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RESUMO:parte do pressuposto que as incertezas representam a principal

causa dos desvios encontrados em projetos, desde o que foi originalmente

planejado até o efetivamente realizado quando de sua conclusão. Descreve

e analisa os fatores determinantes de conflitos e incertezas no ambiente de

projetos. Explora casos reais para avaliar as incertezas e sua incidência na

administração de um projeto; sugere procedimentos para minimizar o

impacto negativo da variabilidade de um projeto, como ferramenta de

auxílio ao Gerente de Projetos.
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INTRODUÇÃO

Toda e qualquer organização já se viu diante de um projeto, seja este de lançamento de um novo

produto, de expansão em sua capacidade de produção, ou de ampliação de sua base instalada. O

termo 'Projeto' é genérico e abrangente, podendo compreender atividades de complexidades e

tamanhos diferentes. Desta forma, a aquisição de uma máquina para um processo industrial, a

construção de uma nova portaria para o condomínio, bem como outras atividades simples mas

que demandem um planejamento prévio das etapas de implementação, objetivando a finalização

dentro de um período determinado de tempo, já se constituem em um projeto, conseqüentemente

apresentando características muito bem determinadas e bastante comuns em sua essência.

O outro extremo em grau de complexidade é formado por aquelas obras grandiosas de

engenharia, onde residem por exemplo a construção do túnel sob o Canal da Mancha, ligando por

ferrovia a França e a Inglaterra, o complexo de geração de energia de Itaipú, no Brasil, ou o

lançamento de naves tripuladas ou não ao espaço. Nestes últimos exemplos, grandes empresas

são contratadas para construir, fornecer insumos, administrar recursos, desenvolver engenharia de

hardware e software, treinar equipes, todas estas tarefas compondo uma rede de atividades

interligadas ou não, com relação de interdependência em alguns casos, o que exige um

gerenciamento preciso e altamente profissional do projeto em suas várias etapas.

É neste ambiente hostil, onde várias empresas com perfis distintos coexistem, todas estas unidas

por um objetivo comum que é o de contribuir para o sucesso do empreendimento em questão, que
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se sobressai a figura do Gerente de Projetos (do inglês Project Manager, também denominado em

algumas empresas por Gerente de Contratos, por agregar as funções de controle e supervisão dos

termos legalmente compromissados entre as partes).

Este profissional pode receber a atribuição de coordenar a implementação de um empreendimento

sem necessariamente ter esta como sua única e exclusiva atividade, como é o exemplo de gerentes

de marketing envolvidos no projeto de lançamento de uma campanha promocional de um novo

produto. As fases de início de produção, distribuição do produto a centros varejistas ou a

comercialização direta deste junto aos clientes / consumidores, a determinação de seu preço de

lançamento no mercado, o estudo do posicionamento deste produto entre os demais

competidores, a contratação da mídia e demais veículos de divulgação, todas estas etapas geridas

por departamentos específicos dentro da organização, ou terceirizadas como é bastante comum

hoje em dia, reportam-se a um gerente central, o qual responde diante da diretoria pelo sucesso na

implementação do projeto como um todo, considerando fundamentalmente o comprometimento

das bases de tempo e de custo previstas originalmente.

Outras pessoas têm nesta atividade uma profissão, o que ocorre com mais freqüência em

empresas de engenharia. Neste caso, o gerente de projetos participa de empreendimentos diversos

junto a clientes com perfis distintos, reportando-se tanto à sua diretoria como também ao staff de

seu cliente. Além de possuir domínio sobre as ferramentas e sistemas de controle já disponíveis

para o exercício de sua profissão, este gerente deve também apresentar habilidades ímpares no

relacionamento interpessoal, no sentido de fazer cwnprir suas expectativas junto aos fornecedores
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internos e externos, bem como de apresentar o progresso do empreendimento junto às demais

partes envolvidas direta ou indiretamente com o processo, existindo aqui vínculos contratuais ou

não.

Fato peculiar a esta função é a de que, mesmo contando com uma plêiade de ferramentas

modernas de software, processos de gerenciamento e controle, sistemas de gerenciamento de

dados e programas específicos de treinamento, raramente um gerente experiente pode afirmar que

algum de seus projetos foi concluído dentro do orçamento e do prazo planejados, sem

comprometimento do escopo original de fornecimento 1. Isto se deve ao alto grau de incerteza

associado a todas as etapas de um projeto. A bem da verdade, a incerteza por si só já é um fator

que se considera na fase pré-contratual, encontrando-se disseminada tanto nas margens

orçamentárias do projeto como em seus prazos de entrega e conclusão.

Para o presente trabalho, partimos do pressuposto que as incertezas representam a principal causa

dos desvios encontrados em projetos, desde o que foi originalmente planejado até o efetivamente

realizado quando de sua conclusão. Logo, a aplicação de modelos matemáticos ou técnicas

administrativas determinísticas neste cenário não têm como contribuir para eliminar em definitivo

a aleatoriedade e a probabilidade da incidência dos riscos.

Esta dissertação é um estudo exploratório realizado em duas etapas: um levantamento

bibliográfico e uma pesquisa de campo. Seus objetivos são:
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1. conhecer fatores que geram incertezas na administração de um projeto;

2. analisar casos reais para avaliar as incertezas e sua incidência na administração de um projeto;

3. sugerir procedimentos que minimizem o impacto negativo das incertezas em um projeto, como

ferramenta de auxílio ao Gerente de Projetos.

No primeiro capítulo fazemos uma revisão bibliográfica sobre a administração de projetos, do

ponto de vista técnico / operacional.

No segundo capítulo apresentamos urna análise de casos brasileiros, conduzida para consolidar os

fatores conhecidos através da bibliografia, observando a concordância ou não com a teoria

levantada.

No terceiro e último capítulo são tecidas as considerações finais da dissertação.

I Elton, Jeffrey & Justin Roe. Bringing Discipline to Project Management. Harvard Business Review, Volume 76,
no. 2, March-April 1998. p I.
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CAPÍTULO I - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

As décadas de 70 e, mais acentuadamente, a de 80, caracterizaram-se por uma grande

instabilidade político-econômica, marcada no Brasil por alta inflação. Este cenário fez com que

preocupações demasiadas com relação a custos e coberturas quanto a riscos e incertezas se

mantivessem em segundo plano, ofuscadas por uma necessidade de aplicações e investimentos

em papéis e outras opções no mercado financeiro. A ciranda financeira cobria em poucos dias, em

função das altas taxas de juros e dos mecanismos de correção monetária, qualquer perda que

pudesse ocorrer com a má administração de recursos.

Isto fez com que, por um longo período , a administração precisa da cadeia de controle de um

projeto fosse relegada a um segundo plano, sendo dada maior importância à administração

financeira do projeto. O bom resultado de um projeto dependia de uma precisa administração do

cash-jlow, fazendo a adequação da dinamização dos desembolsos e dos recebimentos por sobre

urna timeline, buscando assim proporcionar o maior retorno financeiro ao projeto. Não bastava

contudo ater-se ao plano de desembolsos e recebimentos para garantir a performance financeira

de um projeto. A equipe administrativa também deveria cuidar da aplicação dos sinais recebidos

nos investimentos mais rentáveis, para não perder seu poder de compra em função dos altos

níveis de inflação, também se garantindo com fórmulas de reajuste contra quaisquer variações

cambiais.
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Com a recente história de estabilização monetária, bem como em função do período de

tranqüilidade política pela qual o Brasil passa na década de 90, os ganhos advindos sobre o giro

de capital adquirem menor relevância. Altas taxas de juros impostas sobre a captação de recursos,

instituídas pelo governo como ferramenta de controle da estabilidade da moeda, tomam proibitiva

a tomada de empréstimos para viabilizar empreendimentos, que passam a ser feitos de forma

bastante racional e ponderada, apenas quando a empresa empreendedora dispõe de lastro para um

auto-investimento. Ao mesmo tempo, as mesmas elevações nas taxas de juros tomam o país

atraente a investidores estrangeiros. A política de privatizações fortalece-se e dá sinais de

irreversibilidade, e o Brasil insere-se no cenário mundial como uma das melhores e mais

promissoras oportunidades de investimento em infra-estrutura deste final de milênio, oferecendo

um amplo leque de novos projetos.

Somam-se a isto as facilidades trazidas com as novas possibilidades de aquisição de insumos a

nível global, graças à universalização da cadeia de fornecimentos advinda com a globalização da

economia, bem como com a formação de blocos regionais. Come>uma decorrência natural a todos

estes fatores somados, maior atenção passa a ser exigida do processo de gerenciamento de

projetos.

Este comportamento no Brasil vem com uma década de atraso quando comparado a países

desenvolvidos, os quais passaram por esta valorização do gerenciamento de projetos já na década

de oitenta, com a percepção de que o gerenciamento de projetos e a produtividade eram fatores

em estreito relacionamento.
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A competição em nível global faz com que os projetos deste final de década venham a

caracterizar-se pelas baixas margens orçamentárias, assim como pelos curtos prazos de

fornecimento, estes últimos ocorrendo também por razões financeiras, dada a necessidade de um

menor período de payoff para os investimentos.

No caso das empresas de engenharia, que comercializam e implementam projetos em regime de

fornecimento parcial ou integral (neste último caso, chamados de projetos turn-key), as margens

de comercialização calculadas pela relação entre preço de venda e custos totais reduzem-se

drasticamente, forçando-as a reestruturarem suas operações, minimizando seus custos fixos. A

busca por baixos custos, na tentativa de ampliar a margem de preço sobre vendas, força as

empresas de engenharia a manter estruturas reduzidas e enxutas, gerando assim a necessidade de

decisão entre quais projetos conduzir e quais rejeitar em favor da concorrência, dado que torna-se

economicamente inviável manter uma estrutura pesada para gerenciamento de um amplo leque de

projetos. Esta decisão é dificultada, por outro lado, pela necessidade mercadológica de se

aumentar o portfolio de projetos. Primeiro, porque as baixas margens sobre vendas que ocorrem

em projetos individuais implicam em uma necessidade de um número elevado de projetos, de

forma a assegurar o retorno financeiro em volume suficiente para a continuidade da operação da

empresa. Segundo, porque o grande atrativo de marketing para o negócio de projetos é a extensão

da lista de referência da empresa. fato que requer um espectro de atuação o mais largo possível.
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DEFININDO UM PROJETO

Um projeto é caracterizado por um conjunto de atividades, o qual envolve um propósito definido

e claro, sendo especificado em termos de custo, prazo e performance técnica2
. Além do

objetivo fundamental a nortear o projeto e das três dimensões mencionadas, todo projeto tem

também a característica de ser único, no sentido de que requer algo diferente de tudo que já foi

feito anteriormente. Conseqüentemente, na área de gerenciamento de projetos, questiona-se até

que ponto é válida a experiência acumulada anteriormente pela empresa ou pelo gerente de

projetos como fator chave para o sucesso de um novo empreendimento.

Geralmente, quanto mais se faz alguma coisa, menor é o grau de incerteza associado a esta

atividade, devido ao princípio da curva de aprendizado '. No entanto, a repetibilidade de um

empreendimento acaba por descaracterizá-lo como um projeto, tomando-o, ao invés disso, um

processo repetitivo, sem riscos inerentes. Sendo assim, um projeto, por definição, deve conter um

alto grau de incertezas associado, em razão de sua unicidade. O Jato do aprendizado anterior não

representar uma garantia absoluta do sucesso de um novo empreendimento, por si só, já é um

elemento gerador de incerteza e risco.

2 Nicholas, John M. Managing Business & Engineering Projects - Concepts and Implementation. Prentice-Hall,
1990. p. 3-7.

3 Nicholas, John M. Managing Business & Engineering Projects - Concepts and Implementation. Prentice-Hall,
1990. p. 3-7.
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A incerteza em um projeto é medida, a grosso modo, pela dificuldade em se prever o resultado

final de um projeto, em termos de tempo, custo e performance técnica". Conseqüentemente, a

medida do sucesso ou do fracasso em um projeto é usualmente feita sobre estas mesmas três

dimensões'.

Enquanto, por um lado, o risco é o aspecto negativo da incerteza, por outro lado esta apresenta

como aspecto positivo o grande desafio que é superá-la". É este desafio que estimula o gerente de

projetos a perseguir seus objetivos através de todas as adversidades que surgem em seu caminho.

o GERENTE DE PROJETOS COMO ADMINISTRADOR DE INCERTEZAS

o papel do gerente em qualquer empreendimento é assegurar a coordenação. O sucesso de um

projeto depende em atingir-se uma coordenação eficaz de todos os recursos disponíveis'. A

eficácia da coordenação depende ainda do grau de motivação das pessoas envolvidas no time de

gerenciamento.

4 Nicholas, John M. Managing Business & Engineering Projects - Concepts and Implementation. Prentice-Hall,
1990. p. 3-7.
5 Gilbreath, Robert D. Winning at Project Management - What works, what fails and why. New York, NY: John
Wiley & Sons, 1986. p. 5.
6 Gilbreath, Robert D. Winning at Project Management - What works, what fails and why. New York, NY: 101m
Wiley & Sons, 1986. p. 21.
7 Milgrorn, Paul & 101m Roberts. Economics, Organization and Management. Englewood Cliffs, New Jersey:
Prentice Hall International Editions, 1992. p. 113-116.
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o gerenciamento não pode ser feito de forma totalmente centralizada na figura do gerente de

projetos, nem tampouco totalmente distribuído por todo o time. O ponto de equilíbrio decorre de

uma conjunção das duas opções. Decisões sobre tempos de execução e de fornecimentos, fixação

de milestones (marcos fixados na linha de tempo indicando o prazo limite para concretização de

uma etapa do projeto), são exemplos de atitudes que devem ser centralizadas de forma a

possibilitar a coordenação dos cronogramas pela pessoa que dispõe de todas as informações sobre

o processo, assegurando que não ocorram conflitos de fixação de metas. Por outro lado, a equipe

deve ser constituída por profissionais que tenham suficiente autonomia e poder de decisão, de

forma a aliviar a carga do gerente de projetos sobre decisões meramente operacionais, as quais

podem facilmente ser descentralizadas. É certo que esta autonomia deve ser sustentada pelo

gerente de projetos, o que requer deste uma atitude bastante flexível e integrativa, de forma a

favorecer o desenvolvimento do espírito de equipe.

Desta forma, o gerente de projetos encontra-se face aos seguintes aspectos fundamentais em seu

dia a dia:

1) a concentração, em sua única pessoa, de atividades de controle de custos versus orçamento; de

controle do tempo real despendido versus tempo originalmente previsto; e de controle da

performance técnica, dentro de padrões estabelecidos de qualidade, frente às especificações

técnicas originais;

2) a concentração das atividades de relacionamento com o cliente, em freqüentes reuniões e

visitas de cunho técnico, comercial, ou simplesmente de cortesia; e
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3) a coordenação das atividades pertinentes ao projeto, distribuídas pelo time de gerenciamento,

ou para outras áreas da organização, ou ainda adquiridas junto a terceiros, coordenação esta

realizada entre as inúmeras interfaces funcionais.

o gerente de projetos tem como responsabilidade integrar os esforços coletivos em direção ao

objetivo final de seu projeto, envolvendo todas as áreas funcionais da empresa, bem como

integrar o planejamento e o controle dos custos, dos cronogramas físico e financeiro e das tarefas

associadas à execução do projeto".

As funções do gerente de projetos consistem então em implementar o controle, o planejamento, a

organização do projeto, através da liderança, convergindo estas funções de forma a atingir os

objetivos organizacionais e criando um ambiente favorável às mudanças necessárias nos

procedimentos da empresa" Estas mudanças certamente encontrarão barreiras em oposição l0, as

quais devem ser administradas convenientemente pelo gerente de projetos, identificando-as,

criando a consciência coletiva da necessidade de mudança, implementando-as e modificando as

práticas de gerenciamento vigentes.

8 Nicholas, John M. Managing Business & Engineering Projects - Concepts and Implementation. Prentice-Hall,
1990.p.ll.
9 Nicholas, John M. Managing Business & Engineering Projects - Concepts and Implementation. Prentice-Hall,
1990. p. 21-23.
10 Archibald, Russel D. Managing High Technology Programs and Projects. New York. NY: John Wiley & Sons.
2nd. ed., 1992. p. 127.
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o sucesso do gerente de projetos depende fortemente dele se manter numa postura pró-ativai I.

Isto significa antever as possíveis necessidades do projeto e tomar as devidas ações, planejadas

com antecedência, evitando correria de última hora e seus prejuízos decorrentes. Assim, deve

concentrar sual2 atenção em três aspectos:

• nos objetivos do projeto

• nas relações com o cliente

• nos objetivos da organização

Por objetivos do projeto, entendam-se as metas primordiais estabelecidas quanto à função final a

ser desempenhada pelo empreendimento e a maximização do desempenho dentro dos padrões e

critérios estabelecidos para a performance técnica. Veremos adiante que o foco nos objetivos

primários, internos e externos à organização, e o bom relacionamento com os clientes, também

internos e externos, mostram-se como elementos chave para o sucesso do projeto,

independentemente de questões associadas aos fatores tempo e custo.

Os maiores consumidores de tempo do gerente de projetos mostram-se como sendo as reuniões

internas e externas, as atividades de planejamento, a resolução de conflitos e a incidência de

11 Dinsmore, Paul C. Human Factors in Project Management. New York, NY: American Management
Associations, 1984. p. l30-l31.
12 Dinsmore, Paul C. Human Factors in Project Management. New York, NY: American Management
Associations, 1984. p. 130-131.
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casualidades, como por exemplo falhas de comunicação, telefonemas, visitas casuais,

dificuldades pessoais em delegar tarefas à equipe, e outras 13.

o gerente de projetos pode ser considerado um administrador de conflitos". As fontes potenciais

de conflitos no ciclo de vida de um projeto variam conforme o grau de maturidade do projeto ".

Em seu início, na fase de definições e planejamento, sobressaem como fontes de conflito a

definição de prioridades por parte da equipe de gerenciamento, confrontada aos interesses da

organização, que ainda pode diferir da escala de prioridades do cliente. O cronograma é outra

fonte altamente geradora de conflitos no início do projeto, dado o alto grau de incertezas

associado a esta fase, o que faz com que estimativas de tempo sejam afetadas pelo grau de

subjetividade de cada participante do time, bem como ponderado pela aversão individual que

cada um tem ao risco. A mobilização de recursos humanos também é um fator de conflitos no

início, quando as atividades ainda se encontram em fase de definição e planejamento, não

consumindo horas de execução, conseqüentemente não justificando a necessidade de um time

amplo de pessoas envolvidas.

Na fase de execução, as definições técnicas e as negociações envolvendo técnica, custo e prazo

passam a ser uma fonte de conflitos com maior relevância. O trade-off envolvendo decisões

13 Kerzner, Harold. Project Management: a systems approach to planning, scheduling and controlling. New
York, NY: Van Nostrand Reinhold, 1984. p. 328-354.
14 Kerzner, Harold. Project Management: a systems approach to planning, scheduling and controlling. New
York, NY: Van Nostrand Reinhold, 1984. p. 343.
15 Nicholas, John M. Managing Business & Engineering Projects - Concepts and Imp1ementation. Prentice-Hall,
1990.p.219.
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técnicas e de performance gera conflitos não apenas internamente ao time de gerenciamento de

projetos, mas também no que tange às relações com o cliente.

Outros fatores geradores de conflitosl6 ocorrendo com maior ou menor intensidade durante o

ciclo de vida do projeto são os procedimentos administrativos internos à organização, o controle

de custos e a interface com a controladoria, bem como a própria personalidade do gerente de

projetos.

Desta forma, podemos sumariar os conflitos mais comuns incidindo no ambiente de projetos, por

toda sua vida útil, como estando associados

• ao estabelecimento de prioridades para o projeto;

• ao emprego de recursos humanos e sua disponibilidade, bem como sua capacitação adequada;

• ao emprego de equipamentos existentes na empresa, ou com necessidade de aquisição / aluguel

/leasing;

• à utilização das instalações existentes na empresa ou a necessidade de sua adequação;

• a custos e ao emprego de verbas do projeto e/ou da organização aplicados à aquisição de

Insumos associados diretamente ao projeto, ou em investimentos em adequação da infra-

estrutura existente;

16 Archibald, Russel D. Managing High Technology Programs and Projects. New York, NY: John Wiley & Sons.
2nd. ed .. 1992. p. 99.
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• a opiniões técnicas divergentes devido à tecnologia empregada, bem como à necessidade de

adequação entre a verba disponível e a otimização do uso da tecnologia sob o aspecto de

viabilidade econômica;

• às práticas e procedimentos administrativos, mudanças de paradigmas e condicionamento de

pessoal ao uso de novas alternativas;

• ao planejamento do tempo necessário à execução de cada tarefa desempenhada por áreas

individuais da empresa, confrontado ao tempo total acordado para o projeto em nível global,

bem como à negociação para redução de margens de tempo incluídas por segurança em etapas

intermediárias;

• a conflitos de personalidades entre os responsáveis por cada área envolvida e o gerenciamento

dessas interfaces.

Para minimizar o impacto negativo dos conflitos no projeto, o gerente de projetos deve manter

uma postura pró-ativa, orientada a resultados, administrando por objetivos. Percebemos aqui que

o perfil do gerente de projetos, seu comportamento e sua personalidade influem diretamente no

resultado final de um projeto, o que faz com que a definição do gerente mais adequado a um dado

projeto seja também por si um fator gerador de incertezas.

Na definição de um gerente de projetos deve-se atentar para que este reúna características em seu

perfil que o enquadrem no tipo de ambiente em que irá atuar. Entre outras características,
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Gaddis17, cita como mais relevantes que o gerente de projetos deve ser criterioso no atendimento

às especificações técnicas do projeto, ter habilidade para unir a organização em torno de um

objetivo, apresentar uma conduta profissional, ter consciência de que sua atividade não tem

repetibilidade e que sua função é sempre de curto prazo, ter disposição para assumir riscos, ter

autoridade e responsabilidade, tomar decisões no sentido de sempre manter as coisas andando,

saber lidar com perfeccionistas, planejar pró-ativamente, ter habilidades de marketing e vendas e

atuar como uma interface a todas as demais áreas do projeto.

GERENCIANDO EM EQUIPE

Projetos são atividades temporárias, logo o time de pessoas que compõe o time de gerenciamento,

assim como os demais recursos físicos necessários para sua execução são mobilizados ad hoc e

desmobilizados ao final do projeto ".

Projetos envolvem níveis muito altos de incerteza, dependendo, em alto grau, da contribuição de

indivíduos. Incertezas são geradas pela equipe de gerenciamento, no que tange aos seguintes

aspectos:

17 Gaddis, PaulO. "The Project Manager". May-June 1959. Project Management - reprints of articles. Harvard
Business Review. 1991.
18 Nicholas, John M. Managing Business & Engineering Projects - Concepts and Implementation. Prentice-Hall,
1990. p. 3-7.
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1. O tamanho da equipe diretamente envolvida no projeto: a distribuição de tarefas específicas a

diversos membros da equipe, de forma a explorar suas maiores habilidades individuais, traz

benefícios operacionais ao projeto, além de aliviar a carga de trabalho operacional do gerente,

deixando-o livre para as tarefas coordenativas. Entretanto, a carga de trabalho operacional

varia ao longo da vida útil do projeto, o que faz com que a mobilização de um time muito

grande gere horas ociosas em períodos de menor atividade, trazendo problemas de

desmotivação da equipe e custos adicionais de pessoal. Desta forma, a equipe de

gerenciamento apresenta tamanho variável ao longo da vida útil do projeto, com a entrada e

saída de recursos nos momentos mais apropriados.

ii. qualificação e experiência da equipe diretamente envolvida no projeto: freqüentemente a

equipe é composta segundo o critério da disponibilidade de pessoas na empresa para

acompanhar este ou aquele projeto, no momento que se fazem necessárias, sem considerar os

perfis mais adequados para as funções ou sua experiência anterior. Dada a necessidade de

reforço na equipe em um determinado instante, conta-se com as pessoas disponíveis, as quais

requerem um período de adaptação e integração, não produzindo o retorno esperado de seu

trabalho de imediato, mas somente após o aprendizado.

iii. capacidade para o trabalho em equipe: talentos individuais podem ser excelentes em atividades

de pesquisa e desenvolvimento, mas não para gerenciar projetos. A atividade de gerenciamento

de projetos requer um forte espírito integrativo, o que significa colaboração mútua.
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iv. recursos financeiros disponíveis no momento adequado: nem sempre o cash-flow é compatível

com os requisitos reais do projeto, gerando a necessidade de um auto-investimento na

manutenção da equipe de gerenciamento de projetos, de forma a evitar a repetida mobilização

e desmobilização do time.

É essencial, para a condução de um projeto, a orientação gerencial para o trabalho em equipe. É

fundamental que o gerente de projetos saiba lidar com os aspectos políticos de seu projeto, além

dos aspectos técnicos e financeiros.

Um bom gerente de projetos deve proporcionar motivação à equipe, para buscar a melhor solução

para dada situação crítica, e ter visão para buscar horizontes alternativos 19. A decisão

participativa na solução de problemas consome tempo e atrasa decisões, mas em contrapartida

mostra-se bastante eficiente ao estimular a autonomia do grupo e o espirito de trabalho em time20
.

INCERTEZAS DISSEMINADAS NO CONTRATO

Muitas das incertezas que ocorrem em projetos advém do fato que os contratos firmados entre as

partes são por natureza imperfeitos. A impossibilidade de ser antever as possíveis contingências,

19 Gilbreath, Robert D. Winning at Project Management - What works, what fails and why. New York, NY:
John Wiley & Sons, 1986. p. 102.
20 Baker, Bruce N., Dalmas Fisher & David C. Murphy. Factors Affecting Project Success. Project Management
Handbook. New York, NY: Van Nostrand Reinhold Company, 1983. p. 685-699.
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assim como os elevados custos que envolveriam a cobertura de todos os riscos, fazem com que os

contratos apresentem diretrizes para encaminhamento dos possíveis problemas a uma solução

consensualizada, porém sem dar cobertura integral a todas as partes que envolvem o fornecimento

contratado. Este fato favorece o surgimento de atitudes oportunistas por todas as partes

I 'd 21envo Vl as .

Desta forma, podemos depreender que um projeto também apresenta como característica

fundamental a absoluta necessidade do gerente de projetos em tomar decisões baseadas em

informações imperfeitas'".

Na fase pré-contratual, informações privativas tanto da parte do fornecedor como da parte do

cliente levam a formulação do contrato a incorporar margens e/ou salvaguardas como forma de

garantia da obtenção do resultado mais satisfatório para ambos. O fornecedor não

necessariamente conhece as particularidades do processo produtivo do cliente, que podem resultar

em um grau maior de risco de performance do que o esperado ..O cliente, de forma oportunista,

pode exigir uma série de garantias, sob a forma de multas ou de uma performance bond,

conhecendo com exclusividade características restritivas de seu processo. Por outro lado, o cliente

não tem como saber se o fornecedor dispõe, de fato, da experiência e tecnologia que este afirma

possuir. O fornecedor, também de forma oportunista, pode induzir à inclusão de cláusulas no

21 Milgrom, Paul & John Roberts. Econornics, Organization and Management. Englewood Cliffs, New Jersey:
Prentice Hall lnternational Editions. 1992. p. 126-161.
22 Bergen, S. A. Project Managernent - An lntroduction to Issues in Industrial Research and Developrnent.
New York: Basil Blackwell, 1986. p. 60.
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contrato que o desobriguem a dar garantias sobre itens que, por seu exclusivo conhecimento, tem

alta probabilidade de falhar.

Na fase de execução do contrato, sob o ponto de vista exclusivo do relacionamento cliente-

fornecedor, algumas atitudes habitualmente verificadas exemplificam o oportunismo pós-

contratual que incide no ambiente de projetos, conduzindo à geração de focos de incertezas, quais

sejam:

• alterações nas especificações técnicas ongmais: especificações genéricas, redigidas com o

objetivo de estabelecer um patamar mínimo de qualidade aceitável ao fornecimento,

freqüentemente resultam em um foco de divergências devido à dificuldade em encontrar

fornecedores que atendam a todos os requisitos formulados, simultaneamente; a evolução

tecnológica faz com que o cliente muitas vezes seja o primeiro a colocar em questão sua

própria especificação, ao constatar que produtos melhores e/ou com mais recursos estão

disponíveis no mercado a um custo comparável ao do .produto que gerou a base da

especificação técnica.

• limitações financeiras: desvios de recursos para cobertura de fatores não previstos

originalmente fazem com que o cliente muitas vezes imponha como meta a redução no prazo

originalmente previsto para início de produção comercial da nova planta, de forma a gerar

cobertura no orçamento face à conseqüente redução no período de payoff. Outro risco comum

é o comprometimento de toda a reserva financeira normalmente prevista para contingências,



23

com um conseqüente endurecimento nas relações comerciais entre as partes, criando

dificuldades para a apresentação e negociação de aditivos ao contrato .

• Alterações nos prazos de fornecimento: se, por um lado, a redução nos prazos de fornecimento

mostra-se como um fato usual, como forma de pressionar os fornecedores a trabalhar pró-

ativamente, também permitindo desta forma o início antecipado da obtenção do retomo sobre

o investimento, por outro lado muitas vezes o cliente deseja o fornecimento retardado de partes

do fornecimento, de forma a otimizar seus desembolsos através do pagamento no instante mais

tardio. Outro benefício advindo do retardo no fornecimento é a atualização tecnológica,

particularmente relacionada a artigos de informática, os quais podem se alterar profundamente

em características de performance em curto prazo, favorecendo o cliente por sua aquisição

tardia. Finalmente, o fornecimento de itens de hardware na data mais próxima do momento de

colocação em operação minimiza os custos de inventário bem como os riscos de armazenagem

inadequada e perda de garantia. Todos estes fatores são geralmente articulados pelo cliente na

fase de execução do projeto, obrigando o fornecedor a rever constantemente seus prazos de

entrega e comprometimentos financeiros associados.

Da parte do fornecedor, a maior fonte de oportunismo pós-contratual diz respeito à alteração no

escopo de fornecimento. O cliente sempre suspeita que o fornecedor maximiza seu ganho através

da aquisição de insumos que apresentem o menor preço de custo, mesmo comprometendo sua

qualidade. Para se precaver deste risco, acaba por contratar inspetores acompanhando todas as
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fases do fornecimento, gerando custos adicionais de contratação bem como perdas de tempos no

processo devido aos prazos não computados originalmente para diligenciamento e inspeção.

INCERTEZAS NO CONTROLE DE CUSTOS

Face às baixas margens aplicadas sobre vendas, excessiva importância é dada geralmente pelos

gerentes e diretores de unidades de negócios à excelência na administração dos custos.

Administrar custos em um projeto significa otimizar dispêndios de capital em todas as etapas

individuais deste projeto. A prática operacional na contabilidade de empresas dita que qualquer

redução em custos obtida em fases individuais de um projeto, como por exemplo a aquisição de

um determinado insumo pelo menor preço possível, traduz-se em uma redução no custo total do

empreendimento.

Esta filosofia leva empresas a adotarem estratégias de liderança em custos a cenários onde não

necessariamente esta prática traga benefícios tangíveis. Estudos realizados sobre custos tendem a

concentrar sua atenção em atividades de aquisição de insumos, produção, etc., de forma

individual e seqüencializada, sem contudo reconhecer as ligações existentes entre estas atividades

que podem afetar o custo global do empreendimento/:'.

23 Porter, Michael E. Competitive Advantage. New York: The Free Press, 1985. p. 62-118.
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o custo de um projeto cresce proporcionalmente à sua complexidade e a seu nível de incerteza'".

Em projetos, a concentração do foco sobre a redução de custos em atividades isoladas não traz

necessariamente benefícios à cadeia toda", ou seja, o enfoque em melhorias locais não contribui

para a melhoria global. Retomando o exemplo da aquisição de insumos, sob responsabilidade do

setor de compras, deve-se atentar não somente para o custo individual do produto ou serviço a ser

adquirido, mas também para outros fatores como sua taxa de utilização na empresa e os efeitos

desta aquisição em outras atividades conseqüentes, através de suas interligações'". A taxa de

utilização pode fazer com que esforços na negociação de um insumo tragam benefícios de

economia de escopo quando o uso deste bem é repetitivo, mas pode gerar custo desnecessário no

caso de compra única para um projeto específico. As conexões também são importantes pois a

aquisição de um produto mais caro mas com qualidade superior, ou com prazo de fornecimento

menor, irá impactar negativamente o custo desta etapa de aquisição, mas pode trazer vantagens

em custo em outras atividades futuras do projeto, como por exemplo nos serviços de colocação

em funcionamento do sistema ou nos custos de manutenção em garantia.

Em função da alta concentração de atividades de controle e de inter-relacionamento atribuída ao

gerente de projetos, freqüentemente este se utiliza de um critério simples para enfocar os custos

de seu projeto, que é o princípio de Pareto27
. Por este princípio, 20% dos insumos geram 80% dos

custos, conseqüentemente, se enfocarmos a redução nos custos dos insumos dentro deste espectro

24 Nicholas, John M. Managing Business & Engineering Projects - Concepts and lmplementation. Prentice-Hall,
1990. p. 3-7.

25 Goldratt, Eliyahu M. Corrente Crítica. São Paulo: Nobel, 1998. p. 88-97.
26 Porter, Michael E. Competitive Advantage. New York: The Free Press, 1985. p. 88-89.
27 Goldratt, Eliyahu M. Corrente Crítica. São Paulo: Nobel, 1998. p. 97.
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dos vinte por cento mais caros, teremos larga chance de colher oitenta por cento dos benefícios

em custo. Este princípio estatístico pode ser comprovado dentro de uma carteira de compras

realizada em um período qualquer: a maior parte dos pedidos emitidos por suprimentos

corresponderá a algo em torno de vinte por cento de emprego do orçamento de compras, enquanto

que, complementarmente, oitenta por cento da verba será empregada para adquirir um pequeno

espectro de insumos.

A regra dos 20-80 é perfeitamente válida para sistemas de variáveis independentes, entretanto já

afirmamos que isto não ocorre em projetos. Em projetos, mais do que os eventos individuais, o

foco deve ser mantido sobre a interdependência entre todas as atividades. Os vinte por cento em

custo que o gerente de projetos deixar de lado, como forma de aliviar sua carga de trabalho em

controle, pode significar uma perda considerável em ganho sobre todo o projeto, caso uma única

fonte de incerteza localizada neste espectro fique sem cobertura. Por outro lado, um ganho obtido

em uma variável isolada, dentro da faixa dos 80% em custo e, portanto, com valor unitário

representativo, pode representar pouco quando considerarmos as .implicações para o projeto como

um todo. Por exemplo, uma redução de 5% no custo de um insumo obtida através da aquisição

via um fornecedor sobre o qual não se dispõe se experiência prévia, pode representar uma perda

financeira percentual muito maior sobre o valor total do projeto, caso este fornecimento seja feito

com atraso, retardando o aceite do faturamento por parte do cliente.

Aqui, onde todas as variáveis são dependentes, a liderança em custos não pode ser obtida apenas

com o foco nos maiores cosI drivers, mas fundamentalmente aplicando-se o conceito de Cadeia
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de Valor ", de Porter, a todo o projeto. De fato, gerenciar um projeto complexo apresenta as

mesmas características de gerenciar uma empresa, quando consideramos o entrelaçamento de

todas as atividades primárias do projeto, como por exemplo produção, logística, serviços em

campo para construção civil, montagem e colocação em operação, assistência técnica e serviços

pós venda, com as atividades de suporte, como por exemplo a infra-estrutura operacional

necessária, a aquisição de insumos, a coordenação dos recursos humanos envolvidos no projeto

ou o desenvolvimento de tecnologia (vide Fig. 1).

Logística de

Entrada

(Insumos)

Produção

Logística de Serviços em. Serviços pós-

Saída Campo; Venda;

(Bens acaba- Montagem; Garantia

dos) Start-up

Infraestrutura

Gestão de Recursos Humanos

Marketing e Vendas

Suprimentos

Desenvolvimento de Tecnologia

Fig. 1 Cadeia de Valor para um Projeto Genérico

28 Porter, Michael E. Competitive Advantage. New York: The Free Press, 1985. p. 36.
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Aqui neste ambiente, as atividades de marketing e vendas devem ser consideradas como atuantes

por todo o ciclo de vida do projeto, seja na esfera de consolidação e revisão do escopo de

fornecimento, que demanda renegociações frequentes de preço e prazo, seja no marketing de

relacionamento que se faz necessário para a manutenção do clima de parceria e do bom fluxo de

informações.

o sucesso do empreendimento como um todo será melhor compreendido tendo em foco toda a

cadeia de valor do projeto, o que significa não apenas concentrar-se nos custos de etapas

individuais, mas sim concentrar-se nas atividades que agregam valor ao projeto e em sua

interdependência, traduzindo-se num ganho para o empreendimento. Este ganho será maior

quanto maior for a margem total do empreendimento, traduzida pela diferença entre. o valor do

contrato (valor total de faturamento) e o custo total das atividades agregadas.

INCERTEZAS INCIDENTES NO CONTROLE DOS PRAZOS

A duração de um projeto não é uma simples estimativa do tempo global necessário à sua

concretização, mas a somatória de uma série de estimativas de tempos de cada atividade que

compõe o projeto. Estas atividades podem ser as etapas de detalhamento de hardware, realizada

por um departamento específico de projetos, o desenvolvimento de plantas civis realizado por

outro departamento de engenharia, a aquisição do hardware, sob responsabilidade de
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suprimentos, o desenvolvimento de softwares aplicativos, a industrialização de componentes por

parte da unidade fabril, as fundações e a construção civil, e assim por diante. Estas atividades,

contratadas internamente à organização ou externamente junto a terceiros são evidentemente

realizadas por divisões distintas, cada qual orientada à sua especialidade.

o responsável por cada divisão estabelece prazos para execução da atividade solicitada,

considerando fatores alheios ao projeto, como por exemplo a disponibilidade de recursos

humanos e fisicos, a ocupação do pessoal em outros projetos simultâneos, o risco técnico devido

à falta de experiência anterior, assim embutindo uma boa margem de segurança no prazo de

conclusão. Desta forma, a estimativa de tempo total do projeto é sujeita a incertezas devido a

todas as incertezas individuais somadas".

o gerente de projetos pode tentar determinar a probabilidade de um projeto ser completado no

deadline esperado, ou então tentar associar o atendimento à data desejada a um certo nível de

risco". Isto pode ser feito com o auxílio de alguns modelos estatísticos, mais adequadamente com

a analogia a uma curva Beta de distribuição de probabilidades, utilizando como parâmetros de

entrada os tempos mínimo, máximo e o de maior probabilidade. Este mesmo modelo, no entanto

nos mostra que, se o gerente de projetos deseja obter uma chance razoável de que seu projeto

termine no prazo planejado, então necessariamente deverá haver alguma folga no cronograma,

para anular o efeito negativo da variância.

29 Nicholas, John M. Managing Business & Engineering Projects - Concepts and Implementation. Prentice-Hall,
1990. p.294.
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Ora, se estatisticamente podemos concluir que, sem folgas, um projeto tem uma probabilidade

próxima de zero de se concluir dentro do prazo, e, por definição, o caminho crítico, que é aquele

que determina o menor prazo possível para conclusão do projeto, não pode apresentar folgas,

então necessariamente deve-se adicionar uma folga ao final do caminho crítico, como margem de

segurança. Esta folga, que nem todo gerente de projetos considera, é denominada margem para

contingências. Quanto mais extenso o prazo de conclusão de um projeto, mais ele está exposto à

manifestação dos riscos inerentes ao ambiente de projetos ". Conseqüentemente, maior deve ser a

margem para contingências em projetos de longa maturação.

A literatura existente em gerenciamento de projetos ensina que o gerente deve mantero foco nas

restrições de seu projeto, de forma a minimizar os efeitos negativos da variabilidade32
. A maior

restrição temporal em gerenciamento de projetos é dada pelo caminho crítico, formado pela

seqüência de eventos que determina o menor prazo possível para realização do projeto em nível

global.

Pelo método do caminho crítico, quando faz-se necessária a redução do prazo final do projeto por

quaisquer que sejam os motivos, existe uma forte tendência de que sejam criados problemas de

scheduling, ou problemas no sequenciamento, e a solução para estes problemas geralmente cria

30 Meredith, Jack R. & Samuel J. Mantel Jr. Project Management - A Managerial Approach. 3rd ed. New York:
John Wiley & Sons, 1995. p. 348-353.
31 Gilbreath, Robert D. Winning at Project Management - What works, what fails and why. New York: John
Wiley & Sons, 1986. p. 46.
32 Elton, Jeffrey & Justin Roe. Bringing Discipline to Project Management. Harvard Business Review, Volume 76,
110. 2, March-April 1998. p. 1-5.
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mais problemas que requerem novas soluções ". Os procedimentos de scheduling enfocam a

solução na dimensão Tempo, e é este o maior problema do método do caminho crítico, pois não

considera a limitação em disponibilidade dos recursos físicos e humanos. Logo, o cronograma

não deve ser avaliado somente em termos do atendimento a milestones, ou marcos intermediários,

mas também quanto à utilização de recursos limitados e compartilhados.

A monitoração do atendimento aos marcos para avaliar o andamento do projeto como um todo, e

ainda como medida de avaliação de performance dos responsáveis pelas atividades individuais e

do gerente do projeto, não se mostra satisfatória'". Este método tende a apresentar resultados

parciais, quando o que importa é o resultado global. Gerentes preocupados mais com sua própria

performance do que com a do projeto como um todo tendem a adicionar margens de segurança

antes de cada marco. Uma vez introduzidos estes tempos adicionais, mecanismos ocorrem devido

às várias incertezas, que fazem com que no final estes tempos sejam desperdiçados, não se

revertendo em beneficio do projeto. Logo, quanto menor o número de marcos fixos em um

projeto, menores serão os atrasos verificados.

Dos mecanismos mencionados ", os quais consomem as margens de segurança, podemos citar por

exemplo a tendência típica da natureza humana de deixar o inicio de tarefas para o último

momento possível. Se temos várias atividades por fazer, e colocamos tempo de reserva em uma

33 Meredith, Jack R. & Samuel 1. Mantel Jr. Project Management - A Managerial Approach. 3rd ed. New York:
John Wiley & Sons, 1995. p. 390-397.
34 Elton, Jeffrey & Justin Roe. Bringing Discipline to Project Management. Harvard Business Review, Volume 76,
no. 2, March-April 1998. p. 1-5.
35 Goldratt, Eliyahu M. Corrente Crítica. São Paulo: Nobel, 1998. p. 120-135.
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tarefa específica, então priorizaremos todas as demais até que esta também se torne crítica. Outro

aspecto decorrente da realização simultânea de várias tarefas é o aumento dos lead times

individuais, uma vez que as divisões responsáveis não mobilizam uma equipe exclusiva para

realizar uma tarefa do início ao fim, mas sim distribuem esta tarefa ao longo de todo o período

possível, executando-a parte por parte, intercalada a outras tarefas, o que acaba por estender o

prazo de conclusão de uma tarefa sem necessariamente alterar o número de homens/hora

planejado para sua execução. Finalmente, devemos mencionar o fato de que as tarefas em um

projeto são interdependentes, o que faz com que avanços em etapas individuais sejam

desperdiçados enquanto se espera pela conclusão de outra atividade concomitante, mas atrasos,

em contrapartida, se acumulam por toda a cadeia.

SISTEMAS E PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO

Por sistemas de gerenciamento de projetos entende-se o universo que compreende a estrutura

organizacional e os recursos que a empresa oferece, bem como as limitações que impõe, o

processamento de informações, as práticas decorrentes da cultura da empresa e os procedimentos

instituídos pela própria experiência passada, aliados aos procedimentos impostos pelos

stakeholders'", como políticas de qualidade, IS09000 / 14000, etc.

36 Nicholas, John M. Managing Business & Engineering Projects - Concepts and Implementation. Prentice-Hall,
1990. p. 11.
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Uma técnica que é muito usada no gerenciamento de projetos é a dos diagramas PERT (Program

Evaluation and Review Technique) e CPM. O modelo CPM (Criticai Path Method, ou Método do

Caminho Crítico) permite que recursos sejam direcionados para as atividades prioritárias para que

o projeto se concretize no prazo previsto, assim, mais recursos podem ser alocados para aquelas

atividades mais críticas, e menos recursos para as não críticas. Estas redes PERT-CPM têm como

desvantagem o fato de assumirem que o projeto pode ser definido completamente como uma

seqüência de atividades identificáveis e independentes, com conhecimento das relações de

precedência, o que não corresponde à realidade na maioria dos projetos".

Outro procedimento bastante comum é a aplicação do controle e planejamento do projeto através

das barras de Gantt. Os gráficos de Gantt são visualmente bastante úteis para a rápida referência

do estado de progresso do projeto, porém trazem como desvantagens o fato de não mostrarem o

inter-relacionamento entre as diversas tarefas, e o quanto o atraso em uma tarefa afetará a

realização das demais tarefas dela dependentes. A sistematização destas ferramentas através de

programas de computador diminuiu este problema, mas ainda assim não traz uma transparência

clara, ao gerente de projetos, das interligações entre atividades. Além disso, tais barras e seu

estado de progresso em avanço percentual são mantidas manualmente, o que faz com que estejam

sempre desatualizadas, sem falar na possibilidade de conterem informações viesadas ou irreais ".

37 Nicholas, John M. Managing Business & Engineering Projects - Concepts and Implementation. Prentice-Hall,
1990. p. 298-299.
38 Nicholas, John M. Managing Business & Engineering Projects - Concepts and Implementation. Prentice-Hall,
1990. p. 259.
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Considerando que os problemas encontrados na administração de projetos são, em boa parte,

semelhantes aos encontrados em processos de manufatura, como por exemplo os atrasos e perdas

financeiras, tem-se considerado a aplicação de conceitos da teoria das restrições a este ambiente

administrativo. A teoria das restrições, popularizada por Eli Goldratt em sua obra 'A Meta,39,

para aplicação em cadeias produtivas, encontra um paralelo bastante forte na área de

gerenciamento de projetos. Tanto é verdade, que o mesmo autor publicou uma recente obra

entitulada 'Corrente Crítica' 40, fazendo uma a aplicação análoga da teoria das restrições para o

ambiente de projetos, colocando o foco do gerenciamento na eliminação de gargalos de forma a

oferecer uma alternativa aos tradicionais resultados insatisfatórios.

A comparação entre o gerenciamento de projetos e a gestão de processos fabris difere, -no entanto,

em um aspecto fundamental: o controle de processos objetiva eliminar a variabilidade, enquanto a

gestão de projetos deve aceitar e tirar proveito da variabilidade, uma vez que cada projeto é

Únic041. Do ponto de vista de gerenciamento de projetos, não existem dois projetos iguais.

Diferenças ocorrem nas tecnologias empregadas, nas características dos clientes, em

características geográficas, nos termos contratuais associados a prazos de fornecimento e capital

envolvido, bem como outros fatores incidentais, fato este que requer do gerente de projetos uma

alta flexibilidade associada a um grande senso de responsabilidade'<.

39 Goldratt, Eliyahu M. & JeffCox. A Meta: um processo de aprimoramento contínuo. - 40. ed. - São Paulo:
Educator, 1997.
40 Goldratt, Eliyahu M. Corrente Crítica. São Paulo: Nobel, 1998.
41 Elton, Jeffrey & Justin Roe. Bringing Discipline to Project Management. Harvard Business Review, Volume 76,
no. 2, March-April 1998.
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Para sistematizar seu controle, gerentes de projetos criam planos compondo todas as atividades

relacionadas ao seu projeto e suas interligações, valendo-se das ferramentas aqui mencionadas em

uma composição que se mostre mais favorável. Estes planos consideram também todas as

premissas estabelecidas no orçamento preliminar, bem como nos contratos firmados,

apresentando as atividades do projeto associadas a marcos determinantes de suas datas limites de

conclusão, de forma a vincular o acompanhamento do caminho crítico ao atendimento destes

marcos nas datas estipuladas. Este planejamento é apenas orientativo porque a coordenação do

projeto é feita em tempo real, contando para isso com seu time de apoio e com um conjunto de

recursos físicos e humanos que deverão ser negociados e controlados oportunamente. O resultado

disso é a disparidade freqüente entre o planejado e o realizado.

Não é possível, e em certo modo nem desejado, fazer um planejamento perfeito de um projeto na

fase que antecede sua execução't'. Em primeira instância porque nesta fase dificilmente se tem

conhecimento de todos os fatores que irão interferir em sua vida útil, de forma que qualquer

planejamento, por mais detalhado que seja, estará sujeito a. várias revisões e atualizações

posteriores. Além de significar uma carga de trabalho bastante onerosa e com resultados

insatisfatórios, dada sua dificuldade de implementação, o consumo de horas de gerenciamento na

fase inicial para a elaboração de um plano detalhado faz com que seja reduzido o tempo

disponível para a realização do projeto. Deve-se ter em mente que a atividade de planejamento

consome tempo e dinheiro, dois recursos normalmente limitados no projeto, e quando realizado

42 Kerzner, Harold. Project Management: a systems approach to planning, scheduling and controIling. New
York: Van Nostrand Reinhold, 1984. p. 34-35.
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de forma detalhada ao extremo pode vir a 'engessar' as operações do time de gerenciamento,

tirando sua flexibilidade e , conseqüentemente, afetando sua performance.

Além do que, pouco importa o quão cuidadosamente se elabora um planejamento da execução de

um projeto, pois é certo que este plano será modificado antes de sua conclusã044
. Estas

modificações ocorrem porque as pessoas que elaboraram o plano cometeram erros,

superestimando ou subestimando atividades face a sua inexperiência, ou então devido às

incertezas tecnológicas que incidem em meio ao processo; ocorrem ainda porque tanto o cliente

como a equipe de gerenciamento aprendem durante a execução do projeto, e este aprendizado

conjunto contribui para a alteração dos planos preliminares; finalmente, os planos se alteram

devido a incertezas fora do controle do time de gerenciamento, como mudanças na .legislação,

políticas governamentais ou organizacionais, etc.

As atividades individuais que constituem um projeto estão sujeitas a uma serie de restrições que

limitam seu seqüenciamento a um caminho lógico mais viáve14
:, nem sempre de acordo com a

seqüência natural de amadurecimento do projeto, conforme foi planejada. As maiores restrições

de recursos de um projeto são a mão de obra qualificada e disponível pelo período necessário, a

disponibilidade de plantas e sistemas de produção, a limitação no orçamento, a limitação nos

43 Gilbreath, Robert D. Winning at Project Management - What works, what fails and why. New York: John
Wiley & Sons, 1986. p. 118.
44 Meredith, Jack R. & Samuel J. Mantel Jr. Project Management - A Managerial Approach. 3rd ed. New York:
John Wiley & Sons, 1995. p. 256.
45 Morton, Thomas E. & David W. Pentico. Heuristic Scheduling Systems: with Applications toProduction
Systems and Project Management. New York: John Wiley & Sons, 1993. p. 425.
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prazos de conclusão de etapas intermediárias bem como no prazo total, e finalmente a falta de

conhecimento e de tecnologia":

Muitas companhias tem vários projetos ocorrendo ao mesmo tempo. Mesmo um projeto

individual pode ser visto como sendo composto por vários subprojetos. Problemas ocorrem aqui

I I d . h f" fi . d 47com re ação a a ocação e recursos, sejam estes umanos, lSlCO, manceiros e e tempo .

Considerando hipoteticamente que não houvesse limitação de recursos de qualquer natureza,

poderia se determinar matematicamente quais os pontos ótimos para início de uma atividade ou

término desta, qual a duração ótima do projeto, quais as atividades críticas e as folgas'". O que

ocorre na realidade é que são raras as atividades sem limites de recursos.

O maior problema que ocorre em um ambiente com projetos múltiplos é que algumas atividades

dos diversos projetos podem requerer compartilhamento de um único recurso durante o mesmo

Freqüentemente projetos falham porque têm limitação de recursos ou então porque têm sua

orientação desviada devido a falhas na organização quanto à fixação de metas. A experiência

mostra que muitos dos atrasos ocorridos em projetos individuais surgem a partir de ações

promovidas pela gerência geral da empresa, ao invés de falhas cometidas pelo gerente de projetos.

46 Nicholas, John M. Managing Business & Engineering Projects - Concepts and Implementation. Prentice-Hall,
1990. p. 95.

47 Turtle, Quentin C. lmplementing Concurrent Project Management. Prentice Hall, 1994. p. 179-180.
48 Morton, Thomas E. & David W. Pentico. Heuristic Scheduling Systems: with Applications to Production
Systems and Project Management. New York: John Wiley & Sons, 1993. p. 429.



38

Assim, projetos atrasam devido à limitação de recursos imposta para atender ao plano estratégico

da divisão ou da empresa como um todo. Verbas são alocadas a divisões improdutivas de forma a

sustentar uma decisão falha tomada no passado, enquanto investimentos se fazem escassos em

formação profissional, pesquisa e desenvolvimento, acarretando mais gastos com terceirização ou

treinamento sustentado pelo projeto. É bastante freqüente a ocorrência de desenvolvimento

profissional on the job, num exemplo típico de treinamento amparado por verbas do projeto, o

que traz conseqüências indesejáveis não só ao orçamento mas também ao cronograma.

INCERTEZAS DE ORDEM TÉCNICA / TECNOLÓGICA

o efeito mais importante da incerteza técnica é a possibilidade de overrun, ou seja, dos fatores

custo e tempo se excederem ao planejado". Normalmente, o desenvolvimento de engenharia e a

produção são tarefas seqüenciais, às vezes parcialmente sobrepostas, mas com total dependência

entre si. Por melhor elaborado e mais cuidadoso que seja o desenvolvimento de engenharia,

problemas serão detectados na fase de produção que demandarão um esforço adicional de

engenharia para solucioná-lo. Isto pode induzir à incidência de problemas em tempo e custo,

devido aos seguintes fatores:

49 Morton, Thomas E. & David W. Pentico. Heuristic Scheduling Systems: with Applications to Production
Systems and Project Management. New York: John Wiley & Sons, 1993. p. 476.
50 Morris, Peter W. G. & George H. Hough. The Anatomy of Major Projects - A Study of the Reality of Project
Management. New York: John Wiley & Sons, 1987. p. 216-217
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• a equipe que desenvolveu o projeto original já foi desmobilizada e encontra-se empenhada em

outros projetos distintos, não podendo reagir de imediato a esta incidência;

• a busca de soluções de engenharia freqüentemente impede a continuidade da produção, que

permanecerá parada em um estágio intermediário do processo fabril. Dependendo do tempo

requerido, a equipe de produção também corre o risco de ser mobilizada a outras tarefas, sendo

necessário um replanejamento da produção para a retomada do projeto inicial;

• soluções deverão ser buscadas tendo em mente a facilidade e rapidez na obtenção dos recursos,

de forma a não prejudicar o cronograma de produção, o que geralmente leva a soluções que

não são as mais viáveis economicamente.

o mesmo raciocínio se aplica a outras atividades dependentes de desenvolvimento de engenharia,

como por exemplo a aquisição de insumos que dependem de uma especificação técnica prévia, a

execução de serviços de construção civil, e outros. Etapas dependentes são sujeitas a incertezas

introduzidas pela fase anterior, frequentemente tendo que tomar ações específicas para recuperar

atrasos no cronograma, sem que tenham sido os responsáveis pelo atraso.

Em aplicações de mecânica de precisão, eletrônica, instrumentação e controle, bem como em

sistemas de comunicação e outras atividades altamente intensivas em tecnologia, outro fator surge

devido à rápida evolução tanto em hardware quanto em software: toda aplicação é inédita e

tecnicamente não comprovada. O ineditismo do projeto, aliado ao desenvolvimento acelerado de

novas tecnologias e a exigência de seu emprego antes que existam aplicações tecnicamente

comprovadas, introduzem problemas de controle de qualidade.
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Não cabe aqui analisar questões associadas à validade dos custos de controle de qualidade em um

projeto, mas é indiscutível que agregam custo e demandam tempo adicional em todas as fases,

durante sua vida útil.

MEDIDAS DE DESEMPENHO

Alguém já disse que o conhecimento humano progride não através das histórias de sucesso

documentadas, mas principalmente através dos fracassos ocorridos e das conseqüentes ações de

identificação dos motivos, estudo de mecanismos de correção e sua implementação, o que em

suma caracteriza o processo de aprendizado.

Os projetos têm, por natureza, uma forte tendência ao insucesso por não serem operações em si,

logo eles não respondem bem a medidas e controles operacionais ". É por este motivo que, apesar

da grande atenção e de todas as ferramentas e técnicas para gerenciamento de projetos, o registro

existente de casos de sucesso é pobre ". Análises de motivos relatados para os insucessos tendem

a apresentar causas em áreas alheias ao controle do gerente de projetos. Tais fatores incluem

51 Gilbreath, Robert D. Winning at Project Management - What works, what fails and why. New York: John
Wiley & Sons, 1986. p. 31.
52 Morris, Peter W. G. & George H. Hough. The Anatomy of Major Projects - A Study of the Reality of Project
Management. New York: John Wiley & Sons, 1987. p.7 .

..
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mudanças promovidas pelo governo nas bases econômicas, alterações introduzidas no escopo

pelo cliente, problemas de origem na estrutura da organização, força maior, e outros.

Falhas no gerenciamento de projetos ocorrem basicamente devido a três fatorest' de incerteza,

quais sejam:

• os riscos inerentes ao ambiente de projetos, devido a sua unicidade; por se tratarem de eventos

únicos e sem repetibilidade, apresentam grande possibilidade de desenvolvimento de

ocorrências inéditas, que exigem uma busca de solução e tomada de decisão rápidas e

eficientes por parte da equipe de gerenciamento;

• o potencial de falha atribuído ao projeto em questão, constituído pelo conjunto de riscos já

conhecidos e comuns a todos os projetos e que são aceitos de antemão; para estes riscos,

agregam-se margens financeiras no orçamento, bem como reservas de tempo em etapas que

não estejam claramente definidas. Estas folgas podem estar embutidas dentro das etapas, não

sendo claramente visíveis, ou serem destacadas como uma reserva para contingências, que

pode ou não ser utilizada; e

• as falhas geradas pela organização, que são riscos não previstos mas não inerentes ao projeto

em si, constituídas pelas falhas na estrutura, nos métodos e procedimentos de controle, os

quais criam riscos adicionais ao projeto em todo seu ciclo de vida.
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Entretanto, nota-se que alguns projetos são percebidos como fracassos ou exemplos a serem

evitados, mesmo tendo atendido às três dimensões básicas do projeto, quais sejam, o

cumprimento do prazo previsto, do orçamento previsto e das características de performance

técnica", enquanto outros são tidos com um sucesso mesmo tendo falhado em atendimento ao

cronograma e ao custo. Geralmente, se o projeto atinge a expectativa do cliente quanto aos

objetivos esperados de performance técnica ou de missão do empreendimento, ocorre um alto

nível de satisfação entre todos os envolvidos e o projeto tende a ser visto como um sucesso.

As medidas de performance de um empreendimento geralmente sustentam-se sobre os quesitos+'

Funcionalidade, que é a observação da performance técnica do projeto face ao que era esperado

na contratação; Desempenho comercial, que é a observação do rigor com que a equipe de

gerenciamento se mantém fiel ao orçamento e ao compromisso de gerar bom resultado; e

Performance do gerente de projetos, que é a observação das atitudes deste nas atividades de

coordenação do projeto.

Desta forma, conclui-se que o que vale para um projeto é o sucesso percebido pelo cliente e pela

organização, o que inclui

53 Gilbreath, Robert D. Winning at Project Management - What works, what fails and why. New York: John
Wiley & Sons, 1986. p. 3 I.
54 Baker, Bruce N., Dalmas Fisher & David C. Murphy. Factors Affecting Project Success, Project Management
Handbook. New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1983. p. 685-699.
55 Morris, Peter W. G. & George H. Hough. The Anatomy of Major Projects - A Study of the Reality of Project
Management. New York: John Wiley & Sons, 1987. p.193.



43

• O bom fluxo de informações e feedbacks entre o gerente de projetos e o cliente, bem como

entre o gerente de projetos e a organização;

• a flexibilidade do time de gerenciamento de projetos a se adaptar às mudanças requeridas ao

longo da fase de detalhamento até a conclusão;

• a participação em time e o espirito de equipe;

• o comprometimento do gerente de projetos com as metas estabelecidas, o que não

necessariamente significa o atendimento aos objetivos de custo e prazo, mas sim um empenho

claramente explicitado de trabalhar perseguindo estes e outros objetivos.

Baker, Fisher e Murphy" constataram, em estudo exploratório realizado junto a diversos gerentes

de projeto presentes em um seminário internacional, que as seguintes características, quando

apresentadas pelo gerente de projetos, contribuem para que o sucesso percebido seja maior,

enquanto que a ausência de alguma delas pode contribuir para a imagem de insucesso, quais

=> o comprometimento da equipe com os objetivos estabelecidos

=> a realização de estimativas precisas de custo e a boa administração do orçamento durante o

ciclo de vida do projeto

=> a capacitação adequada do time de gerenciamento

=> a orientação da equipe à realização de tarefas, com o estabelecimento de critérios claros e

objetivos para o sucesso

56 Baker, Bruce N., Dalmas Fisher & David C. Murphy. Factors Affecting Project Success. Project Management
Handbook. New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1983. p. 685-699.
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~ O planejamento e controle adequados, o que inclui a utilização de práticas usuais e ferramentas

conhecidas, como os gráficos PERT e Gantt, a estruturação ordenada das fases do projeto

(project break-down), a elaboração de relatórios de progresso realistas, etc.

~ a ocorrência de dificuldades mínimas na fase de colocação em operação

~ a ausência de burocracia

~ a presença constante do gerente de projetos na obra, junto ao cliente, através de visitas

freqüentes.

Uma importante medida de sucesso do gerente de projetos é sua habilidade em negociar entre

performance, tempo e custo'", freqüentemente decidindo em favor de uma das três variáveis em

detrimento de outra. Gerenciar um projeto é um processo contínuo de análise custo-beneficio.

Gilbreath58 considera que os seguintes fatores devem ser considerados como básicos para o

comportamento do gerente de projetos de forma a obter uma imagem de sucesso em seu projeto:

• O gerente de projetos deve considerar alternativas em cada decisão; não se prender àquela que

aparenta ser a melhor alternativa pelos padrões normalmente aceitos, mas sim àquela mais

exeqüível e conveniente dadas as circunstâncias momentâneas, tendo em mente o resultado

global do empreendimento.

• Deve mudar a perspectiva de observação e corrigir o foco. Os efeitos das incertezas técnicas

podem não apenas alterar o curso da condução do projeto, mas também alterar alguns de seus

57 Meredith, Jack R. & Samuel J. Mantel Jr. Project Management - A Managerial Approach. 3rd ed. New York:
John Wiley & Sons, 1995. p. 397.
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objetivos iniciais59. Muitos projetos iniciam-se com objetivos claros, porém sem saber-se ao

certo como atingi-los. Durante o desenvolvimento dos estudos de engenharia, alternativas mais

viáveis podem descaracterizar os objetivos inicialmente formulados;

• Deve ainda compilar e analisar os problemas da companhia que podem afetar seu projeto, bem

como os problemas específicos de outros projetos anteriores, para formar um banco de dados

próprio, como back-ground para suporte à decisão.

Mesmo sob condições bastante adversas, o gerente de projetos pode ser percebido como alguém

que está desempenhando suas funções da melhor maneira possível. No longo prazo, o que

importa realmente é se as partes relacionadas ao projeto estão satisfeitas. Um bom desempenho

em termos de prazo e de custo nada significam se o resultado de performance do. projeto for

pobre.

Além da boa performance, contribuem para o sucesso percebido uma coordenação efetiva por

parte do time de gerenciamento e a manutenção de altos padrões de relacionamento. Por altos

padrões de relacionamento, entendem-se o bom relacionamento tanto com o cliente, como com a

própria organização. Para tanto, deve haver uma unidade entre o gerente de projetos e os gerentes

de todos os departamentos ou áreas funcionais da empresa, as quais se relacionam com o projeto

em questão. Deve ser aprimorado o espírito de time, com a participação efetiva de todos na

tomada de decisões e o desenvolvimento do senso de comprometimento com os objetivos do

58 Gilbreath, Robert D. Winning at Project Management - What works, what fails and why. New York: John
Wiley & Sons, 1986. p. 301-309.
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projeto e da organização. O gerente de projetos deve demonstrar autoridade para a resolução de

conflitos, demonstrando habilidades não só administrativas mas também no relacionamento

humano.

o MARKETING DE RELACIONAMENTO COMO FATOR CRÍTICO DE SUCESSO

Intensificar o marketing de relacionamento significa aceitar um dispêndio extra de custo e de

esforço no atendimento ao cliente, sem que o retomo a este investimento seja claro, seguro e

quantificável em curto prazo.

Philip Kotler distingue cinco níveis diferentes de relacionamento com consumidores'":

• Básico: produto é vendido sem que seja feito um rastreamento posterior do cliente;

• Reativo: o vendedor estimula o cliente a procurá-lo em caso de dúvida ou reclamação;

• Responsável: o vendedor contacta o cliente para verificar se o produto está atendendo a suas

expectativas e realimenta estas informações para melhoria da qualidade do produto ou do

atendimento;

• Proativo: o vendedor procura o cliente periodicamente para informar sobre o lançamento de

novos produtos e/ou atualizações ou novos usos para o produto adquirido;

59 Morris, Peter W. G. & George H. Hough. The Anatomy of Major Projects - A Study of the Reality of Project
Management. New York: John Wiley & Sons, 1987. p.21!.
60 Kotler, Philip. Administração de Marketing: Análise, Planejamento, Implementação e Controle. - 4.ed. São
Paulo: Atlas, 1994. Pgs. 57-58.



47

• Parceria: a empresa trabalha continuamente com o cliente para descobrir maneiras de ele

economizar ou ajudá-lo a usar melhor o produto.

A distinção entre cliente e consumidor, aqui, é feita a partir do grau de intensidade no

relacionamento entre as partes. O consumidor, em geral, é anônimo, recebendo um atendimento

dentro do padrão convencionado pela empresa vendedora, prestado por qualquer pessoa que

esteja disponível para atendê-lo. O cliente é uma figura conhecida dentro da empresa vendedora,

não só pelas pessoas diretamente envolvidas com a venda mas também pela alta direção. Este,

recebe um atendimento personalizado, prestado por uma pessoa com conhecimentos específicos

sobre a indústria em questão.

No ambiente de negócios entre empresas, área conhecida em marketing pela expressão business-

to-business, todos os níveis de relacionamento acima discriminados aparecem em maior ou menor

grau, dependendo do tipo de produto e/ou serviço comercializado e do mercado que se procura

trabalhar. No mercado de produtos padronizados (commodities); embora haja um grande interesse

da instituição na manutenção dos clientes em seu quadro a médio ou longo prazo, dificilmente

uma empresa investirá num relacionamento em nível superior ao reativo, pela própria

característica da transação comercial, baseada em preço. Mesmo com uma boa política de

relacionamento, suas condições comerciais deverão ser constantemente competitivas para a

concretização de novas vendas com um mesmo cliente.
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Já na área de projetos, predomina o tipo de relação comercial duradoura: a empresa vendedora

não pretende apenas fechar um negócio com o cliente, mas conquistá-lo, de forma a iniciar uma

relação de longo prazo. Aqui, a relação de parceria é a que melhor traduz o relacionamento

procurado, muito embora este termo esteja hoje desgastado face às novas características do

mercado global. A relação de parceria, pela definição de Kotler, pressupõe um mercado composto

por um leque de poucos clientes, onde praticam-se altas margens. A globalização dos mercados

forçou os competidores a praticarem preços com margens bastante reduzidas, tomando o bom

relacionamento por longo termo o fator chave para resgatar a rentabilidade do negócio. O ganho,

em um empreendimento de média maturação, não é mais fruto de um bom cálculo do preço pré-

venda, mas sim da boa administração dos recursos durante a execução do contrato e da habilidade

do gerente do projeto em alavancar novos ganhos através de pleitos de valores adicionais, bem

como através de novas ofertas para produtos e serviços em sub-sistemas satélites ao projeto

principal.

A contratação de um projeto ocorre após um longo período de análise do mercado por parte do

cliente, onde são verificadas as melhores possibilidades de fornecimento, considerando a solidez

da empresa vendedora e seu back-ground neste mercado, as garantias contra riscos que

eventualmente surjam, a capacidade de prestação de serviços de assistencia técnica no período

pós venda, a qualificação de seus técnicos e o state 01 lhe art tecnológico. Os clientes potenciais

preferem fornecedores que possam assumir responsabilidades bastante amplas, reduzindo assim

os custos e os riscos associados às incertezas. Exigem que o fornecedor trabalhe em conjunto com

suas próprias equipes técnicas, assumindo assim o custo de um treinamento on lhe job. Aqui,
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tanto a empresa vendedora como o cliente investem muito tempo e dinheiro na fase pré-

contratual, tomando muito caro para ambos considerar-se a troca de fornecedor para outros

sistemas e/ou serviços.

o marketing de relacionamento é baseado na premissa de que os clientes importantes precisam

receber atenção contínua", dentro e fora do ambiente de trabalho. Desta forma, o gerente de

projetos deve atentar para que as pessoas chave na empresa-cliente sejam convidados

periodicamente para almoçar ou jantar, sejam consultados sobre sua opinião em assuntos alheios

ao ambiente de trabalho. Deve aproveitar as viagens de negócios para perceber os hobbies e

afinidades sócio-culturais destes clientes e estabelecer vínculos nestes campos. O gerente de

projetos é o principal responsável pelo relacionamento com o cliente e deve ser o ponto de

convergência de todas as informações e o centralizador das ações de e para o cliente.

61 Kotler, Philip. Administração de Marketing: Análise, Planejamento, Implementação e Controle. - 4.ed. São
Paulo: Atlas, 1994. Pgs. 60 9-611.
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CAPÍTULO 2 - PESQUISA DE CAMPO

OBJETIVO E METODOLOGIA

o objetivo da pesquisa é o de avaliar a correlação entre os dados obtidos de projetos reais e a

teoria levantada. Longe de pretender apresentar dados conclusivos a respeito do tema, a pesquisa

considerou um número bastante reduzido de projetos, avaliando nestes a incidência dos fatores de

incerteza abordados no capítulo anterior, através das respostas fornecidas por seus respectivos

gerentes face a um questionário orientativo.

Como metodologia de pesquisa, realizamos então um estudo exploratório através de entrevistas

com gerentes de contratos, que procuraram manifestar suas considerações sobre projetos reais

realizados no Brasil em período recente, todos já concluídos.

Para tanto, foram escolhidos 03 profissionais da área, todos com mais de 5 anos de experiência

prática desenvolvida em empresas de grande porte. Devido à dificuldade de obtenção de dados

neste meio, a escolha foi feita sem aleatoriedade dentro da rede de contatos do autor desta

dissertação, que também atua como gerente de projetos. De forma a diversificar a amostra

pesquisada, procurou-se escolher profissionais em áreas tecnológicas diferentes, eliminando-se

assim qualquer viés sobre as respostas que pudesse ser causado por características da

organização, da indústria ou do segmento da indústria em questão.
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS

As entrevistas foram conduzidas em caráter de diálogo aberto, com um questionamento

orientativo por parte do interlocutor, deixando que o entrevistado se sentisse à vontade para expor

suas idéias a respeito do tema, sem se sentir interrogado. Desta forma, nem sempre obteve-se

resposta à totalidade das questões formuladas no roteiro, sem que isto, contudo, afetasse de forma

negativa o levantamento de dados pretendido aqui.

o roteiro elaborado encontra-se anexo ao presente trabalho. Em prol do sigilo da informação não

reproduziremos as respostas obtidas, mas sim apresentaremos uma descrição sucinta dos projetos

investigados, o contexto que envolveu cada situação em si, as alternativas com que dispôs o

gerente de projetos e o resultados obtidos.

DESCRIÇÃO DOS PROJETOS EXPLORADOS

PROJETO "A"

Este projeto consistiu de uma reforma completa em duas máquinas de lingotamento contínuo de

placas metálicas, em uma grande empresa do setor siderúrgico nacional. Contando inicialmente

com um período estimado de dois anos para conclusão da reforma, que incluía trabalhos de

engenharia civil, mecânica, elétrica e automação, este projeto teve como ponto peculiar o objetivo
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de sua implementação com o mínimo de parada de produção nas máquinas, restrita a sessenta dias

sem produção para colocação em funcionamento.

o entrevistado foi o gerente de projetos da empresa responsável pelo fornecimento de toda a parte

elétrica e de automação eletro-eletrônica da planta. No caso específico deste fornecedor, fato

marcante foi ainda a importância estratégica do cliente para a empresa, para a qual este projeto

representava uma recuperação de posição no mercado, o que levou a venda a ser concretizada

com uma margem de contribuição de 13% negativos. O objetivo nesta venda não foi o retomo

financeiro a curto prazo, mas sim fazer com que este projeto alavancas se outros futuros negócios

com o mesmo cliente.

PROJETO "B"

Com a ampliação da unidade fabril de uma indústria de fibras sintéticas, baseada na região

Nordeste do país, nasceu o projeto de implantação de uma nova linha de fio estrutural de nylon

para a indústria automobilística. O projeto considerou toda a obra civil e de infraestrutura fabril

necessária, instalação de maquinário e de sistemas de automação elétrica e hidráulica, abrangendo

todo o processo de extrusão, desde o início nos silos de armazenagem de matéria-prima até a

bobinagem final para envio ao estoque de acabados.

Enquanto para o cliente final, por um lado, este não era um projeto inédito, por outro lado toda a

tecnologia conhecida e aplicada até então em sistemas semelhantes era estrangeira, fato que
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demandou uma forte atenção sobre os fornecedores nacionais quanto ao atendimento das estritas

exigências de performance técnica. Aqui, o cumprimento do orçamento e do prazo de conclusão

não representavam um grande desafio ao gerente de projetos, quando comparado às incertezas

associadas ao desenvolvimento e aplicação de nova tecnologia. Face a este cuidado, o gerente de

projetos teve que desenvolver uma boa política de relacionamento com todas as interfaces

envolvidas no Brasil e no exterior.

PROJETO "C"

O projeto em questão era o desenvolvimento de um sistema integrado de abastecimento de

aeronaves, a ser implementado em caráter de teste em um grande aeroporto nacional, com

possibilidades de extensão a outros aeroportos caso a análise deste projeto piloto demonstrasse

boa performance técnica e viabilidade econômica.

Com prazo inicial previsto de um ano, e com uma margem de ·ganho estimada em 24% para a

empresa contratada, este projeto resultou num sobreprazo de dezoito meses, com sua efetivação

após dois anos e meio de trabalho. O ganho final calculado resultou em 16%, demonstrando que

ocorreram desembolsos muito além do planejado. Fatos peculiares a este projeto foram seu

ineditismo e sua exigência de integração entre diversas tecnologias recentes.

Os dados levantados junto aos três gerentes de projetos foram tabulados de forma qualitativa,

apresentando-se a seguir. Para interpretação do grau de influência de dado fator pesquisado no
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resultado de seu respectivo projeto, conforme atribuído pelo entrevistado, deve-se considerar a

seguinte simbologia:

+++ = influência ou resultado totalmente positivo

++ = influência ou resultado muito positivo

+ = influência ou resultado moderadamente positivo

= influência ou resultado moderadamente negativo

= influência ou resultado muito negativo

= influência ou resultado totalmente negativo

Projeto A Projeto B Projeto C

Avaliação Geral do Sucesso do Projeto

Sucesso percebido pelo cliente +++ +++ +

Sucesso percebido pela empresa +++ ++ +

Atendimento ao prazo planejado ++ ++ ---

Atendimento ao orçamento planejado +++ ++ ---

Atendimento aos objetivos de funcionalidade +++ +++ +++

Avaliação do Gerente e do Time de

Gerenciamento do Projeto

Clareza nos critérios de nomeação e avaliação do ++ ++ ++

desempenho

Autonomia para empregar recursos +++ + +++
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Qualificação e tamanho da equipe adequados +++ + ++

Motivação do time de gerenciamento +++ + --

Compartilhamento de Recursos

Multiplicidade de projetos simultâneos em -- + +

engenharia e/ou fábrica

Sistemas e Procedimentos Internos

Emprego de ferramentas de controle + +++ +++

Adequação das ferramentas de controle para ++ +++ +

medição do desempenho

Interfaces Internas e Externas

Comprometimento dos fornecedores internos com +++ +++ +

os objetivos do projeto

Comprometimento dos fornecedores externos com ++ ++ -

os objetivos do projeto

Influência do cliente no desempenho do projeto ++ +++ ---

Influência de outras subcontratadas do cliente no -- -

desempenho do projeto

Fatores Críticos de Sucesso

Perfil do gerente de projetos +++ +++ +++

Uso de sistemas para controle de custos e prazos ++ +++ ++

Atendimento aos objetivos de funcionalidade e +++ +++ +++

performance técnica
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ANÁLISE DOS PROJETOS APRESENTADOS

o projeto "A" foi considerado um projeto exemplar, tendo obtido altos índices de satisfação tanto

internamente à empresa fornecedora, quanto junto ao cliente final.

Percebemos que o não cumprimento do prazo final de conclusão, planejado em vinte e quatro

meses e concluído em trinta meses, não teve relevância aparente na avaliação do resultado. Dois

fatores contribuiram para o atraso: um, externo, motivado pelo fornecedor de equipamentos

mecânicos contratado diretamente pelo cliente; outro, interno, provocado pela industrialização

dos equipamentos elétricos, por falta de capacidade produtiva resultante da multiplicidade de

pedidos simultâneos, problema este que foi solucionado com o re-escalonamento de entregas.

A maior preocupação do cliente era o tempo de parada de produção, pois isto afetaria bastante a

rentabilidade da planta. Planejado para 60 dias, foi cumprido em 61 dias. Atenção redobrada foi

dada a este objetivo, através da contratação de equipes bastante especializadas para a colocação

em funcionamento, assim como pela conscientização coletiva do objetivo a ser perseguido. O

cumprimento do objetivo maior, bem como o atendimento aos padrões de desempenho esperados

pelo cliente, indicam que estes foram os fatores que mais contribuiram para consolidar a imagem

de sucesso na percepção do cliente.
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Sob o ponto de vista da empresa, a monitoração do desempenho do time de gerenciamento de

projetos concentrou-se no atendimento aos requisitos de qualidade da IS09000, haja visto que a

margem financeira era negativa desde o início, o que fez desviar o foco geralmente aplicado ao

controle sobre a performance em custos. Surpreendentemente o projeto foi concluido com um

resultado positivo, da ordem de 5 a lO%, beneficiados particularmente pela transição econômica

para o plano Real, bem como por uma adequação nos prazos de recebimento, o que refletiu

positivamente no cash-flow. A virada no resultado financeiro e a satisfação do cliente mostram-se

como fatores que contribuiram para a avaliação positiva do resultado pela empresa.

Fato peculiar observado pelo gerente de projetos foi a dificuldade associada à prestação de

serviços por setores internos à empresa. A facilidade na contratação apresentou-se

proporcionalmente inversa à obtenção do comprometimento das equipes com os objetivos do

projeto. Um histórico de rivalidade entre diretorias distintas, associado a regras implícitas da

cultura organizacional, tomaram difícil o estabelecimento de limites de escopo

Outro montante de incertezas foi gerado pelo fornecedor mecânico, não só pela dilatação no

prazo, mas também pela repetida alteração nas características técnicas de seu fornecimento, que

exigiu adequações técnicas por parte dos outros participantes do empreendimento. A inexistência

de relações de dependência comercial entre os diversos fornecedores, bem como de uma

especificação técnica claramente associada a seus respectivos escopos, impôs dificuldades na

apresentação de pleitos adicionais ao cliente. A obtenção de aditivos ao contrato contribuiu para a
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boa performance financeira, aparentemente não minando o bom relacionamento entre as

empresas.

Os fatores principais de sucesso mencionados pelo gerente deste projeto foram: o bom

relacionamento entre cliente e fornecedor, o espírito de cordialidade mantido entre as partes

envolvidas, a motivação do time de gerenciamento obtida através da delegação de

responsabilidades, assim como o foco no atendimento aos objetivos de funcionalidade,

desempenho e prazo de operacionalização.

o projeto "B" também foi concluído com uma percepção generalizada de sucesso. O prazo

planejado também não foi cumprido, no entanto o atraso de 4 meses foi totalmente imputado ao

próprio cliente, que decidiu conduzir as obras civis por sí só e sofreu as consequências da falta de

experiência, associada às incertezas intrínsecas da área de construção.

A ampliação do prazo devida ao risco assumido pelo próprio cliente resultou por conceder mais

tempo para os subcontratados, já na segunda metade do ciclo de vida do projeto. Este fator

aparentemente serviu como introdutor de uma folga nos cronogramas, atuando como uma súbita

margem de contingência, minimizando assim os riscos intrínsecos do projeto. O replanejamento

de atividades também abriu margem para um pleito de adicionais, que somou ao desempenho

financeiro.
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Percebe-se que o fator custo não representou um papel de forte apreensão junto ao gerente do

projeto, tendo mantido uma performance bastante regular do início ao fim. Calculada

originalmente em 28%, a margem resultante do pós-cálculo mostrou-se bem próxima a 30%. Este

fato indica que as incertezas associadas à unicidade do projeto não atuaram de maneira negativa

neste caso, provavelmente pelo fato de já haver experiência prévia similar e com resultados

comprovados.

De forma contraditória atuaram a cultura organizacional e a disponibilidade de recursos

operacionais neste projeto. Por um lado, a autonomia do gerente do projeto foi restringida,

trazendo dificuldades para a formação de uma equipe de gerenciamento no tamanho requerido por

projetos deste porte. Houve uma intensa monitoração sobre a performance em custos, limitando

as ações do gerente. Por outro lado, este fato forçou à busca de urna solução com o intuito de

minimizar a carga sobre a equipe. Amparado nas ferramentas de controle e monitoração da

qualidade, o gerente do projeto negociou forte com os fornecedores internos, exigindo a

formação, por parte destes, de times com dedicação exclusiva, dando pouca margem para

alteração nos lead times.

Segundo o entrevistado, a influência do cliente neste projeto foi altamente positiva, por ter

participado ativamente das decisões necessárias, contribuindo para o estabelecimento de um

clima profissional entre as partes. Esta postura minimizou os riscos freqüentemente associados ao

cliente, sejam estes de alteração nos prazos originais ou de alteração de escopo técnico.
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Como fatores de sucesso para este empreendimento foram citados o perfil do gerente de projetos,

atuando de forma bastante próxima ao cliente, a postura profissional do próprio cliente e o uso

disciplinado das ferramentas e sistemas de controle disponíveis na empresa.

A percepção de sucesso relativa ao projeto "C" ficou aquém do desejado, tanto para a empresa

fornecedora quanto para o cliente. Os objetivos de performance técnica foram atingidos, o que

agiu de forma positiva nesta percepção, mas inúmeros fatores deram sua contribuição para alterar

o curso do projeto, impactando no tempo total de conclusão e no orçamento previsto para o

projeto.

De acordo com o entrevistado, a ausência de uma especificação funcional do cliente,

estabelecendo parâmetros aceitáveis para a operação do sistema, gerou uma proposta técnica

imprecisa. Aparentemente valendo-se da imperfeição da proposta, que é o documento técnico

válido para efeito de definição de escopo contratual, o cliente buscou maximizar sua compra

através de sucessivas alterações nos objetivos de funcionalidade esperados, impondo obstáculos à

formalização de um caderno de encargos.

Do ponto de vista tecnológico, o fornecedor não dispunha do conhecimento necessário para

viabilizar um sistema que contemplasse todo o espectro de funções desejado pelo cliente,

tomando necessária a terceirização de alguns módulos específicos. Este fato deixou o fornecedor

vulnerável a incertezas geradas por subfornecedores,
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Estes fatores indicam que o relacionamento que se desenvolveu entre os participantes do projeto

foi bastante problemático, cercado de desconfianças. Como conseqüência deste clima, o grau de

motivação entre os membros da equipe de gerenciamento foi baixo, o que pode explicar o fraco

desempenho no controle de custos e de prazos. Tudo isto a despeito do fato de terem-se utilizado

as ferramentas e procedimentos habituais para administração de projetos, os quais não mostraram

adequada transparência do progresso do projeto nem tampouco contribuíram para seu

realinhamento.

Este caso denota que o oportunismo pós-contratual por parte do cliente, aliado ao alto grau de

incertezas associado à inovação tecnológica, atuaram no sentido de distrair o foco do' gerente do

contrato de seus objetivos primários, deixando o projeto à mercê da variabilidade. A

personalidade do cliente interferiu bastante na forma de condução do projeto, não permitindo o

desenvolvimento de um clima propício ao entendimento e à motivação do time, comprometendo

negativamente a percepção do sucesso por parte de todos.
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CONCLUSÃO

Dissemos que todas as etapas que compõe um projeto embutem dentro de si uma certa margem

para cobertura de riscos ocasionados por um determinado grau de incerteza. Estas incertezas são

maiores ou menores dependendo do tipo de atividade que se está considerando: se é um fato

inédito as possibilidades de ocorrência de fatores não previstos será maior do que se já se dispõe

de alguma experiência anterior em realizações semelhantes.

Desta forma, empreendimentos de pequena complexidade e com alto grau de repetibilidade

proporcionam maior segurança à organização que os realiza, seja para si como para terceiros,

permitindo menor previsão de cobertura para eventuais riscos. Quanto menor o risco no

fornecimento, menores podem ser as margens de preço sobre vendas e também menores serão os

prazos de fornecimento, num paralelo ao que ocorre com a comercialização de commodities.

o que impede a 'cornmoditização' de um projeto, é a sua natureza ad hoc: inúmeras variáveis

interferem em um projeto, fazendo com que cada qual receba um tratamento exclusivo a nível de

exigências do cliente, tecnologias empregadas, fornecedores qualificados. Caso mantivessem-se

intocadas as margens originais de cada fornecedor, interno ou externo à organização, tanto em

preço como em prazo, as incertezas embutidas no projeto teriam tamanha cobertura que sua

venda seria inviabilizada.
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É fato que a globalização dos mercados alavancou um grande potencial de redução em custos,

através do procurement em escala mundial, possibilitando uma vantagem competitiva muito forte

às empresas que comercializam sistemas completos integrados, bem como àquelas que

desenvolvem projetos dentro de suas próprias unidades. Entretanto, esta mesma nova ordem

econômica ampliou de tal forma o número de players no mercado, que toda e qualquer iniciativa

no sentido de minimizar o budget previsto para um projeto não é mais apenas uma vantagem

competitiva mas também um fator de sobrevivência para aquelas mesmas empresas.

Hoje em dia, contratos são celebrados para o fornecimento de um projeto completo, a um preço

fixo e dentro de um prazo bem definido, sem que nesta fase se tenha conhecimento amplo das

características técnicas a que este projeto deverá atender. As incertezas são inúmeras, a lei de

Murphy é sempre atuante e, para viabilizar a venda, as coberturas aos riscos são reduzidas ao

máximo. O resultado disso é conhecido: atrasos de fornecimento, pleitos de valores adicionais,

perda de qualidade entre o que era esperado e o que foi concretizado.

A evolução do conhecimento nesta área administrativa tem sido pequena. As teorias de controle

de custos por atividade, controle de custo total, gestão de risco, gestão da qualidade total, embora

tenham encontrado campos bastante favoráveis no meio empresarial para sua aplicação prática e

aprimoramento, ao mesmo tempo não são suficientes para levar a condução de um projeto ao

sucesso, mesmo quando aplicadas em conjunto.
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Maior atenção tem sido dedicada à automatização de ferramentas de controle, proporcionando

meios mais rápidos e simplificados para auxiliar o trabalho do gerente, graças aos crescentes

avanços na informática. Os atuais softwares de controle permitem uma visualização excelente do

avanço de um projeto e das etapas pendentes, porém pouco ajudam na prevenção dos problemas

citados.

Pesquisa nesta área se mostra a cada dia mais importante, tendo em vista a crescente velocidade

de mudança nos mercados para todas as indústrias, a acelerada taxa de inovação tecnológica e as

exigências cada vez maiores quanto à performance dos produtos e qualidade nos serviços ao

cliente. Em vista disso, empresas vêm dedicando mais tempo e investimento em projetos.

Entender os determinantes dos conflitos e incertezas é fundamental ao bom gerenciamento de

projetos. Quando isto não ocorre, advém fatos como perda de foco na tomada de decisões, tempos

excessivos para condução de assuntos e perda de união no time de gerenciamento de projetos.

Para tanto, o gerente de projetos deve conhecer os elementos chave da organização, de forma a

criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de um time motivado, promover a comunicação

interna e externa, bem como obter um efetivo controle e monitoração das fontes conhecidas de

conflitos na sua empresa.

É desta forma que o marketing de relacionamento sugere-se como um fator crítico de sucesso no

ambiente de projetos, ao colocar o gerente como o elemento catalisador de todas as pressões

exercidas pelas inúmeras interfaces internas e externas, bem como o elemento direcionador das
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novas necessidades e expectativas do cliente para dentro de sua organização, permitindo assim a

geração contínua de novos negócios.

A análise dos dados do estudo exploratório nos confirma que, conforme apuramos na bibliografia,

incidências indesejáveis que causaram efeitos negativos, quando comparados ao que estava

planejado, tendem a ter sua relevância diminuída se o resultado global do projeto, em termos de

performance técnica e de atendimento aos objetivos originais, foi satisfatório. De uma certa

forma, isto ocorre porque, também para o cliente, um projeto é repleto de incertezas, e o

atendimento às expectativas originais representa uma vitória também de sua parte.

Os três casos analisados, como já dito, não são por si só abrangentes e conclusivos, porém

ilustraram bem o montante de fatores geradores de incertezas que atuam no ambiente de projetos,

em suas diversas fases. Mostraram que não só as variáveis intrínsecas do projeto têm sua

influência, mas também alguns fatores exógenos, não controláveis, podem impactar tanto positiva

como negativamente no resultado final. Exemplo disso é a viabilização e a consolidação de um

ganho em um projeto com expectativa inicial de rendimento negativa, como decorrência da

mudança na política econômica governamental, entre outros fatores, como foi apurado no

primeiro caso.

Outro aspecto que ficou patente nos exemplos investigados foi a importância que exerce o perfil

psicológico do gerente de projetos no desempenho final, independentemente do cumprimento dos

prazos parciais ou total. A utilização dos conhecidos métodos e sistemas de controle e
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coordenação de projetos mostra-se como uma ferramenta fundamental para a fixação da imagem

de profissionalismo do gerente de projetos, também oferecendo facilidade na divulgação dos

resultados, muito embora o desempenho real da atividade às vezes não seja transparente.

o gerente de projetos deve manter sempre o foco no caminho crítico de seu projeto, pois nele se

encontra o conjunto de atividades sem qualquer folga para absorção de incertezas, porém deve ser

dotado também de visão periférica, de forma a acompanhar e perceber qualquer comportamento

de desvio nas atividades fora do caminho crítico, sem perder o foco. Esta habilidade permitirá que

o gerente busque soluções locais para a resolução de problemas, mas sempre vendo os beneficios

globais desta ação no projeto como um todo.

Um fator que a cada dia se toma mais relevante na condução de projetos é a ação pró-ativa do

gerente em busca de salvaguardas, que o permitam pleitear valores adicionais ao contrato em

decorrência de fatores exógenos não previstos. Uma vez que as margens orçamentárias para

cobertura de riscos vêm diminuindo, eventos não planejados. introduzidos por alterações de

escopo, ou por excedentes de horas de serviço, podem representar uma perda financeira relevante,

caso não se dê a merecida atenção aos pleitos adicionais. Este processo tem merecido bastante

atenção na área de gerenciamento de projetos, já sendo objeto de abordagem específica dentro das

empresas sob o nome de Claim Management, ou gerenciamento de pleitos em uma tradução

literal.
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Claim management não se limita à reunião de argumentos técnicos fortes associados às mudanças

ocorridas no projeto, com a consequente negociação de valores. Trata-se de uma abordagem

especificamente orientada ao resultado satisfatório sobre a aplicação do pleito, que conta com

fundamentos de marketing pessoal aliado a técnicas de venda. O gerente de projetos deve

acumular dados sobre as alterações procedidas, realçar as melhorias introduzidas em performance

e, principalmente, avaliar quando é o momento mais adequado à apresentação do pleito,

objetivando a maior possibilidade de obtenção de sucesso.

A solicitação deve ser sinalizada como uma necessidade de recomposição de escopo, face à

incidência de fatores imprevistos; nunca deve ser vista como uma possibilidade de ganho, mas

sim como uma recuperação de perdas. Os argumentos técnicos devem ser apresentados isentos de

qualquer valorização, para avaliação por parte do cliente, de forma que evite-se a introdução de

qualquer viés na análise devido ao fator custo. Concluida a análise e realizada a ponderação

técnica, então parte-se em uma segunda etapa para a valorização das alterações já aceitas pelo

cliente.

A obsessiva apresentação de adicionais apenas contribui para um alto índice de rejeição,

prejudicando ainda o bom relacionamento com o cliente. O gerenciamento de pleitos, quando

conduzido de forma adequada, traz beneficios tangíveis e também intangíveis, sob a forma do

reconhecimento de que o gerente de projetos tem uma atitude profissional e ponderada. Este

assunto ainda não é encontrado na bibliografia associada a projetos, representando uma lacuna a

ser preenchida, seja através de estudos ulteriores, seja com contribuições de profissionais da área.
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Outra sugestão que fazemos, finalizando a presente dissertação, diante do pequeno registro

encontrado de relatos sobre casos bem ou mal sucedidos, é a de que sejam feitos papers sobre

casos reais através de levantamento junto a empresas ou entidades associadas.
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ANEXO - ROTEIRO PARA ENTREVISTAS

Fontes de Incertezas Atuantes no Ambiente de Projetos

I. Descrição Sucinta do Projeto

a. Do que consistiu o projeto em questão?

b. Qual sua duração / período de implantação?

c. Foi um projeto inédito?

d. Teve algum ponto característico que mereceu atenção especial da

empresa (importância estratégica, entrada no mercado, nova tecnologia,

novo cliente, valor representativo, etc.)?

11. Avaliação Geral do Sucesso do Projeto

a. Qual sua avaliação de performance do projeto?

b. Essa opinião foi compartilhada por sua empresa?

c. Essa opinião foi compartilhada pelo cliente?

d. O projeto em questão concluiu-se dentro do prazo planejado

originalmente?

e. Caso o projeto tenha sido concluído no prazo, etapas intermediárias

excederam o prazo previsto, demandando esforços adicionais?
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f. O projeto em questão concluiu-se dentro do orçamento planejado

originalmente?

g. O cliente ficou satisfeito com relação à performance do projeto?

111. Questões acerca do Gerente de Projetos

a. Sua nomeação como gerente do projeto obedeceu a algum critério

claramente estabelecido pela empresa?

b. Como foi feita sua avaliação de performance?

c. Você teve autonomia para deliberar sobre o emprego de verbas do

projeto, mesmo em tarefas não previstas, ou acima do custo previsto?

IV. Acerca do Time de Gerenciamento

a. A definição do time de apoio à sua atividade foi feita por você, em número

e/ou qualificação?

b. As pessoas do time de gerenciamento dispunham da qualificação

desejada?

c. Você teve à sua disposição uma equipe treinada e em número suficiente

para dar suporte às atividades de gerenciamento de projetos, e ainda,

disponível pelo período que foi necessário?

d. A motivação do time recebeu tratamento especial de sua parte? Você

considera este aspecto um fator crítico para o sucesso do projeto?



GsoUJap<a saropsoauro, SO anb op (soueuuouad a ozaid

'06aJd) oiaíord op soxusfqo soe oiuaunpuaie o uioo oiuaumsurorduroo

owsaw o uiaransuourep 0~6ez!ue5Jo ens ~ SOUJalU! saropsoauroj sO 'q

GsolUaW!~auJo~ suoq ap 0~!J9lS!4

wn uioo no '("~la '0006 OS I) apapuanb ap enueref ap 0~6e~!~!lJa~ eumôje

uroo saropaoauro; ap seuade sopuinbpe urero, oiofoid o aied soumsui so °e

seuJalu! sa:>e:J.Ialul ·IIA

GapeP!Aqe ep oiusurepue op oeóenns leaJ e weJ!lal~aJ

seceia sep ewn apso wa Sel!a~ saoórpaui se anb araprsuoo ª~Ol\ o~

GOluawe4uedwo~e ered sepezuun seoiseq seiusuiausj se s!eno 0q

Gleqol5 OA!lafqo ou anbojua uioo no sadeia ap oiusurudumo

op s,?AeJle 'oislord op ossaiõord op 0~6!paw e el!a~ !O~ouioo °e

esaJdw3 ep sOlUaW!pa:>oJd a sewalS!S sop e:>Ja:>'1 ·IA

GOlafoJd o alueJnp apumbpe J apipuarde J ep!AloAUasap Jas anb

aAal no oisford alsa erad ep~ssa::>au e!5010u::>al ep aqundsip asaidura ens 'q

Gsoaugllnw!s soialord sonno

uioo weJe41eqeJl ojaíord nas e souesseosu SOSJn::>aJsonno ouioo waq

'e::>pq~~wa oeónpord ap 'oiuaunzqoxuasap nOJa eueuuaôue ap sadmba s'if °e

sosrncag ap apep!l!q!uods!a ep e:>Ja:>'1 ·A



74

VIII. Interfaces externas

a. Fornecedores

1. De uma forma geral, pela sua percepção, os fornecedores

embutiram margens elevadas de segurança em seus prazos de

entrega, bem como margens elevadas de negociação em seus

preços iniciais?

2. Os fornecedores alteraram seus planos de entregas de acordo com

o grau de pressão exercida?

3. Os fornecedores transpareceram suas limitações em escala de

produção antes de firmar um prazo, mesmo que este não estivesse

atendendo sua necessidade?

b. Clientes

1. O cliente final alterou o escopo técnico no decorrer do projeto?

2. O cliente final manifestou preferência por atualidade tecnológica,

em detrimento de tecnologia já comprovada e testada?

c. Parceiros I Consorciados

1. Empresas co-participantes do seu projeto mas sem vínculos

contratuais com sua empresa influiram de alguma forma no

progresso do projeto?
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IX. Outros Fatores Relevantes

a. Na sua opinião, qual seria o aspecto fundamental a ser trabalhado pelo

gerente de projetos para aumentar a possibilidade de sucesso do projeto?

b. Qual(is) fator(es) você considera críticos para o sucesso de um projeto?

c. Que medidas preventivas você usualmente adota como salvaguarda para

cobertura dos eventuais riscos do projeto?

d. Você teria algum ponto a acrescentar que possa contribuir para a melhoria

da atividade de gerenciamento de projetos?


