tendências

Será que precisamos começar
a enxergar resultados acumulados
ruins em nosso projeto para então
tornarmos decisões gerenciais?



Se expandirmos as medições desse mesmo projeto
para um período de 31 semanas, teremos os gráficos das
Figuras 4 e 5.

A leitura e análise dos gráficos nos mostram que a
redução acentuada de produtividade que enxergamos a
partir da 5a semana (Figura 5) só se reflete em prejuízos
para o projeto na 27a semana (Figura 4)! E, sob a ótica de
análise de tendência, percebemos uma produtividade rela-
tivamente estável (embora abaixo da planejada) já a partir
da 17" semana.

Gerenciamento: antecipar-se
aos problemas

Devemos agir, mas quando? Ao "ver a boca do jacaré"
(aberta e comendo nosso sucesso)? Vivenciando com
maestria o papel passivo de vítima do destino cruel que
nos pegou de surpresa, ou o nosso dever é agir ao nos
defrontarmos com uma situação de eminente redução da
nossa capacidade produtiva (quando avistamos os olhos
brilhantes do jacaré)? Ativamente devemos procurar a
causa da ameaça, determinando respostas e ações, para: o
que é que nos levou a perder tanto em produtividade? O
que poderíamos ter feito ainda na época para estabilizar a
produtividade em algum patamar, ao invés de ter seguido
perdendo produtividade? O problema era um equipa-
mento quebrado? Uma mudança na forma de trabalhar?
O impacto de chuvas e suas conseqüências? A forma de
medição? Mudança no quadro de pessoal?

Nosso papel, então, não é agir quando o projeto está
ruim, mas sim no instante em que identificamos nossa
trajetória para uma situação de redução de nossa capacida-
de produtiva!

Depois dessa análise, podemos responder à pergunta
inicial do Dr. Liberzon com mais propriedade. Agora, a
melhor resposta é: "Não, não está tudo bem!"

A análise de tendências vista na Figura 3 nos oferece
uma oportunidade de lidar com os problemas do projeto
com semanas de antecedência em relação ao que enxer-
gamos com a Figura 1, nossa tão tradicional e querida
Curva S, levada a tantas reuniões com a alta gerência para
demonstrar os avanços de um projeto.

Quando usar a análise de tendências?
Uma característica importante da utilização de tendên-

cias no gerenciamento de projetos é que ela nos permite,
por meio de extrapolações e modelos matemáticos, o
cálculo de valores futuros baseados nos valores medidos.
É lógico que esses valores são aproximações matemáticas,
mas nos dão uma boa noção de como o projeto avançará
se nada for feito para mudar a realidade atual.

No gerenciamento de projetos há diversas variáveis
que, quando analisadas sob a ótica da variação de tendên-
cias, fornecem bons resultados que nos ajudam a condu-
zir nossos projetos para o sucesso.

Obtemos ótimos resultados quando utilizamos a aná-
lise de tendências associada com variações, como as varia-

ções de prazo e custo medidas na Análise de Valor Agre-
gado (EVA). Pela análise do gráfico da Figura 6, fica muito
claro que enfrentaremos sérios problemas no projeto a
partir da semana 6, pois as variações de prazo (calculadas
pela diferença entre o valor agregado e o valor planejado)
ficam negativas e vão assim até o fim do projeto.

Na maioria das vezes, as empresas já possuem os
dados que precisam para substituir sua análise estática do
projeto (como está nossa produtividade acumulada hoje?
Como está a nossa variação de cronograma hoje?) por uma
análise que possa antecipar os problemas do futuro pela
consideração da tendência.

Conclusão
Acreditamos que a importância de considerarmos as

tendências no gerenciamento de projetos foi demonstrada
e que mesmo sem o suporte de algoritmos matemáticos
avançados já é possível colher resultados positivos.

Concordamos com Goldratt (2004), quando ele afirma
em seu manuscrito "Visão Viável" que: "apesar desse meu
esforço, a maioria dos gestores ainda não está sintonizada
ao conceito de simplicidade inerente e, portanto, não usu-
frui dele. O resultado é que eles ainda buscam soluções
sofisticadas e complexas; eles ainda não perceberam a
magnitude das melhorias que estão ao seu alcance."

Aliás, esta visão contemporânea do pai da Teoria das
Restrições apenas recorda uma frase de Leonardo da Vinci
(1452-1519), que afirmou: "A simplicidade é a extrema
sofisticação".
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