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Eu Cassiano Cruz dedico a Deus por ter dado a oportunidade de concluir esta etapa da

minha vida e pelo privilegiado com Sua sabedoria e conhecimento pudésse alcançar os
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RESUMO

Através do tema Sistemática para Recuperação de Projeto Problemático busca-se, nos

fundamentos preconizados pelo PMI e no conjunto de boas práticas do PMBoK, o emprego

prático das metodologias e das ferramentas abordadas nas correlações entre as áreas de

conhecimento e dos grupos de processos que formam o gerenciamento de projetos.

O projeto pode ser bem sucedido aplicando-se as técnicas do gerenciamento de pro-

jetos, mas como todo projeto possui caracteŕıstica singular e normalmente carrega em

seu planejamento incertezas por questões de inovações, pioneirismos, expectativas super

ou sub estimadas durante a fase de execução pode apresentar desvios dos seus limites de

controle (sinais vitais). Uma vez detectados os problemas, ações eficazes para recuperação

do projeto devem ser tomadas.

Na realidade dado o dinamismo mercadológico e a busca por resultados sustentáveis à

organizações os gerentes de projetos são desafiados a equacionarem problemas relacionados

a restrição tripla (escopo, tempo e custo) fato que exige absoluto conhecimento, domı́nio

da situação e flexibilidade para quebra de paradigmas.

Este contexto conduz à obrigação de avaliar corretamente o sucesso dos projetos a

partir da forma como é conduzido o gerenciamento de cada um deles, a fim de que con-

sigam realizar os objetivos estratégicos das organizações, evitando que um projeto torna-se

fracassado.

Palavras-chaves: Projeto problemático, Sistemática de Recuperaração de Porjeto Prob-

lemático
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ABSTRACT

Through the theme for Systematic Recovery of Troubled Project looking up, in fun-

damentals advocated by PMI and group of best practices of PMBoK, the practical use

of methodologies and tools discussed in the correlations between knowledge areas and

process groups that form the project management.

The project can be successful by applying the techniques of project management, but

as every project has unique characteristic and typically takes uncertainties in planning for

issues of innovation, pioneering, expectations super or sub estimated during the imple-

mentation phase may have shift control limits (vital signs). Once detected the problems,

effective actions for recovery of the project should be taken.

In fact given the dynamic marketing and search for sustainable results to organizations

project managers are challenged to consider the scope related problems triple constraint

(scope, time and cost) because it requires absolute knowledge, control of the situation

and the flexibility to break paradigms.

This context leads to an obligation to properly evaluate the success of the projects

from how is conducted management of each one, so can achieve the strategic goals of the

organizations, preventing a project becomes failed.

Keywords: Troubled Project, Systematic Recovery of Troubled Project.
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4.2 Sistemática para Recuperação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.2.1 Estratégias para Recuperação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4.2.2 Executando a Recuperação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Para a conceituação e identificação de um projeto problemático e o estabelecimento

de uma sistemática para a sua recuperação, que objetiva este trabalho, é mais do que

importante entender o conceito de gerenciamento de projetos. Segundo o Guide to the

Project Management Body of Knowledge, [4]: o Gerenciamento de Projetos é a aplicação

de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto a fim de

atender os requisitos do mesmo. Ele pode ser explicado melhor através dos processos que o

compõem, que podem ser resumidos a cinco grupos de processos: Iniciação, Planejamento,

Controle e Encerramento.

A necessidade de ter a sensibilidade e a capacidade para gerir as demandas de forma

eficaz, em um contexto cada vez mais globalizado, sujeito a mudanças e extremamente

competitivo, o modelo de gerenciamento de projetos passa a ser vital para as organizações

e tem crescido tanto nos últimos anos.

De acordo com [12], o gerenciamento de projetos assumiu contornos estruturados e

passou a ocupar um lugar de destaque na gestão das organizações, ganhando mais espaço

a cada dia.

Kerzner, [9], já previa algo que de fato se percebe hoje em dia. Ele menciona que os

executivos se deparam com desafios muito mais complexos a cada ano como aumento de

demanda, recessões, pressões de acionistas. Contudo é imprescind́ıvel que disponham de

instrumentos que proporcionem formas a enfrentar esse cenário, ao mesmo tempo em que

possibilitem o crescimento sustentável do negócio.

Diversos são os benef́ıcios que o gerenciamento de projeto pode trazer para a orga-

nização. Kerzner, [9], cita entre outros:

• Identificação de responsabilidades, assegurando seu cumprimento independente de

mudanças de pessoal;

• Diminuição da necessidade de reports cont́ınuos;

• Identificação de prazos fact́ıveis;

• Medições comparativas entre o que foi realizado e aquilo que estava planejado;

• Identificação antecipada de problemas, facilitando que ações corretivas possam ser

tomadas;

• Melhoria na capacidade de planejamento para o futuro;
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• Conhecimento de quando os objetivos não poderão ser alcançados ou serão excedidos

em sua expectativa.

Porém tais objetivos não serão alcançados se não houver atenção para alguns aspectos

cŕıticos, como:

• Complexidade dos projetos;

• Requerimentos dos clientes e mudanças de escopo no projeto;

• Reestruturações organizacionais;

• Riscos do projeto;

• Mudanças tecnológicas;

• Planejamento financeiro.

Kendall e Rollins, [8] ampliam a discussão ao tema, e referem-se ao fato de que os ex-

ecutivos, via de regra não reconhecem o valor do gerenciamento de projetos simplesmente

a partir de metodologias, certificações ou da aplicação de melhores práticas, mas sim pela

conexão entre todas essas questões e os resultados para o negócio.

Diante do exposto e sabendo da importância da necessidade de alinhamento do resul-

tado do projeto com a sustentabilidade do negócio da organização, torna-se imprescind́ıvel

delimitar o foco desse estudo. Estabecer como alvo principal o gerenciamento de projeto

preconizado pelo PMI (Project Management Institute) e nas práticas de gerenciamento

condensadas no PMBoK (Project Managent Body Knowlegde) para propor com base na

tripla restrição: Escopo, Tempo e Custo - subśıdio técnicos e lógicos para identificação de

posśıveis desvios aos fatores cŕıticos de um projeto.

Este artigo tem como objetivo principal a construção de uma sistemática para a recu-

peração de um projeto problemático, referenciando os principais conceitos inerentes a este

tema e em estudos para a análise e identificação de projetos problemáticos e fracassados.
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CAPÍTULO 2

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Gerenciamento do Escopo do Projeto

Figura 2.1: Visão geral dos processos de Gerenciamento do Escopo do Projeto [4]

De acordo com [16] e [4], Gerenciamento do Escopo do Projeto é composto dos pro-

cessos para garantir a inclusão de todo o trabalho exigido, e de tão somente o trabalho

exigido, para completar o projeto com sucesso.

Ainda segundo [4], um projeto é um esforço temporário com o objetivo de criar um

produto, oferecer um serviço ou um resultado de natureza exclusiva. Mister salientar que

possui um ińıcio e um fim claros e bem definidos.

O término do projeto dá-se quando os objetivos foram atingidos ou quando conclui-

se que não poderão, ou não se deseja mais, conclúı-los. A área de conhecimento do

gerenciamento do escopo é a que trata da definição e controle do que está, e do que não
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está, inclúıdo nos seus objetivos. Portanto, faz parte da fundamentação do planejamento

do projeto, servindo como sua linha base.

O escopo do projeto difere-se do escopo do produto na medida em que o primeiro define

o trabalho necessário para fazer o produto, e o segundo define os recursos, atributos e

comportamentos do que está sendo criado, caracteŕısticas estas intimamente relacionadas

aos requisitos e especificações fornecidas pelo cliente.

A figura 2.1 resume os processos que, segundo [4], fazem parte do Gerenciamento do

Escopo do Projeto.

Coletar os requisitos

Onde se define e se documenta as necessidades das partes interessadas para se al-

cançar os objetivos do projeto. Compõe o grupo de processos de planejamento e

os requisitos aqui devem ser obtidos, analisados e registrados, pois irão compor a

fundação do escopo e influenciarão diretamente o planejamento de Custos, Tempo

e Riscos do projeto.

Definir o escopo

Desenvolvimento da descrição detalhada do projeto e do produto, este processo faz

parte do grupo de planejamento.

Criar a Estrutura Anaĺıtica do Projeto (EAP)

Processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes

menores mais facilmente gerenciáveis. Anda no grupo de planejamento, a EAP

visa melhorar a definição de atividades, permitirá a precisa mensuração e acompan-

hamento do desempenho das atividades de execução do escopo. Ela é a fundação

sobre a qual o projeto é constrúıdo. Uma descrição detalhada de seu conteúdo deverá

ser criada no Dicionário da EAP. Após sua conclusão, representará todo produto

e trabalho do projeto, incluindo aquele que se refere ao próprio gerenciamento. A

figura 2.2 resume o fluxo de dados para sua criação.

Verificar o escopo

Formalização da aceitação das entregas terminadas do projeto, faz parte do grupo

de monitoramento e controle. Mantém o foco sobre o resultado obtido durante a

execução do projeto.

Controlar o escopo

Monitoramento do progresso do escopo do projeto e do produto. Bem como do

gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo, faz parte do grupo

de monitoramento e controle, coloca em prática um mecanismo que controla as

mudanças no escopo do projeto.
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Figura 2.2: Diagrama do fluxo de dados do processo Criar EAP [4]

2.2 Gerenciamento do Tempo do Projeto

O objetivo da Gerenciamento do Tempo do Projeto é descrever os processos requeridos

para o término do projeto, garantindo que o mesmo cumpra com os prazos definidos em

um cronograma de atividades [4] [2].

Definir as Atividades

Este primeiro processo, que pertence ao grupo de planejamento, trata da identi-

ficação das atividades do cronograma que necessitam ser executadas para produzir

os diversos tanǵıveis do projeto. Para tal, tem forte dependência das sáıdas de out-

ros processos, como visto na figura 2.3. Neste sentido, a relação que os processos de

Gerenciamento do Escopo do Projeto têm com a correta sinalização das Atividades

descritas aqui merece destaque. Mesmo que o tamanho desta influência varie con-

forme a natureza do projeto, a dificuldade aumenta quando não se sabe claramente

quais são os objetivos a serem atingidos. A sáıda deste processo proporcionará uma

base para a estimativa, desenvolvimento do cronograma, execução e monitoramento

e controle de todo o trabalho feito pelo projeto, conforme resumo mostrado na figura

2.4.

Sequenciar atividades

Aqui as relações lógicas entre as diversas atividades já definidas são devidamente
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Figura 2.3: Visão geral dos processos de Gerenciamento do Tempo do Projeto [4]

documentadas. Cada marco ou atividade, exceto a primeira e última, são ligadas

à pelo menos uma predecessora e uma sucessora. Uma ferramenta para esta con-

strução é o método do diagrama de precedência (MDP), que utiliza desenhos de

retângulos e triângulos para caracterizar as atividades e as relações entre elas. Este
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Figura 2.4: Diagrama de fluxo de dados do Processo Definir Atividades [4]

processo também faz parte do grupo de planejamento. Um exemplo de MDP pode

ser visto na figura 2.5.

Figura 2.5: Método do Diagrama de Precedência [4]

Estimar os recursos das atividades

Tudo o que é consumido, ou utilizado, para finalizar uma atividade é considerado

recurso. Desta forma, neste processo do grupo de planejamento, eles serão determi-

nados, assim como as quantidades que serão utilizadas. A disponibilidade de cada

item deve ser considerada, o que leva a identificação de restrições ao processo de

estimativa e a confecção de um calendário de utilização destes recursos.

Estimar as durações das atividades

Incluso do grupo de planejamento, este processo utiliza como entrada as atividades

do escopo do projeto, dos tipos e quantidades estimadas dos recursos, bem como

de seus calendários. Como sáıda têm-se uma estimativa do número de peŕıodos de

trabalho necessários para o término das atividades. Este processo atinge resulta-

dos mais assertivos na medida em que projetos de mesma natureza são finalizados,
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dado que assim existe um histórico no qual pode-se utilizar como fonte. Algu-

mas ferramentas que podem ser utilizadas são: Opinião especializada, baseada nos

especialistas técnicos que irão executar a tarefa; Estimativa análoga, que utiliza

parâmetros tais como duração, orçamento, tamanho, peso e complexidade de proje-

tos similares como base para um projeto futuro; Estimativa paramétrica, que utiliza

uma relação estat́ıstica entre os diversos dados históricos para a construção das es-

timativas; Estimativa dos três pontos, que utiliza uma relação entre a duração mais

provável (tm), a otimista (to) e a pessimista (tp) para chegar ao valor da duração

esperada (te), conforme segue: te = to+4tm+tp
6

; Análise de reservas, que tratam de

uma percentagem da duração estimada da atividade adicionada à própria duração

para servir de contingência no cronograma geral.

Desenvolver o cronograma

É o processo de análise das sequências das atividades, suas dependências, durações e

recursos requeridos visando criar o cronograma, que contém datas planejadas para a

finalização de seus marcos e atividades. Sua revisão e manutenção ocorrerá de forma

cont́ınua durante todo o projeto. A figura 2.6 mostra um resumo deste processo,

que pertence ao grupo de planejamento.

Figura 2.6: Resumo do desenvolvimento do cronograma [4]

Controlar o cronograma

Processo que pertence ao grupo de monitoramento e controle, tem como finalidade
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o monitoramento do andamento do projeto para atualização do seu progresso e

gerenciamento das mudanças na linha de base do cronograma. As figuras 2.7 e 2.8

mostram, respectivamente, seu resumo e fluxo de dados.

Figura 2.7: Resumo do processo: Controlar o cronograma [4]

Figura 2.8: Diagrama do fluxo de dados do processo: Controlar o cronograma [4]

2.3 Gerenciamento dos Custos do Projeto

Segundo Barbosa et al, [1], custo é a aplicação de recursos humanos, equipamentos,

materiais e insumos no processo de criação de um produto, serviço ou resultado espećıfico.

Em projetos, um gasto se transformará em custo no momento em que for utilizado como

recurso para a execução de uma atividade.

O Gerenciamento dos Custos do Projeto agrega processos que envolvem planejamento,

estimativa, orçamento e controle de custos que serão necessários para a conclusão do

projeto a partir de uma previsão orçamentária, conforme [4].

Sua preocupação primordial é com o custo dos recursos necessários para completar as

atividades do projeto. Seus processos, resumidos na figura 2.9, são:
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Figura 2.9: Visão geral do gerenciamento dos custos do projeto [4]

Estimar os custos

Segundo [4], é o processo de desenvolvimento de uma estimativa dos recursos necessários

para executar as atividades do projeto incluindo não somente, mas principalmente,

mão de obra, materiais e equipamentos que representam uma parcela significativa

do custo total de um projeto. Está intimamente relacionado com a descrição do

escopo do produto e do projeto, com a EAP e com as estimativas de recurso. Faz

parte do grupo de planejamento e seu fluxo de dados está representado na figura

2.10. As ferramentas utilizadas são as mesmas utilizadas no processo Estimar os

Recursos das Atividades, caṕıtulo 2.2, página 8.

Determinar o orçamento

Pertence ao grupo de planejamento, trata da agregação dos custos estimados as

atividades individuais para estabelecer uma linha base de custos. Os orçamentos do

projeto compõem os recursos financeiros autorizados para sua execução. O desem-

penho dos custos será medido em relação ao orçamento autorizado. A figura 2.11

mostra a linha base de custos.

Controlar os custos

Processo do grupo de monitoramento e controle, é o processo para atualização do

seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha base dos custos. Um
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Figura 2.10: Diagrama de fluxo de dados do processo Estimar os custos [4]

Figura 2.11: Linha base de custos [4]

resumo pode ser visto na figura 2.12.

Figura 2.12: Controlar os custos [4]

2.4 Gerenciamento dos Riscos do Projeto

Segundo [4], é o processo de identificação, análise, desenvolvimento de respostas e

monitoramento dos riscos em projetos, com o objetivo de diminuir a probabilidade e

o impacto de eventos negativos e de aumentar a probabilidade e o impacto de eventos

positivos. Segundo Salles et al, [14], dentre seus principais benef́ıcios têm-se:

• Minimizar o gerenciamento por crises
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Figura 2.13: Visão geral do Gerenciamento dos Riscos [4]

• Minimizar a ocorrência de surpresas e problemas

• Alavancar vantagens competitivas efetivas

• Reduzir as perdas nos projetos, potencializando os resultados

• Aumentar substancialmente a chance de sucesso do projeto

A consciência da existência de fatores internos ou externos ao projeto que impactam

em seus objetivos ao longo de seu ciclo de vida é a caracteŕıstica que torna seu o Geren-

ciamento dos Riscos do Projeto tão importante.

A figura 2.13 mostra uma visão geral dos processos que o compõem, como segue:

Planejar o gerenciamento dos riscos

Do grupo de planejamento, este processo define o plano que orientará como as
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atividades desta área de conhecimento serão conduzidas. Conforme resume a figura

2.14.

Figura 2.14: Planejar o gerenciamento de riscos [4]

Identificar os riscos

O objetivo deste processo, também do grupo de planejamento, é gerar uma lista

dos riscos que podem ameaçar ou gerar oportunidades com relação aos objetivos do

projeto, além de documentar suas caracteŕısticas, é cont́ınuo que se mantém durante

todo o ciclo de vida do projeto. A figura 2.15 representa suas caracteŕısticas.

Figura 2.15: Identificar os riscos [4]

Realizar a análise qualitativa dos riscos

É o processo de priorização para ação através da combinação entre a probabilidade

e impacto do riscos. Define, quando necessário, a base para a realização da análise

quantitativa. Entretanto, dependendo das circunstâncias, poderá resultar direta-

mente no plano de respostas. A figura 2.16 demonstra seu fluxo de dados. A figura

2.17 representa uma exemplo de uma posśıvel sáıda deste processo.

Realizar a análise quantitativa dos riscos

É o processo de avaliar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos

gerais do projeto, é realizada nos riscos priorizados na análise qualitativa, conforme

fluxo de dados representado na figura 2.17.



15

Figura 2.16: Fluxo dos dados do processo Realizar a análise qualitativa dos riscos [4]

Figura 2.17: Fluxo dos dados do processo Realizar a análise quantitativa dos riscos [4]

Planejar as respostas aos riscos

É o desenvolvimento de opções e ações pra minimizar o impacto dos riscos e maxi-

mizar as oportunidades aos objetivos do projeto. Este processo, do grupo de planeja-

mento, aborda os riscos pela prioridade, inserindo recursos e atividades no plano de

Escopo, Tempo e Escopo, quando necessário. Para as ameças, existem as seguintes

estratégias: Eliminar; Transferir; Mitigar ou Aceitar. No caso de oportunidades,

elas são: Explorar; Compartilhar; Melhorar ou Aceitar.

Monitorar e controlar os riscos

Do grupo de monitoramento e controle, este é o processo de implementação dos

planos de resposta aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados, monitora-

mento dos riscos residuais, identificação de novos riscos e avaliação da eficácia do

processo de riscos durante todo o projeto, conforme [4].

2.5 Projeto Problemático

Conforme [18], projeto problemático é aquele cuja variação entre o esperado e o real-

izado excedeu os limites de tolerância aceitáveis, fazendo com que ele entre em uma rota

que inevitavelmente possa levá-lo ao fracasso.

A vaga impressão deixada pelo trecho ”. . . variação entre o esperado e o realizado
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. . . ”é melhor definida à luz das áreas de conhecimento que formam a tŕıplice restrição.

Quando os planos de gerenciamento do Escopo, do Tempo e dos Custos estão contempla-

dos de forma clara e completa no plano de Gerenciamento do Projeto, a percepção do seu

desempenho ganha objetividade.

Segundo [11] apud [13], este conjunto de restrições também é a base para a definição

de fatores cŕıticos de sucesso, como segue: ”De forma geral, fatores cŕıticos de sucesso

podem ser definidos como o número limitado de áreas que devem apresentar resultados

minimamente satisfatórios para garantir o sucesso do desempenho competitivo organiza-

cional. Por isso, essas áreas devem estar sob constante atenção da gerência, garantindo o

resultado final bem-sucedido”.

Mister salientar uma distinção entre sucesso de gestão de projeto e sucesso de proje-

tos. O primeiro trata diretamente da capacidade do Gerente de Projetos na sua função,

aplicando ferramentas desta disciplina e mantendo a tŕıplice restrição como indicador de

desempenho.

Já, o sucesso de projetos refere-se aos benef́ıcios previstos e alcançados para a orga-

nização ao se utilizar de projetos como meio para implementação de sua estratégia. Está

muito mais próximo ao Gerenciamento de Portfólio e de Programas.

Apesar dos indicadores mencionados serem bastante diretos, é importante ressaltar que

nenhum deles define, isoladamente, um projeto problemático. Além deles, um conjunto

de sinais vitais e modelos de avaliação qualitativa podem ser constrúıdos no sentido de

desenvolver um critério mais preciso sobre a real vitalidade do projeto.

Conforme [11] apud [15] este conjunto de sinais vitais podem ser subdivididos em cinco

dimensões: eficiência, impacto para o cliente, impacto para a equipe, negócio e sucesso

imediato e, por fim, preparação para o futuro. Conforme figura 2.18.

Figura 2.18: Avaliação de sucesso de projeto. Conforme [11] apud [15]
.
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CAPÍTULO 3

METODOLOGIA

Projeto problemático é uma realidade no cenário mundial globalizado, onde vários

destes projetos se tornam fracassados devido à demora na identificação dos problemas e/ou

até mesmo na incapacidade da equipe de projeto em recuperar este projeto problemático

quando identificado.

Outro problema decorrente a este tipo de projeto é a grande dificuldade em consolidar

boas lições aprendidas, pois existe uma propensão humana em minimizar os fracassos e

exaltar os sucessos. Ninguém quer fazer parte de um projeto fracassado.

O desafio na solução destes projetos problemáticos, evitando que se tornem fracas-

sados, é a identificação dos sinais que estão levando este projeto para o fracasso. A

identificação destes sinais é complexa, pois vão sendo mascarados ao longo do projeto,

porque naturalmente existem stakeholders tentando proteger o projeto. Esta identificação

e essencial e servirá de base na elaboração do projeto de recuperação.

Por fim, em alguns casos, mesmo após a identificação precoce destes sinais prob-

lemáticos, as organizações não estão preparadas para elaborar um plano de recuperação,

a fim de evitar que este processo caminhe para o fracasso.

Este trabalho apresenta o embasamento teórico de um projeto problemático, sob a

ótica de diferentes autores. Após esta apresentação, formas de analises e ferramentas para

identificar um projeto problemático, trazendo os principais sinais de alerta indicativos de

que o projeto enfrenta ou enfrentará dificuldades.

Identificando um cenário de problema, descreve aspectos relacionados a diversos fa-

tores para a tomada de decisão em continuar ou abortar o projeto, classificando como

problemático ou fracassado.

Ao optar pela recuperação, e desenvolvendo o objetivo principal, através da śıntese

de métricas conhecidas no mundo de gerenciamento de projetos, será proposta uma sis-

temática para a elaboração e execução do plano de recuperação.

No final, são elencadas algumas sugestões e recomendações ao gerente de projeto, para

que este tenha êxito neste árduo processo de recuperação.
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CAPÍTULO 4

PROJETOS PROBLEMÁTICOS

4.1 Análise e Identificação

Existem várias ferramentas para identificar um projeto problemático, principalmente

utilizando a linha base do projeto como referência, isto não quer dizer que ao identificar

uma situação problemática, você encontrou a solução para a recuperação deste projeto.

Ao identificar um projeto problemático, deve-se trabalhar com intuito de encontrar os

problemas que levaram o projeto a esta situação, a demora ou não execução destas etapas

podem fazer com que este projeto problemático se torne um projeto fracassado.

Antes de apresentar ferramentas de análise para identificar um projeto problemático,

serão demonstrados posśıveis problemas que acontecem no inicio dos projetos, com a

finalidade de exemplificar o que leva um projeto a ser tornar problemático ou até mesmo

fracassado.

Requisitos obscuros, em desacordo, falta de prioridade, contraditórios, amb́ıguos, im-

precisos.

Recursos falta de, conflitos, o volume de recursos-chave, planejamento ruim.

Tempo de execução muito apertado, irreal, excessivamente otimista.

Planejamento baseado em dados insuficientes, itens em falta, detalhes insuficientes,

estimativas pobres.

Riscos não identificados ou assumidos, não gerenciados.

Os obstáculos mais comuns que interferem na recuperação de projetos que cáıram em

um ou mais destes cinco itens são:

• Fazer com que as partes interessadas aceitem as mudanças necessárias para colocar

os projetos de volta nos trilhos, como mudanças de escopo, orçamento, recursos, etc.

• Comunicação pobre e engajamento das partes interessadas, a falta de clareza e de

confiança.

• Prioridades conflitantes e politicagem corporativa.

• Encontrar os recursos suficientemente qualificados necessários para completar os

projetos.
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• Falta de um processo ou metodologia para ajudar a colocar os projetos de volta nos

trilhos.

[7] sugere uma técnica para a obtenção de dados da forma quantitativa. Através da

relação entre os valores da variância e status real do projeto, são gerados indicadores que

relatam a condição real do projeto em um determinado momento.

Nesta técnica cada área significativa é relatada como um ”sinal vital”e atribúıda um

peso para cada variação, na qual e medida pela porcentagem entre o real e o planejado.

Os sinais vitais possuem três estágios de variação, e a para cada um deles é atribúıdo um

valor em pontos (peso), conforme demonstrado na figura 4.1.

Figura 4.1: Exemplo de modelos de sinais vitais [7]

Para [18], um projeto problemático possui fatores que sinalizam esta condição. As-

pectos relacionados aos stakeholders, recursos, documentação e a restrição tripla, podem

gerar uma percepção do quão o projeto é problemático e do grau de dificuldade que o

projeto se encontra, conforme diagrama da figura 4.2.

Figura 4.2: Mapa mental dos indicadores de um projeto problemático [18]
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Utilizando uma técnica baseada em entrevistas com os stakeholders, a consultoria

ESI International, [5], elaborou uma ferramenta para verificar e analisar projetos prob-

lemáticos. Nas entrevistas os dados obtidos são analisados a fim de identificar os prob-

lemas dos projetos, facilitando sua identificação como problemático. As informações

adquiridas nestas entrevistas são utilizadas também para propor soluções e resolver as

dificuldades relatadas no projeto. Geralmente os stakeholders possuem diferentes visões

para os problemas e noções de soluções, os dados obtidos permitem traçar uma métrica

de impactos gerados em um posśıvel plano de recuperação, além dos riscos. Na figura 4.3,

verifica o modelo para esta avaliação.

Figura 4.3: Modelo de avaliação do projeto problemático [5]

De acordo com a consultoria, este modelo de entrevistas com os stakeholders, tem

a probabilidade de obter resultados mais próximos com o que de fato está ocorrendo

no projeto. Em um projeto problemático, normalmente depara-se com problemas de

gerenciamento de projeto e devido a isto, as informações pertinentes à identificação de

um problema estão incompletas e/ou dados e indicadores errôneos.

Outra visão de defesa para este método é que várias informações do projeto geral-

mente estão em mãos destes stakeholders e não foram documentadas ou devidamente

identificadas.

Em [18], o processo de análise é focado em três principais vertentes: espoco, tempo e

custo, conhecido com restrição tripla. O método relatado busca obter, mais rapidamente,

sinalizadores que o projeto está fora do alinhamento inicial proposto, a baseline do projeto.

A verificação ou classificação através destes indicadores depende da visão do gestor do

projeto e da ótica que o receptor ou cliente aguarda como resultado esperado.

Vários projetos que aparentemente estão para o gestor dentro do escopo, para o cliente

o que esta sendo realizado não é o esperado, configurando então um cenário problemático.

Este problema quando identificado pode ser tarde de mais, colocando o projeto no caminho

do fracasso.

Segundo o [4], é de responsabilidade do gerente do projeto evitar posśıveis problemas
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na execução do projeto, bem como identificar os problemas que venham a ocorrer. É

necessário que o gerente de projeto tenha experiência necessária para identificar através

de ferramentas, algumas delas aqui demonstradas, os indicadores e a condição atual do

projeto, com o intúıdo de resolver os problemas espećıficos, mesmo que este projeto esteja

dentro do prazo, escopo e custo, evitando problemas futuros na proporção macro.

Ao identificar os problemas pertinentes a um projeto, em outras palavras, o projeto foi

avaliado com problemático, deve-se tomar a decisão de recuperar ou abortar este projeto.

Nesta etapa identifica o projeto como problemático, ou fracassado caso seja optado pelo

termino do projeto. Para a tomada desta decisão algumas considerações precisam ser

verificadas, pois vários fatores podem influenciar esse processo. Long, em [10], sugere

algumas questões na qual ele considera essencial para decidir se o projeto é um projeto

problemático ou fracassado. São elas:

• Qual a importância do projeto para o patrocinador, os interessados e a organização.

• O projeto pode continuar conforme planejado e definido ou necessita ser completa-

mente redefinido?

• Os impactos organizacionais e as necessidades de recurso para a recuperação são

viáveis para produzir a recuperação desejada?

• Existe necessário suporte poĺıtico para que o projeto possa ser recuperado?

• O Gerente de Projeto está pessoalmente motivado e interessado em fazer o que

precisa ser feito para recuperar o projeto?

Responder a estas perguntas pode ser uma tarefa dif́ıcil, mas o processo fica mais

fácil se os critérios utilizados para avaliar as perspectivas de avançar são bem definidos

Esses critérios são espećıficos de cada organização. Nesta mesma visão, [18], complementa

evidenciando alguns fatores que indicam que a possibilidade de recuperação é nula. Os

mais comuns são:

• Beneficio do negócio a ser gerado pelo negócio não pode ser entregue;

• Ambiente poĺıtico não é mais sustentável;

• Patrocinador do projeto não existe mais e não existe capacidade aparente de sub-

stituição.

• Necessidades de negócio se modificaram;

• Mudanças significativas na tecnologia ocorreram;

• Disputa contratual ou judicial em progresso que inviabiliza o projeto;
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• Condições de mercado se modificaram;

Baseado na avaliação dos diferentes fatores e impacto envolvidos no termino antecipado

do projeto, elaborado [17] e agrupando todos os outros conceitos vistos, Ricardo Vargas,

em [18], elaborou um fluxograma, demonstrado na figura 4.4, onde se pode verificar desde

a avaliação do projeto problemático até posśıveis estratégias de recuperação e de termino

antecipado do projeto.

Figura 4.4: Fluxo do processo de identificação e tomada de decisão quanto ao projeto
problemático [18]

Se for determinado que valha a pena recuperar o projeto e é tomada a decisão para

avançar, a equipe do projeto pode fazê-lo sabendo que a organização está comprometida

com o sucesso coletivo. Nesta fase estamos prontos para iniciar o processo de recuperação.

4.2 Sistemática para Recuperação

Ao se definir favoravelmente à recuperação do projeto da inicio a Fase de Recuperação

(Recovery Phase), na qual consiste em duas etapas fundamentais: Desenvolver o plano de

recuperação e conduzir a recuperação, conforme Figura 4.5.

Antes de iniciarmos alguma estratégia de recuperação de um projeto é extremamente

importante tomar conhecimento dos fatos que geram o(s) problema(s) e tornou este um
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Figura 4.5: Overview of Rapid Assessment and Recovery Process, [6]

projeto problemático. Como o conhecimento dos problemas, e bem mais fácil elaborar

um estratégia assertiva, pois se os fatos geradores não forem eliminados, com o tempo

um projeto recuperado em curto prazo pode retornar ao mesmo estágio critico que se

encontrava antes do processo de recuperação.

Seguindo esta diretriz, [10] menciona que existe um pergunta para auxiliar nesta busca,

porém perigosa para a estabilidade dos relacionamentos interpessoais na equipe de projeto:

Como chegamos a este estágio extremamente problemático? Importante esclarecer que

esta pergunta tem o intúıdo de encontrar causas que levaram o projeto a atual situação e

não buscar culpados pelo ocorrido.

Outra visão importante para elaborar uma estratégia é ter a noção inicial que recuperar

não é tornar este um projeto de sucesso total, isto é conseguir trazê-lo para seu plano

original, mas prevenir e evitar que este projeto problemático se transforme em um projeto

fracassado total.

O plano desenvolvido para um projeto problemático não é semelhante a um plano para

um novo projeto. Há muitas diferenças importantes, algumas dos quais estão listados

abaixo de acordo [6]. Simplificando, um plano de projeto para um projeto problemático:

• Não deve falhar

• Estará sujeito a escrut́ınio extraordinário - equipe deve estar pronta para defender

cada ação tomada por eles;

• Prevê amplas mudanças no cronograma, escopo e custo;

• Tem menor duração;

• Está sujeito a acompanhamento e controle mais rigoroso;

• Requer maior frequência de comunicação e informação

A estratégia de recuperação pode seguir duas diferentes vertentes, figura 4.6, a primeira

sendo uma simples redefinição / remodelagem do plano inicial e a segunda elaborar novos

estudos de viabilidade e um plano de projeto bastante diferente do original.
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Figura 4.6: Conducting the recovery process, [6]

Segundo [3], podemos caracterizar a recuperação de projetos como um wicked-mess

problem. Isto é, trata-se de um problema dinâmico e divergente. Dinâmico porque os

fatores comportamentais dos stakeholders demandam alto ńıvel de habilidades em rela-

cionamento, facilitação e negociação. Divergente porque a complexidade técnica é alta,

exigindo grande habilidade em pensamento conceitual e sistêmico.

Problemas deste tipo (wicked-mess), devido ao grande número de incertezas não há

convergência nem linearidade ou seja, quanto mais estudar o problema, maior o número

de solução será encontrado

4.2.1 Estratégias para Recuperação

Uma proposta apresentada pela consultoria ESI, [5] sugere algumas estratégias de

recuperação de projetos, baseando-se na readequação dos os elementos básicos do escopo,

dos prazos, dos custos e recursos do projeto, conhecidos metodologicamente como restrição

tripla do projeto, conforme apresentado no triângulo de projeto da figura 4.7

A ESI ainda constata que:

• Um método de acelerar a conclusão de um projeto, com atraso significante, dá-se

através da redução do seu escopo.

• Aumento da produtividade, através de melhorias imediatas, proporciona a possibil-
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Figura 4.7: Restrição tripla do projeto (Escopo, Tempo e Custo) [5]

idade de manter o escopo original do projeto, porém invariavelmente a um custo

superior.

• Flexibilizar o cumprimento do cronograma permite entregar o escopo acordado e,

possivelmente, respeitar o orçamento dispońıvel.

• A combinação de todas as alternativas anteriores ? reduzir escopo, aumentar a

produtividade na utilização dos recursos, dilatar os prazos de entrega ? consiste na

estratégia geralmente aplicada pelas equipes de recuperação de projetos. Isso ocorre

devido à interdependência dos fatores restritivos, a presença de elementos de risco

e a desafortunada realidade de ser raro isolar um dos três componentes, para assim

trabalhar exclusivamente sobre o mesmo.

Proposta similar a sugerida por Ricardos Vargas, [18], na qual menciona que um plano

de recuperação apresenta quatro abordagens fundamentas que também atuam sobre a

tripla restrição e modificam permanentemente a Linha de Base do projeto problemático.

1. Como o intúıdo que salvar partes do projeto que podem sobreviver sem o escopo

total, sugere um processo que consiste na redução do escopo do projeto, mantendo

o orçamento e prazo previsto. Veja a representação na figura 4.8.

2. Caso o escopo do projeto não possa ser reduzido, conforme proposto na primeira

abordagem, e o interesse no resultado supere o desgaste pela elevação dos custos,

esta abordagem sugere manter o escopo do projeto, dilatando os custos do projeto

e mantendo o prazo previsto. Vide figura 4.9.

3. Esta abordagem, também aplicada aos projetos na qual é inviável a redução do

escopo e quando o prazo não é fundamentalmente critico para o projeto. Consiste em
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Figura 4.8: Recuperação do projeto por redução do escopo [18]

Figura 4.9: Recuperação do projeto por aumento no orçamento dispońıvel [18]

manter o escopo do projeto, dilatando os prazos do projeto mantendo o orçamento

previsto. Aplica-se a projetos onde uma desaceleração pode permitir o não aumento

do custo, mantendo o escopo, figura 4.10 .

Figura 4.10: Recuperação do projeto por aumento nos prazos [18]

4. Normalmente é utilizado quando não se consegue as opções anteriores. Consiste em
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criar uma nova relação entre escopo, tempo e custo, tendo apenas partes do escopo

original do projeto, o projeto é completamente redefinido, figura 4.11.

Figura 4.11: Redefinição completa do projeto, aproveitando parte dos resultados obtidos
[18]

As quatro opções apresentadas anteriormente constituem o alicerce que qualquer tipo

de recuperação. Todos os outros tipos e soluções propostas são variações decorrentes de

uma das opções.

Estratégias voltadas ao redimensionamento da tripla restrição são essenciais para a

recuperação do projeto problemático, porém este não deve ser o único foco nas estratégias

de recuperação. Para o sucesso na recuperação de um projeto problemático, além de

mudança no planejamento, tornar-se necessário uma mudança drástica no comportamento

das pessoas.

Segundo [10] , existem várias ações na qual devem ser feitas pelo gerente de projeto e

o time, com o intuito de garantir o sucesso do plano de recuperação. São elas:

• Re estruturar o time do projeto e/ou aumente os controles sobre o trabalho.

• Solidificar politicamente o projeto junto ao patrocinador, aos executivos e aos en-

volvidos, buscando apoio amplo e irrestrito.

• Criar um forte programa de comunicações com uma mensagem positiva sobre as

mudanças.

• Conduzir e mantenha uma atitude e ambiente otimista e com esperança no sucesso.

• Assegurar o compromisso pessoal em garantir o sucesso da estratégia de recuperação.

Todas estas estratégias para a recuperação dos projetos têm como principal objetivo:
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• Resolver problema de projeto

• Produzir um cronograma viável

• Reconstruir a equipe do projeto

• Negociação e atualização do projeto linhas de base

• Restabelecer a confiança em partes interessadas o projeto.

4.2.2 Executando a Recuperação

Figura 4.12: Executando a recuperação [5]

O plano de recuperação pode ser realizado tanto pelo atual gerente do projeto prob-

lemático ou, conforme recomendado pela ESI, [5], instaurando-se uma equipe denominada

Equipe de Avaliação e Recuperação: EAR, do termo original em inglês ART - Assessment

and Recovery Team.

A consultoria ESI, [5], baseia-se em dois pontos importantes para recomendar o uso

de uma equipe externa como:

• A Equipe de Avaliação e Recuperação possibilita a redução de desperd́ıcios de tempo

da atual equipe do projeto, em tarefas destinadas ao planejamento, execução e

controle do Plano de Recuperação. Com isto, garante-se que esta equipe não se

distraia e continue trabalhando na conclusão das entregas do projeto.

• Necessidade de se realizar uma análise independente do projeto, sem visões pre-

concebidas e pressupostos viciados, obtendo um panorama preciso do que deve ser

corrigido.

Esta equipe orientada por um Gerente de Recuperação de Projetos - GRP, tem como

objetivo evitar o fracasso total do projeto trabalhando em conjunto com o gerente do

projeto problemático, para colocá-lo novamente no rumo.
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Para a recuperação de um projeto problemático, deve-se começar com o fim em mente,

porém tendo a percepção de que um projeto problemático se diferencia em vários pontos de

um novo projeto, não apenas nas atividades de monitoramento e controle, mas também

na elaboração do plano de gerenciamento. Deve-se tratar este projeto de recuperação

como um novo projeto que se objetiva chegar ao ”estado final”.

De acordo com a recomendação da [5], umas das principais diferenças entre um projeto

de recuperação para um projeto problemático e um novo projeto esta no monitoramento

e controle dos processos. Em um projeto problemático recomenda-se que utilize compo-

nentes de trabalho de pequeno porte que resultem em entregas especifica, na qual devem

ser rapidamente identificados e facilmente rastreados até sua conclusão. A adoção deste

método de trabalho minimalista, focado no controle total dos processos de recuperação

do projeto se dá pela utilização de bases e parâmetros de controle estruturados em Inch-

stones, diferente do modelo tradicional de monitoramento de processo, conhecidos por

Milestones.

A EAR deve monitorar diariamente cada Inchstones, que irá conduzir para análise da

variância. Esta análise só poderá ser realizada se a EAR registrar todos os Inchstones

realizados bem como as horas de trabalho gastas em cada tarefa e por cada pessoa. A

equipe deve manter também vigilância sobre outras métricas do projeto, incluindo:

• Valor Agregado;

• Defeitos;

• Problemas;

• Riscos;

No final de cada semana, o plano de Inchstones será atualizado e a EAR (ART) deverá:

• Replanejar as próximas etapas do projeto;

• Examinar variações por estimativa;

• Definir ou redefinir a carga de trabalho para o próximo peŕıodo;

• Obter novas estimativas para o próximo peŕıodo.

• Reconhecer o progresso (equipe, patrocinador e de nossos clientes), para amentar a

moral

Este processo de monitoramento e controle baseado na prática de processo de medições

por Inchstones, conhecida como Micromanagement, poderá ser descontinuado quando

demonstrado que o plano de recuperação avança exatamente conforme previsto e o retorno
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ao uso das praticas de gestão com menos intensidade de controle poderá ser implementado

novamente, após uma avaliação detalhada dos riscos e sensitividade de cada etapa.

A prática de Micromanagement, apesar de ser reconhecida como ineficiente em ambi-

entes de gerenciamento de projetos por requerer dedicação intensiva do gestor em ativi-

dade operacionais e por se especializar no apego aos detalhes, passar a ser recomendada

durante a recuperação de projetos problemáticos pois constitui-se em uma prática efetiva

de mensuração dos esforços da equipe.

Tendo todo o embasamento e tendo também o endosso do Stakeholders ou de seus

representantes, caberá ao Sponsor a decisão final para declarar que o projeto não é mais

problemático. Se assim for, a EAR está agora pronta para começar a transição de volta

para a equipe do projeto que irá completar o trabalho (itens restantes na EAP) e concluir

o projeto. Em certos projetos problemáticos, a EAR permanece no cargo até que o projeto

esteja completo.

Ao permanecer no projeto a EAR, deverá ficar voltada ao monitoramento dos recursos,

tomando das devidas providencias e cuidando para que a execução seja perfeita isto é,

que as atividades sejam iniciadas e conclúıdas dentro do prazo. Devido aos problemas

ocorridos anteriormente e aos desgastes gerados o cliente estará mais atento aos deslizes

do projeto e vão querer relatórios de status frequentes e oportunos, haverá um intenso e

minucioso controle, pois além da reputação da equipe do projeto, o trabalho e a reputação

dele cliente também estão em risco

A EAR também terá um papel muito importante na tentativa de manter o compro-

metimento e a motivação dos membros da equipe e outros interessados após todos os

problemas ocorridos no projeto, concentrar-se na reconstrução da moral.

O trabalho final da EAR será a elaboração de uma revisão de sáıda com a equipe do

projeto e os principais interessados. Esta revisão deverá ser realizada quando o projeto

for restaurado a uma condição útil e a transição para a equipe do projeto tenha sido

conclúıda.

Na revisão de sáıda, a EAR irá procurar as partes interessadas para ”assinar”o projeto

de recuperação e reconhecer que a EAR foi bem sucedido e cumpriu os seus objetivos,

porém a EAR deve ter cautela antes de chamar esta reunião, pois uma discordância pode

ser desmoralizante para todos envolvidos. Em contra partida se as partes concordarem,

este evento será uma grande realização para todos, para isso é de extrema importância

que antes de chamar esta reunião, a EAR assegure que todos concordarão que os objetivos

foram finalizados e cumpridos.

Importante salientar que mesmo após uma recuperação bem sucedida, isto é após o

projeto ser classificado como saudável, o mesmo nunca manterá a linha de base plane-

jada originalmente e, desvios posteriores poderão novamente levá-lo a uma nova situação

critica. Ao se repetir um cenário problemático, dificilmente o ambiente poĺıtico será

sustentável ao ponto de retomar outro plano de recuperação. Por isso é imprescind́ıvel



31

documentar as lições aprendidas, agir com pontualidade sobre os problemas e trabalhar

com o intúıdo que garantir que sejam mantidos nos ńıveis de tolerância acordados todos

os indicadores do projeto.
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CAPÍTULO 5

RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES

Avaliar e trabalhar para recuperar projetos problemáticos pode estar entre os trabalhos

mais dif́ıceis de um gerente de projetos, pois nestes processos decisões importantes devem

ser tomadas a todo o tempo e decisões erradas podem ser mais prejudiciais para o projeto

do que não decidir nada. Decidir erroneamente pode levar o projeto mais rápido para o

fracasso, embora não decidir nada também não seja a solução.

Em uma recuperação, o gerente deve assegurar que qualquer pessoa que trabalhe

na recuperação do projeto tem não só as competências básicas, mas também alguma

experiência em profundidade de detalhes do dia-a-dia de gestão de projetos em situações

altamente dinâmicas e estressantes. Nesta etapa é importante quebrar alguns paradigmas,

no momento de um tomada de decisão, reverencie a experiência, a autoridade para tomar

decisões deve migrar para a pessoa mais experiente e não necessariamente depender da

possições hierárquica.

Todas as decisões devem ser todas com base nos impactos, sempre busque e avalie os

impactos sobre as decisões tomadas, levanto em conta os riscos agregados a ela.

Para a recuperação de um projeto, os objetivos devem estar bem definidos, a escolha

de técnica de recuperação a ser utilizada é de vital importância para o projeto. Um

projeto de recuperação pode seguir diferentes perspectivas como:

• Guardar os requisitos originais e objetivos e reordenar o plano de projeto.

• Modificar os requisitos originais e objetivos

• Substituir os requisitos originais e objetivos, mantendo o projeto identidade

• Encerrar o projeto e iniciar um novo, com os mesmos ou novos requisitos e objetivos.

LONG (2003), [10], sugere algumas ações para o sucesso da recuperação de um projeto

problemático:

• Reestruturar o time do projeto e/ou aumente os controles sobre o trabalho

• Solidificar politicamente o projeto junto ao patrocinador, aos executivos e aos en-

volvidos, buscando apoio amplo e irrestrito

• Criar um forte programa de comunicação com uma mensagem positiva sobre as

mudanças

• Conduzir e manter uma atitude e ambiente otimista e com esperança no sucesso
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• Assegurar o compromisso pessoal em garantir o sucesso da estratégia da recuperação

Um projeto problemático é aquele que caminha para o fracasso, caso nada seja feito,

portanto o gerente de projetos deve ser pró-ativo, pois os problemas não se resolvem

sozinho. Para VARGAS (2006), [18]: ”Reconhecer que o problema existe por si só já é um

problema”. A priorização é extremamente importante, pois não há tempo, nem recursos

para resolver todos os problemas. Linhas de responsabilidade devem ser estabelecidas,

saber quem é responsável pelo que dentro do projeto trará agilidade em vários processos.

Como citado pelo autor: ’Em um projeto tão proximo assim do perigo, qualquer dia

perdido é um dia jamais recuperado...’.

No artigo ’Identificando e Recuperando Projetos Problemáticos, [18], exemplifica de

maneira objetiva porque os projetos chegam a este estágio. Ele menciona uma das Leis

de Newton, ela afirma que um corpo em movimento tende a continuar em movimento até

que alguma outra força atue sobre ele em um sentido contrário.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSÕES

O presente trabalho abordou o tema de Projetos Problemáticos, passando por definições

de Sucesso e Fracasso. Através dos referenciais teóricos apresentados foi posśıvel deter-

minar as condições que podem tirar um projeto de sua linha base rumo ao fracasso. Tais

eventos devem, via de regra, ser tratados de forma circunstâncial, cada projeto consiste

em um conjunto espećıfico e único de condições e caracteŕısticas, desde do momento de

sua concepção no Termo de Abertura do Projeto até o registro das Lições Aprendidas, já

nos processos do grupo de Encerramento.

Uma vez identificados os Projetos Problemáticos, criou-se uma sistemática para sua

correção, objetivo cumprido no caṕıtulo 4. Mais uma vez à luz da literatura, a tŕıplice

restrição e as condições ambientais da organização foram levadas em consideração como

parte do processo de recuperação.

Importante mencionar que um projeto, mesmo à beira do fracasso, ainda é fonte impor-

tante de informações. Se o Gerente de Projetos manteve-se fiel aos processos de registro

e documentação de suas decisões ao longo da sua existência o Plano de Recuperação

terá insumos mais ricos e completos, de modo a não trilhar pelas mesmas dificuldades já

conhecidas.

A execução da recuperação deve ser tratada como um novo projeto. Pois de fato é. As

condições são outras, possivelmente com outras restrições e objetivos. Se encarado desta

forma, pode-se citar uma grande vantagem: O histórico registrado diminuirá substancial-

mente o ńıvel de incertezas do projeto atual. Entretanto, uma grande desvantagem deve

ser mencionada: o clima organizacional, e da equipe do projeto, sofrerá muito enquanto

o caminho para o sucesso não se mostrar claramente.

Mesmo que não pertença à tŕıplice restrição, a área de conhecimento que trata do

Gerenciamento dos Riscos do Projeto é de vital importância. Provalvemente já não tenha

recebido a devida atenção no passado, dado que o projeto chegou à beira do fracasso. O

Gerente de Projetos de um projeto em recuperação não pode negligenciar os riscos a que

foi exposto, tão pouco, deixar de planejar com muito cuidado os que a nova empreitada

certamente trará.
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[13] J. F. Rockart. Chief executives define their own data needs, 1979.

[14] C. A. C. Salles Jr, A. M. Soler, J. A. S. Valle, e R. Rabeechini Jr. Gerenciamento de

Custos em Projetos. FGV Editora, 2010.

[15] A.J. Shenhar e D. Dvir. Reinventing project management: The diamond approach

to sucessful growth and innovation. Boston: Harvard Business School Press, 2007.



36

[16] M.A. Sotille, L.C.M. Menezes, L.F.S Xavier, e M.L.S Pereira. Gerenciamento do

Escopo em Projetos. FGV Editora, 2010.

[17] W.M. Stewart e P. W. Sheremeta. Will you be terminated today. Project Management

Institute Global Congress, 2000.

[18] R. Vargas. Identificando e recuperando projetos problemáticos: Como res-
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APÊNDICE A



PROBLEMAS NA IMPLATAÇÃO DE CONTROLE DE PONTO PARA

ADQUAR A PORTARIA 1510/2009: Análise e Soluções

Cassiano Rodrigues da Cruz

ISAE - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
cassianordc@yahoo.com.br

RESUMO

Em agosto de 2009 o Ministério do Trabalho e Emprego publicou uma Portaria

1510/2009 que regulamenta o Sistema de Registro de Ponto – SREP – destinado a registrar

o controle de jornadas dos colaboradores das empresas por meio eletrônicos, conforme o

artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº

5.452, de 1º de maio de 1943.

Um dos objetivos com a portaria publicada pelo MTE é reduzir ações trabalhistas

que corresponde por dois milhões de processo anuais, sendo que o Brasil é campeão, países

como Estados Unidos, França e Japão têm 75 mil, 70 mil e 2,5 mil e uma informação

divulgado recentemente que tem 2,3 milhões de processos aguardando na Justiça do

Trabalho execução.

Com obrigatoriedade as empresas tiveram que se adequar a nova portaria

comprando os equipamentos sem um prévio planejamento do impacto que resultaria na

gestão atual, em muitos casos durante a implantação é que empresa conhecia de fato como

que seria o funcionamento e quais eram as premissas necessárias para ativação.

A análise teve como referência os problemas relatados pelas empresas que tiveram

que seguir a nova portaria e não fizeram uma análise prévia dos impactos gerados nas

mudanças que precisaria ser realizados para minimizar o impacto e reduzir os riscos com a

implantação, consequentemente muitos projetos permaneceram parados e quase tornaram

fracassados devido às ações corretivas necessária para minimizar o impacto geraria

alteração do custo e prazo. Segundo VARGAS (2006) relata que para readequar poderia

utilizar a tripla restrição: custo, prazo e escopo para um novo modelo e forma que o projeto

possa sair da condição atual de problemático e possa chegar num novo resultado esperado e

não se torne um projeto fracassado.



PALAVRAS CHAVE: Projeto Problemático, Portaria 1510/2009, SREP, REP, Ricardo

Vargas, Controle de Ponto.

INTRODUÇÃO

O controle de ponto seguia um modelo de controle não compatível com a realidade

atual em relação do empregador e empregado como do aspecto tecnológico para registrar o

controle de jornada, o Ministério do Trabalho e Emprego tendo em mente esta necessidade

e devido a outros fatores o MTE publicou em Agosto de 2009 a Portaria 1510 para

regulamentar a forma de registar o controle de jornadas por meios eletrônico dos

trabalhadores na categoria de celetista.

O novo modelo causou um impacto para empresas que até aquele momento tinha

uma interpretação da forma de como controlar a jornada dos trabalhadores que muitas

vezes era questionada na justiça devido algumas intepretações erradas dos empregados e

empregadores.

Após a publicação no diário oficial em agosto de 2009 da portaria 1510 iniciou uma

nova forma de relação de empregador e empregador devido uma maior transparência na

forma de registrar o inicio e término de jornada de trabalho, tendo o funcionário um

comprovante físico (ticket) a cada registro de ponto com os dados do empregador e

empregado, além do empregador ter uma cópia eletrônica de todos os registros realizados

por todos os funcionários, sendo que num futuro questionamento judicial o empregador tem

um equipamento que tem validade fiscal para comprovar a jornada de trabalho do

empregado e justificar os valores pagos pelas horas trabalhadas. O fiscal do Ministério do

Trabalho tem como obter uma cópia de todos os registros realizados no equipamento para

que possa validar as informações do empregador e do empregado desta forma facilitando as

decisões judiciais visto que é possíveis todos envolvidos terem acesso às informações.

Com a publicação da portaria e governo concedeu prazos para que a empresa se

adequasse para este novo modelo de gestão de funcionários sendo que um grande grupo das

empresas se preocupou com a validade jurídica da portaria do que com o planejamento de

como se adequar a este modelo.



No momento da implantação e ativação evidenciou ausência de planejamento

gerando procedimentos que são obrigatórios que era desconhecido pelo empregador tendo

atrasos de escopo, elevação dos custos devido a várias tentativas de implantação e

consequentemente desconfiança da confiabilidade da solução contrata, sendo que várias

soluções foram penalizadas devido à imagem negativa que gerou na instituição pela falta de

planejamento.

Muitas empresas responsabilizou a portaria do governo como geradora dos

problemas gerados após a implantação das soluções demonstradas de forma evidente a falta

de planejamento para adquirir e implantar a solução gerando vários projetos problemáticos

e alguns fracassados.

PARADIGMA PARA IDENTIFICAR E PROPOR SOLUÇÕES PARA

PROJETOS PROBLEMÁTICOS

Paradigma é a visão de um mundo que guia o investigador (GUBA e LICONLN,

1994), quando de definir este paradigma para realizar os levantamentos de dados para

definir se o projeto é problemático ou fracassado, as informações levantadas nas pesquisas

ou análise do projeto precisam ser referenciadas em fatores que demonstram da ótica do

observador que espera o resultado do projeto, esta visão o gerente de projeto tem que ter

para o resultado da análise da pesquisa seja a mais prática possível.

Fatores que altera a percepção do projeto são as entregas realizadas de forma

isoladas que no primeiro momento analisando o projeto numa visão macro se encontra

numa região de problemático migrando para fracassado e quando é realizada a análise ou

pesquisa nas entregas percebesse que o projeto sofreu impacto no macro, sendo que no

micro teve várias entregas, KAMPUR(2001) relata que este processo de análise pode ser

avaliada com indicadores definido na ótica do receptor do projeto pelo gerente do projeto,

tenho um peso ou porcentagem conforme o andamento de cada entrega ou fase do projeto.



Os indicadores demonstra o real status do projeto além de buscar converter através

de escala de valores o andamento de cada etapa, sendo que o foco é avaliar a variância entre

o status atual com os valores planejados, a figura 1 relata esta análise:

Figura 1 – Exemplo de modelos de sinais vitais (KAMPUR, 2001).

Utilizando este modelo de análise para obter dados se o projeto está numa

área problemática ou fracassada tem que ser realizado com mais destreza devido uma

intepretação errada ou um mau levantamento dos dados pode tornar um projeto

problemático em fracassado ou um projeto fracassado em problemático, por isso que a

análise tem para se concluir o status de um projeto tem que utilizar várias ferramentas e a

experiência do gerente de projeto para o perceber em qual momento se encontra o projeto e

para onde está caminhando.

Segundo a ESI International (ESI, 2005) desenvolveu uma ferramenta para análise

de projetos problemáticos utilizando uma técnica prática de obtenção de informações, que

utiliza entrevista  para consolidar as informações obtidas nas pesquisas, sendo que além

de obter os dados atuais do projeto permite traçar um cronograma de recuperação do

projeto além de seus impactos e consequentemente tem o risco para obter o resultado

esperado do projeto, na figura 2 temos o modelo de avaliação do projeto problemático.



Figura 2 – Modelo de avaliação do projeto problemático (ESI, 2005).

O modelo de entrevista tem seus resultados esperados mais próximos aos dados

reais do projeto prático devido num projeto problemático dificilmente todo o indicador

esteja mapeados, tendo muita informação de posse das pessoas envolvidas no projeto

que não foram mapeados, caso o gerente de projeto tenha experiência de obter estes

dados com antecedência da equipe dificilmente o projeto se torna problemático ou

caminhasse para o fracasso.

Tem outros métodos como é caso da restrição tripla VARGAS (2006) foca o

processo de análise em três vertentes: escopo, tempo e custo, conforme a figura 3.

Figura 3 – Restrição tripla do projeto (escopo, tempo e custo).



O método relatado por VARGAS (2006) destaca que para corrigir um projeto

problemático é identificar e atuar focando em três áreas: o escopo, custo ou prazo. O

projeto precisa ser identificado verificar quais das áreas não pode sofrer alterações e atuar

nas áreas restante que pode ser alterado para que o projeto possa retornar ao foco de forma

de minimizar os impactos do resultado, sendo que dependendo do projeto apenas algumas

partes podem ser do poderá ser reaproveitadas sendo necessária uma mudança significativa

para que consiga o resultado esperado. As áreas mencionadas por VARGAS (2006) são

cruciais para a finalização do projeto e caso não seja realizado nenhum ação nestas áreas e

praticamente certo que o projeto ser tornará fracassado.

O plano de recuperação de projeto problemático é sempre visto como imagem

negativa demonstrando que o gerenciamento teve falhas na gestão devido a fatores internos

ou externo,

Toda análise realizada unicamente sozinha não relata que o projeto é

problemático ou fracassado, mas demonstra como está o projeto neste momento e quais

ações precisa ser realizadas para que seja finalizado ou retorne ao percurso natural.

Estudo de Caso

O MTE publicou a portaria 1510/2009 para regulamentar o controle de jornada por

meios eletrônicos dos trabalhadores na categoria de celetista. O modelo regulamentado na

portaria gerou um impacto para empresas que até aquele momento tinha uma interpretação

da forma de como controlar a jornada dos trabalhadores que muitas vezes era questionada

na justiça devido algumas intepretações erradas dos empregados e empregadores.

Tendo sido publicado no diário oficial em agosto de 2009 a portaria 1510/2009

alterou a relação de empregador e empregado demonstrando uma transparência na forma de

registrar o inicio e término de jornada de trabalho, tendo o funcionário um comprovante

físico (ticket) com os dados dele e do empregador, cuja durabilidade é de 5 anos se

armazenado de forma correta. O empregador tem o equipamento eletrônico REP,

registrador eletrônico de ponto, que mantém uma cópia de todos os comprovantes emitidos

para que possa ser utilizando para gerar os relatórios com horas trabalhadas e realizar o

pagamento ao funcionário e recolher os impostos referentes às horas trabalhadas. O fiscal



do Ministério do Trabalho tem como obter uma cópia de todos os registros realizados no

equipamento para que possa validar as informações do empregador e num futuro processo

trabalhista aferir as informações informada pelo empregado e empregador, facilitando as

decisões judiciais visto que é possíveis todos envolvidos terem acesso às informações.

Com a publicação da portaria e governo concedeu prazos para que as empresas se

adequassem para este novo modelo de gestão de funcionários, entretanto várias empresas se

preocuparam com a validade jurídica da portaria do que com o planejamento de como se

adequar a este modelo, os prazos se esgotaram e muitas empresas ainda não tinham

adquirido e desconhecia como seria o real funcionamento para a sua realidade, devido a

inúmeros fatores o governo prorrogou o início da portaria tendo várias justificativas

gerando uma incerteza na continuidade da portaria fortalecendo os questionamentos das

empresas, entretanto quando teve o inicio de fato muitas empresas não tinha o planejamento

adequado para implantar a solução que acabou sendo adquirida sem um prévio

planejamento para a sua realidade apenas para evitar multas dos fiscais desconhecendo a

aplicabilidade para o se modelo de negócio.

No momento da implantação e ativação evidenciou ausência de planejamento

gerando alteração de escopo devido a procedimentos obrigatórios que era desconhecido

pelo empregador para utilizar no modelo de negócio, acarretando atrasos e elevação dos

custos devido a várias tentativas de implantação, consequentemente desconfiança da

solução contrata, tendo soluções penalizadas devido à imagem negativa que gerou na

instituição pela falta de planejamento, como é norma federal todo projeto problemático teve

que ser recuperado.

Conclusão e Análise

Os problemas gerados foram consequência de várias negligências e falta de projeto,

como no primeiro momento o objetivo era questionar e obter liminares que desobrigasse a

implantação da soluções nas empesas, entretanto como não obtiveram resultado esperado

presumiram que apenas comprando o produto sem um projeto detalhado poderia implantar

a norma sem realizar um estudo breve.



Segundo ABREP, Associação Brasileiras Dos Fabricantes Registrador Eletrônicos

Ponto, foi investido mais de meio bilhão de reais por mais de cem mil empresas para

adquirir o REP, sendo que uma grande parte destas empresas compraram sem projeto.

Como é norma que obrigado às empresas a migrar para este modelo de gestão de

controle de trabalhadores é necessário realizar um projeto de recuperação, baseando na

análise ESI International (ESI, 2005) que define uma forma de avaliação dos equipamentos

adquiridos, ambiente de utilização, modelo de negócio da empresa versus stakeholders que

estarão diretamente e indiretamente participando do projeto, emitir um relatório de como

terá que ser o processo de recuperação.

As empresas brasileiras precisam ter em mente que o projeto por mais simples que

seja precisa ter um escopo detalhado e que se adeque a realidade do negócio, recuperar

projetos problemático gera um retrabalho intenso e segundo VARGAS (2006) é possível

desde que seja analisada pela ótica da triple restrição.
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