
A avaliação de desempenho
Há tempos, a tendência de

empresas de tecnologia da in-
formação em ser uma pres-
tadora de serviços independen-
te e devendo se preocupar em
atender de forma satisfatória
aos seus clientes toma conta
desse setor corporativo.

Há de se haver um constante
cuidado com a qualidade dos
produtos, processos e serviços
oferecidos, devendo sempre fi-
car atento à identificação do
que precisa ser rapidamente
mudado. Isso faz com que se
viabilize a obtenção de me-
lhores resultados e, inclusive,
redução de custos.

É necessário, entretanto, dis-
tinguir aquelas falhas resulta-
dos de eventuais tentativas cria-
tivas que estavam em busca de
uma inovação. Essas precisam
ser repensadas, e não rejei-
tadas. Ao mesmo tempo, deve-
se ficar vigilante aos erros de-
tectados pelas bad practices. A
realização de uma análise crí-
tica antes, durante e ao final do
projeto ou de suas etapas é uma
boa forma de avaliar essas ati-
vidades e contabilizar os co-
nhecimentos adquiridos. No mí-
nimo, ao final do projeto, com
uma simples reunião de lessons
learned com toda a equipe, po-
demos gerar uma importante
base histórica e de conheci-
mento para a empresa.
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Para tanto, a adoção de me-
todologias para medir desem-
penhos de colaboradores e tam-
bém o nível de satisfação dos
usuários é fundamental. Na
Conquest One, por exemplo,
implementamos há cerca de
dois anos um programa de Ava-
liação de Desempenho junto
com nossos clientes, onde ob-
tivemos resultados gratifican-
tes, pois conseguimos reverter
situações que pareciam ser
"perdidas", com um simples
processo de feedback com nos-
so colaborador.

Aqueles diretores de TI ou
CEO 's que não gostem da idéia
de medir a qualidade e pro-
dutividade de seus funcioná-
rios, muito provavelmente gas-
tarão a maior parte do tempo
administrando crises, e regis-
trando perda de eficiência e
grande índice de retrabalho.

Isso irá refletir também no
nível de satisfação dos usuá-
rios, mas principalmente no da
própria equipe de TI, já que
terá como retomo a diminuição
em refazer tarefas e a redução
de custos.

No Brasil, a onda de fusões e
de aquisições de companhias
por grupos internacionais tra-
zendo exigências nesse sentido
ajudou significativamente as
empresas a se interessarem em
verificar a quantas andam os
respectivos setores de TI.

Não se trata necessaria-
mente de fazer uma reava-
liação dos profissionais de
TI, mas sim dos serviços pres-
tados como um todo. Por ser
um processo impessoal, essa
prática gera maiores opor-
tunidades de crescimento, e
as pessoas ficarão mais mo-
tivadas em trabalhar numa
empresa que se preocupa com
a qualidade.

Esse procedimento represen-
ta uma boa oportunidade para
as empresas revisarem o que
vem sendo feito pelas suas
áreas de TI e corrigir possíveis
distorções, para depois certa-
mente colherem o ganho no
aumento da competitividade e
produtividade.

Paralelamente a isso, não
devemos esquecer de que quan-
to mais compatível o perfil dos
funcionários com a cultura da
empresa, melhor para ambos os
lados.
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