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Resumo: Trata do papel do gerente de implementação de soluções ERP no que se

refere as suas habilidades de gerenciar as mudanças resultantes do processo, como

por exemplo, as resistências dos usuários ao desenvolvimento do projeto. Discute

como as metodologias e os recursos disponíveis ao gerente de implementação podem

ser utilizadas para maximizar a probabilidade de sucesso do projeto.

CHRISTOPOULOS, Tania Pereira. O papel do gerente nos projetos de implementação

de soluções ERP: Estudo sobre a capacidade de articulação de tecnologia, De
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1. Introdução

1.1. Objetivo

Esta dissertação tem como objetivo examinar o papel do gerente de

implementação de soluções ERP - Enterprise Resource Planning, definida

como um conjunto de funcionalidades para suportar atividades primárias e de

apoio à cadeia de valores delineada por PORTER (1985, p. 45) - quanto a

articulação de tecnologia, pessoas e processos, para o sucesso do projeto.

A administração eficiente de um projeto passa a ser considerada uma

competência distinta e necessária devido ao crescente volume de projetos de

implementação de solução ERP que vêm sendo desenvolvidos. Pode ser

definida como uma competência distinta porque o papel do gerente de projetos

altera-se de uma posição de comando, que anteriormente exercia, para uma

posição de conselheiro e de estimulador de seu time.

Além de atuar de forma inovadora com sua equipe, o novo papel do gerente de

projetos, como gerente de implementação, requer extrema habilidade de

negociação para expor necessidades e obter recursos para o desenvolvimento

do projeto.

Deve também saber comprometer toda a organização para as mudanças que

serão consequências da implementação e das necessidades de treinamento

para que as pessoas se adaptem às mudanças e para que o projeto seja bem

sucedido.

A nova competência também requer gerenciar a tecnologia de forma criativa,

requer avaliação das metodologias disponíveis e de seus riscos, capacidade

para planejar, executar e, ao mesmo tempo, coordenar, além de flexibilidade

para desviar-se da metodologia quando necessário.
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Essa necessidade é consequência do crescente volume de metodologias de

rápida implementação de softwares de gestão, que requerem alterações dos

processos e das operações com uma velocidade maior do que a que as

empresas podem suportar. Isso porque a cultura organizacional se altera mais

lentamente que as alterações provocadas nos processos, gerando conflitos de

naturezas várias, que devem ser administrados com habilidade pelo gerente de

implementação.

As metodologias elencam tarefas que não são necessariamente adequadas a

todos os projetos, entregam produtos que nem sempre são os que o cliente

necessita. Cabe ao gerente de implementação analisar sua adequação e saber

adaptá-Ias quando necessário.

Na pesquisa bibliográfica antecedente a esse trabalho, obtiveram-se títulos

relacionados a esse tema, sendo que grande parte adveio de artigos de

revistas.

A maioria desses títulos apresenta metodologias que procuram demonstrar

como a implementação deve ser desenvolvida, através de um elenco de fases

e descrição de tarefas, que visam a atingir com sucesso a conclusão do

projeto. Algumas dessas metodologias restringem-se a abordar apenas

ferramentas técnicas de software de gestão. Outras apresentam um foco mais

amplo, aprofundando-se no tratamento de conflitos entre equipes e no

tratamento de mudanças nas organizações.

Entretanto, poucas foram as abordagens que trataram da imprevisibilidade do

ambiente do projeto de implementação como fator decisivo de seu sucesso ou

fracasso. Caracterizado como um sistema dinâmico e não linear, sujeito a

interferências internas e externas que se interrelacionam, nas quais pequenas

alterações em uma variável podem ocasionar grandes alterações em outras
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(SANDERS, 1998, p. 57), o ambiente de projeto requer um gestor hábil, que

possa complementar a "receita" fornecida pela metodologia, visualizando o

projeto de forma global.

As metodologias dizem como a implementação deve ser feita. O gerenciamento

de projetos trata de implementar.

Na literatura publicada no Brasil, não foi encontrado trabalho que tratasse

especificamente do tema "Gestão de Implementação de Sistemas Integrados".

Como não é um assunto recente, já que as soluções ERPs datam do início da

década de 90, podemos inferir que as metodologias têm sido seguidas sem

contestação e sem previsão de mecanismos de adaptações às diversas

variantes de culturas organizacionais.

Compreendemos, portanto, que as novas metodologias agilizadoras do

processo de implementação de softwares de gestão podem se transformar em

fatores de fracasso se não forem abordadas questões relativas à singularidade

de cada organização e às vicissitudes de cada projeto, como a satisfação das

necessidades do cliente, a avaliação das prioridades e a seleção de tarefas

dentre as sugeridas por essas metodologias, a avaliação de riscos e o

acompanhamento de seu desenvolvimento, à medida que a implementação

avança.

Essas questões somente serão analisadas com a devida relevância,

abordando-se o papel de um gerente de implementação de sistemas integrados

na utilização das metodologias agilizadoras, tema desta monografia

O problema alcança abrangência maior quando analisada a tendência

crescente de utilização de softwares integrados por parte das organizações.

Por exemplo, em junho de 1996, mais de 6.000 empresas em 50 países

diferentes utilizavam o software SAP (Systems, Applications, and Products in

Data Processing), devido a sua habilidade de prover um ambiente integrado
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dentro das organizações e permitir interfaces com sistemas externos.

(CURRAN, Keller e Ladd, 1998, p. xxi)

Através da utilização de softwares integrados, empresas formadas por

Unidades de Negócios independentes reforçam sua posição tecnológica

explorando e criando interrelacionamentos entre essas Unidades.

Outra causa da crescente utilização dos sistemas integrados é a busca

crescente de vantagens competitivas pelas empresas. PORTER (1985, p.164)

afirma que as mudanças tecnológicas são os principais direcionadores da

competição. A tecnologia pode ser um grande equalizador, reduzindo as

vantagens das que não a adotam e elevando, comparativamente, a

performance das que a adotam.

A busca de constantes inovações conduz as empresas a tecnologias de

reengenharia, que compreendem, basicamente, escolher um processo,

entendê-lo na extensão necessária, redesenhá-Io e implementar as mudanças.

A tecnologia da informação tem sido reconhecida como a maior força da

reengenharia, sendo identificada como um viabilizador das mudanças

necessárias (BANCROFT, Seip e Sprengel, 1998, p.122). Nesse sentido, os

sistemas integrados possibilitam muitas das melhorias que são identificadas no

processo de reengenharia.

As vantagens competitivas provenientes da implementação dos sistemas

integrados não resultam apenas de processos de reengenharia mas também

da elevação do capital intelectual da organização (pessoas, conhecimento e

clientes). O conhecimento adquire relevância entre os ativos intangíveis, e

novos domínios são reservados às empresas que se voltam para esse ativo,

tais como a busca de detalhes, cadastros dos hábitos de seus clientes,

modelos de simulações e geração do negócio como produto desse

conhecimento.
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Na era da informação e das organizações nefworked (TAPSCOT, 1996)

convive-se com fatores virtuais, reduzindo o tempo que as empresas tinham

para conquistar markef share e alterando totalmente a composição dos custos

dos produtos. A concorrência não é previsível, pode provir de várias outras

fontes que não apenas os competidores. Os produtos estão se tornando digitais

e os mercados eletrônicos.

Sob esse novo prisma, o mercado avalia uma organização baseada no

conhecimento, em cinco vezes o valor de seus ativos, reconhecendo a

contribuição de seus ativos intangíveis, tais como talento de seus funcionários,

a eficácia de seus sitemas gerenciais e o caráter de seu relacionamento com

os clientes.

A gerência desse capital estrutural permitirá que sejam substituídas as

estruturas organizacionais. O conhecimento aglutinado em softwares de gestão

como o SAP, abrangendo toda a empresa, poderá eliminar a dependência do

moroso fluxo de informações derivado das hierarquias formais (STEWART,

1997).
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1.2. Metodologia

Para a elaboração desta dissertação utiliza-se um estudo bibliográfico,

abrangendo vários autores e dois estudos de caso para prover elementos de

análise.

Na elaboração do estudo bibliográfico, inicialmente, é apresentado o conceito

de ERP (Enterprise Resource Planning) e suas origens, com uma análise de

seu papel na reengenharia dos processos de negócios das organizações.

Com o objetivo de analisar as origens das metodologias de implementação de

soluções ERP são apresentadas algumas metodologias de planejamento e

controle de projeto. Identificam-se algumas deficiências das metodologias ERP

como função de se basearem em uma outra metodologia clássica, sendo que o

modelo ideal estaria na composição de duas metodologias que se

complementam.

Utilizando-se de pesquisas bibliográficas, são apresentados os aspectos

comuns às principais metodologias de implementação de ERP, utilizadas por

grandes empresas. Como estas são, em geral, descritas obedecendo ao

conceito de projeto como um conjunto dos processos de iniciação,

planejamento, execução e fechamento, a abordagem parte da análise de cada

um desses processos, que as metodologias tratam como estágios ou fases.

Ao final da apresentação de todas as fases, são destacados aspectos que não

são total ou parcialmente gerenciáveis pelas metodologias bem como aqueles

que não são previstos ou abordados por essas metodologias. Dentre esses

procura-se destacar a abordagem das necessidades dos clientes, os conflitos

humanos que surgem durante o projeto, a inadequação da seqüência das
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tarefas, a ausência de estratégias previstas para desvios das metodologias e o

retorno às mesmas.

Em seguida, busca-se definir o que é um projeto e demonstrar quais as

peculiaridades dos projetos de implementação de solução ERP que requerem

características específicas de um gerente de implementação. A peculiaridade

desses projetos permite demonstrar duas metodologias de implementação de

ERP, ferramentas que podem ser utilizadas para facilitar o trabalho do gerente

de implementação.

A fim de enfatizar a necessidade de utilização crítica dessas metodologias,

aspectos como o ciclo de vida do projeto, os patrocinadores, as influências

organizacionais, cultura e estilo, bem como as influências sócio-econômicas

são abordados, ressaltando habilidades gerenciais de liderança, comunicação,

internacionalização, negociação, agilidade no processo de tomada de decisão e

capacidade de influenciar a organização, necessárias para a flexibilização do

processo.

Essas habilidades são analisadas como viabilizadoras da utilização das

grandes metodologias, de forma a complementá-Ias, contribuindo para a

redução de erros não previstos, analisando-se as causas mais frequentes de

sucesso e de fracasso dos projetos, como estimativa e manutenção

inadequadas de cronograma, orçamento e escopo1
.

Com o objetivo de evidenciar a relevância do Gerente de Projetos para a

condução da implementação de projetos de ERPs com as metodologias de

implementação como parte de seu instrumental, este trabalho apresenta dois

estudos de casos descritos por gerente de implementação, que em seguida são

7



analisados, à luz da obra Information Systems Project Management, de

HALLOWS(1998), que propõe um guia de referência para administrar

implementações de sistemas integrados, compreendendo o entendimento, a I'

definição, a execução do projeto, e a administração de mudanças.

Seu grande diferencial em relação às metodologias convencionais é a

abordagem do contexto no qual o gerente de implementação se percebe

inserido. Esse contexto refere-se a um ambiente turbulento e carente de

análise de suas peculiaridades.

Características recomendáveis a um gerente de implementação, como

responsabilidade com autoridade, assunção do poder que lhe é designado,

construção e administração das equipes de trabalho e habilidade para lidar com

ferramentas e técnicas especializadas são apresentadas, com as devidas

justificativas.

Como base para a apresentação das metodologias recorre-se a livros que

descrevem as metodologias de implementação de softwares de gestão

integrados, concentrando-se nas elaboradas pelas empresas líderes do setor,

já que são as mais utilizadas. BANCROFT, Seip e Sprengel (1998), após

apresentarem a metodologia de uma empresa líder do setor, acrescentam:

"Qualquer um que se esqueça que isto é uma implementação feita por pessoas

deve se esquecer de todo o processo".

Para uma análise de aspectos relevantes para a implementação de projetos de

ERP, que não estão contemplados nas metodologias propostas, utilizam-se

clássicos de administração de projetos. No prefácio de um desses clássicos,

um compilado de textos pela Harward Business Review (1984), há uma

1 Em inglês o sentido é de abrangência, amplitude. Em português, o sentido é de alvo, mira.

Como na área de Sistemas de Informações é corrente o uso da palavra no sentido da língua

inglesa, tomamos a liberdade de utilizá-lo com o sentido de abrangência.
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abordagem da administração de projetos como "Risco por definição,

administrado por indivíduos cujo trabalho consiste de longos períodos de terror,

intercalados com raros momentos de tranquilidade".

HARRISON (1992, p. 105-145), outro clássico da administração de projetos,

atribui a efetividade da integração das pessoas e do trabalho, aos sistemas

estruturados de planejamento e de controle. A seguir, analisa a metodologia de

estruturação WBS (Work Breakdown Structure) como um desses sistemas e

acrescenta a OBS (Organization Breakdown Structure) como um requinte que

permite identificar custos por responsabilidade.

A fim de contemplar com detalhes o papel do gerente de projetos de

implementação de softwares de gestão integrados, utilizam-se livros

especializados no tema. HALLOWS (1998, p.11) afirma que as empresas, nas

quais os projetos têm maior probabilidade de sucesso, estabelecem estruturas

e procedimentos similares àquelas que apóiam os administradores de projetos,

significando que esses gestores devem estar em total sintonia com a

organização na qual estão implementando os sistemas.

Além de livros pesquisados para elaboração a das abordagens supra, recorre-

se a outros para justificativa e complementação de tópicos. Obras relativas à

gestão do conhecimento são utilizadas com freqüência, pois esse é um dos

importantes papéis dos gestores de projetos de informação.

Também são utilizadas obras relativas à cultura das organizações, para

pesquisar necessidades de adaptação das metodologias de implementação.

Periódicos relativos ao assunto são explorados com a finalidade de prover

atualização às análises efetuadas.
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Teses cujos motivos são sistemas de informação são consultadas, permitindo

complementações e análises sob diferentes enfoques.

Meios eletrônicos como Internet são objeto de ampla pesquisa, trazendo uma

gama de informações sobre gerenciamento de mudanças.
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2. ERP (Enterprise Resourse Planning).

2.1. Definição.

o ERP originou-se da evolução do MRP li (Manufacfuring Resource Planning),

somando recursos das áreas financeira, contábil, de qualidade, logística,

marketing, serviços e suprimentos. O MRP (Maferial Requiremenfs Planning) foi

o precursor do MRP li.

KELLER (1995), no relatório do Gartner Group, empresa de pesquisa de

mercado de Stanford, tratam-no como um modelo de gestão corporativo

baseado em sistemas de informação, com o objetivo de promover integração

entre os processos de negócios da organização e fornecer elementos para as

decisões estratégicas.

O ERP atinge uma abrangência maior de atuação quando integra a cadeia de

suprimentos estendida - delineada por PORTER (1985, p. 45) - desde os

fornecedores até os clientes, contribuindo para a elevação do grau de

competitividade das empresas. Essa integração entre clientes e fornecedores é

executada através da troca eletrônica de dados (EDI), eliminando a

intermediação de pessoas nos processos de negócio e permitindo maior

agilidade e confiabilidade das informações, com redução de custos.

Segundo o mesmo relatório do Gartner Group, a opção por uma solução ERP

representa a criação de uma infra-estrutura de aplicativos baseada na

tecnologia do sistema escolhido, implicando decisões futuras relacionadas à

modelagem de processos de negócio e à implementação de novas soluções

sistêmicas, considerando-se sempre a infra-estrutura de aplicativos

estabelecida com o ERP.
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2.2. Opapel do ERP na reengenharia do negócio.

Se a modelagem do processo de negócio fica restrita às imposições da infra-

estrutura de aplicativos estabelecida com o ERP, faz-se relevante uma análise

mais profunda do momento mais adequado para a execução do processo de

reengenharia: antes, durante ou depois da implementação do software.

BANCROFT, Seip e Sprengel (1998, p. 125) afirmam que nos casos em que a

estrutura e os processos da empresa coincidem com os processos delineados

pelos softwares de gestão integrados, é possível que a implementação do

software seja concluída antes do processo de reengenharia, apesar de não

recomendável porque a reengenharia será executada sem o benefício de um

processo estruturado fornecido pelo ERP.

Entretanto, a definição do momento ideal para o trabalho de reengenharia

dependerá da magnitude das mudanças que a empresa pretende imputar aos

seus processos. Essa magnitude pode significar mudanças incrementais ao

processo existente para melhorar qualidade, reduzir tempo de entrega e custos

ou pode se traduzir na inovação e total reinvenção total dos processos de

negócios da organização. O termo inovação foi utilizado por DAVENPORT

(1993) em "Process Inovation" para distinguir essas das modificações

incrementais.

A matriz abaixo permite análise e visualização da magnitude das mudanças nos

processos, aliados à utilização do ERP como viabilizador.

12



Figura 1: Matriz de Escalapela Magnitude

t sistema de desenvolvimento
recursos de um novo
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de caixa administração
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s
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I
a

d
e

e
s
f
o
ç
o

magnitude da mudança

No quadrante inferior esquerdo representa-se uma empresa que poderá decidir

pelo processo de automatização de caixa, elevando a velocidade e a qualidade

de um processo de magnitude relativamente menor. Neste caso a reengenharia

poderá ser efetivada durante a implementação. O sistema irá requerer a

identificação da estrutura, dos procedimentos, as interrelações e os padrões, e

irá prover as melhores práticas entre as empresas, para o módulos

selecionados e para as interrelações que surgirem.

No quadrante superior esquerdo representa-se a empresa que estará

implementando um processo para padronizar os serviços de recursos

humanos. O fluxo de informações para todos os empregados pode ser

melhorado. Um desenho de alto nível deve ser elaborado para as mudanças e

em seguida deve-se procurar identificar os detalhes das mudanças no sistema.
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A reengenharia estará sendo executada durante a implementação e antes da

mesma.

No quadrante inferior direito representa-se uma empresa que decidirá

reinventar seu processo de administração de clientes. O time do projeto não

deverá se desviar do que é proposto pelo sistema. Entretanto, o foco será

mudar completamente o processo em questão. Em alguns casos o sistema

ERP não proverá algumas funcionalidades requeridas pelo processo de

reengenharia. Neste caso caberá à empresa, orientada pelo Gerente de

implementação do Projeto, eliminar a funcionalidade ou aceitar uma solução

que não satisfaça totalmente às necessidades.

No quadrante superior direito representa-se uma empresa que irá implementar

um novo modelo de negócios em todas as unidades estratégicas de negócios,

que pode envolver modificações na ordem do cliente, nas vendas e distribuição

e nos processos financeiros. Este será o maior esforço de mudança e portanto

recomenda-se que o processo de reengenharia ocorra antes da implementação

do software.

2.3. Habilidade de implementação como uma nova competência.

Da integração da reengenharia e da tecnologia da informação emerge uma

nova competência: a habilidade de utilizar a tecnologia de forma criativa e

administrar as mudanças que o sistema produz.

Não somente a capacidade de discernimento do grau de magnitude de

mudanças dos processos que estão sendo implementados será determinante

do sucesso do projeto, mas também a habilidade de selecionar as pessoas

mais adequadas para as funções e administrar os conflitos emergentes.
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3. Metodologias de Planejamento e Controle de Projetos.

3.1. Definição.

HARRISON (1992, p. 105) define metodologia como um sistema de métodos e

princípios utilizados em uma disciplina, que se preocupa com o planejamento e

o controle de um projeto de forma sistemática e trata do processo e não dos

componentes do projeto.

3.2. Metod%gias Clássicas

Na literatura clássica há várias metodologias estabelecidas ou caminhos para o

planejamento de um projeto. Com o objetivo de se estabelecerem algumas

analogias entre essas metodologias e as utilizadas por várias empresas de

softwares, destacar-se-ão a metodologia de enfoque convencional; a outlining;

a de planejamento hierárquico multi-nível, a PRINCE (projects in controlled

environments) e a metodologia da estruturação (W8S -Work breakdown

structure).

3.2.1. Enfoque convencional

Esta metodologia é utilizada somente em pequenos projetos e está sendo

suplantada pelas metodologias modernas. Trata-se da especificação de todas

as atividades necessárias e do detalhamento do plano do projeto.

3.2.2. Outlining

Neste caso, softwares oferecem a possibilidade de criação e organização em

blocos de uma lista de tarefas e subtarefas. Essa ferramenta permite a

sumarização de atividades em blocos, identificando em cada um desses blocos

as respectivas subatividades. Esse processo pode ser aplicado para vários

níveis de sumarização, gerando um plano hierárquico multi-nível. Apesar de
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muito utilizada, essa metodologia, segundo HARRISON (1992, p. 106), é

apropriada para pequenos projetos ou para módulos planejados

individualmente, dentro de uma metodologia de planejamento mais apropriada

para grandes projetos.

3.2.3. Sofwares estruturados

Esses softwares são utilizados como uma metodologia pois oferecem a

possibilidade de estruturar o planejamento do projeto, em subprojetos, fases,

atividades e tarefas.

3.2.4. PRINCE

Projetos em ambientes controlados, (PRINCE - Projects in controlled

environments) é uma metolologia completamente dedicada à organização, ao

planejamento e ao controle de projetos de tecnologia de informação. Esta

metolodogia define os seguintes elementos:

I. A estrutura da organização:

• O board do projeto, compreendendo o gerente senior, o usuário e os

representantes técnicos.

• Os gerentes do projeto, incluindo o gerente e co-responsáveis.

• O time do projeto, compreendendo todas as partes.

11.Planejamento estruturado e controle:

• O projeto é estruturado em produtos, utilizando-se uma estrutura

hierarquizada. Os primeiros níveis dessa hierarquia dividem-se em

produtos de administração, técnicos e de qualidade.

• Um sistema formal de controle é estabelecido abordando todos os

estágios do projeto.
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III.Administração da Configuração:

• São incluídos padrões para administrar a configuração dos produtos

finais. São enfocados:

~ Organização;

~ Planejamento do gerenciamento da configuração;

~ Controle da Configuração;

~ Auditoria da Configuração.

IV. Qualidade:

• Assegurar a qualidade inclui planejamento detalhado dos

procedimentos de qualidade, considerando a vida do projeto.

3.2.5. Modernas metodologias de Controle e Planejamento:

Essas metodologias apresentam características comuns e geram uma estrutura

integrada para o planejamento e o controle, sendo suas principais

características:

• O conceito de integração total, com ênfase na responsabilidade pessoal;'

• O conceito de estruturar o projeto em uma, duas ou mais dimensões;

• A utilização de planejamento e controle hierarquizado em multinível e

bidimensional;

• A utilização de análise de performance baseada no conceito de retorno

do investimento;

• A utilização de softwares, integrados com banco de dados, a fim de

fornecer um sistema de informação de gerenciamento de projeto integrado.

3.2.6. A metodologia da estruturação

WBS (Work breakdown structure) é a metodologia básica para estruturar e

integrar um projeto. Segundo HARRISON (1992, p.123), é considerada como o
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caminho mais efetivo para estruturar e integrar um projeto, sua organização e

sistemas prevê uma base para um enfoque avançado de administração

estruturada de projetos.

o termo "Work Breakdown Structure" foi adotado para representar a subdivisão

de um projeto ou itens a ser construídos e de tarefas ou serviços necessários

para que fosse completado. Essencialmente, é uma metodologia de

organização de projetos baseada em produtos que devem ser entregues e não

simplesmente uma lista de tarefas e atividades.

A WBS é construída dividindo-se o projeto em seus principais elementos,

partes componentes e serviços, obedecendo-se a uma estruturação

hierarquicamente lógica. Esses elementos são, então, subdivididos em outros

elementos e esse processo é repetido até que o mais baixo nível da estrutura

possa ser subdividido. Cada um dos níveis representa um projeto, um produto

ou item a ser construído.

A estrutura a seguir ilustra como é elaborado o processo de criação de uma

WBS
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Figura 2:Exemplo de WBS de Infra-Estrutura

A D M 2

AGUA MOBÍLIA

A construção de uma WBS pode se utilizar de diferentes quantidades de

elementos em cada nível.

A utilização convencional da WBS implica conbiná-Ia com uma OBS

(Organizational Breakdown Structure), que é o enfoque clássico de utilização

da WBS (enfoque bidimensional). A OBS subdivide a organização do projeto

até que todas as funções sejam identificadas. Seu objetivo é visualizar cada

uma dessas funções como centros de custos individuais, identificando a

responsabilidade pelo trabalho em todos os níveis, controlando recursos,

despesas, qualidade, materiais, informações e outros itens.

Muitas metodologias estão sendo criadas utilizando-se apenas da versão

unidimensional WBS para sugerir formas de estruturar, administrar, planejar e

controlar seus projetos.
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Em se tratando das metodologias anteriormente citadas, o enfoque

convencional, outlining, softwares estruturados e PRINCE são exemplos da

utilização da unidimensional WBS. As modernas metodologias de controle e

planejamento seguem a versão bidimensional WBS/OBS.

As metodologias utilizadas, atualmente, por empresas que implantam soluções

ERP, hierarquizam seu modelo de forma semelhante à de outlining, adotando

uma seqüência de fases, etapas, tarefas e atividades até o nível mais baixo de

controle do projeto. Cada fase representa um estágio, com marcos ao final de

cada um desses estágios. Esses marcos são entregas de produtos

(deliverables), após o controle de qualidade dos mesmos.

Com o objetivo de controlar o progresso das atividades em relação ao tempo

do projeto, as metodologias de solução ERP comumente utilizam gráficos

Gantt. Esse gráfico consiste em uma linha para cada atividade. Os pontos,

inicial e final da linha especificam quando a atividade deverá ser feita. Esse

gráfico também indica os marcos do projeto (pontos em que os trabalhos

definidos devem ser entregues), dias de "folga" que uma atividade tem em

relação a outra, se o projeto depender da finalização de duas atividades para

iniciar a fase seguinte e atividades no caminho crítico, ou seja, com prazo

limitando o avanço de outras atividades.

Uma análise comparativa de metodologias OBS e metodologias baseadas no

gráfico de Gantt permite afirmar que as duas se complementam. As figuras

abaixo demonstram que, enquanto a OBS carece de um cronograma de

tarefas e atividades, o gráfico de Gantt carece de determinação de aspectos

fundamentais como responsabilidades e custos dos setores.
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Figura 3: Orientação Hierárquica
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Figura 4: Orientação Sequencial
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Baseadas no gráfico de Gantt, as modernas metodologias de implementação

de ERP permitem identificar o prazo e a sequência das atividades, mas não

são estruturadas formalmente para promover integração na organização.
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o conceito de "integração total" enfatiza a integração de planejamento e

controle. No modelo WBS/OBS, cada gerente, grupo ou nível elevado da

estrutura deve ser altamente envolvido e efetivar o planejamento e controle

como suas atribuições. Além de estimular a responsabilidade individual, a

descentralização do planejamento beneficia a execução do projeto, porque

permite planejar de formas mais realistas, alcançando comprometimento e

participação de toda a organização.

Entretanto, a integração de projetos de sistemas é um desafio muito maior que

a integração de seu planejamento e execução. A efetiva administração de um

projeto de sistemas implica conciliar metodologias que permitam o

gerenciamento das tarefas dentro de prazos e orçamentos estabelecidos, ao

mesmo tempo em que se obtenha o comprometimento e responsabilidade de

toda a organização em relação à efetividade e custos dos empreendimentos do

projeto.

A função de administração de projetos depara com problemas de naturezas

várias, evidenciando-se em áreas como:

• a singularidade de cada projeto individual e de sua organização;

• fatores humanos relacionados às habilidades das pessoas;

• a complexidade e dimensão do projeto, envolvendo um grande número de

atividades, pessoas, grupos e empresas;

• o grande volume de incertezas e mudanças, associadas aos projetos,

crescendo proporcionalmente ao tamanho do projeto;

• conhecimentos, habilidades e técnicas de especialistas aliados à utilização

de avançadas metodologias de planejamento e controle.
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4. O Projeto

Com a finalidade de evidenciar a relevância do gerente de implementação para

lidar com essas singularidades, será exposta a definição de projeto, bem como

as características do contexto no qual se insere.

4.1. O que é um projeto

"Um projeto é uma unidade organizacional dedicada a atingir um objetivo -

geralmente completar o desenvolvimento de um produto, com sucesso, no

prazo definido, respeitando o orçamento e consoante determinadas

especificações de performance" (AUGUSTINE, 1984, p.146) em HBR (Harvard

Busíness Revíew, 1984).

o que o difere de operações comuns são suas características de efemeridade

e singularidade. Efemeridade siginifica que cada projeto apresenta início e final

definidos. O final é alcançado quando se atingem os objetivos definidos ou

quando os objetivos evidenciam-se não ser possíveis. Singularidade refere-se a

sua diferença em relação a outros produtos ou serviços.

Devido à singularidade do produto originado de cada projeto, as características,

que distinguem aquele produto de outros, devem ser progressivamente

elaboradas. Progressividade é desenvolvimento em etapas, com incrementos.

Elaboração é trabalhar com rigor e ater-se aos detalhes.

Sua abrangência pode ser ampla ou restrita, podendo envolver todos os níveis

da organização, ou apenas alguns.
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o time do projeto é composto de competências diversas, dependendo da

missão do mesmo. Um projeto dedicado a largas escalas de desenvolvimento

terá grande número de engenheiros e técnicos.

São tipicamente organizados por tarefas (estrutura vertical), ao invés de

organizados por funções (estrutura horizontal), mas podem, também, se

caracterizar por estruturas híbridas.

No que tange aos recursos, são escassos e devem ser planejados, executados

e controlados.

A elaboração progressiva das características do produto deve ser

continuamente coordenada, tendo como base a definição do escopo do

projeto.

o PMI (Project Management Institute) em liA Guide to the Project Management

Body of Knowledge (1996) " analisa o conceito de projeto como um conjunto de

processos interligados. Um processo é uma série de ações que levam a um

resultado. Project Process são, g'eralmente, divididos em duas classes: a

administração de projeto orientada ao processo e a orientada ao produto.

Essas duas classes interagem e se sobrepõem durante o projeto, uma vez que

definições de produto são necessárias para as definições dos processos: não

há como definir o escopo do projeto sem compreender como criar um produto.

Esses grupos de processo relacionam-se através dos resultados que

produzem. O resultado de um é o recurso do outro grupo. Por exemplo, finalizar

a fase de modelagem requer a aceitação do cliente da documentação de

modelagem. Simultaneamente, esse documento define a descrição do produto

para a fase de implementação. A figura abaixo demonstra como os grupos de

processos se cruzam e como variam dentro de uma fase:
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Figura 5: Curva do nível de atividade durante o projeto

Nível
de

Atividade
Processos
Execução

Processos
Planejamento

Início Tempo
Fim

Esses processos de administração de projeto podem ser organizados em cinco

grupos que se interligam e se cruzam, contendo um ou mais processos cada:

• Iniciar o processo: reconhecer que uma fase ou projeto deve se iniciar.

• Planejar o processo: estabelecer uma estratégia para atingir as

necessidades do negócio. Para estabelecer essa estratégia é necessário

obedecer a uma sequência de processsos dependentes:

~ Planejamento do escopo: desenvolver um relatório formal como base

para futuras decisões.

~ Definição do escopo: subdividir os produtos do projeto em

componentes menores.

~ Definição da atividade: identificar atividades específicas, necessárias

para elaborar os produtos.

~ Seqüenciar as atividades: documentar as dependências.
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=> Estimar a duração das atividades: o número de dias necessários para

completar as atividades.

=> Desenvolvimento do schedule: analisar seqüência, duração e

necessidades, criando o schedule.

=> Planejamento dos recursos: determinar quantidade de pessoas,

equipamentos e materiais necessários.

=> Estimativa de custos: desenvolver aproximação de custos de

recursos.

=> Orçamento: alocar a estimativa de custos a itens individuais.

=> Desenvolvimento do Plano do Projeto: resultado dos outros processos

de planejamento em um documento consistente.

• Executar o processo: coordenar pessoas e outros recursos para efetuar o

plano. Há processos interagindo e facilitando a execução:

=> Execução do Plano do Projeto: através da performance das atividades

incluídas.

=> Verificação do escopo: formalizar aceitação do escopo do projeto.

=> Assegurar qualidade: avaliação da performance em bases regulares.

=> Desenvolvimento do time: habilidades individuais e de trabalho em

grupo são estimuladas.

=> Distribuição de informação: disponibilizar pontualmente informações

ao acionistas e patrocinadores.

=> Solicitação: obtenção das cotações, ofertas e propostas como

apropriado.

=> Seleção de fonte de recursos: optar por vendedores potenciais.

=> Administração do Contrato: administrar o relacionamento com os

fornecedores.

• Controlar o processo: assegurar que os objetivos do projeto estejam sendo

atingidos pelo monitoramento e mensuração do progresso, tomando ações
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corretivas quando necessário e antecipando-se aos problemas potenciais.

Esse grupo de processos também contém processos principais e

facilitadores:

=> Controle de mudanças: coordenar as mudanças durante todo o

projeto.

=> Controle de mudança do escopo, do custo e do schedule.

=> Controle da qualidade: conferir compatibilidade com padrões de

qualidade e eliminar causas de performance insatisfatória.

=> Reportar a performance: coletar e disseminar a performance através

de relatórios, medidas e previsões.

=> Controle da responsabilidade do risco: responde às mudanças do

risco no curso do projeto.

• Encerrar o processo: formalizar a aceitação do projeto ou fase implica:

=> Encerramento administrativo: gerar, coletar e disseminar informação

para formalizar a finalização do projeto.

=> Liquidação do contrato: resolução de itens em aberto.

A aplicação dos processos de cada grupo e de suas relações deve ser

adaptada, considerando as necessidades de cada cliente. Por exemplo,

grandes projetos requererão uma análise mais detalhada dos riscos, outros

menores não necessitarão aguardar a finalização de uma fase par iniciar a

outra.
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4.2. Um Projeto ERP

Um projeto ERP pode ser analisado como um conjunto de processos

interligados, que se sobrepõem freqüentemente. Entretanto, algumas

particularidades devem ser ressaltadas.

A decisão por uma solução ERP requer uma análise rigorosa dos custos, pois

estes apresentam dificuldades para quantificação: o redesenho dos processos

de negócios, o treinamento de técnicos e usuários, a administração do projeto,

a infra-estrutura de rede, servidores e estações de trabalho, testes e

modelagens de aplicativos, operações de sistemas e sua manutenção crescem

de forma incontrolável se não houver um detalhado estudo prévio ao início dos

trabalhos.

A identificação da solução de sistema integrado mais adequada para gestão

dos processos da organização deve passar por uma análise de adequação. No

relatório do Gartner Group (1995), KELLER sugere algumas dimensões que

podem ser consideradas como parâmetros para essa análise:

• Funcionalidade: as funcionalidades da solução ERP são comparadas às

regras do negócio, aos tipos de processos e são avaliadas em relação à

capacidade de otimização dos ativos da organização. A solução mais

abrangente deve atender desde processos de produção contínuos até

discretos.

• Serviço e suporte: capacidade de oferecer treinamento adequado para a

solução implementada. Disponibilidade e qualidade dos profissionais que

ministrarão o treinamento são os fatores avaliados.

• Tecnologia: avalia a compatibilidade entre a orientação tecnológica do ERP

e a gestão tecnológica da empresa onde será implementada a solução.

• Viabilidade: a capacidade de investimento do fornecedor ERP em novas

tecnologias é avaliada, a fim de se constatar se estará oferecendo soluções
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a preços competitivos e compatíveis com a evolução tecnológica do

mercado.

• Visão: relaciona-se à capacidade do fornecedor de antever soluções

compatíveis com as melhores práticas de negócio no segemento em que

atua a organização.

As soluções ERP fornecem a flexibilidade necessária para a expansão de

funcionalidades, compatibilizando-se com o processo de renovações

constantes dos processos de negócios das organizações.

Há, entretanto, outros aspectos que devem ser analisados antes da escolha de

uma solução ERP: variáveis tecnológicas de grande complexidade são

inseridas no contexto quando uma nova infra-estrutura de computação

distribuída passa a ser solicitada. A computação distribuída surgiu a partir do

desenvolvimento da computação em rede, em um conceito de integração

cliente/servidor.

A arquitetura de computação em rede alinha-se aos ambientes abertos, que

possibilitam a integração entre as várias áreas de negócios da empresa e entre

as organizações que participam da cadeia de valores ampliada.

o processo de EDI (Electronic Data Interchange) viabiliza a integração com

fornecedores e clientes, levando informações sobre questões financeiras, de

custos e outras. Esse processo deveria ser uma expansão do ERP para além

das fronteiras da organização. Entretanto, ainda existem dificuldades

tecnológicas que impossibilitam sua utilização plena. A alternativa é o

desenvolvimento de soluções que se utilizam da internet para a troca de

informações entre as organizações.
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5. Metodologias de implementação das soluções ERP

A singularidade de cada projeto resulta em alto grau de incerteza em relação a

tempo, recursos e execução dos objetivos propostos.

A fim de maximizar as probabilidades de sucesso dos projetos, as empresas

provedoras de soluções ERP comumente recorrem a metodologias que

permitam ampliar o controle e estabelecer elos entre o software a ser

implementado e os processos de negócios das organizações.

As metodologias pesquisadas, apresentadas abaixo, trouxeram, como aspecto

comum, a administração do projeto dividindo-o em várias fases. Há variação

no número de fases consideradas, nas denominações adotadas e na

profundidade da abordagem. Entretanto, parecem respeitar o conceito de

projeto como um conjunto de processos interligados.

5.1. Características das fases

Cada fase do projeto é marcada quando se completa um ou mais produtos. Um

produto deve ser algo tangível, como, por exemplo, a documentação dos

processos da empresa ou a elaboração de um protótipo.

Além da entrega de um produto, o final de cada fase do projeto deve

apresentar revisão dos produtos chaves e da performance do projeto, em

conformidade com as necessidades do cliente.

o objetivo desse "controle de qualidade" é determinar se o projeto deve

continuar na sua próxima fase, além de detectar e corrigir erros.

Produtos de um? fase precedente são, normalmente, aprovados antes que o

trabalho se inicie na fase subseqüente. Entretanto, algumas vezes, as fases
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subseqüentes se iniciam antes que as precedentes terminem, quando os riscos

envolvidos encontram-se em níveis aceitáveis.

Há uma significativa variação do número de fases em que é dividido o ciclo de

vida do projeto, de acordo com a metodologia adotada. Alguns provedores de

solução ERP implementam-na considerando a fase de desenho dos processos

como apenas uma, enquanto outros dividem essa fase, a fim de obter controle

mais detalhado sobre a execução.

Entre as metodologias pesquisadas, a Baan (1995) oferece o exemplo de uma

metodologia que subdivide o projeto em estágios e cada estágio em três fases.

A SAP adota a metodologia ASAP, que divide o ciclo do projeto em cinco fases

e detalha cada uma dessas fases até o nível de tarefa, onde determina,

inclusive, detalhes sobre os deveres do time do projeto.
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5.2. Abordagem das Metod%gias

5.2.1. Metodologia TARGET da Baan

Os estágios que compõem esta metodologia são:

• Estágio de seleção

• Estágio de realização

• Estágio de otimização.

Cada um desses estágios divide-se em três fases. No Estágio de seleção, as

fases dividem-se em:Orientação, Solução e Resolução.

• Orientação: nesta fase é feita a demonstração do produto, elaborado

um orçamento e efetuadas as análises de risco e de custo-benefício.

• Solução: são apresentados um planejamento de informações,

especificação do caso, recomendações de configuração e um

workshop.

• Resolução: são tratados os assuntos de financiamento do projeto, as

análises de conversões e a proposta final.

No Estágio de realização, as fases dividem-se em: Validação, Modelagem e

Implementação.

• Validação: alguns dos objetivos dessa fase são o detalhamento do

escopo da implementação, bem como a criação de estrutura e definição

da equipe do projeto a fim de evitar riscos. Configurar o ambiente de

sistemas, Conhecer a organização, seus processos e sistemas, a

instalação do sistema e a modelagem dos processos são alguns dos

marcos dessa fase.

• Modelagem: visa a prover mecanismos que facilitem a absorção do

software, além da identificação e solução de impasses. O treinamento

das pessoas chaves ocorre nesta fase.
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• Implementação: objetiva construir e garantir a qualidade dos modelos

estabelecidos na fase anterior. Ao final desta fase os usuários finais já

devem estar treinados, o sistema deve estar configurado e os dados

básicos devem ter sido inseridos e o sistema deve estar operando,

com validação do cliente.

No terceiro Estágio (Otimização), as fases dividem-se em:

• Customização: Adequação às necessidades do cliente.

• Suporte e Manutenção: Manutenção do sistema e suporte ao usuário.

• Otimização: Melhorias na performance e na utilização do sistema,

através de incrementos contínuos.

5.2.2. Metodologia ASAP da SAP

A metodologia ASAP (AcceleratedSAP) da SAP (Systems, Applications, and

Products in Data Processing), divide o ciclo do projeto nas fases de: Project

Preparation, The Business Blueprint, Realization, Final Preparation e Go Live

and Support.

MILLER (1998, p. 23-32) analisa essas fases sob a ótica da empresa que está

implementando a solução. Um resumo dessa análise pode ser visto adiante:

• Project Preparation: os autores BANCROFT, Seip e Sprengel (1998, p. 151)

denominam esta fase como Foco. Neste momento do projeto é definido o

comitê diretivo, é apontado um líder para o projeto, são definidos os módulos

que serão implementados nas áreas de produção, administração de materiais,

controladoria e vendas; os times de projeto são estruturados e integrados, são

definidos os objetivos, desenvolvido um guia de princípios e um plano de

projeto.

=> O Comitê diretivo: os membros dessse comitê devem ter poder de

decisão sobre os problemas do negócio. Deve ser incluído um

33



patrocinador, de alto nível, que tenha interesse pessoal na

implementação, com sucesso e dentro do prazo. Os outros membros

desse comitê devem ser executivos responsáveis pelos outros

departamentos, objetos de implementação da solução e o líder o projeto

deve compor esse comitê. A função inicial do comitê diretivo será

planejar e estabelecer fronteiras para o projeto.

=> Identificação dos Módulos: esta identificação deverá ser feita pelo

comitê, priorizando a implementação dos módulos (Controladoria,

Administração de Materiais, Produção e Vendas) e funcionalidades que

proporcionarem os cenários de menores custos para a empresa, além

daqueles que forem pré-requisitos. Esse comitê deve, também, avaliar

os riscos de mudanças de escopo e prejuízo do prazo do projeto.

=> O líder do Projeto: deve administrar as restrições de recursos,

conflitos do time e questões técnicas. Segundo os autores BANCROFT,

Seip e Sprengel (1998, p.156), se a empresa não tiver entre seus

executivos, alguém com experiência na solução a ser adotada, deve

recrutar externamente.

=> Estrutura dos Times de Projeto: O comitê irá identificar o número de

times e seus membros. Os times devem ter um número suficiente de

membros para proporcionar discussões e soluções criativas para os

problemas durante a implementação.

=> Integração dos Times: a integração das equipes permite antever e

resolver problemas que podem trazer consequências para todo o projeto.

Adotar um lugar comum de trabalho, reuniões de integração, unir

membros com experiências multidisciplinares podem ser mecanismos

adotados para melhorar a integração dos times.

=> Definir Objetivos: o comitê e o líder do projeto deverão especificar os

resultados esperados para o negócio, como resultados da

implementação. Algumas vantagens serão difíceis de mensurar, como a

habilidade de integração com outros sistemas da empresa. Outros,

apresentam vantagens visíveis como, por exemplo, a redução do tempo
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de preparação da documentação de embarque, de duas semanas para

dois dias.

~ Desenvolvimento de Princípios: deve ser desenvolvida uma missão,

uma visão e um conjunto de princípios guia, fornecendo um foco para a

equipe.

~ Desenvolvimento de um Plano de Projeto: os ciclos e marcos do

projeto são comportados pelo Plano. A responsabilidade pelo

desenvolvimento desse plano é do líder do projeto. O comitê validador

deve analisá-lo e aprová-lo.

• The Business Blueprint: esta fase, que BANCROFT, Seip e Sprengel, 1998,

p.167-196) tratam como duas fases distintas - dois: Create As Is Picture, e

três: Create to be design - permite a definicão e documentação dos processos.

As equipes deverão responder a vários questionários, em reuniões executivas,

discussões em grupo e entrevistas individuais. As respostas das equipes de

usuários irão fornecer subsídios aos consultores que estiverem implementando

a solução para que determinem a estratégia de neqócio, especificando as

necessidades e os processos futuros.

Algumas etapas são necessárias, para a conclusão desta fase. Bancroft, Seip e

Sprengel consideram importante a análise dos atuais processos de negócios,

mapeamento dos processos da empresa no sistema, a identificação das

interfaces, o levantamento de softwares e hardwares existentes, a instalação

do sistema e o início do treinamento dos usuários.

~ Análise dos atuais processos de negócios: Se a remodelagem dos

processos já foi tratada antes da implementação, a magnitude do

trabalho será reduzida nesta etapa. De outra forma, deverão ser

coletadas informações sobre a satisfação da empresa e dos clientes

em relação aos processos existentes. Grandes fluxos deverão ser

desenhados e devem ser desenvolvidas discussões em torno dos

processos, a fim de identificá-los e moficá-Ios. Deverá haver um

esforço de comunicação, a fim de enfatizar as necessidades de

modificação para dar à empresa novas perspectivas de ação.

35



=> Mapeamento dos Processos da Empresa no Sistema: O time do

projeto deverá conhecer o sistema para identificar onde e como

haverá a adequação dos processos ao sistema. Se o sistema não

comportar o processo da empresa, esta deverá julgar se as vantagens

oferecidas pela implementação como um todo compensam a

necessidade de controles paralelos de alguns processos.

=> Identificação das Interfaces: Se houver necessidade de levar

informações de outros sistemas para o que estiver sendo implantado,

essas interfaces deverão comportar entradas e saídas dos dados, de

modo a formar um fluxo integrado de dados.

=> Levantamento de Softwares e Hardwares existentes: Elaborado pelo

departamento de tecnologia de informação, esse levantamento visará

a determinar quais as configurações necessárias para o

funcionamento adequado da solução.

=> Instalação do Sistema: Compreende os programas, o administrador

de dados, as redes, o sistema operacional, o dicionário de dados, a

linguagem de suporte, tamanho do disco e outros itens cuja extensão

não é o objetivo desta tese.

=> Início do Treinamento dos Usuários: Adicionalmente ao treinamento

nas ferramentas do sistema, os times devem receber treinamento

sobre desenvolvimento de trabalhos em grupo, comunicação

interpessoal, decisão e resolução de conflitos. É muito importante

obter a aceitação do usuário nesta fase, quanto à modificação dos

processos para implementação do novo sistema.

• Realization: Esta fase BANCROFT, Seip e Sprengel (1998, p. 195-203)

tratam como Construction and testing. A fase anterior (remodelagem de

processo e documentação) fornecerá um guia para que nesta sejam feitas as

configurações e parametrizações necessárias, inserindo os processos no

sistema. Quanto a esta fase, os autores, acima referidos, consideram como

relevantes as seguintes tarefas:
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~ Desenvolvimento de uma configuração compreensível: significa testar

todas as configurações, a fim de verificar se concluem o fluxo de

processos de negócios.

~ Inserção de dados reais no sistema: cadastros de clientes,

fornecedores e produtos devem ser introduzidos antes de ser iniciado

qualquer outro processo. Dados de outros sistemas devem ser

imputados, manualmente ou via interfaces. Essas interfaces devem

ser identificadas e testadas.

~ Desenhar e testar relatórios: Os relatórios antigos serão reproduzidos

quando possível. Outros serão sugeridos para substituírem os antigos

que não forem compatíveis com os recursos oferecidos pelo sistema

provedor da solução ERP.

~ Testar o sistema: Antes de estar totalmente disponível ("entrar em

produção"), o sistema deve ser totalmente testado, sendo esta etapa

considerada como fator crítico de sucesso para a implementação.

Esse teste deve ser feito para os processo individuais e, de forma

global, integrando todos os processos.

• Final Preparation: BANCROFT, Seip e Sprengel (1998, p.205) tratam essa

fase como Actuallmplementation. Esta fase requererá que sejam elaborados

testes extremamente detalhados, além de alto nível de treinamento dos

usuários finais. O objetivo desses testes não é apenas de verificar

consistência, como na fase anterior, mas de melhorar a performance.

~ Construção de redes e instalação dos equipamentos apropriados para

os usuários finais deverão ser consideradas. Um exemplo é a

necessidade dos terminais de produção na fábrica, com os operários

treinados para utilizá-los. Esse treinamento demandará tempo, além

de envolver questões de administração de mundanças culturais.

~ Comunicação: o esforço de comunicação deverá ser intensificado à

medida em que se aproximar a data em que o sistema entrará em

produção (Go Uve). A proposta do novo sistema deve ser enfatizada.
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• Go Uve and Support: Esta fase foi incluída por BANCROFT, Seip e Sprengel

na fase Actual implementation. Esta fase requererá menos tempo e recursos

que as fases anteriores dado todo o planejamento e controle verificado nas

mesmas. Na data marcada para entrada em produção o sistema será

disponibilizado para todos os usuários, com todos os dados imputados e

testados. Um período de suporte 'será necessário para solucionar eventuais

problemas que possam surgir. Uma área de suporte à produção deverá ser

mantida com a finalidade de promover a otimização do sistema.
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6. O Gerente de Projetos

6.1. O contexto

As metodologias apresentadas são ferramentas e sua utilização de forma ótima

depende da habilidade do gerente de projetos de utilizar a tecnologia de forma

criativa e flexível, conduzindo a implementação ao seu objetivo.

Como condutor desse processo, o gerente de implementação atuará em várias

áreas de conhecimento. A abrangência de sua atuação requererá

administração do projeto no que tange a sua integração, escopo, tempo, custo,

qualidade, comunicações, análise de risco, logística e recursos humanos.

Atuar sobre essas variáveis exigirá mais que conhecimento de cada uma das

áreas, pois a natureza sistêmica da organização traz influências sobre a

mesma, não somente organizacionais, como também socioeconômicas.

Em I~ Guide to the Project Management Body of Knowledge (1996)", o PMI

(Project Management Institute) define essas variáveis de interferência, bem

como algumas habilidades gerenciais necessárias para controlá-Ias:
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6.1.1. Influências Organizacionais

6.1.1.1. Os Sistemas Organizacionais

Projetos são parte de uma organização maior. Corporações, governos,

hospitais, associações internacionais estão, atualmente, implementando

soluções ERP para integrar seus processos.

Algumas organizações tendem a ter um sistema de administração orientado

para projetos, o que facilita a administração da implementação de uma solução

ERP. Esse é o caso das empresas que constroem aviões. Cada avião é um

projeto diferente, o que requer que a empresa seja organizada por projetos.

Não somente sua cultura é desenvolvida com a finalidade de desenvolver

trabalhos com início e fim determinados por recursos específicos, como

também seus sistemas são desenvolvidos para controlar múltiplos projetos.

A maioria das empresas, entretanto, não tem sua organização baseada em

projetos e, raramente, consegue suportá-los eficientemente. Isso traz grandes

desafios ao gerente de projeto. Um exemplo é a necessidade de implementar

controle do desempenho e da participação de funcionários da empresa em

atividades do projeto, pois esses são usualmente solicitados pela direção para

participarem, simultaneamente, de suas antigas atividades.
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6.1.1.2. Cultura e Estilo Organizacional

As organizações desenvolvem culturas singulares. Essas culturas são refletidas

em seus valores, normas, credos e expectativas, políticas e procedimentos,

visão do modelo hierárquico ideal e uma série de outros fatores.

Freqüentemente, a cultura da organização interfere no desenvolvimento do

projeto. Um exemplo é a proposta de inovação total de um processo, que possa

envolver elevado grau de risco em uma organização com cultura avessa ao

risco. O resultado será a reprovação da proposta.

Implementar um software de gestão em empresas pertencentes ao mesmo

grupo, mas localizadas em Estados diferentes da federação, poderá requerer

do Gerente de implementação habilidades para identificar traços de

personalidade diferentes entre os membros das equipes e adotar diferentes

posturas em situações similares. Estados onde a influência norte-americana é

mais forte poderão ter uma cultura mais individualista, como São Paulo, por

exemplo. Nos Estados do Nordeste, a sociedade é mais coletivista e

paternalista, sublinhando a harmonia e a proteção. Esses conceitos de cultura

individualista e coletivista podem ser vistos na obra de MOTTA (1996).

Estilos de gerenciamento também podem encontrar problemas dependendo do

estilo da organização: gerentes participativos colidem com organizações,

autoritárias e vice-versa.
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6.1.1.3. Estrutura Organizacional

o modelo adotado pela organização, para se estruturar, interfere na

disponibilidade de recursos para o projeto. Essas estruturas variam do extremo

"funcional" até totalmente organizadas por projeto, passando por formas

intermediárias entre os dois extremos.

A organização clássica funcional é uma hierarquia, onde cada funcionário tem

um superior definido. As áreas são definidas por especialidade, como

produção, marketing, engenharia e contabilidade no topo. Quando esse tipo de

organização elabora, planeja e/ou executa um projeto, este fica, usualmente,

restrito às fronteiras de uma única área.

Quando a estrutura é configurada com base em projetos, membros de todas as

áreas são envolvidos e os gerente de projetos têm autonomia e autoridade.

Essas organizações, freqüentemente, têm unidades organizacionais

denominadas departamentos e os grupos reportam-se diretamente a um único

gerente de projeto ou trabalham, simultaneamente, para vários projetos.

Entre as organizações orientadas para projetos e as funcionais há os tipos

híbridos, com as organizações matriciais. Estas mantêm gerentes de área e

gerentes de projeto. Um projeto envolve membros de várias áreas, que

respondem aos dois tipos de gerentes.
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6.2. Habilidades Gerenciais

Muitas habilidades gerenciais clássicas são essenciais para um gerente de

projetos.

6.2.1. Comunicação

É a troca de informações. Segundo BLlKSTEIN (1998, p. 27), o remetente é

responsável por enviar a mensagem ao destinatário, estimulando-o a produzir

uma determinada resposta. O destinatário deverá certificar-se de que a

resposta foi recebida integralmente e entendida corretamente.

A comunicação envolve conhecimentos como análise de modelos de feedback,

opções para vencer barreiras na comunicação, escolha do meio, estilo de texto,

técnicas de apresentação (linguagem corporal, ambiente, posicionamento),

preparação de reuniões (agenda, negociação de conflitos).

A habilidade de comunicação de um gerente de projetos é muito mais ampla

que as usualmente requeridas a um gerente funcional. É a capacidade de

aplicar conceitos genéricos de comumunicação às necessidades específicas de

cada projeto, como, por exemplo, decidir como, quando, qual a forma e para

quem reportar a performance do projeto.

6.2.2. Liderança

Segundo KOTTER (1998, p. 20 e 25), liderar implica:

• estabelecer uma direção - desenvolver uma visão de futuro e estratégias

para produzir as mudanças necessárias para alcançar essa visão.

• alinhar as pessoas: comunicar a visão para aqueles cuja cooperação seja

necessária para se atingir a visão.
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• Motivar: auxiliar o time a se automotivar para vencer barreiras burocráticas e

políticas.

6.2.3. Negociação

Para BAZERMAN e Neale (1998, P.17), negociar racionalmente significa saber

como chegar ao melhor acordo, ou "tomar as melhores decisões para

maximizar os interesses do negociador".

Os acordos podem ser negociados diretamente ou com intermediação de

terceiros.

Os assuntos que levam às negociações em um projeto são de naturezas muito

diversificadas e suas ocorrências são frequentes. Escopo, custo e objetivos de

planejamento, termos de contrato e condições, recursos, responsabilidades são

os tópicos que requerem maior número de negociações nos projetos de

implementação de soluções ERP.

6.2.4. Solucionar Problemas e decidir

Envolve a capacidade de identificar os problemas e decidir quais as melhores

soluções a adotar.

Para que um problema seja definido é necessário distinguir entre as causas e

os sintomas. Os problemas podem ser internos ou externos, demandando

tempos diferentes para a resolução. Podem, além disso, ser técnicos,

gerencias ou interpessoais.

A decisão implica em análise do problema, identificação de soluções e opção

pela melhor. A decisão mais rápida nem sempre é a melhor.
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6.2.5. Conhecimento dos Mecanismos de Poder

o conhecimento dos fatores de interferência interna nas organizações e as

habilidades gerenciais clássicas não são suficientes para conduzir uma

implementação de ERP ao sucesso. A facilidade de obter os recursos

necessários e agilizar o metabolismo da organização, para alcançar os

objetivos do projeto, requer a compreensão das estruturas de poder da

organização.

PFEFFER (1994,p.187 a 201) define poder como lia habilidade de influenciar o

comportamento, a mudança do curso dos eventos, para dominar resistência, e

para levar as pessoas a agirem de forma que normalmente não agiriam".

Aplicando-se ao contexto do projeto de implementação de ERP, levar as

pessoas a agirem de forma que normalmente não agiriam significa obter dos

usuários comportamento favorável ao desenvolvimento do projeto e da direção,

recursos necessários, além dos inicialmente previstos.

KOTTER (1985, p.11) afirma que a excelência profissional requer o

conhecimento de como fazer a dinâmica do poder trabalhar a nosso favor e não

contra nós. Para fazer a dinâmica do poder trabalhar a nosso favor, em um

projeto de implementação de ERP, é necessário que se conheçam todas as

condições sob as quais o projeto tenha sido aprovado e quem são os

opositores. Dessa forma, podem-se estabelecer estratégias de atuação que

privilegiem solicitações àqueles que são favoráveis ao projeto e que

precavenham o gerente de implementação de eventuais desafios dos

opositores.
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6.3. Influências do ambiente externo

Fatores externos, de naturezas várias, podem alterar o curso de um projeto,

prejudicando as expectativas dos patrocinadores e do grupo. As seções abaixo

apresentam alguns exemplos dessas interferências e analisam como

administrar os recursos necessários para a manutenção de uma

implementação bem sucedida.

Condições e tendências sociais e econômicas podem interferir no curso do

projeto, exigindo do gerente habilidade para transformar as exigências em

oportunidades de desenvolvimento de novos negócios.

6.3.1. Padrões e Regulamentos

A ISO (Infemational Organizafion for Sfandardizafion) diferencia padrões e

regulamentos:

• um padrão é um documento aprovado por um corpo reconhecido, que provê

uso comum e repetido, regras, guias, ou características para produtos,

processos ou serviços aos quais a obediência não é compulsória. Esses

padrões são de grande abrangência, cobrindo desde a fluidez de líquidos até

tamanhos de disquetes para computadores.

• Um regulamento é um documento onde constam características de produtos,

processos ou serviços, incluindo provisões administrativas aplicáveis, às

quais a obediência é obrigatória. Um exemplo é o código das construções.

A interferência desses padrões e regulamentos sobre o projeto pode ser

imprevisível. Neste caso, o PMI (Projecf Managemenf Insfifufe) recomenda que

deve ser considerada sob a administração de risco do projeto.
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Um gerente de implementação hábil poderá melhorar seus resultados

vendendo um módulo de administração da qualidade, em face das imposições

de normas e padrões.

6.3.2. Globalização

Adicionalmente às preocupações relativas ao escopo, custo, tempo e qualidade

do projeto, o gerente de implementação administra diferenças regionais,

feriados nacionais, necessidades de viagens para reuniões in loco, logísticas de

teleconferência, além das diferenças culturais e políticas que interferem nas

negociações.

Para administrar as diferenças culturais com efetividade o gerente de

implementação de ERP, que atua em um mundo globalizado, deve saber

administrar os impactos da diversidade. ADLER (1997, p.118) apresenta uma

definição do gerente globalizado, que pode ser somada à definição de um

gerente de implementação globalizado:

Gerentes globais primeiro definem os problemas da perspectiva de todas as
culturas envolvidas. Segundo, eles analisam os modelos que fazem, o
comportamento de cada cultura, lógico de sua própria perspectiva. Terceiro, eles
criam soluções que promovem o crescimento e a produtividade da organização,
sem violar as normas de qualquer cultura envolvida.
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6.4. Recursos necessários para a Administração de Projetos

Na próxima seção são apresentados os recursos necessários para o

desenvolvimento de projetos e algumas ferramentas, sugeridas pelo PMI, que

podem facilitar a atuação do gerente em um cenário dinâmico, em que a

administração eficiente dos recursos requer considerar as variantes que

podem suscitar mudanças, totalmente imprevistas.

6.4.1. Integração

A administração da integração visa a assegurar que os vários elementos do

projeto estejam sendo coordenados apropriadamente, a fim de que seja

completado com sucesso.

o desenvolvimento e a execução do plano do projeto, bem como a

coordenação das mudanças durante o projeto devem ser processos totalmente

integrados e podem ser descritos em termos de seus recursos, ferramentas e

resultados. Os recursos são os documentos utilizados. As ferramentas são

mecanismos aplicados sobre os recursos para gerar os resultados e estes são

os itens documentáveis, resultantes do processo.

O desenvolvimento de Plano de Projeto utiliza-se dos resultados de processos

de planejamento para criar um documento consistente que possa guiar a

execução e o controle do projeto, documentar as premissas e decisões, facilitar

a comunicação entre os acionistas e prover uma base para mensurar o

controle.

O gerente de implementação elabora um esboço com tempo e recursos

estimados para chegar até a versão final, após várias alterações. Algumas

metodologias de implementação de soluções ERP oferecem a estrutura do
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Plano para agilizar a preparação. Se não dispuser de uma metodologia que

ofereça esse "acelerador" , o Plano do projeto deverá ser criado.

o desenvolvimento do Plano de Projeto envolve uma gama de recursos nem

sempre disponíveis para sua elaboração, quais sejam: a) planejamentos de

outras áreas, b) uma estrutura WBS em alguns casos, informações históricas

para prover bases para estimativas e alternativas; c) políticas organizacionais,

como administração da qualidade, através de auditorias; d) política de

admissão e demissão de pessoas e controles financeiros e e) restrições e

pressupostos.

Uma metodologia, o conhecimento e a habilidade dos acionistas e dos

patrocinadores, bem como um sistema de informações de administração de

projetos são as ferramentas necessárias para a criação do Plano. Utilizar-se de

uma metodologia implica a utilização de softwares, templates e reuniões

freqüentes. Extrair a habilidade dos acionistas requer criar um ambiente onde

possam contribuir apropriadamente.

Quanto aos resultados do Plano, eles dependem das necessidades individuais

de cada projeto, mas a regra é apresentar um Project Charter, com a descrição

da estratégia; incluindo escopo, produtos e objetivos; uma WBS (Work

breakdown structure), no nível em que o controle será exercido; medidas de

performance para custo e programação; datas dos marcos do projeto; staff

necessário; riscos, restrições e decisões pendentes.

A execução do Plano é a fase em que o produto do projeto é criado e na qual é

investida a maior parte dos recursos orçados. Portanto, nesse momento o

gerente de implementação e o time do projeto devem se orientar para

coordenar as várias interfaces técnicas e organizacionais.
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Os principais recursos para a execução são o Plano de Projeto, as medidas de

performance e as documentações adicionais que serão geradas paralelamente

à fase de elaboração do Plano e que não terão sido incluídas por

desconhecimento prévio de algumas restrições ou premissas do projeto.

Outro recurso valioso é o conhecimento das políticas orqanizacionais, formais e

informais, pois permitirão reduzir o tempo dessa fase, através do

direcionamento dos problemas aos decisores.

As habilidades gerenciais de liderança, comunicação e negociação são

ferramentas essenciais para a efetividade da execução do plano, mas se o time

do projeto não tiver as habilidades necessárias e suficiente conhecimento do

produto, poderá haver substancial comprometimento do prazo e orçamento,

elevando o risco.

Outras ferramentas são facilitadoras da execução do projeto, como sistemas de

autorizações de trabalho, reuniões de revisão de status, sistemas de

informação de administração de projeto, além de procedimentos

organizacionais formais e informais.

Os resultados do plano são as informações de performance: os produtos

completados, os pendentes e sua conformidade com os padrões. Solicitações

de modificações nas estimativas de prazo e custo também são resultados da

execução.

A administração e o controle de mudanças referem-se à influência sobre os

fatores que as criam e somente serão aceitas se forem benéficas ao projeto.

O gerente de implementação deverá assegurar que todas as modificações

sejam refletidas no plano e que o escopo do projeto seja alterado a cada

mudança no escopo do produto.
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Os recursos para o controle das mudanças são Plano do projeto, os relatórios

de performance e as solicitações de mudanças.

Planejamento adicional aliado a medidas de performance, além de sistemas de

controle, podem ser importantes ferramentas para a administração das

mudanças que ocorrem no decorrer do projeto.

Como resultados do controle de mudanças, o Plano de Projeto é atualizado,

ações corretivas são tomadas e a base histórica de dados é atualizada, para

que os problemas que geraram alterações não se repitam ou para que um

próximo Plano reflita estimativas mais realistas.

6.4.2. Administração do Escopo

O termo escopo refere-se tanto ao escopo do produto - características e

funções incluídas no produto - como ao escopo do projeto - o trabalho que

deve ser executado a fim de entregar o produto com as características e

funções especificadas. Ambos devem ser integrados para assegurar que o

resultado do projeto seja o produto requerido.

Para assegurar que todo o trabalho necessário tenha sido considerado,

alguns processos devem ser desenvolvidos: o primeiro processo é a obtenção

de comprometimento da organização com o projeto. O próximo processo é o

desenvolvimento de um planejamento em que os produtos sejam divididos em

componentes menores, e que permitam melhor controle sobre a execução e as

modificações.

O comprometimento da organização para o projeto deriva de sua aprovação

formal, que resulta de solicitações externas como: demanda de mercado,

aumento da competição, necessidades de clientes, avanço tecnológico e
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exigências legais. Como resultado, deve estar incluído em seu plano

estratégico.

A aprovação ocorre em consideração à apresentação do desenho do escopo,

elaborado com base na descrição do produto, nos critérios de seleção do

projeto e nas informações históricas.

A descrição do produto documenta suas características, sendo mais

abrangente no início de seu desenvolvimento e mais detalhada à medida em

que o produto seja progressivamente elaborado.

Os critérios de seleção devem considerar aspectos como retorno financeiro,

market share, valores e necessidades do público e as informações históricas

ampliam a capacidade do gerente de implementação de decidir, com base em

situações similares.

O documento que formalmente reconhece a existência do projeto é o Project

Charter, que contém as necessidades do negócio que o projeto pretende

atender e a descrição do produto.

O segundo processo abordado, o planejamento do escopo, consiste em

desenvolver um documento escrito a fim de fornecer parâmetros para decisões

futuras e avaliações.

A análise de produtos, a análise de custo-benefício, a identificação de

alternativas e a experiência do gerente de implementação serão as ferramentas

necessárias ao planejamento do escopo.

A análise de produtos consiste em ampliar o entendimento sobre as minúcias

do produto, através de análise de valor, função e qualidade. A relação custo-

benefício deve ser mensurada com base em análises de retorno sobre o

investimento.
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o Plano de administração do escopo será o resultado da utilização dessas

ferramentas. Esse plano descreverá como administrar o escopo e incluir as .

modificações necessárias.

Para maior controle sobre a execução das modificações, o gerente de

implementação deve dividir os produtos do projeto em componentes menores.

Isso facilitará a atribuição de responsabilidades, proverá bases para a definição

de melhores controles e aumentará a acuidade das estimativas dos custos e

recursos necessários.

A divisão dos produtos poderá ser feita através de ferramentas como a WBS;

uma simples decomposição em etapas, atividades e tarefas ou a aglutinação

dos dois. Os dois modelos foram analisados na seção 3 e mostraram-se

insuficientes sem a devida atuação do gerente de implementação para aplicá-

los. Entretanto, a fusão entre os dois oferece uma ferramenta mais completa.

HALLOWS (1998, p.114-147) propõe a utilização da WBS, completando-a com

uma análise de dependências das atividades subseqüentes das precedentes,

uma estimativa dos recursos necessários e o gráfico de Gantt para controlar os

prazos. Como resultado, obter-se-á o prazo do projeto, que deverá ser

adaptado às necessidades do prazo do cliente, reduzindo o escopo se

necessário, com a devida análise dos prejuízos resultantes.

6.4.3. Administração do Tempo

A definição de atividades, de sua sequência e de suas dependências permitirá

estimar sua duração, bem como os recursos necessários para executá-Ias.
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As ferramentas utilizadas para conectar atividades e estabelecer a sequência

de acordo com dependências são o POM (Precedence diagramming mefhad) e

o AOM (Arrow diagraming mefhad).

O POM inclui quatro tipos de dependências:

• Finalizar para iniciar: a atividade precedente deverá ser terminada antes que

a subsequente seja iniciada.

• Finalizar para finalizar: a atividade precedente deverá ser terminada antes

que a subsequente seja terminada.

• Iniciar para iniciar: a atividade precedente deverá ser iniciada antes que a

subsequente seja iniciada.

• Iniciar para terminar: a atividade precedente deverá ser iniciada antes que a

subsequente seja terminada.

A utilização inadequada dessa ferramenta poderá gerar prejuízos imprevisíveis

ao sucesso do projeto. A figura abaixo mostra um diagrama de rede, utilizando-

se do POMo
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Figura 6: Diagrama de Rede utilizando PDM

A B ~ C I----po

Início to- ••• Fim

O .. E .. F -~ ,.

A ADM é outra ferramenta utilizada, em que se utilizam setas para representar

as atividades e conectá-Ias aos nós para mostrar as dependências. O diagrama

abaixo permite visualizar o modelo ADM.

Figura 7: Diagrama de Rede utilizando ADM

A estimativa de tempo de cada uma das atividades será elaborada pelo

membro do grupo com maior conhecimento de cada uma, que deverá

considerar também as restrições internas e externas, os recursos disponíveis e

suas capacidades.
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A administração do prazo é a determinação das datas de início e término das

atividades. A figura abaixo representa um diagrama de rede de projeto, onde,

em cada bloco, constam as datas de início e fim de cada atividade.

Figura 8: Diagrama de Rede com datas planejadas
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Unitário

01/07 01/08 15/08

Teste
Unitário

Teste
Integrado

24/06

Teste
Unitário

Escrever
Manual

6.4.4. Administração do custo do projeto

Visa a garantir que o projeto seja terminado utilizando-se apenas do orçamento

aprovado para o fim.

Os processos necessários para administrar esses custos são o planejamento

dos recursos, a estimativa e o orçamento dos custos, bem como o seu controle.
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o planejamento dos recursos implica na determinação dos recursos físicos

necessários, justificados pelo escopo do projeto. A estruturação das atividades

através da WBS permite identificar tipos e quantidades para cada um dos seus

elementos.

É necessário considerar as políticas organizacionais de disponibilidade de

recursos como pessoas para projetos alternativos às operações cotidianas e

necessidades de compras de materiais para o projeto.

A partir do planejamento, é gerada uma estimativa de custos necessários para

completar cada uma das atividades. A Estimativa de Custos deve considerar

várias opções, como, por exemplo, se o trabalho e o custo adicionais na fase

inicial, de modelagem dos processos, trarão redução dos custos na fase de

produção.

Estimativas análogas, modelos paramétricos, softwares especializados ou uma

estimativa detalhada de cada item do trabalho (Bottom-up) são ferramentas

utilizadas para a elaboração da estimativa de custo do projeto.

Elaboradas as estimativas, os custos devem ser alocadas aos itens individuais,

com o objetivo de se definir o orçamento, que será um parâmetro para

mensuração da performance do projeto.

Uma ferramenta que pode ser utilizada para monitorar a performance de custos

de um projeto é a Cost baseline (PMI, 1996). Esta constitui-se de um gráfico

que representa a soma de custos estimados para o período em forma de S,

como pode ser visto abaixo:
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Figura 9: Cost Baseline

VALORES
ACUMULADOS Fluxo

de Caixa
Previsto

\
Performance

Custo
Real

TEMPO

A análise da performance dos custos permite monitorar modificações que

ocorram, analisando-se se são compensatórias, promovendo-se alterações no

orçamento, caso necessário, ou tomando-se ações corretivas, alinhando-se a

performance esperada à esboçada no Plano do Projeto.

6.4.5. Administração da Qualidade do Projeto

Visa a assegurar que o projeto irá satisfazer aos objetivos descritos no Plano,

conforme as expectativas do cliente. Os processos requeridos para tanto são o

planejamento, o acompanhamento e o controle da qualidade.

O planejamento da qualidade identifica quais são os padrões de qualidade

relevantes para o projeto e como atendê-los. O acompanhamento avalia

regularmente a performance, garantindo que os padrões serão atingidos e o

controle monitora resultados específicos, identificando opções para eliminar

causas de insatisfações.
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A identificação dos padrões de qualidade, atividade necessária na fase do

planejamento, é facilitada se a empresa tiver uma política de qualidade.

Entretanto, se não houver, deverá ser criada pelo time de projeto.

Algumas ferramentas podem ser utilizadas para análise da qualidade: o estudo

da relação custo-benefício do tempo e recursos investidos para que se alcance

determinado padrão de qualidade; um benchmarking objetivando comparar

outros projetos ao atual; diagramas de causa e efeito, ilustrando como causas e

subcausas relacionam-se para criar potenciais problemas. A figura abaixo

representa o diagrama de causa-efeito, "espinha de peixe", baseado no modelo

de Ishikawa (AKAO, 1997, p. 94).

Figura 10: Diagrama de causa-efeito

DEFEITO

°processo de Planejamento da qualidade irá gerar o Plano de Administração

da Qualidade e as definições operacionais, como resultados. No plano serão

descritos a estrutura organizacional, as responsabilidades, os procedimentos,

os processos e os recursos necessários para implementar a administração da

qualidade. As definições operacionais descreverão os produtos e como serão

medidos pelo processo de controle da qualidade.
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o processo de acompanhamento e controle da qualidade são efetuados

através de inspeções ou auditorias, utilizando-se de amostras estatísticas, a fim

de medir, testar e examinar se os resultados atendem ao padrões.

Para direcionar as ações corretivas, pode ser utilizado o diagrama de Pareto,

que demonstra quantos resultados foram gerados por tipo ou categoria de

determinada causa.

6.4.6. Administração dos Recursos Humanos

Visa a melhor utilização das pessoas envolvidas com o projeto. Incluem-se

patrocinadores, clientes, o time do projeto e outros contribuidores.

Administrar os recursos humanos em um projeto difere de administrá-los em

operações rotineiras devido à singularidade da natureza do projeto. Os

projetos são temporários e as técnicas utilizadas devem ser apropriadas para

lidar com relacionamentos efêmeros. Além disso, as necessidades do projeto

alteram-se a cada fase e o time deve responder com técnicas compatíveis.

O Planejamento organizacional, a formação do time e o seu desenvolvimento

são os processos necessários para a administração do grupo.

O planejamento organizacional é o processo que envolve identificar,

documentar e associar papéis e responsabilidades. Para complementar é

necessário um planejamento de comunicações.

Para a elaboração desse planejamento, o gerente de implementação deverá

considerar não somente o time que irá implementar a solução, como também o

staff. As habilidades e experiências das pessoas do grupo tenderão a

impulsioná-Ias a agir de acordo com seus próprios padrões, caso não haja um
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direcionamento de seu comportamento. Essa desintegração é uma grande

fonte de conflitos e geradora de fracassos nos projetos.

A determinação de responsabilidades e papéis é um dos fatores críticos de

sucesso do projeto, pois esses alteram-se frequentemente. Uma das técnicas

utilizadas por uma das grandes provedoras/ de solução ERP para planejar

esses fatores é a RAM (Responsibilify assignment mafrix). Em grandes

projetos, a RAM pode ser definida em vários níveis. Uma RAM de alto nível

definirá o grupo responsável por cada elemento de WBS ou da lista de

atividades e tarefas, enquanto RAMs de baixo nível irão definir

responsabilidades e papéis para membros específicos do grupo em tarefas

específicas. A figura abaixo representa uma RAM:

Figura 11: Exemplo de Matriz de Responsabilidade

PESSOA
FASE

NECESSIDADES
FUNÇÃO

DESENHO
DESENVOLVIMENTO

TESTE

V Re P P

E FB C DA

V Re P P

V R Re P
R V Re P

Re PPV

P = Participa Re = Responsável R = Revisa I = Fornece Informação V = Valida

P

Outro instrumento importante para o planejamento dos recursos humanos é um

plano de administração do time. Este deverá incluir a descrição da utilização

das pessoas, os momentos em que haverá maior e menor cargas de trabalho,

bem como o momento em que essas pessoas serão desligadas do projeto.

Esta tarefa do gerenciamento evitará a geração de ansiedade na equipe.
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Na formação do time, é necessário considerar se as características dos

membros da equipe são compatíveis com as expectativas do projeto.

Experiência prévia, interesses pessoais e disponibilidade devem ser fatores

favoráveis ao recrutamento.

o desenvolvimento do time requer atividades que integrem seus membros.

Permitir que todos participem do planejamento é uma das atividades que eleva

o comprometimento da equipe. Paralelamente, é necessário prover treinamento

técnico para elevar a auto-confiança, melhorando o interesse e o desempenho.

o investimento financeiro em treinamento técnico de um time pode ser

equiparado ao investimento no desenvolvimento do produto. (BANCROFT, Seip

and Sprengel, 1998, p.221). Essa comparação demonstra que as pessoas são

parte do ativo da empresa, principalmente quando sua· função relaciona-se à

implementação e manutenção -de um software integrado, que envolve o

conhecimento do processo de várias áreas de negócio.

As empresas devem fazer investimentos em pessoas, sistemas e

procedimentos a fim de alcançarem objetivos financeiros a longo prazo.

Satisfação retenção e produtividade são medidas adotadas pelo Balanced

Scorecard para medir a capacidade dos funcionários (FERNEAU, 1997).

Políticas de reconhecimento e premiação por resultados e capacidade de

trabalho em equipe impulsionam o projeto e permitem alcançar seus objetivos.

6.5. Administração de Mudanças

Administrar os recursos é administrá-los considerando as características de

efemeridade e singularidade dos projetos. Elas geram consequências

2 Nesse caso omitiu-se o nome da empresa provedora por questões de mercado.
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imprevistas que podem comprometer o sucesso, bem como reduzir os

benefícios potenciais da fase posterior à implementação.

As habilidades gerenciais de liderança e comunicação, o treinamento,

alterações na estrutura e papéis, administração de performance e práticas de

gerenciamento são os princípios chave de administração de mudanças

segundo BANCROFT (1998, p. 219).

o autor examina cada um desses elementos críticos, sugerindo opções para

administrá-los:

Liderança: fator crítico em muitos projetos, a liderança pode ser mais efetiva

com a criação de um time que contemple a participação dos acionistas,

envolvendo-os nas decisões e informando-os

Comunicação: a efetividade desse fator, em um cenário de mudanças, requer

tornar compreensíveis a todos as razões das mudanças e quais serão seus

efeitos sobre os indivíduos. Essa mensagem permitirá minimizar as resistências

às mudanças que os funcionários das orgaznizações possam impor, como

meio de defender-se de eventuais reduções do número de funcionários,

resultantes da informatização dos processos.

Compreendidas essas razões, outras mensagens poderão atingir o destinatário

com efetividade.

Treinamento: deve ser direcionado às necessidades do usuário, reveladas a

partir de questionários, análise da documentação do projeto e outras

ferramentas. Utilizar pessoas pertencentes à organização para treinar outros

usuários é uma das melhores opções para aproximar o negócio da empresa

das características do software, além de dirimir as resistências à

implementação.
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Estrutura Organizacional e Papéis: suas alterações serão maiores, quanto

maiores as alterações dos processos existentes. Neste caso não haverá

somente a necessidade de treinamento de uso da ferramenta sistema, mas a

preparação das pessoas para a assunção de novos papéis. Como exemplo, um

vendedor poderá ter novas atribuições, e transformar-se em um analista de

crédito ao mesmo tempo em que vende.

Um plano de mudanças deve ser elaborado para administrar a realocação, o

treinamento, a contratação, a demissão e a recolocação das pessoas.

Administração de performance: significa assegurar o elo entre o trabalho

executado e o prêmio recebido. O gerente de implementação, na função de

gestor das mudanças, deve acompanhar as alterações dos processos de forma

a manter esse elo. Como exemplo, o fluxo de caixa deverá ser mantido por

pessoas cujo trabalho possa alterar seus resultados.

Práticas de administração: são alteradas à medida que os processos são

remodelados. Há necessidade, portanto, de um gerente de implementação de

processos que possa decidir quanto às mudanças, bem como estimular e

desafiar o grupo a visualizar e sugerir outras.

Em face desses princípios, compreende-se que o gerente de projetos de

implementação de uma solução ERP depara com variáveis que podem ser

controladas somente através de sua capacidade de analisar cada cenário como

singular e aplicar as ferramentas adequadas a cada um deles, encontrando

opções para direcionar o projeto aos seus objetivos, nas mais diversas

situações.
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7. Os Casos Estudados

Como citado no início desta dissertação, neste capítulo serão analisados dois

casos de implementação de ERP, com o objetivo de avaliar a atuação do

gerente de implementação e de se evidenciar a importância de seu papel no

planejamento, execução e controle de processos.

Optou-se pelo estudo de casos reais a fim de obter elementos que justifiquem a

atuação crítica de um gerente de projetos na implementação de um software de

gestão integrado.

Operacionalmente, para o levantamento dos dados dos casos, foi elaborado

um questionário (ANEXO I), e aplicado a gerentes de implementação de ERP,

atuantes na atividade há mais de dez anos. Devido as suas solicitações, não

foi possível identificá-los.

As perguntas foram elaboradas com base na teoria fornecida pelo guia de

implementação de Hallows, proposta na seção 6.3 desta.

Para a elaboração das conclusões dos dois casos, foram feitas algumas

inferências.

7.1. Teoria utilizada para a análise dos casos estudados

Os dois casos foram analisados à luz da obra de HALLOWS (1998), que

propõe um guia a ser seguido pelo gerente de projetos de sistemas de

informação. Esse guia pode ser adotado como uma lista de checagem da

atuação do gerente. Se se puder responder sim a todas essas questões, o

projeto estará sob controle.
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o guia de HALLOWS divide-se em cinco fases:

• o entendimento do projeto;

• a definição do projeto;

• o planejamento do projeto;

• a execução do projeto.

A primeira fase, o entendimento, compreende o entendimento da justificativa,

do background e das políticas do projeto, bem como dos players e de seus

papéis, além das prioridades do cliente. Esta fase é necessária para formar a

base em que o gerente irá tomar as decisões, para prover o contexto político e

cultural no qual se encontra inserido.

Justificar adequadamente um projeto prevê que o gerente de implementação

assegure que os benefícios sejam realizados, descrevendo em detalhes como

serão alcançados. Essa justificativa deve permitir que o projeto seja facilmente

defensável contra opositores a sua realização, que possam surgir no decorrer

da implementação.

A justificativa deverá ser renovada caso haja necessidade de reavaliação do

projeto. Nesse caso, novas análises de custo-benefício deverão ser realizadas.

o background para o projeto será obtido a partir de respostas para perguntas

como: Que condições levaram à proposta do projeto? Como o projeto foi

apresentado, avaliado e aprovado? Quais as opções consideradas pelo

cliente? Qual a importância do projeto na organização; quais os argumentos

contrários ao projeto?

A importância da definição dos players está na identificação dos defensores do

projeto e dos opositores ao mesmo. Conhecê-los permitirá elaborar uma

estratégia para direcionar o projeto de forma a alcançar seus objetivos.
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A segunda fase ou a "definição do projeto" compreende aspectos como

definição de escopo, a construção de expectativas do cliente e a definição dos

funcionários do cliente que devem fazer parte do time de implementação.

Definir o projeto é definir o que será produzido e entregue ao cliente. E
importante que isso ocorra desde o início, a fim de evitar que, após

implementado, descubra-se que não está atendendo as suas necessidades.

Alguns comportamentos podem ocasionar o desvio do foco das necessidades

do cliente: utilização de soluções técnicas anteriormente utilizadas em outros

projetos, sem questionar se se adaptam às necessidades daquele cliente

específico; necessidade de cumprimento de prazos insuficientes, desde o início

do projeto; soluções técnicas para todas as ocasioões, quando os problemas

são de outras naturezas.

Para evitar esses comportamentos é importante definir como o projeto será

conduzido, e isso implica responder às seguintes questões: Como as

solicitações de modificações no escopo serão administradas? Como o cliente

irá revisar e aprovar os produtos finais? Como serão desenvolvidas as

expectativas do cliente? Como serão conduzidas as notificações? Como será

estruturado o time do cliente? Qual o estilo que deverá ser utilizado para liderá-

lo?

A definição dos produtos que serão entregues consiste em uma lista de todos

os itens tangíveis que o projeto irá produzir, com uma breve descrição de cada

um. Algumas metodologias de implementação sugerem uma lista de produtos

que devem ser entregues. Entretanto, muitas vezes não correspondem às

necessidades do cliente, pois sua descrição pode ser mal interpretada,

parecendo atender ao objetivo.
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o escopo deve ser classificado em: escopo do projeto, concernente às

estratégias necessárias para cumprir os marcos do projeto, e escopo do

sistema, relativo às funcionalidades, regras do negócio, procedimentos,

interfaces etc.

Quanto às expectativas do cliente, HALLOWS (1998, p.66) recomenda que

sejam construídas desde o início do projeto, pois isso facilitará demonstrar, ao

final, que o objetivo foi atingido.

A terceira fase, "Planejamento do Projeto", compreende questões relativas à

administração dos riscos do projeto, à organização da estrutura, à

documentação, à definição das atividades e às de suas dependências, às

estimativas de custos e de definição de cronograma.

o Plano de projeto descreverá como executar esses itens. É importante que

esse instrumento corresponda à realidade, para não se tornar apenas uma

formalidade.

A administração de riscos visa a identificá-los e categorizá-los para facilitar a

administração. Podem ser identificados como: relativos ao time do projeto, aos

equipamentos, à solidez do cliente, ao surgimento de novas tecnologias, bem

como ao risco de influências externas.

Inúmeros métodos estatísticos permitem essa categorização, considerando a

probabilidade de ocorrência e o impacto sobre o projeto. Alguns métodos

definem esses dois fatores nos níveis extremo, alto, médio, baixo ou mínimo. O

objetivo da categorização é identificar os que deverão requerer mais atenção.

Como a probabilidade e a categoria dos riscos alteram-se freqüentemente, sua

administração pressupõe que sejam reavaliados frequentemente. Reuniões
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com o time de projeto podem auxiliar a identificar essas alterações e também

para identificar o surgimento de novos riscos.

A organização do projeto pode obedecer à definição de funções técnicas,

operações ou funções. Para HALLOWS (1998, p.96), o importante, ao ser

definido um modelo, é facilitar a comunicação e reduzir o número de

pendências. Se é adotado um modelo em que a hierarquia é fortemente

determinada, existe o risco de haver resistências e morosidade, prejudicando o

prazo do projeto.

A estrutura ideal para o projeto é a baseada em diferenças tecnológicas. Dessa

forma, cada especialista é responsável pela tecnologia que oferece. Em se

tratando de ERPs, pode-se estender este conceito para a estruturação do

projeto por módulos (finanças, produção, vendas e administração de materiais).

Neste caso, um consultor e um funcionário do cliente são responsáveis pelo

sucesso de cada módulo.

Outra vantagem da organização estruturada de acordo com a especialidade de

cada um é a facilidade de comunicação que proporciona. O fluxo de

informações não necessita transpor vários níveis hierárquicos. A execução das

tarefas é mais rápida, pois os membros pertencentes a cada módulo dominam

os requisitos tecnológicos necessários. O contato entre os diferentes módulos

ocorre para integrar as diferentes tecnologias componentes do projeto.

Como vantagem adicional, os módulos provêem recursos com capacitação

técnica e de negócios, o que proporciona a habilidade necessária para a

definição dos processos e para a implementação do software.

A documentação deve abranger uma descrição do projeto, riscos e medidas

para minimizá-los, premissas e restrições, bem como um plano de trabalho. A
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proposta dessa documentação é permitir que o leitor tenha uma ampla

compreensão do projeto.

A definição das atividades deve ser elaborada através de uma WBS,

complementada pelo estabelecimento das dependências recíprocas, da

determinação dos recursos necessários para executá-Ias e de um gráfico de

Gantt para delimitar seus prazos, segundo as recomendações do autor.

Os custos serão estimados para cada uma dessas atividades, considerando-se

a classificação das pessoas necessárias para o trabalho, o tempo necessário e

o total do esforço, em número de horas. Deverão ser analisadas, conforme

ressaltado no início desta seção, as áreas de risco do projeto. Atividades que

variam - dependendo do projeto e da utilização de novas metodologias, que

ditam novos produtos, cujo escopo, muitas vezes é incompreensível - são

aspectos que merecem análise.

A quarta fase, definida por HALLOWS (1998, p. 169), é a execução do projeto

composta pela construção efetiva de um time, pela administração das

alterações de orçamento, escopo e tempo, das expectativas do cliente, da

qualidade, e pela administração de subcontratados e, finalmente, por uma

reflexão de toda a experiência vivida.

A construção efetiva de um time requer conquistar seu comprometimento

através de um ambiente propício, do desenvolvimento de líderes, atitudes

claras e justas e comunicação facilitada, a fim de alcançar um objetivo comum.

Esse objetivo deve ser claramente definido: não é simplesmente a finalização

do projeto, mas também o que significa o projeto estar completo. Para algumas

empresas esse objetivo pode ser a implementação de um software que

contemple complexas funcionalidades. Para outras, apenas a implementação
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das funcionalidades básicas pode ser suficiente para que se considere

completo o projeto.

A aceitação desse objetivo pela equipe é resultado do trabalho do gerente de

implementação. Este deve identificar as resistências, os motivos dessas

resistências, e providenciar uma base para o convencimento dos membros da

equipe.

A participação do gerente de implementação nas atividades diárias do projeto é

importante não somente para a definição clara do objetivo, mas também para a

obtenção do comprometimento de toda a empresa. Esse comprometimento é

obtido através de sua atuação, provendo feedback aos membros do time e

enfatizando o trabalho em equipe.

As alterações de orçamento, do escopo e do tempo devem ser controladas

através da elaboração de relatórios formais, de reuniões e da administração

adequada dos riscos. Ações corretivas adequadas devem ser tomadas para

controlar essas alterações. Adicionar recursos ou reduzir o escopo podem ser

algumas dessas ações.

A alteração do escopo deverá ocorrer somente se trouxer algum benefício,

após analisadas as interferências sobre o cronograma e os custos. Analisada e

adotada a alteração , o controle deverá ser reestabelecido pelo gerente de

implementação, através de uma nova estimativa dos efeitos sobre orçamento e

prazo e comunicação dessas alterações aos responsáveis pela mesma e ao

time do projeto.

A administração das expectativas envolve não somente a sua construção,

como tratado na fase dois do guia, mas também a informação ao cliente do

progresso das atividades, em relação a todos as premissas definidas no início

do projeto.
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A qualidade deverá ser assegurada através de um histórico de revisões do

produto. A proposta é identificar erros através de reuniões para a conclusão

efetiva do projeto e não estabelecer um sistema de punições dos responsáveis.

Administrar os subcontratados requer atitudes semelhantes à administração

do próprio time, ou seja, visão do que está ocorrendo e do que pode ocorrer.

Aspectos legais, previstos em contrato, são comumente, foco de desavenças

entre as partes, pois muitos impedem que o contratante tenha a visão

necessária.
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7.2. Casos Estudados

7.2.1. Caso 1

Pergunta: Classifique a empresa em grande, pequeno ou médio porte. Cite

o setor ao qual pertence e a região onde se localiza.

Resposta3:

Empresa Multinacional de Grande Porte, líder no setor de eletro-eletrônica,

organizada em unidades de negócios, concentradas na região de São Paulo e

na Zona Franca de Manaus.

Pergunta: Justifique por que a empresa optou por implementar uma

solução ERP.

Resposta:

O grupo ao qual pertence esta empresa sempre deu ênfase à Tecnologia da

Informação, sendo que desde o início da década de 70, foi um dos maiores

usuários de sistemas IBM Mainframe. Durante as décadas de 70 e 80,

desenvolveu sistemas nas áreas financeiro-contábil, comercial, suprimentos e

industrial, criando competência interna em processos destas áreas.

No inicio da década de 90, como resultado de um processo de reengenharia,

suportado pela Andersen Consulting, a empresa optou por um processo de

terceirização (outsourcing) de sua estrutura de TI (Tecnologia da Informação),

incluindo equipamentos e equipe. Nessa época os custos de TI eram da ordem

de US$ 40 milhões por ano. O processo previa uma redução gradativa de

3 As respostas, de discurso oral e pouco estruturado, foram parafraseadas, para facilitar o

entendimento.

73



custos em 5 anos, chegando a US$ 15 milhões ao ano, ao final desse período.

Isso seria alcançado através de:

• Mudança de plataforma tecnológica (downsizing).

• Implementação de um produto de ERP, substituindo a grande maioria dos

aplicativos desenvolvidos internamente.

• Redução da equipe terceirizada de desenvolvimento, decorrente da

implementação do ERP.

Pergunta: Quando você assumiu o projeto, qual era seu conhecimento

quanto às condições em que o projeto fora aprovado, avaliado e

apresentado. A empresa já havia estudados outras opções à

implementação do ERP?

Resposta:

O investimento necessário à implementação do ERP (software, hardware e

infra-estrutura de comunicação) teve um custo estimado em US$ 12 milhões,

valor que deveria ser facilmente amortizado dada a redução de custos citada

anteriormente (aproximadamente 60 a 65%). Adicionalmente, a empresa já

tinha feito estudos relativos ao problema do ano 2000 (bug do milênio) e a

maioria dos sistemas existentes teriam que ser atualizados, provocando custos

similares aos da implementação do ERP.

Pergunta: Você saberia definir qual foi o escopo do projeto?

Resposta:
A estratégia baseou-se na escolha de unidade de negócios, onde seria

desenvolvido um projeto-piloto. A implementação nessa unidade serviria para

avaliar a estratégia definida e garantir que os processos das demais unidades

pudessem ser otimizados. Além disso, serviria como base para a capacitação

da equipe "interna" (formada pelos analistas e programadores terceirizados), o
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que reduziria a necessidade de apoio de consultorias de implementação e,

consequentemente, o custo total do projeto.

Com essa estratégia, esperava-se que a implementação na primeira unidade

tivesse duração aproximada de 1 ano e os processos seguintes, inicialmente, 6

meses sendo reduzidos em até 3 meses, com o aumento da produtividade das

equipes "internas". Para tanto, optou-se pelos serviços de uma equipe mista de

consultores, da empresa de software e de uma empresa de consultoria

especializada no produto.

Pergunta: Como foi definido o escopo do produto?

Resposta:

A definição do escopo foi função, principalmente, da forma como eram

construídos os sistemas legados. Para respeitar essa construção, optou-se por

um processo em duas etapas, implantando separadamente as funções de

suprimentos e industrial e posteriormente a função comercial. A função

financeira era centralizada em todo o grupo e seria implantada apenas ao final

da implementação de todas as unidades de negócio. A empresa conseguiria

assim reduzir, ao mínimo, o número de interfaces entre os sistemas existentes

e evitaria os riscos inerentes a um processo de implementação em uma única

fase (big-bang).

Pergunta: Houve a preocupação de construir as expectativas do cliente,

antes e durante a implementação?

Resposta:
Durante o processo de seleção do software de ERP, foi feito um estudo de

aderência entre os produtos apresentados e o modelo de negócio da empresa,

sendo que o software vencedor apresentou um nível de aderência em torno de

80%.
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Assim sendo, a empresa já estava consciente que seria necessário um

processo de adaptação do so~are (customização) para atender as suas

práticas. Acreditava-se, no início do projeto, que de 90 a 95% de tudo o que

fosse desenvolvido no projeto-piloto seria utilizável nas demais unidades de

negócio, ficando restritas as modificações nas demais unidades a relatórios e

consultas.

Pergunta: Que tipo de organização foi adotada para o projeto?

Resposta:

Dada a forma de operação da empresa, considerou-se impraticável a criação

de um comitê de projeto único, já que as unidades eram altamente

independentes e respondiam, organizacionalmente, às suas matrizes e,

hierarquicamente, à presidência da organização brasileira. Durante o processo

de definição de organização do projeto, o comitê executivo [presidente (CEO),

diretor financeiro (CFO) e diretores de unidades (chairman)], delegou a

responsabilidade à área de informática. Dessa forma, a ligação entre as

diversas unidades e a garantia de uniformidade era incumbência do Diretor de

Informática (CIO) e dos gerentes de automação em cada unidade (automation

manager).

O suporte de consultoria seria feito por uma equipe composta por 1 diretor de

projeto, 2 gerentes para apoiar as frentes de implementação e desenvolvimento

e um grupo de consultores que variaria de 10 a 12 profissionais.

Cada unidade tinha uma equipe de usuários chaves, separados por

funcionalidades, e eram gerenciadas pelos seus respectivos gerentes de

automação.
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o grupo teria, ao final da implementação, em torno de 1500 usuários do

sistema ERP.

Pergunta: Como foram definidas as atividades?

Resposta:

Optou-se por utilizar a metodologia padrão do software ERP escolhido, ou seja,

implementação em três fases:

• Modelo de Negócio Geral, onde se estudaria como o produto atenderia a

unidade de negócio como um todo (suprimentos, industrial e comercial);

• Modelo de Negócio Detalhado, onde seria definido o modelo detalhado de

implementação para as etapas do projeto e definidos os desenvolvimentos

de programas adicionais. Esta fase, como a seguinte, seria repetida para

cada etapa do projeto;

• Desenho e Implementação, onde seriam escritos os programas adicionais e

se executaria o treinamento dos usuários.

Essa metodologia prevê a utilização do gráfico de Gantt para definir os prazos

para as atividades e prevê, também, uma matriz de responsabilidades por

tarefa, que indica quem é o responsável por qual tarefa.

77



Pergunta: Como foram estimados os recursos para o projeto?

Resposta:

O orçamento foi elaborado no início do projeto, proporcionalmente ao tamanho

das unidades, do ponto de vista de despesas de informática. Novamente,

devido à estrutura organizacional, a verba para a execução dos serviços

deveria ser paga pelas próprias unidades, sendo rateados os custos comuns,

como licenças de software (contrato único com a software-house), redes de

comunicação, equipe central de sistemas, etc. Caberiam às unidades as

despesas de suporte de consultoria e outros serviços locais.

Dessa forma, as unidades que ficaram para as etapas finais do projeto, já

pagavam despesas mesmo antes da implementação efetiva, mas tinham, por

outro lado, garantia de que o produto que estariam utilizando já teria sido

depurado pelas unidades anteriores.

Em termos de equipamentos de informática (hardware), o processo de seleção

de provedores previa que o selecionado deveria garantir a mesma política de

preços durante todo o projeto, uma vez que cada unidade somente compraria

seus equipamentos durante a sua implementação, garantindo assim os

equipamentos mais atualizados. Devido a modificações de estratégia dos

provedores não selecionados no processo inicial, as unidades que seguiram o

piloto acabaram optando por soluções diferentes de hardware, já que os preços

da provedora inicial não se mantiveram os melhores durante o processo.

Pergunta: Como foi elaborado o cronograma do projeto?

Resposta:

Como já explanado no tópico Definindo Atividades, o processo seguiu a

metodologia da software-house selecionada. De maneira geral, a organização
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central do projeto apenas previu início e término para cada unidade e o

detalhamento do projeto deveria ser feito pelos gerente de informática das

unidades juntamente com os gerentes de projeto da software-house. Desta

forma seria possível às unidades pequenas adaptações decorrentes de sua

forma de operação.

Em algumas unidades, optou-se por não passar pela fase de Modelo de

Negócio Geral, iniciando o processo diretamente na fase de Modelo de Negócio

Detalhado, ou seja, tornando a implementação mais curta e baseada o máximo

possível nas funcionalidades existentes no software padrão, ou seja, com as

customizações já definidas no piloto.

Pergunta: Durante a execução do projeto, os objetivos já tinham sido

definidos para o cliente? Como foram comunicados?

Resposta:

No início da implementação de cada unidade, era definida a equipe de

usuários-chave que deveriam dar suporte ao processo de implementação.

Normalmente, eles exerciam funções de supervisão ou gerência júnior.

Reuniões de abertura do projeto, com apresentação das principais métricas,

eram feitas pelos automation Manager para a diretoria e gerência das unidades

de negócio.

Perguntas: A gerência do projeto preocupou-se com o comprometimento

da equipe para a obtenção do objetivo? Quais os mecanismos utilizados

para tanto?

Resposta:
O processo de comprometimento era de responsabilidade dos automation

Manager. Devido ao tamanho e a diversidade do projeto, o grau de

comprometimento variou muito de unidade para unidade e de área para área.

79



Algumas unidades eram bastante jovens e dessa forma tinham diversos

projetos ocorrendo ao mesmo tempo, o que obrigava os usuários-chave a

participar de muitas atividades simultaneamente. Adicionalmente, a equipe de

terceirização de informática (outsourcing) tinha um nível de comprometimento

bastante variado, já que nas unidades menores existiam equipes bastante

reduzidas e estas davam suporte a praticamente toda a operação de sistema,

passando de instalação de programas e impressoras nos micros dos usuários a

suporte a implementação do ERP. Assim sendo, em alguns casos, os

consultores foram responsáveis pela maior parte do processo de

implementação.

Pergunta: Como foi definida e organizada a documentação do projeto?

Resposta:

Não foram elaborados relatórios para controlar o projeto como um todo. A

equipe responsável, em cada unidade, elaborou os documentos que

considerou adequados, de acordo com suas experiências.

Pergunta: Quais as ações tomadas para controlar o projeto e administrar

as mudanças?

Resposta:
Em todos os processos, o automation Manager era o responsável pelo

cumprimento das datas, reporte do progresso e controle de itens de ação junto

à diretoria das unidades de negócio. O intervalo entre as reuniões de

acompanhamento variou de semanal a mensal. Os grupos de implementação

normalmente trabalhavam co-localizados, o que facilitava as reuniões internas

da equipe do projeto.

Pergunta: Quais foram os principais problemas de cronograma e como

foram resolvidos?
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Resposta:

Os principais problemas de cronograma foram derivados de:

• Usuários com mais de uma atividade, não entregando deliverables nas datas

combinadas

• Modificações de escopo, normalmente decorrentes de problemas iniciais de

entendimento da forma de operação por parte dos consultores

• Necessidade de Customização do Software, decorrente de funcionalidades

não atendidas, problemas entre o modelo definido no protótipo e a forma de

operação da unidade e problemas no convencimento dos usuários sobre a

utilização do produto

Pergunta: Quais foram as ações corretivas adotadas pela gerência do

projeto?

Resposta:

Para os problemas relativos à participação de usuários, eram marcadas

reuniões com os responsáveis pelas áreas, tentando equacionar a participação

dos mesmos. No entanto, esse problema nem sempre era resolvido, uma vez

que mesmo as gerências, em alguns casos, consideravam secundária a

implementação do ERP.

Pergunta: Como foram administradas as mudanças de escopo?

Resposta:
O processo de mudança de escopo e customização foi tratado em dois níveis

diferentes. Quando os problemas não exigiam alterações significativas no

produto ou cronograma, eram resolvidos na própria unidade.

No caso de alterações maiores de escopo, que poderiam afetar o cronograma e

os custos do projeto como um todo, reuniões gerais do projeto eram realizadas,
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envolvendo normalmente o CIO do grupo, diretores da consultoria e todos os

automation Manager e gerente de projeto da consultoria (de implementação).

Quando uma customização maior era necessária, como foi, por exemplo, o

desenvolvimento de uma funcionalidade não atendida de controle de comércio

exterior, optou-se pela criação de um grupo à parte para o desenvolvimento,

não afetando significativamente o andamento das unidades em implementação

e permitindo que a alteração pudesse ser definida, utilizada e paga por todas

as unidades do grupo.

Pergunta: Como foi feita a administração da qualidade do projeto?

Resposta:

O processo de qualidade foi compartilhado entre os consultores que traziam as

experiências de outros projetos e os automation Manager. Não foi criado no

início do projeto um grupo de relatórios de controle padrão para o processo

como um todo, ficando ele a cargo das equipes das unidades e, de acordo com

a experiência, a definição e utilização dos relatórios.

Pergunta: Como foram administradas as expectativas do cliente?

Resposta:
A administração das expectativas variou muito de processo para processo e

dependeu, principalmente, da formação e das experiências anteriores dos

automation Manager. Quando esses viam o projeto de uma forma muito

técnica, normalmente o processo de controle era fraco, ou seja, ocorriam

muitas alterações de escopo e customizações. Nos casos em que os

automation Manager tinham um background maior de administração de

negócio, as expectativas eram avaliadas e monitoradas mais facilmente,

levando a menos interferências no produto final.

Pergunta: O que você conclui da experiência adquirida com esse projeto?
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Resposta:

O processo de implementação foi encerrado em princípios de 1998, envolvendo

as unidades inicialmente citadas e adicionalmente todas as unidades da

América do Sul (Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Equador, Colômbia

e Venezuela).O processo ocorreu dentro do orçamento previsto e, atualmente,

os custos de informática do grupo são da ordem de US$ 17 milhões / ano.

Devido a diferenças entre as versões do produto, principalmente na área de

impostos, atualmente a empresa possui o software instalado em varias

versões. O volume de alterações no produto foi bastante grande (acima de 150

mil horas-homem de análise e desenvolvimento). Desta forma a migração da

empresa para novas versões do produto está condicionada a uma avaliação da

aderência das versões atuais ao produto final da implementação e,

provavelmente, um gasto em readequação do produto as necessidades da

empresa da ordem de 50-70 mil horas homem, o que no mercado atual

equivale a aproximadamente US$ 2 a 3 milhões.
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7.2.2. Caso 2

Pergunta: Classifique a empresa em grande, pequeno ou médio porte. Cite

o setor ao qual pertence e a região onde se localiza.

Resposta:

Empresa nacional de médio porte, pertencente a um grande grupo, líder no

setor de telemática, situada em Uberlândia - MG, com filiais em São Paulo, Rio

de Janeiro e Goiânia.

Pergunta: Justifique por que a empresa optou por implementar uma

solução ERP.

Resposta:

A empresa analisada derivou-se da área de engenharia de projetos de uma

operadora telefônica pertencente ao mesmo grupo. Esse processo ocorreu no

início da década de 90, quando a empresa evoluiu de um faturamento de cinco

para cem milhões de dólares por ano.

Devido à rapidez de seu crescimento e a fatores ligados à falta de cultura de

sistemas, a empresa tinha baixo nível de informatização e integração,

resumindo-se esses a um aplicativo contábil e a uma série de planilhas excel

para os demais controles. Como conseqüência, em 1997, a empresa contratou

a Artur Andersen para realizar um processo de seleção de software de

integração.

Pergunta: Quando você assumiu o projeto, qual era seu conhecimento

quanto às condições em que o projeto fora aprovado, avaliado e
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apresentado. A empresa já havia estudado outras opções à

implementação do ERP?

Resposta:

O processo de implementação do ERP visou aos seguintes pontos:

• Integração geral da cadeia de valores da empresa;

• Melhoria na produtividade da área comercial na preparação de propostas;

• Aumento da capacidade de gerenciamento dos gestores de obras;

• Redução drástica no prazo de obtenção de relatórios gerenciais· (de 15 para

1 dia);

• Modelagem da operação da empresa de acordo com as Besf Practices.

Estimou-se que o investimento necessário para a implementação do ERP

(software, hardware e infra-estrutura de comunicação) custaria entre quatro a

cinco milhões de dólares, com retorno sobre o investimento entre quatro e

cinco anos. Esse valor seria financiado pelo BNDES.

Adicionalmente, a empresa já tinha feito estudos relativos ao problema do ano

2000 e o sistema existente teria que ser atualizado, provocando custos mínimo

de US$ 500 mil.

Pergunta: Você saberia definir qual foi o escopo do projeto?

Resposta:

A estratégia baseou-se na implementação de todas as funcionalidades de

negócios em uma única etapa (Big Bang). A implementação deveria respeitar,

ao máximo, a metodologia da software-house, garantindo assim a transferência

de conhecimentos não disponíveis na empresa. O projeto também deveria

garantir a criação de um centro de competência interna que reduziria a

necessidade de suporte de consultorias de implementação e,

consequentemente, o custo pós-projeto.
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Com essa estratégia, esperava-se que a implementação tivesse duração de

dez meses. Para a implementação, optou-se pelos serviços de consultoria da

própria software-house.

Pergunta: Como foi definido o escopo do produto?

Resposta:

A definição do escopo foi feita em duas fases. Numa primeira fase, durante o

processo de seleção de ERP, foram levantados os principais processos da

empresa para comparação com as funcionalidades dos produtos a selecionar.

Na Segunda fase, já durante o processo de implementação, foram detalhadas

essas funcionalidades de acordo com os modelos de negócios do ERP

selecionado. Procurou-se durante ambas as fases automatizar o máximo

possível de processos, desde que não implicassem em alterações no produto.

Dessa forma, foram implementadas as funções de Planejamento e Operação,

Vendas, Serviço, Atendimento ao Cliente, Financeiro, Controladoria, Materiais,

Suprimentos, Manutenção e Recursos Humanos. Uma vez que a maioria

destas funções era controlada por planilhas, qualquer grau de automatização

de processos já representaria um avanço operacional. Como já citado

anteriormente, a estratégia previa que a implementação fosse executada em

uma única etapa, em um projeto de dez meses de duração.

Pergunta: Houve a preocupação de construir as expectativas do cliente,

antes e durante a implementação?

Resposta:

O processo de seleção do software revelou aderência entre o ERP selecionado

e a empresa, em torno de 85 %. As principais diferenças estavam nas áreas

financeira e de recursos humanos. Desta forma, a empresa já tinha ciência de
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que os aplicativos relativos à Folha de Pagamento permaneceriam no sistema

antigo até, pelo menos, meados do ano de 1999, ou seja, não seriam gastos

esforços na análise dessas aplicações. Na área financeira, os pontos de não

aderência eram bem focalizados e um processo de análise para a adaptação

do software (customização) iniciou-se juntamente com a implementação para

evitar retrabalhos.

Pergunta: Que tipo de organização foi adotada para o projeto?

Resposta:

A empresa elaborou estrutura própria para o projeto, como se pode ver abaixo:

Figura 12: Organograma do Caso 2
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Dada a forma de operação da empresa, já existia um comitê diretivo que se

reunia entre duas e três vezes por semana. Assim, a interação entre a equipe

do projeto e o comitê seria preferencialmente durante estas reuniões, não

necessitando aguardar reuniões formais sobre o projeto. O comitê nomeou o

diretor financeiro para a função de patrocinador do projeto (sponsor) e foi ele

quem, efetivamente, acompanhou cada "passo" do projeto
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A gerência do projeto foi entregue à área de qualidade, que habitualmente se

encarregava de projetos internos e, recentemente, havia participado de

processos que envolviam a empresa, integralmente, como as certificações ISO-

9000 e ISO-14000.

Cada área envolvida designou um ou mais representantes que ficaram

alocados em tempo integral para o projeto. Adicionalmente, algumas áreas-

chave eram convidadas a participar de reuniões, ocasionalmente.

o trabalho da consultoria foi feito por um gerente de projetos e um grupo, que

variou de oito a doze consultores com dedicação integral para atuar nas frentes

de implementação e desenvolvimento. A equipe de informática dedicou-se

parcialmente.

Dessa forma, o projeto organizou-se em times por funcionalidade, em que,

normalmente, o consultor era o líder e, portanto, reportava-se à gerência do

projeto.

Alguns membros adicionais foram incorporados ao grupo. Uma secretária foi

contratada especialmente para o projeto, o que garantia que a comunicação

entre as diversas áreas da empresa fluísse o mais rapidamente possível.

Adicionalmente, essa secretária foi responsável por todas as atas e

documentos a ser redigidos e distribuídos durante o projeto, o que muito

facilitou o trabalho da gerência e dos consultores. Um líder de usuários foi

criado como um ombudsman para garantir que as dúvidas, queixas ou qualquer

outra comunicação dos empregados pudesse ser atendida mais rapidamente.

A equipe fixa do projeto variou de 25 pessoas, nas fases iniciais, a 35 pessoas

nas últimas semanas. Ao término da implementação, em torno de 200 usuários

foram treinados no sistema ERP.
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Pergunta: Como foram definidas as atividades?

Resposta:

Optou-se por utilizar a metodologia padrão do software ERP escolhido, ou seja,

uma implementação em cinco fases:

• Planejamento do Projeto, onde se definiria cronograma detalhado,

organização e administração do projeto e infra-estrutura;

• Modelo de Negócio, onde seria definido o modelo detalhado de

implementação para as etapas do projeto e definidos os desenvolvimentos

de programas adicionais;

• Construção do Modelo, onde as especificações, detalhadas na fase anterior,

deveriam ser preparadas e validadas pelos usuários;

• Preparação para a Implementação, onde seriam feitos os testes integrados,

o treinamento dos usuários e a migração das informações das ferramentas

existentes para o ERP

• Implementação, onde foi dado o suporte para a empresa garantir que todas

as funcionalidades selecionadas estivessem funcionando a contento.

Ainda de acordo com a metodologia adotada, as fases acima tinham pacotes

de serviço com responsáveis pré-definidos, ou seja, pacotes gerenciais, de

consultoria, de sistemas, de mudança organizacional (change management) e

de qualidade.

Pergunta: Como foram estimados os recursos para o projeto?

Resposta:

O orçamento foi elaborado durante o processo de seleção do ERP. Como a

empresa é de médio porte, obtivemos uma linha de financiamento de recursos

do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimentos), destinados a projetos de

informática em empresas de médio porte. O valor total foi calculado em
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conjunto com a software-house vencedora e baseou-se no total de horas

estimado pelo cronograma padrão de implementação da metodologia

escolhida.

o cronograma acima citado não incluía serviços adicionais de suporte ao

desenvolvimento de alterações, como relatórios, consultas ou outros. Assim

sendo, nas fases finais de implementação, foram contratados serviços, pagos

por dia de desenvolvimento.

Em termos de equipamentos de informática (hardware), o processo de seleção

de provedores baseou-se em dois critérios chave: presença de suporte na

região e preço. Como resultado, selecionou-se a HP, que era a única que

garantia suporte em quatro horas no local, fato extremamente importante para

o bom andamento do projeto. Os "pacotes" de tecnologia que faziam parte da

metodologia de implementação, já previam as datas ideais para a compra dos

equipamentos do projeto. Deveriam ser comprados um equipamento menor,

que serviria, posteriormente, como ambiente para desenvolvimento e outro

maior que seria utilizado para o software em produção. Essa compra poderia

ser efetuada 3 meses antes da implementação efetiva, garantindo melhoria no

fluxo de caixa do projeto, com maior liquidez inicial e melhor taxa de retorno

sobre o investimento.

Pergunta: Como foi elaborado o cronograma do projeto?

Resposta:

Como já explanado no tópico "Definindo Atividades", o processo seguiu a

metodologia da software-house selecionada. Essa metodologia previa um

cronograma padrão para a implementação no prazo desejado, que era

analisado, adaptado e revalidado, ao início de cada fase, pela gerência .

Durante o projeto, procurou-se executar todas as atividades definidas,

garantindo, assim, maior similaridade à metodologia escolhida, metodologia
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esta que já tinha, no início do projeto, mais de 200 casos de sucesso no

mundo.

Pergunta: Durante a execução do projeto, os objetivos já tinham sido

definidos para o cliente? Como foram comunicados?

Resposta:

Cada fase do projeto deveria ser validada pelo comitê diretor da empresa.

Assim, a primeira fase do projeto, ou seja, a fase de planejamento, que tinha

como principal produto o cronograma de projeto, teve seu término marcado por

uma reunião de abertura formal do projeto à empresa. Nessa reunião

participaram funcionários de todas as unidade da empresa, somando quase

trezentas pessoas.

o mesmo processo foi repetido nos "fechamentos" das demais fases, mas

contando apenas com os níveis diretivo e gerencial da empresa

Perguntas: A gerência do projeto preocupou-se com o comprometimento

da equipe para a obtenção do objetivo? Quais os mecanismos utilizados

para tanto?

Resposta:
A responsabilidade formal pelo processo de comprometimento foi atribuída à

Gerência de Mudança, papel que deveria ter sido assumido pelo gerente de

recursos humanos da empresa. Esse processo teve uma série de falhas, o que

obrigou a gerência do projeto a assumir a função.

Devido à descentralização de algumas atividades da empresa, as operações

fora de Uberlândia somente foram incorporadas ao projeto no início da fase

quatro, ou seja, dois meses antes da implementação.
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Pergunta: Como foi definida e organizada a documentação do projeto?

Resposta:

O processo de documentação foi baseado nos aceleradores disponíveis na

metodologia sendo importante citar os seguintes:

• Convocação de Reunião.

• Ata de Reunião.

• Relatórios Semanais por Grupo.

• Relatórios Quinzenais do Projeto.

• Modelo de Negócio (Blue-Print), que foi transformado em arquivo HTML. o

que permitia o acesso de qualquer pessoa via Intranet.

• Documentos de Validação de Produtos e Fases.

• Banco de Dados de Problemas (Issue Database).

• Procedimento de Validação da Modelagem (Case Procedure).

• Procedimento de Operação do Sistema / Manual de Usuário, que foi

gravado em CDs, o que permitiu a distribuição pelas diversas unidades da

empresa.

Com essa organização da documentação, ao término do projeto, a empresa

tinha uma biblioteca com todos os produtos, e que depois do projeto passou a

ser de responsabilidade da área de qualidade.

Pergunta: Quais as ações tomadas para controlar o projeto e administrar

as mudanças?

Resposta:

O processo de controle foi feito em dois níveis. No nível de detalhe, ou seja,

atividades e tarefas, o processo era validado pela gerência do projeto e pelos

lideres dos times durante reuniões quinzenais. Cada grupo preparava uma lista
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dos produtos a ser entregues (deliverables) e o grupo de projeto validava.

Quanto aos grandes pacotes de serviço por fase, os mesmos eram validados

pelo sponsor, juntamente com a gerência do projeto. O comitê apenas validava

o cumprimento das fases.

Como citado no tópico de documentação, os problemas e pendências eram

documentados em um Banco de Dados, onde constavam, também, os

responsáveis e as datas de cumprimento. Essas datas e as soluções eram

validadas durante as reuniões quinzenais.

Pergunta: Quais foram os principais problemas de cronograma e como

foram resolvidos?

Resposta:

Os principais problemas de cronograma foram derivados de:

• Usuários com mais de uma atividade, não entregando deliverables nas

datas combinadas.

• Necessidade de Customização do Software, decorrente de funcionalidades

não atendidas, problemas entre o modelo definido no protótipo e a forma de

operação da unidade e problemas no convencimento dos usuários sobre a

utilização do produto.

• Tempo decorrido entre a entrega dos produtos a validar e a validação dos

mesmos.

Pergunta: Quais foram as ações corretivas adotadas pela gerência do

projeto?

Resposta:
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Dada a dedicação exclusiva da equipe do projeto e a co-localização da mesma,

a tomada de ação corretiva foi quase sempre bastante rápida. Os principais

problemas foram:

• Falta de experiência em projetos da equipe de sistemas, o que obrigou a

alocação adicional de recursos externos de análise e programação,

decorrente da falta de controle sobre o andamento dos trabalhos técnicos.

• Falta de envolvimento da Gerência de mudança, o que obrigou a

contratação de serviço externo de consultoria, sendo que o mesmo só pôde

ser iniciado quarenta e cinco dias antes da implementação.

• Não convencimento da importância do sistema ERP por algumas gerências

de operação, que eram avessas ao uso de informática em geral, e com isso

criavam dificuldades na liberação dos recursos de suas áreas para o projeto

e os treinamentos finais. Este processo foi assumido pelo sponsor do

projeto, juntamente com o comitê diretivo.

Pergunta: Como foram administradas as mudanças de escopo?

Resposta:

O processo de mudança de escopo com conseqüentes customizações foi

tratado em dois níveis diferentes. Quando os problemas não exigiam alterações

significativas no produto ou cronograma, eram resolvidos pela própria equipe

de projeto.

No caso de alterações maiores de escopo, que poderiam afetar integralmente o

cronograma e custos do projeto, reuniões gerais do projeto eram realizadas,

envolvendo o comitê diretivo. Um exemplo foi a redução de dez para oito

meses no cronograma do projeto, situação extremamente rara em projetos de

implementação, em que participaram todos os membros do projeto e o comitê

diretivo.
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Pergunta: Como foram administradas as expectativas do cliente?

Resposta:

A possibilidade de reduzir o prazo de implementação de dez para oito meses

surgiu durante o quarto mês do projeto e resultou da velocidade com a qual as

atividades estavam sendo executadas. A consultoria se comprometeu a alocar

recursos adicionais para cumprir a meta. A definição desta alteração exigiu um

trabalho de um mês por parte dos consultores e da gerência do projeto.

Durante esses quatro meses, as expectativas do cliente foram trabalhadas em

várias frentes. A primeira dessas frentes foi a relativa às consequências na

contabilidade dessa redução de prazo: a entrada do novo sistema tinha sido,

inicialmente, prevista para janeiro e isso coincide com o fechamento contábil do

ano. Com a nova data, haveria a necessidade de migrar dados do sistema

antigo para o novo no dia primeiro de novembro. Isso geraria mais trabalho e a

possibilidade de perda de dados. Foram necessários o apoio e a validação de

uma consultoria tributária e de uma empresa de auditoria.

Com essa modificação a empresa teve um ganho de 2 meses na utilização do

sistema e entrou no ano seguinte com o sistema sem falhas e totalmente

produtivo

Pergunta: Como foi feita a administração da qualidade do projeto?

Resposta:

Ao processo de qualidade foi dada uma grande ênfase, uma vez que a

gerência do projeto era de responsabilidade do gerente de qualidade e a

empresa necessitava cumprir as normas IS09000 e IS014000. Essas normas

contemplam aspectos referentes à documentação, o que garantiu que o projeto

tivesse sua documentação revisada de acordo com as normas ISO e que

houvesse campos para controle de qualidade e validação em cada um dos

documentos.
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Adicionalmente, de acordo com a metodologia da software-house, para cada

fase terminada, era necessária uma atividade de validação com um gerente

experiente da software-house. Esse processo, normalmente, coincidia com o

processo de validação do comitê diretivo.

Outras ferramentas utilizadas

Durante o processo de implementação foram utilizadas ferramentas de suporte

ao processo como:

• Modelo de negócio Brown Paper - executado em paralelo ao início do

projeto, garantiu que, durante a modelagem do ERP, 90% dos processos de

negócio já estivessem mapeados;

• Intranet e E-Mail - garantiu a comunicação rápida de informações entre as

pessoas do grupo;

• Videoconferência - garantiu que representantes de outras localidades

pudessem participar de reuniões de projeto;

• Lotus Screen Cam - ferramenta que permite gravar imagens do micro e

com isso fazer que as apresentações de software durante reuniões já

estivessem montadas.

Pergunta: O que você conclui da experiência adquirida com esse projeto?

Resposta:

O processo de implementação foi encerrado em 10 de dezembro de 1998, um

mês após a entrada em operação do sistema. Algumas frentes de trabalho,

como a de desenvolvimento de relatórios e de ativos fixos, tiveram suas

atividades encerradas em janeiro de 1999. O processo ocorreu dentro do

orçamento previsto.
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Devido a algumas funcionalidades não estarem sendo operadas na sua

plenitude, a empresa destacou um grupo de participantes do processo de

implementação para, durante os meses de fevereiro a abril, visitar unidades de

negócios, organizar novas sessões de treinamento e avaliar melhorias nos

processos implementados.

Dado o pequeno volume de alterações no sistema (menos de 1.500 horas I

homem), a empresa já pretende iniciar durante este ano um processo de

migração para novas versões do ERP, em que funcionalidades não atendidas

anteriormente, como Folha de Pagamento, poderão ser incorporadas ao

modelo de negócios. Dessa forma a empresa pretende chegar em meados do

ano 2000 a uma arquitetura de um único sistema de controle para todas as

áreas.
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7.3. Análise dos Casos

7.3.1. Análise do Caso 1

7.3.1.1. Fase 1

A justificativa foi elaborada definindo os benefícios que deveriam ser

alcançados: redução de custos de quarenta para cinco milhões de dólares ao

ano, ao final de cinco anos, com tecnologia de informação. Esta é, segundo o

autor, uma justificativa verdadeira, pois é quantificável e é um objetivo claro e

definido.

A mudança da plataforma tecnológica, a substituição da maioria dos

aplicativos, desenvolvidos internamente, pela solução ERP, bem como a

redução da equipe de desenvolvimento, que foi terceirizada, descrevem como

alcançar os benefícios.

Além disso, definiu-se que os benefícios seriam alcançados a partir da

modelagem de processos para uma das Unidades e adequação de todas as

outras a esse desenho.

Entretanto, com o objetivo de justificar o projeto, o gerente de implementação

necessitaria desenvolver um plano de implementação que explicasse, em

detalhes, como o cliente visualizaria os benefícios descritos na justificativa do

projeto. Por exemplo, quais os aplicativos que seriam substituídos em primeiro

lugar, qual o impacto sobre a motivação do grupo de pessoas que continuaria a

trabalhar na empresa, quais as medidas de proteção contra a transferência

tecnológica que poderia ocorrer com a equipe terceirizada que sairia levando

grande parte da inteligência da empresa, e qual seria o plano de treinamento

para pessoas do "chão de fábrica" que deveriam utilizar o computador.
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A inexistência de comprometimento da cúpula da empresa contribuiu para a

que não houvesse um planejamento em que os benefícios fossem detalhados,

em termos de sua definição e dos meios para alcançá-los.

Com uma justificativa detalhada, seria mais fácil defender o projeto contra

eventuais ofensivas ou cortes de verbas. Se a opção da empresa for paralisar

e não atualizar as versões antigas de todas as unidades, a provedora de

solução ERP, representada pelo gerente de implementação, não poderá

justificar que não havia como prever tal situação, pois não elaborou

planejamento inicial, detalhando os riscos e prevendo resultados.

Os custos se elevaram, os benefícios esperados permaneceram e o escopo

do projeto se alterou substancialmente. Nesse momento cabe ao gerente de

implementação identificar o ponto onde os custos estão excedendo os

benefícios, e informar à empresa. Sem uma boa justificativa, calcada em um

bom planejamento, o projeto corre o risco de consumir todos os seus recursos

e não ser finalizado.

HALLOWS (1998, p.24-26) recomenda que a justificativa seja bem definida,

ou seja, neste caso a continuidade do projeto deveria calcar-se na elevação de

faturamento e do lucro e na redução dos custos que o software geraria para

toda a organização.

Com uma justificativa melhor definida e objetiva, o gerente de implementação

teria cumprido sua atribuição, pois sua responsabilidade não é entregar os

benefícios, mas assegurar que tenham sido definidos e que o trabalho que

tenha sido produzido possa ser utilizado para alcançá-los.

O gerente de implementação demonstrou ter background técnico para o

projeto, conhecendo as condições que levaram à apresentação da proposta,

como revela o caso: elevados custos com a estrutura de tecnologia da
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informação, além de necessidade de adotar uma solução ao problema do bug

do milênio. Entretanto, não conheceu as condições políticas em que o sistema

fora aprovado.

Apesar de não serem conhecidas as influências organizacionais, pode-se

pressupor que as resistências à adoção do mesmo modelo de negócio, entre

várias unidades, sejam devidas a disputas pelo poder dentro do grupo.

A definição das prioridades do cliente ficou prejudicada em função da

ausência do estudo sobre as relações de poder dentro da organização e de

ações proativas que uniformizassem as expectativas de todo o grupo. Percebe-

se que as prioridades variam de acordo com a esfera de comando abordada,

pois os diretores das Unidades não aceitavam que o processo modelado na

Unidade piloto fosse estendido às outras Unidades e essa era uma decisão que

já havia sido tomada pelo presidente, uma vez que esse processo seria mais

econômico que o desenvolvimento interno para cada uma das Unidades. A

participação dos decisores de todas as Unidades na decisão de compra do

software e de sua implementação poderia ter evitado os desvios no escopo.

As diferenças de prioridades nos diferentes níveis decisórios prejudicou a

ação do gerente de implementação de projetos. Sua função seria levar essas

contradições ao cliente, representado pelo CIO, para que compatibilizasse as

necessidades. Como o budgef estava em risco, decisões do presidente

deveriam ser solicitadas.

Caberia, ainda, uma análise mais detalhada quanto à resistência dos usuários.

O projeto seria desejável ou aceito como necessário? Estaria sendo

considerado como algo de fácil absorção ou seria algo inatingível? Com

respostas para essas questões, o gerente de implementação estaria apto para

advogar a favor do projeto.
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Descobrindo resistências reais, haveria a necessidade de avaliar a

razoabilidade dessa oposição, a fim de administrar conflitos ou evitá-los.

o cliente considerou opções antes de adotar a solução ERP, comparando qual

seria 'a solução mais barata para solucionar o problema do bug do milênio.

Concluiu, baseado no preço, que a atualização interna de seus sistemas seria

menos compensatória que a implementação do ERP. Esta é uma decisão

baseada em critérios objetivos, mas não devidamente estudada. Hoje, não se

pode afirmar que a solução ERP tenha sido a mais barata, dadas as várias

customizações que gerou e que ainda está por gerar.

A importância do projeto para a organização parece ser elevada, dados os

motivos que o geraram. Entretanto, o comitê executivo, o presidente e o diretor

financeiro não poderiam ter delegado, totalmente, as responsabilidades ao CIO

(Diretor de Informática) e aos gerentes de automação de cada Unidade, pois

sua presença seria primordial para agilizar as aprovações das decisões e

contribur para que as mesmas fossem acertadas.

Segundo a recomendação de HALLOWS (1998, p.46), quando o cliente não

aponta um comitê decisor, competente tecnicamente para decidir, o gerente de

implementação deverá identificar um grupo de pessoas a quem possa chamar

para participar de reuniões em que necessite de apoio técnico. Esse será um

comitê informal, mas efetivo.
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7.3.1.2. Fase 2

Durante a implementação, ocorreram comportamentos que, segundo Hallows,

poderiam levar a fatos inesperados e indesejados no momento em que o

software entrasse em produção. Esse comportamento foi a aplicação de uma

solução técnica anteriormente utilizada com sucesso em uma situação

diferente das anteriormente vividas, ou seja, implementar os processos de uma

das Unidades em todas as outras, sem analisar suas peculiaridades.

Entretanto, tratava-se de um grande grupo, com Unidades com características

totalmente distintas e que mereciam estudos separados, quanto aos produtos a

lhes entregar.

Hallows considera que esse enfoque pode induzir à elaboração de um projeto

sem a devida definição de suas necessidades.

Neste caso o time do projeto pressupôs que os processos adequados para a

Unidade piloto adequar-se-iam às demais. Como consequência, no decorrer do

projeto, diagnosticou-se que haveria necessídade de várias customizações

(adaptações às necessidades do cliente), não previstas, gerando elevação dos

custos.

Em relação à definição do escopo do produto, foi elaborada uma definição,

prevendo, inclusive, um cronograma para os módulos e os riscos provenientes

de se elevar o número de interfaces. Entretanto, não foram detalhados e

interpretados os produtos finais que seriam entregues e se esses atenderiam

às necessidades. Não foi investido tempo na interpretação dos itens do escopo,

por isso verificaram-se várias solicitações de adaptações.

Verificando que as alterações no escopo seriam inevitáveis, haveria

necessidade de utilização de um mecanismo para administrá-Ias. Esse
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mecanismo vislumbraria novas estimativas de tempo e custos, documentadas e

aprovadas pelo cliente.

As expectativas do cliente foram construídas pelo gerente de implementação

com o intuito de mostrar-lhe que o objetivo fora alcançado ao final do projeto.

Entretanto, o time do projeto também desconhecia que as demais Unidades da

empresa não concordavam com a adoção de um processo padrão para seus

negócios.

Como consequência, as expectativas do cliente não foram compatíveis com o

grande número de alterações no produto, necessárias para atender aos

diversos processos do grupo.

As características necessárias dos componentes do time do projeto são outro

aspecto que poderia ter sido melhor definido. Permitir que os gerentes de

automação fossem os responsáveis pelo projeto, nas Unidades, pode ter

conduzido o processo a vários erros por falta de experiência de pessoas que

estavam habituadas a administrar recursos humanos em uma estrutura

funcional, diferente de uma matricial (por projetos). Com isso,

desconsideraram-se as características da natureza de um projeto, ou seja, sua

singularidade em termos de administração de todos os recursos envolvidos,

tratada na seção 4.
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7.3.1.3. Fase 3

/

Além do risco do software customizado para a unidade piloto não se adaptar

às demais unidades, vários outros riscos existiam e poderiam ter sido previstos

pela gerência do projeto no início da implementação: riscos de conflitos dada a

grande quantidade de usuários envolvidos, de obsolescência do hardware após

a implementação, de não cumprimento do prazo e de desvio do escopo.

A categorização do risco de inadequação do desenho às demais Unidades,

como alto, permitiria à administração do projeto prever a necessidade de novos

desenhos para as outras Unidades, ou mesmo de modelagens de processos

que pudessem atender a todas, mediante acordos.

Os riscos de conflitos entre os membros decisores das Unidades também

seriam considerados altos, pois são causas da dificuldade de aceitação do

desenho de uma unidade pela outra.

O risco de desvio do escopo seria a consequência dos dois anteriores por isso

sua categoria é de baixo risco.

O risco de obsolescência de hardware pode ser categorizado como médio pois,

se houvesse o comprometimento de compra de um único fornecedor, ainda

assim poder-se-ia optar pela renovação de parte do equipamento ou mesmo

do total, comprometendo parcialmente o orçamento.

Se os riscos fossem categorizados, mereceriam reavaliação dadas as

inúmeras alterações que o projeto sofreu durante sua vida.

A empresa adotou uma organização própria para o projeto, delegando

responsabilidades à área de informática e visando à uniformidade dos

processos nas Unidades através dos gerentes de automação. Cada gerente de
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automação formou a sua equipe de projeto dentro de cada Unidade, facilitando

o fluxo de informações e decisões internas.

Entretanto, esses gerentes não puderam cumprir a atribuição que lhes foi

designada, pois não tinham autoridade para decidir sobre os processos que

seriam adotados. Esse quadro sugere que a presença de um comitê decisor

deveria ser ativa durante todo o processo. Esse comitê deveria ser formado por

diretores executivos e por um presidente, já que as decisões envolviam o

conglomerado.

A forma da documentação foi decisão de cada gerente de informática das

Unidades. A definição de uma documentação única facilitaria a comparação

dos processos e a otimização dos recursos, adotando-se, de imediato, os

procedimentos comuns em todas as Unidades e evitando-se os conflitos

verificados posteriormente.

A definição das atividades foi estabelecida com a utilização da metodologia

da empresa provedora do software. Essa metodologia permitiu que as

atividades fossem agrupadas em três fases diferentes, com prazos e

responsabilidades delimitados, atendendo aos requisitos propostos pelo autor

Hallows.

A estimativa do projeto poderia ter sido mais acurada se pudesse considerar

as alterações de escopo que ocorreram durante o projeto. No caso analisado,

houve variação favorável, reduzindo os custos como função de opções de

hardware diferentes dos orçados no início do processo. Entretanto, esses

ganhos foram desfavoravelmente compensados pela necessidade de

readequação do produto às necessidades da empresa (50 a 70 horas-homem).

A metodologia utilizada previu a utilização do gráfico de Gantt para a

elaboração do cronograma. Sendo utilizada pelas unidades, essa ferramenta

105



teria permitido um controle detalhado do início e do final das atividades, caso

tivesse sido respeitado o escopo que fora determinado inicialmente.

7.3.1.4. Fase 4

A apresentação dos objetivos aos usuários permitiu que compreendessm a

razão das mudançãs e os predispôs a ouvirem o que a empresa esperava de

sua atuação no projeto. A variação do nível de comprometimento de cada

Unidade poderia ter sido evitada caso o responsável pelo projeto tivesse

contratado um administrador de mudanças (Change managef), que tivesse

uma visão global do conglomerado.

Com a descentralização do controle do projeto, outro fator que ficou

prejudicado foi a comunicação entre as Unidades, com consequentes

alterações do escopo e do cronograma do projeto.

A administração das alterações foi prejudicada pelo caráter secundário que o

projeto tinha na organização. Se a alta administração estivesse convencida,

adequadamente, do objetivo do projeto e de quais seriam as formas para

alcançá-lo, talvez tivesse dedicado maior empenho às decisões conjuntas entre

as Unidades.

As análises de alteração de escopo foram adequadas conforme a sua

dimensão e analisadas conforme o seu benefício potencial. Entretanto, essas

alterações adquiriram uma dimensão extremamente elevada, dada a ausência

de análise de aderência do processo piloto a todas as unidades e dos

problemas políticos que parecem permear a organização, impedindo a

flexibilidade para aceitação de processos-padrões entre as Unidades.

A administração das expectativas foi delegada aos gerentes de automação,

pessoas com forte formação técnica, mas pouco conhecimento dos processos,

106



o que impediu que fornecessem informações sobre o desenvolvimento das

atividades na mesma linguagem do cliente e que administrassem

adequadamente suas expectativas.

o controle de qualidade descentralizado foi necessário, dada a quantidade de

Unidades e dadas as suas diferenças. Todavia, um processo global de controle

da qualidade seria necessário para prover as informações necessárias, em

tempo hábil, à administração central do projeto. Com isso a administração

perceberia que não poderiam adotar um único padrão para o grupo.

7.3.1.5. Conclusão do caso 1

Analisando-se os processos que compõem o projeto, pode-se concluir que a

descentralização da administração poderia surtir resultados positivos, como

sugerido pela gestão descentralizada, através da utilização da WBS, caso

houvesse coordenação global efetiva. Isso porque a WBS, como analisada na

seção 3.2, permite um controle de custos por responsabilidade.

A documentação, a definição do escopo e o detalhamento das atividades foram

conferidos às Unidades. O planejamento global estimou custo e prazos sem um

estudo mais detalhado de cada um dos projetos, o que gerou desvios no tempo

e custo do projeto.

O controle das mudanças do processo atuou somente com postura corretiva.

Não houve proatividade para evitar tamanhas alterações de escopo.

Como conseqüência, o processo não foi totalmente concluído, uma vez que

ainda há a necessidade de customização de versões novas do software para

que se adaptem às versões antigas, totalmente customizadas.
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Ciente desse quadro, o gerente responsável pelo projeto deverá elaborar um

Plano de Projeto que considere as variações sobre todos os recursos de forma
global.

Não será suficiente a utilização de metodologias ou outras ferramentas sem a

sua participação crítica, sua habilidade política e capacidade de buscar opções

no decorrer do projeto, que lhe permitam atender ao objetivo.
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7.3.2. Análise do Caso 2

7.3.2.1. Fase 1

A justificativa do projeto foi parcialmente realizada, pois apresentou apenas os

benefícios que poderiam ser obtidos, mas não detalhou como obtê-los. A

justificativa poderia ter sido melhor explorada a fim de fornecer ao gerente de

implementação bases para se defender de eventuais opositores e para

convencer algumas gerências de operação, resistentes à implementação.

Dessa forma, para concretizar a demonstração de como os benefícios

poderiam ser alcançados, o gerente de implementação poderia promover um

workshop, demonstrando como o software integra a cadeia de valores da

empresa. Essa demonstração poderia ser efetuada com um processo de cada

função, até concluir um macro processo, que integrasse todas as funções:

Planejamento e Operação, Vendas, Serviços, Atendimento ao Cliente,

Financeiro, Controladoria, Administração de Materiais, Suprimentos,

Manutenção e Recursos Humanos.

Essa demonstração suprimiria a necessidade de demonstração dos outros

benefícios citados, pois os mesmos poderiam ser verificados na execução de

um processo da cadeia de valores. Um exemplo seria a melhoria de

produtividade da área comercial na preparação de propostas, que seria

verificada quando os processos transpusessem as funções de Vendas e de

Atendimento ao Cliente.

A renovação da justificativa foi melhor elaborada quando da alteração do

escopo, quando algumas funcionalidades que haviam sido inicialmente

propostas ao cliente foram reduzidas ou postergadas. Além de apresentado o

benefício de redução do prazo de implementação, de dez para oito meses,

foram contratadas consultorias e auditorias para demonstrar como atingi-los.
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Na fase de renovação da justificativa, o gerente de implementação cumpriu

sua atribuição, assegurando a definição dos benefícios e a possibilidade de

utilização do software para alcançar esses benefícios.

Quanto ao background, o gerente de implementação sabia que entre as

condições que levaram à proposta do projeto, estava o baixo nível de

informatização da empresa, que permitia apenas controles por meio de

planilhas eletrônicas.

Como no caso anterior, verifica-se implementação técnico, mas não se verifica

o político. O gerente de implementação não demonstra conhecer as condições

políticas que geraram a aprovação ou mesmo as pessoas contrárias ou

favoráveis no momento da aprovação, quais seus argumentos, temores e

expectativas.

Sem esse conhecimento o gerente de implementação perdeu a possibilidade

de avaliar probabilidades de erros que algum dos membros da empresa

pudesse lhe fornecer.

Perdeu, também, a possibilidade de atuar na escolha da gerência de mudança,

que não apresentou interesse em se envolver no projeto. Se pudesse agir

proativamente sobre essa escolha, o gerente de implementação teria evitado o

consumo do orçamento com a contratação de serviços externos de consultoria.

Quanto às condições, que geraram a avaliação e aprovação do projeto,

constavam o prazo e o valor do financiamento, suficientes para as

necessidades do projeto. Entretanto, não foi mencionado o conhecimento

sobre as habilidades da equipe do cliente.
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Esse desconhecimento gerou o consumo de recursos adicionais, não previstos

no orçamento, como a contratação de analistas e de programadores para suprir

a deficiência da equipe de sistemas.

Antes da opção pela implementação de uma solução ERP, o cliente já havia

estudado a possibilidade de atualizar seu sistema para evitar problemas

resultantes do "bug do milênio". Entretanto, a relação custo-benefício não se

apresentou satisfatória, pois seria um custo de quinhentos mil contra quatro

milhões de dólares por um software que traria uma série de outros benefícios,

além da resolução do problema do "bug do milênio".

A importância do projeto para a organização fica evidenciada pela forma como

essa se estruturou para recebê-lo: a empresa estabeleceu uma equipe

permanente para o projeto e determinou que a responsabilidade fosse atribuída

a uma área com responsabilidade anterior em projetos. Além disso, a empresa

designou um de seus diretores para ser o patrocinador do projeto.

Não obstante a preparação da organização anterior ao início do projeto, houve

também, durante a fase de implementação, o fornecimento dos recursos

necessários para agilizar e facilitar as operações, como secretárias e um

ombudsman.

7.3.2.2. Fase2

Em relação ao escopo do projeto, optou-se pela implementação de todas as

funcionalidades do projeto em uma única etapa. Não havia padrão definido pela

empresa para documentações ou metodologias específicas para apresentação

do produto. A empresa optou por seguir a metodologia oferecida pela

provedora da solução ERP, a fim de obter "transferência de conhecimento".

Isso permitiu maior flexibilidade ao gerente de implementação para elaborar e

entregar os produtos conforme lhe conviesse.
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o gerente de implementação não se utilizou dessa flexibilidade como poderia,

mas utilizou o que a metodologia oferecia, transformando-a em seu único

recurso disponível e restringindo seu campo de ação.

Para a definição do escopo do produto, na primeira fase identificaram-se os

processos de negócios que vigoravam na empresa e compararam-se esses

processos com os previstos pelo sistema. Na segunda fase esses processos

foram detalhados de acordo com os processos oferecidos pelo sistema.

Entretanto, seguir a metodologia para definir o escopo do produto não evitou

que houvesse desvios nas fases posteriores. Isso porque somente o uso da

metodologia não permite que sejam identificadas todas as necessidades do

cliente. Esse problema fica evidenciado na resposta ao questionário, no item

"Cronograma", pois demonstra que houve customizações do software,

diferentes daquelas identificadas na fase inical do projeto (customizações

financeiras executadas desde o início da implementação).

A causa dessa deficiência em relação à definição do projeto foi a divergência

de considerações sobre o que eram as necessidades do cliente: A equipe dos

consultores e o gerente de implementação consideravam que automatizar os

processos da empresa segundo o modelo oferecido pelo software seria um

avanço em relação ao que a empresa tinha e, portanto, estaria, dessa forma,

atendendo às suas necessidades. O cliente, por sua vez, considerava que suas

necessidades não estariam sendo atendidas se alguns de seus processos

tivessem que ser modificados para se adaptar aos padrões oferecidos pelo

software.
Como esse trabalho de comparação entre processos foi executado no início do

projeto, pode-se pressupor que houve erro de interpretação quanto ao que

seria cada um dos processos oferecidos pelo software, uma das causas de erro

na definição, segundo Hallows.

112



Esses erros de interpretação podem ter prejudicado a construção das

expectativas do cliente, pois essas foram construídas para aceitar poucas

alterações de seus processos, já que a maioria concentrava-se na área

financeira, onde o software seria customizado, e na área de Recursos

Humanos, que permaneceria utilizando o sistema antigo.

Para satisfazer à construção de expectativas baseadas em parâmetros errados

foi necessário comprometer o cronograma.

Quanto às definições dos funcionários do cliente que deveriam fazer parte do

time de implementação, foram designadas pessoas para alocação integral no

projeto. Outros deveriam participar com a função de apoio e outros como

membros do comitê diretivo. Entretanto, o gerente de implementação não

participou da escolha das pessoas que deveriam compor a equipe.
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7.3.2.3. Fase3

Como a metodologia da softwarehouse foi utilizada integralmente e essa previa

o Planejamento do Projeto como sua primeira fase, foi elaborado um Plano do

Projeto conforme as recomendações de Hallows.

A organização da estrutura, a documentação e a definição das atividades

com suas dependências foram abordados no plano. Não foi prevista a

identificação e administração de riscos, mas foram sugeridos mecanismos

para evitar os riscos.

Entretanto, apesar de não haver administração estruturada dos riscos do

projeto, muitas alterações de escopo foram evitadas como resultado de

discussões geradas nas reuniões gerais do projeto, com a participação do

comitê diretivo. O efeito compensou várias falhas das fases de entendimento,

de definição, de planejamento e de execução do projeto, reduzindo o prazo de

dez para oito meses; evento raro, como enfatizado no caso.

Essas reuniões também permitiram a reavaliação semanal de outros riscos,

apesar de não categorizá-los com instrumentos quantitativos.

A criação de uma gerência de mudanças foi outro mecanismo adotado que

permitiria evitar riscos. Neste caso, riscos de conflitos na equipe, gerados por

resistências das pessoas ou pela falta de adaptação dessas pessoas aos

novos processos.

A gerência do projeto foi eficiente na administração desse risco, pois quando

percebeu que a Gerência de Mudança definida para o projeto não estava

cumprindo o seu papel, contratou serviço externo de consultoria, apesar de

gerar custos adicionais para o projeto.
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Se houvesse uma administração dos riscos, essa deveria ter identificado a

implementação simultânea de todas as funcionalidades como um item e

categorizá-Ia como de alto impacto e com baixa probabilidade. Isso permitiria

construir as expectativas do cliente para eventuais problemas, que os testes de

qualidade efetuados ao final de cada fase não identificassem.

Esses problemas poderiam ser gerados pela integração dos processos de

todas as áreas da empresa, como, por exemplo, pelo impedimento de se

calcular o custo de determinado produto como consequência de problemas nas

ordens de produção.

A organização do projeto foi facilitada pelo hábito da empresa de desenvolver

projetos internamente. Com isso, o gerente do projeto do cliente foi a pessoa

encarregada pela área de qualidade, habitualmente gestora dos projetos

internos.

Uma estrutura totalmente dedicada ao projeto foi desenvolvida, conforme se

pode perceber no organograma do projeto, anexo ao caso.

Os times foram organizados por funcionalidade, seguindo a recomendação de

Hallows de organizar segundo as especialidades de cada um. Esse modelo

facilitou a comunicação entre os grupos, agilizada pela contratação de uma

secretária, que redigiu e distribuiu as atas de reuniões e comunicados durante

todo o projeto.

Outra vantagem do modelo adotado foi a responsabilidade distribuída por

funcionalidade: para cada área havia um líder, e esse era o consultor. Esse

caso diferencia-se da proposta da metodologia, de manter um consultor e um

membro da equipe do cliente como líder para cada módulo, o que gera maior

comprometimento da empresa no cumprimento das tarefas, obedecendo às

definições e ao cronograma previsto.
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Baseado integralmente na metodologia, o processo de documentação

permitirá que o leitor tenha uma ampla compreensão do projeto, no que tange a

suas premissas e restrições. Como não houve documentação dos riscos, esses

não ficarão registrados. Cabe à área de qualidade, que se responsabilizou pela

"biblioteca", organizar meios para prever e administrar os riscos.

A definição das atividades foi elaborada seguindo a metodologia utilizada.

Uma lista de atividades e tarefas, divididas por funcionalidade, e agrupadas por

fase do projeto foi seguida pelo time que implantou o software.

A lista de atividades não foi complementada por uma lista de dependências

recíprocas, como sugerido por Hallows, o que pode implicar retrabalho, como

função da execução de uma atividade, sem antes ter concluído um pré-

requisito para a mesma.

A estimativa de custos seguiu a recomendação de Hallows: considerou o

número de horas necessário para a implementação. Entretanto, como não tinha

política de riscos, a empresa não analisou as áreas de risco do projeto e

incorreu em custos adicionais, como decorrência: custos pelos serviços de

suporte ao desenvolvimento de alterações de relatórios e consultas. Esse risco

poderia ter sido previsto e seu custo estimado, pois os tipos de relatório e de

consulta que cada cliente necessita e deseja são totalmente variáveis.

Quanto ao cronograma, a implementação seguiu o cronograma fornecido pela

metodologia, que utiliza o gráfico de Gantt como instrumento. Entretanto, esse

instrumento foi refeito a cada fase do projeto, demonstrando envolvimento do

gerente de implementação e da equipe do projeto e preocupação com a

administração das expectativas do cliente.
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7.3.2.4. Fase 4

Os objetivos não foram apresentados adequadamente aos usuários pois os

mesmos pareciam pensar que o software deveria atender a todos os processos

e que os processos não deveriam sofrer alterações. Entretanto, essa falha foi

corrigida através das reuniões semanais. O custo da falta de uma definição

clara foi a resistência de alguns usuários, que poderiam ter colaborado de

forma mais intensiva com o projeto.

A construção efetiva do time ficou prejudicada pela atuação pouco eficaz da

gerência de mudanças, para quem foi delegada a atribuição com prazo

insuficiente. Não parece ter sido gerado um ambiente propício ao trabalho em

equipe, pois havia focos de resistência dentro da empresa, que prejudicavam o

projeto, como, por exemplo, o gerente de operações.

O gerente do projeto procurou compensar a falha do gerente de mudanças,

melhorando a comunicação, através da contratação de pessoal de apoio e do

ombudsman.

Quanto à administração das alterações de escopo, eram tratadas em dois

níveis: Quando se tratava de alterações pouco significativas no cronograma ou

no produto, eram resolvidas pela equipe de projeto; quando envolviam a

alteração de cronograma e custos, eram levadas para discussão em reuniões

semanais, com a participação do comitê diretivo.

Quanto às alterações menos significativas, o problema é que, quando somadas

ao final do projeto, podem equivaler a um montante em termos de tempo e

custos superior àqueles relativos às alterações de grande relevância. As

alterações não visíveis são os maiores riscos para o projeto, pois não se pode

administrá-Ias.
•
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As alterações de maior relevância eram decididas com a anuência do comite

diretivo, o que implicava que o gerente estava administrando adequadamente

as expectativas do cliente. A cada alteração, todos já sabiam se haveria

alteração do que fora definido previamente.

o processo de qualidade ficou assegurado pela gerência de qualidade,

responsável pelo projeto. Cumpriram-se todas as exigências relativas à

qualidade, em relação às normas IS09000 e IS014000. Dessa forma, garantiu-

se um histórico de revisões do produto, conforme recomenda o autor Jolyon

Hallows.

Não obstante, a cada fase terminada, executou-se a validação pelo gerente da

softwarehouse e pelo comitê diretivo, através de reuniões, também seguindo a

recomendação do autor.

Não havia política de administração de subcontratados. Uma das

consequências geradas foi a ineficiência do gerente de mudança,

subcontratado para o trabalho, com um prazo insuficiente para desenvolver sua

atividade: a quarenta e cinco dias da implementação. Esse prazo foi

insuficiente porque promover o ambiente propício ao projeto e o

comprometimento do grupo exigiria alterar a cultura da empresa, o que requer

muito mais que o prazo que lhe foi concedido.
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7.3.2.5. Conclusão do Caso 2

Apesar de utilizada a implementação em uma filial como piloto, não houve

problemas de inadequação de modelo, como no caso anterior porque os

processos eram semelhantes.

Quanto à gestão do projeto, centralizada no gerente de qualidade da empresa,

foi bem sucedida, tanto no que tange à definição, quanto ao que se refere ao

planejamento e à execução.

A metodologia utilizada auxiliou na definição, ao mesmo tempo em que limitou

o horizonte de criação e atuação do gerente de implementação. Este procurou

seguir os passos propostos para não cometer erros, que a utilização de uma

metodologia responsabilizada pelo sucesso de mais de duzentas implantações

poderia evitar. Como conseqüência, não visualizou alguns riscos inerentes à

implementação.

o planejamento também foi bem elaborado, servindo-se dos instrumentos

fornecidos pela metodologia. Um plano de projeto, com cronograma, custos e

outros detalhes foi gerado para controlar o projeto. Uma estrutura sólida

também foi montada para executar e validar o projeto, o que gerou grande

parte de seu sucesso.

Em relação às atividades, o gerente de implementação poderia ter

complementado a lista com uma análise de suas dependências para completá-

las com efetividade e evitar o retrabalho.

A administração das alterações foi beneficiada pelas reuniões semanais com a

participação do comitê diretivo, o que permitiu que tomassem decisões rápidas.

Com isso, o projeto reduziu seu prazo de implementação e transformou-se em
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um exemplo de sucesso, aliado à garantia de qualidade que obteve com a

gestão do projeto pela área responsável pelo quesito.

o sucesso da implementação não exime o gerente de implementação da

necessidade de refletir sobre sua atuação, independentemente da metodologia

empregada. Refletir significa procurar responder a questões relativas ao

desenvolvimento do projeto, suas pendências e resolução: Quais foram os

problemas mais graves? Foram solucionados? Como? Como foram os

relacionamentos com as pessoas? Houve problemas? Como solucionaram? O

time do projeto era adequado? Todos tinham as habilidades necessárias?

Respostas as essas questões proverão a base para que o gerente desenvolva

sua capacidade de atuar de forma proativa em face de riscos iminentes e para

desenvolver habilidades de reconhecimento de restrições políticas dentro das

organizações.
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8. Conclusão, limitações e recomendações

A conclusão deste trabalho foi elaborada com base nos dois casos

apresentados e nas teorias precedentes, com o objetivo de examinar o papel

do gerente de implementação de ERP. As limitações pretendem mostrar que

este trabalho não é exaustivo, havendo outras abordagens possíveis. As

recomendações visam a permitir a exploração futura do tema, com o objetivo

de mantê-lo atualizado.

8.1. Conclusão

Os fatores que determinam o sucesso de um projeto são as pessoas, o

processo e a tecnologia. As metodologias de implementação fornecem a

tecnologia e as ferramentas para alterar e melhorar processos. Algumas

fornecem até um plano de gerenciamento de mudanças, listando elementos

que devem ser observados em relação ao tratamento dos membros do time do

projeto.

Entretanto, esses três fatores - pessoas, processos e tecnologia - alteram-se a

cada projeto, dadas as características de singularidade e efemeridade que

delineiam a natureza de um projeto.

A singularidade não é delineada somente pelo tamanho da organização, onde

estiver sendo implantada uma solução ERP, ou do segmento de mercado em

que atua essa organização, mas também por variáveis de interferência que a

caracterizam como um sistema de mudanças constantes.

A efetividade do gerente de implementação está diretamente relacionada à

sua capacidade de articular os três fatores de sucesso, reconhecendo cada
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uma dessas variáveis, definindo-as adequadamente e atuando sobre as

mesmas de forma pró-ativa.

Sistemas, estruturas, cultura e estilo organizacionais são variáveis de

interferência que permeiam os ambientes onde são implementados os projetos.

Na maioria das organizações, essas variáveis não são orientadas para projetos,

o que gera grandes dificuldades e desafios ao gerente de implementação.

Às dificuldades impostas pelas variáveis de interferência, soma-se a realidade

do gerente de implementação: ele tem a responsabilidade de entregar o projeto

com a qualidade definida, no prazo acertado, servindo-se dos únicos recursos

que lhe foram destinados, sem autonomia para ampliá-los ou alterá-los.

Para vencer as barreiras que lhe são impostas, é impescindível que o gerente

de implementação de ERP desenvolva habilidades gerenciais clássicas de

liderança, comunicação, negociação, capacidade de solucionar problemas e de

decidir, e que saiba aplicá-Ias para administrar os diferentes recursos

necessários ao desenvolvimento de um projeto ERP.

Administrar esses recursos, com habilidade, significa administrar o tempo, o

escopo, o orçamento, a qualidade, os custos e os recursos humanos,

respeitando-se as modificações que esses recursos sofrem e as necessidades

que geram, à medida em que o projeto avança em suas fases de planejamento,

de execução e de controle.

Na fase de planejamento o gerente de implementação deverá prever, através

do plano de projeto, como guiar a execução e o controle do projeto ou como

administrar o escopo, o tempo, os custos, o oçamento, a qualidade e os

recursos humanos.
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Entretanto, para que o planejamento corresponda à realidade da organização,

o gerente de implementação deverá conhecer as necessidades que geraram a

demanda pelo projeto, bem como as condições políticas e econômicas sob as

quais o projeto foi avaliado e aprovado.

Conseguindo justificar o projeto, o gerente de implementação poderá elaborar

um planejamento que preveja a escassez ou a abundância de recursos,

dependendo da área da empresa de onde provenham e do quadro econômico-

financeiro dessa empresa.

o sucessso da execução do que foi planejado dependerá do controle e da

capacidade de administrar as mudanças geradas pela implementação.

o sucesso da implementação das mudanças é o que determina o sucesso do

projeto e, portanto, o gerente de implementação deverá atuar sobre os focos de

resistência a essas mudanças.

As maiores resitências são as pessoas e, muitas vezes, esse problema não

tem a atenção que merece. Muitas empresas acreditam que, mudando

somente as telas dos sistemas que as pessoas operam, estarão mudando a

organização. Entretanto, as pessoas não alteram seu comportamento com a

mesma velocidade e no mesmo sentido que a implementação requer. Muitas

atuam resistindo ao progresso da implementação.

A resistência surge quando as pessoas percebem que estão perdendo o

controle sobre as atividades de que antes tinham inteiro domínio. Quando a

implementação não impõe alterações nos processos de negócios, mas apenas

na operacionalização, impelindo criadores de planilha excel a aprender como

operar sistemas que já trazem prontas as funcionalidades que criavam, a

resistência tende a se dissipar no decorrer do tempo, à medida que essas

pessoas aprendem como utilizar a nova ferramenta. Entretanto, apesar de
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dirimida pelo tempo, essa resitência prejudica o desenvolvimento do projeto,

em relação ao tempo, qualidade e custos.

Contudo, a maior resistência surge como conseqüência da alteração dos

processos de negócios, pois essas alterações geram alterações nas funções

das pessoas. Muitos usuários que auxiliam na implementação são conscientes

da necessidade de adquirir novas habilidades para continuar trabalhando na

empresa após a implementação do software, a fim de complementar as novas

exigências das novas funções criadas pelos novos processos modelados na

implementação. Um funcionário que antes tinha como função processar uma

ordem de venda, passa a ter, com a implementação de um software integrado,

que administrar preço e estoque, senão não poderá processar sua ordem e o

processo não fluirá.

o gerente de implementação tem o papel fundamental de atuar como gestor de

mudanças e auxiliar as pessoas que correm o risco de não se capacitarem para

as novas funções.

Com sua habilidade de comunicação, o gerente de implementação deverá

tornar compreensíveis a toda a organização as mudanças que deverão ocorrer

e as necessidades que deverão surgir como conseqüências. Com sua

habilidade de liderança, deverá comprometer a organização integralmente em

torno dessas mudanças para dirimir potenciais conflitos que possam surgir.

o gerente de implementação contará com o treinamento como principal

ferramenta para a redução das resistências e deverá utilizá-lo de forma

direcionada, a partir do levantamento das necessidades dos usuários do

sistema.

Os gerentes que forem capazes de prover uma direção estimulante e

desafiadora ao seus times serão capazes obter sucesso em seus projetos.
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Esse direcionamento diferencia-se do modelo clássico de gerenciamento, que

privilegia a postura de comando do gerente. É um modelo novo, que delineia o

perfil do gerente de implementação, privilegiando a postura de um gerente que

sabe encorajar, aconselhar e desafiar os membros de seu time.

É um modelo que exige que o gerente saiba negociar com outros membros da

empresa, a fim de obter recursos que sua falta de autonomia não permite

determinar, e a fim de solicitar a colaboração e comprometimento, inclusive dos

membros diretivos na efetivação das mudanças e administração de seus

efeitos na organização.

Essa habilidade de gerenciar as mudanças resultantes da implementação é a

nova competência de administrar eficientemente um projeto, conduzindo-o ao

sucesso.

8.2. Limitações

A conclusão desenvolvida baseou-se nos casos estudados e nas teorias que

serviram como base para a sua análise.

Os casos apresentam limitações, pois nem todos os aspectos abordados pelas

bibliografias utilizadas foram apresentados.

Como o tema "gestão de implementação de soluções ERP" envolve aspectos

de muitas áreas, não foi possível explorar todas as bibliografias necessárias

para fazer um estudo mais extensivo em todas essas áreas.

Assim, em relação ao fator humano, caberiam, ainda, estudos mais extensivos

sobre o comportamento e a motivação. Em relação à gestão de projetos,
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abrangeu-se número suficiente de obras para que fosse elaborada uma análise

de suas características.

Em relação às metodologias utilizadas, foi possível o acesso a duas, cujos

aspectos abordados são de domínio público. Não foi possível analisar outras,

pois metodologias são diferenciais que muitas vezes determinam a venda de

um software e são consideradas como um "segredo" pelas empresas que

implantam soluções ERP.

8.3. Recomendações

o gerenciamento das mudanças não cessa com a implementação. Ao

contrário, depois que o sistema é implantado surgem muitos problemas de

adaptação dos usuários aos novos processos e ferramentas.

A modificação de papéis e funções não ocorre somente para os usuários

internos da empresa, mas também para auditores. As velhas noções sobre o

que constituía controles adequados, o que a atividade de auditoria deveria

acompanhar e quais as habilidades e competências necessárias não se

aplicam mais ao ambiente com a solução ERP implantada.

Como primeira recomendação, sugerimos, portanto, um estudo sobre as

consequências das mudanças geradas pela implementação, após a entrada do

software em produção.

A segunda recomendação é quanto à necessidade de um estudo sobre o futuro

do ERP, quais as novas habilidades que podem ser requeridas de um gerente

de implementação no futuro. Essa recomendação passa a ser relevante

quando observamos novas formas de implementação, diferentes da que

presenciamos até o momento.
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Uma dessas formas é a "terceirização da instalação do ERP", que algumas

empresas já estão utilizando. Nesse modelo, uma empresa de consultoria,

especializada em implementar soluções ERP, monta em suas instalações um

birô, e oferece suas máquinas, seu software e suas instalações de rede aos

seus clientes, que pagam um aluguel pela utilização.

Com isso, os riscos diminuem e o choque na organização é menos visível pelos

funcionários. Como conseqüência, o papel do gerente implementador ganha

novas nuances, que merecem ser estudadas.

Como terceira recomendação, é preciso analisar como ensinar as empresas a

maximizar a utilização da poderosa ferramenta que compraram. O ERP oferece

opções variadas quanto as suas funcionalidades e as empresas nem sempre

conhecem duas dessas opções. Ensinar a utilizar é uma outra etapa, pós

implementação, que também requer um novo papel gerencial, e que em breve

será a "Nova Onda" do ERP. Caberia um estudo atento sobre esse tema.
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ABSTRACT

The main subject of this study is the role of the ERP implementation manager

as a result of growing demand of ERP.

The efficiency of the implementation manager role is discussed by the

perspective of his necessaries skills and resources, considering effects of

internai and environmental influences on the project.

Methodologies and tools that can be used by the implementation manager in

order to optimize his resources, are analysed to base this discussion.

At the end, two cases are analysed in order to show how the change

management ability may contribute to the success of the project and how its

absence may affect project goals.

Key words:

ERP - ERP implementation project management - change management -

implementation - ERP solution implementation management.
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9. ANEXO

QUESTIONÁRIO

1. Classifique a empresa em grande, pequeno ou médio porte. Cite o setor ao

qual pertence e a região onde se localiza.

2. Justifique por que a empresa optou por implementar uma solução ERP.

3. Quando você assumiu o projeto, qual era seu conhecimento quanto às

condições em que o projeto fora aprovado, avaliado e apresentado. A

empresa já havia estudados outras opções à implementação do ERP?

4. Você saberia definir qual foi o escopo do projeto?

5. Como foi definido o escopo do produto?

6. Houve a preocupação em construir as expectativas do cliente, antes e

durante a implementação?

7. Que tipo de organização foi adotada para o projeto?

8. Como foram definidas as atividades?

9. Como foram estimados os recursos para o projeto?

1O.Comofoi elaborado o cronograma do projeto?

11.A gerência do projeto preocupou-se com o comprometimento da equipe

para a obtenção do objetivo? Quais os mecanismos utilizados para tanto?

12.Como foi definida e organizada a documentação do projeto?

13.Quais as ações tomadas para controlar o projeto e administrar as

mudanças?

14.Quais foram os principais problemas de cronograma e como foram

resolvidos?

15.Como foram administradas as mudanças de escopo?

16.Como foi feita a administração da qualidade do projeto?

17.Como foram administradas as expectativas do cliente?
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18.0 que você conclui da experiência adquirida com esse projeto?
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