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RESUMO

Este trabalho investiga as dificuldades enfrentadas na implantação e uso de 

Sistemas de Informações para o Gerenciamento de Projetos (SIGP) e as 

oportunidades de uso inovador de tecnologia da informação em empresas cujo 

negócio é gerenciar projetos para seus clientes.

Na primeira parte deste estudo é apresentada uma revisão da literatura

disponível em arquiteturas de SIGP, características do negócio gerenciamento de 

projetos, dificuldades na implantação e uso de SIGP e as oportunidades de uso

inovador de tecnologia da informação em gerenciamento de projetos.

A segunda parte do trabalho contém o planejamento e os resultados de um

estudo de caso exploratório em uma empresa gerenciadora de projetos que neste

momento enfrenta o desafio de integrar os seus diversos sistemas de informação

para configurar um SIGP corporativo e integrado. As dificuldades encontradas pela

empresa ao enfrentar este desafio e as oportunidades de uso inovador de tecnologia

da informação percebidas pelos envolvidos foram relacionadas a características da

empresa estudada consideradas específicas do negócio gerenciamento de projetos.

As conclusões do estudo de caso acrescentam recomendações para a

estruturação de SIGP às já encontradas na literatura, além de sugerir novos estudos

para o teste da generalização destas conclusões em empresas que operem em

outros negócios mas que possuam algumas das características de empresas

administradoras de projeto.



ABSTRACT

This research explores issues on Project Management Information Systems 

(PMIS) implementation and opportunities of inovative use of information technology 

on project management companies.

The first part of this report presents a desk-research on PMIS models and

features of project management companies, followed by a set of issues on PMIS

implementation and opportunities of inovative use of information technology

proposed by some authors.

The second part presents the planning and results of a exploratory case study

on a project management company that is trying to integrate its various information

Systems in order to build a corporate integrated PMIS. The issues and opportunities

found were linked to features of the company subject of research that can be thought

as related to the project management business.

This study conclusions add other recommendations to the PMIS design to the

ones found in the desk-research. Subsequent studies can extend these conclusions

to companies that have one or more of the project management companies features.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

A literatura aponta a organização interna em times e a organização externa em 

rede com outras organizações como características das empresas do futuro 

(Drucker, 1988 e Tapscott, 1993). Estas e outras características consideradas

modernas são hoje encontradas em empresas que operam no negócio de 

gerenciamento de projetos1, isto é, empresas cujo negócio é gerenciar projetos para 

as empresas clientes interessadas nos resultados destes projetos, subcontratando a

maior parte das atividades envolvidas. Estas características impõem dificuldades ao

uso e implantação de sistemas de informação gerencial, mas também oferecem

novas oportunidades de uso inovador de tecnologia de informação (TI).

A atividade de gerenciamento de projetos exige sistemas de informação

gerencial com certos componentes e características específicas. O componente

mais conhecido de SIGP apóia os processos de criação e manutenção de

cronogramas na forma de redes PERT/CPM ou de gráficos de Gantt, componente 

este normalmente representado por um software comercial como o MS-Project2, mas 

o SIGP não se limita a este componente e pode incluir outros componentes para o

controle de escopo, controle de contratos com fornecedores, geração de relatórios,

dentre outros.

Um SIGP pode ser usado por uma empresa no gerenciamento de seus projetos 

internos, por exemplo, desenvolvimento de produtos, investimentos em ativos e

1 No ambiente profissional de gerenciamento de projetos, há outras traduções possíveis para “projecf 
(uma muito usada é "empreendimento"). Por outro lado, "projeto" é comumente usado como 
denominação da atividade chamada em inglês de design. Neste trabalho o pesquisador escolheu 
"projeto" como tradução para project e “desenho" como tradução para design.
2 Na verdade, segundo Levine (1998, p. 20) o MS-Project não pode ser considerado um software 

profissional para controle de cronogramas, embora sem dúvida seja o mais popular.
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melhoria de processos. Empresas cujo produto ou serviço é resultado de projetos

podem usar SIGP para gerenciar os seus processos de produção, por exemplo, na

construção de um prédio comercial ou no desenvolvimento de um software.

Em alguns casos, porém, a empresa cliente interessada no produto do projeto

contrata uma empresa gerenciadora que por sua vez subcontrata outras para a

execução da maioria das atividades do projeto. Se o escopo do SIGP da empresa

gerenciadora for o apoio a todos os processos de gerenciamento em todos os

projetos por ela gerenciados, o SIGP será instrumento de execução de boa parte 

dos processos de negócio da empresa gerenciadora, uma vez que os processos de 

produção necessários ao projeto são quase todos subcontratados3 Empresas com

estas características enfrentam desafios específicos na implantação de sistemas

corporativos e integrados de informação que vão além dos problemas normalmente

citados na literatura de implantação de sistemas de informação gerencial. Por

exemplo, como definir sistemas de informação que apoiem a execução dos 

processos de negócio de uma empresa em que cada negócio é distinto dos demais, -

pois um projeto nunca é igual a outro? Como definir um sistema de informação 

baseado em uma visão de processos se estes processos são de natureza gerencial

(gerenciamento de projetos) e portanto, “os mais mal definidos e os que menos

provavelmente serão vistos em termos de processos”? pavenport, 1994, p. 321)

Por outro lado, as características do negócio gerenciamento de projetos 

também sugerem certas oportunidades no uso inovador de TI. Por exemplo, talvez o 

uso da Internet possa reduzir os elevados custos de comunicação dentro da

3 Uma empresa gerenciadora de projetos possui outros processos de negócio além do gerenciamento 

de projetos na sua cadeia de valor, como a identificação de oportunidades, a comercialização de 

projetos, e os serviços de pós-venda. Estes processos estão fora do escopo deste estudo.

2



organização em rede que é constituída a cada projeto pela empresa gerenciadora, a 

empresa cliente e os fornecedores subcontratados.

A literatura sobre SIGP é tão antiga quanto a literatura de sistemas de

informação em geral e também advoga as vantagens de sistemas corporativos e

integrados; corporativos na medida em que todos os projetos da organização usem

o mesmo sistema, e integrados na medida em que os componentes do sistema

(controle de cronogramas, geração de relatórios, etc.) compartilhem informações do

projeto entre si de maneira transparente para o usuário. No entanto, o ideal de um

SIGP corporativo e integrado ainda, é "de certo modo [...] uma fantasia" (Levine,

1996, p. 11).

3
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CAPÍTULO 2 - QUESTÕES E DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

2.1 Questões do estudo

Este trabalho é um estudo exploratório que identifica:

. as dificuldades enfrentadas na especificação, construção, implantação e uso 

de SIGP corporativos e integrados em empresas gerenciadoras de projetos, 

dificuldades estas que são causadas por características específicas do negócio 

gerenciamento de projetos;

. as oportunidades que a tecnologia da informação oferece a empresas

gerenciadoras de projetos, oportunidades estas que surgem de características

específicas do negócio gerenciamento de projetos.

As dificuldades e oportunidades encontradas permitem propor recomendações

para a arquitetura de SIGP que superem estas dificuldades e explorem estas

oportunidades. Estas recomendações, assim como as dificuldades e oportunidades,

estão relacionadas com as características do negócio de gerenciamento de projetos,

permitindo, em estudos futuros, a generalização destas dificuldades, oportunidades 

e recomendações para outras empresas que possuam algumas destas

características, mesmo atuando em outros negócios.

2.2 Delimitação do estudo

O foco deste estudo está nos sistemas de informação utilizados no apoio a 

execução de processos de gerenciamento de projetos. Assim, estão fora do escopo 

deste trabalho a investigação do uso de sistemas ou tecnologia de informação em 

outros processos, mais especificamente, o uso de tecnologia da informação no

7



produto do projeto e os sistemas de informação usados no gerenciamento de 

programas, projetos internos e no apoio a processos de produçãq comercialização, 

pós-venda ou gerenciamento da empresa A seguir são apresentadas as 

justificativas para estas exclusões.

- Tecnologia da informação incluída no produto do projeto

Alguns dos projetos da Empresa estudada pode incluir TI no seu produto, como 

em redes privadas para instituições financeiras, por exemplo, mas o foco deste 

estudo está na TI usada no apoio aos processos de gerenciamento de projetos.

- Sistemas de informação usados no gerenciamento de programas

Um programa é um "grupo de projetos relacionados administrados de modo

coordenado" e que "usualmente incluem um elemento de atividade permanente" ou

"envolvem uma série de empreendimentos repetitivos ou cíclicos"

(PMI, 1996, p. 8-9). Normalmente, toda empresa conduz "dentro de casa" o

gerenciamento de seus programas, podendo subcontratar com uma ou mais

empresas o gerenciamento de cada um dos projetos que compõem o programa. A

natureza cíclica dos programas e a necessidade de coordenação entre projetos e

operações constituem assuntos interessantes e ricos para um trabalho de pesquisa,

mas que introduziriam um número muito grande de variáveis adicionais a este

estudo, especialmente no gerenciamento das operações cuja natureza varia com a

área de aplicação do projeto.

Sistemas de informação usados no gerenciamento de projetos internos

Assim como toda empresa, a empresa de gerenciamento de projetos

envolve-se em programas ou projetos internos que visam aperfeiçoar suas

operações, realizar algum investimento em algum ativo próprio ou desenvolver um 

novo produto. Embora os projetos internos muitas vezes compartilhem os processos,

8



a organização e a arquitetura de TI utilizada no gerenciamento de projetos para 

clientes, estes últimos possuem características adicionais que interessam mais a 

este estudo: representam o negócio da empresa, envolvem um número maior de 

outras organizações, etc.

- Sistemas de informação usados no apoio a processos de produção 

Por variarem com a área de aplicação do projeto, os processos de produção 

são apoiados por sistemas de informação específicos da área de aplicação Software

para CAD em engenharia civil, dentre outros). Interessa a este trabalho saber como

estes sistemas que variam a cada área de aplicação (e portanto a cada projeto) se

integram com os componentes do SIGP corporativo que, por definição, deve ser

usado em todos os projetos.

Sistemas de informação usados em outros processos que não os de

gerenciamento de projetos

Uma empresa de gerenciamento de projetos utiliza-se de vários outros

processos também apoiados pela arquitetura de TI: prospeção e obtenção de novos

negócios, planejamento estratégico, etc Estes processos também têm 

características especiais no negócio de gerenciamento de projetos, mas estão fora 

do escopo deste estudo, exceção feita aos processos de consolidação de 

informações gerenciais para a direção da empresa, pois definem importantes fatores

críticos de sucesso para o SIGP.

9
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CAPÍTULO 3 - PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

No ambiente profissional de gerenciamento de projetos há uma busca recente 

de formalização dos processos, corpo do conhecimento e habilidades envolvidas no

gerenciamento de projetos, formalização esta que com certeza facilitará a definição 

e construção de SIGP, na forma de pacotes de software ou como projetos de 

desenvolvimento de SIGP específicos em cada empresa. Por exemplo, Duncan faz

vários comentários sobre a importância e as tendências em definição de padrões

para a atividade de gerenciamento de projetos em seus artigos na PMNetwork em

1998 e 1999. Em “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” (PMBoK

Guide), o Project Management Institute (PMI, 1996) advoga um conjunto de

processos que, no nível de abstração em que foi definido, independe da área de

aplicação do projeto. Este modelo proposto pelo PMI está se tornando o padrão de

fato para a atividade profissional de gerenciamento de projetos.

Um processo é "uma ordenação específica das atividades de trabalho no 

tempo e no espaço, com um começo, um fim, 'inputs' e 'outputs' claramente 

identificados: uma estrutura para a ação." (Davenport, 1994, p 7). Segundo o 

PMBoK Guide, os projetos são compostos de dois tipos de processos: processos de 

produção1 e processos de gerenciamento do projeto. Os processos de produção 

"especificam e criam o produto do projeto" (PMI, 1996, p. 27), e portanto dependem 

da natureza do produto, ou, na linguagem do PMBoK Guide, da “área de aplicação” 

do projeto. Os processos de gerenciamento do projeto descrevem e organizam o 

trabalho do projeto e variam pouco com a área de aplicação.

13



O PMBoK Guide apresenta cinco grupos de processos de gerenciamento de

projetos: processos de início, processos de planejamento, processos de execução, 

processos de controle e processos de encerramento (PMI, 1996, p. 28).

Processos de 
início

Processos de 
planejamento

Processos de 
execução

Processos de 
controle 5

a,----------
f Processos de 
\iencerramento )(As setas representam 

fluxo de documentos ou 
de itens documentáveis.)

Figura 1: Grupos de processos de gerenciamento (PMI, 1996, p. 28).

O PMBoK Guide também classificou os processos de gerenciamento de 

projetos em 9 áreas de conhecimento, de acordo com a natureza das habilidades e 

ferramentas necessárias para sua execução: Integração, Escopo, Tempo, Custo,

Qualidade, Recursos Humanos, Comunicação, Risco, Suprimento.

Para cada um destes processos de gerenciamento de projetos, o PMBoK

Guide apresenta uma lista de entradas, saídas, processos antecedentes, processos

consequentes e ferramentas e técnicas necessárias para a execução do processo.

1 Esta foi a tradução adotada para "product-oriented procesd', por simplicidade e porque corresponde 
ao vocabulário da Empresa estudada. Vale lembrar que o produto do projeto é resultado da execução 

dos processos de produção e dos processos de gerenciamento.
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Áreas / Grupos Início Planejamento Execução FechamentoControle
■ Integração ■ Definição do plano de 

projeto
■ Execução do plano 

de projeto
■ Controle geral de 

mudanças
■ Início ■ Planejamento do 

escopo
■ Definição do escopo

■ Verificação do escopo■ Escopo ■ Controle de 
mudanças de escopo

■ Controle de 
cronogramas

■ Tempo ■ Definição de 
atividades

■ Sequenciamento de 
atividades

■ Estimativa de 
duração de atividades

■ Definição de 
cronogramas

■ Controle de custos■ Planejamento de 
recursos

■ Estimativa de custos
■ Orçamento de custos

■ Custo

■ Garantia da qualidade ■ Controle da qualidade■ Planejamento da 
qualidade

■ Qualidade

■ Desenvolvimento de
times

■ Planejamento 
organizacional

■ Contratação de 
funcionários e outros

■ Recursos 
humanos

recursos
■ Relatórios de

desempenho
■ Fechamento

administrativo
■ Distribuição da 

informação
■ Planejamento da 

comunicação
■ Comunicação

■ Controle da resposta
ao risco

■ Identificação do risco
■ Quantificação do 

risco
■ Definição da resposta

ao risco___________
■ Planejamento de 

suprimento
■ Planejamento de 

requisições

■ Risco

■ Encerramento do
contrato

■ Requisição
■ Seleção do 

fornecedor
■ Gerenciamento do

contrato _____

■ Suprimento

Tabela 1: Processos de gerenciamento de projetos do PMBoK Guide classificados segundo sua área
e grupo (adaptado de PMI, 1996).
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CAPÍTULO 4 - A EMPRESA GERENCIADORA DE PROJETOS

Dependendo do escopo de negócio da empresa, a aplicação de processos de 

gerenciamento de projetos em seus processos de negócio pode se dar em uma ou 

mais das seguintes formas:

. Gerenciamento dos projetos internos

Quando processos de gerenciamento de projetos são usados em processos de 

apoio fora da cadeia de valor. Por exemplo, desenvolvimento de novos produtos,

melhoria de processos, investimento em ativos da empresa.
i

. Execução de produto ou serviço que é resultado de projeto

Quando os processos de negócio da empresa contêm processos de

gerenciamento de projetos porque a empresa vende produto ou serviço complexo e

customizado cuja execução precisa de processos de gerenciamento de projetos

para sua concretização. Casos típicos são as grandes obras de construção civil.

. Gerenciamento de projetos como um negócio

Quando a empresa se concentra no gerenciamento de projetos para empresas 

interessadas no resultado do projeto, subcontratando empresas que detêm a 

tecnologia de produção envolvida. Um exemplo é a empresa gerenciadora de 

empreendimentos imobiliários.

Segundo Artto (1998) a literatura se concentra sobre o gerenciamento de 

projetos isolados ou sobre o uso da abordagem de “gerenciamento por projetos” em 

empresas que atuam em qualquer negócio. Ainda assim, algumas das 

características das empresas gerenciadoras de projeto podem ser extrapoladas a 

partir das características da atividade gerenciamento que projetos e de como 

empresas em qualquer negócio se organizam para exercer esta atividade, estes sim, 

temas fartamente cobertos pela literatura.
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As características mais prováveis de serem encontradas em empresas

gerenciadoras de projetos extraídas da revisão da literatura e usadas na composição

do estudo de caso são:

. produtos complexos e customizados;

. relacionamento direto, estreito e transparente com o cliente;

. organização em rede com clientes e fornecedores;

. estrutura matricial por times de projetos.

4.1 Produto complexo e customizado

O trabalho realizado pelas organizações envolve, de modo geral, operações ou

projetos. Ambos são:

. executados por pessoas;

. submetidos a limitações de recursos;

. planejados, executados e controlados.

Operações são repetitivas, enquanto cada projeto é “um esforço temporário 

empreendido para criar um produto ou serviço único” (PMI,1996, p. 4). Um projeto é

temporário porque tem um início e fim bem definidos, e termina quando seus

objetivos foram alcançados. O produto ou serviço resultado de um projeto é único

porque possui uma ou mais características relevantes para os interessados que o

distinguem de todos os outros produtos e serviços similares. Por exemplo, a 

construção de um prédio de escritórios é semelhante à construção de outros 

prédios, mas a localização, a planta e os prováveis compradores e fornecedores são 

distintos, o que traz variações importantes sobre o trabalho a ser desempenhado.

No negócio gerenciamento de projetos, os produtos são sempre resultados de 

projetos, e não de operações. A variação de especificações, clientes, fornecedores,
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processos de produção e emprego de tecnologia a cada projeto dificulta a 

transformação do conhecimento sobre os projetos em informação estruturada que 

possa ser armazenada em sistemas de informação. Em operações é possível 

comparar a produtividade no desempenho de determinada etapa da linha de

produção em dois meses seguidos, mas para que a produtividade de uma 

determinada atividade de mesmo "tipo" possa ser comparada entre projetos distintos 

ou entre fases distintas do mesmo projeto é necessário "fatorar" os parâmetros das

atividades deste tipo e fatorar estes parâmetros em atividades de projetos distintos

não é tão fácil como em operações ou pode levar a um número muito grande de

parâmetros. Por exemplo: para comparar duas atividades de terraplenagem é

necessário levar em conta o volume e tipo do terreno a ser deslocado, o

equipamento usado, o prestador de serviço, a área e forma do terreno, etc., e cada

um destes parâmetros muda de atividade para atividade e de projeto para projeto.

Como os processos de produção e mesmo de gerenciamento do projeto são

customizados a cada projeto, é difícil conseguir o seu “congelamento” em um

sistema de informações estável que atenda estes processos de forma integrada e

corporativa.

4.2 Relacionamento direto, estreito e transparente com o cliente

A empresa gerenciadora de projetos é remunerada para garantir que prazos, 

custos e qualidade do projeto satisfaçam a empresa cliente interessada no produto 

ou serviço resultado do projeto: uma concessionária de serviços de telefonia celular 

pode contratar uma empresa gerenciadora de projetos para gerenciar o projeto de 

expansão de sua área de cobertura; um fundo de pensão pode contratar a mesma 

empresa gerenciadora para gerenciar a construção de um edifício comercial, etc.
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A remuneração da empresa gerenciadora do projeto varia em menor ou em 

maior grau do bom gerenciamento dos prazos e custos do projeto. As modalidades 

mais comuns de remuneração são apresentadas a seguir, sendo comum encontrar 

combinações delas em um mesmo projeto. Esta lista contém uma combinação das 

modalidades de remuneração encontradas na literatura (PM1, 1996 e 1997) e na

empresa objeto do estudo de caso.

“cost plus”

A receita da empresa gerenciadora é calculada como um percentual sobre o

custo realizado do projeto, que deve estar dentro de um orçamento de custos e 

prazos máximos e mínimos apresentados no início do projeto. Esta modalidade 

oferece menores riscos e por isso, menores margens. Os riscos sobre o não 

cumprimento de prazos e custos são representados por multas contratuais.

preço fixo

A receita da empresa gerenciadora do projeto é fixa, não variando com os

outros custos do projeto, que, embora tenham sido orçados e sejam controlados

pela empresa gerenciadora, são inteiramente assumidos pela empresa cliente.

"turn key"

A empresa gerenciadora do projeto cobra um valor fixo pela execução de todo

o projeto e assume todos os seus custos. Neste caso, o lucro da empresa

gerenciadora é extremamente dependente do bom gerenciamento dos custos e

prazo do projeto.

"developer"

A empresa gerenciadora inicia um projeto cujo objetivo é viabilizar um novo 

negócio, na maior parte das vezes na forma de uma nova empresa. Os custos do 

projeto são cobertos no início pela própria empresa gerenciadora e por outras
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organizações interessadas para as quais a empresa gerenciadoradeveloper vende 

o valor presente líquido esperado para o resultado do projeto- um "shopping center", 

por exemplo. Neste caso, a empresa gerenciadora-developer maximiza seus 

resultados saindo do negócio no momento em que é máximo o valor presente líquido 

esperado para o resultado do projeto, passando a sua parte no negócio para os 

outros interessados, esteja o projeto concluído ou não. Um caso especial é a

modalidade "build, operate and transfer" (BOT), em que a empresa

gerenciadora-deve/oper chega a atuar como operadora do negócio durante um certo

tempo, após a conclusão do projeto. Esta modalidade é usada quando o maior valor

presente líquido esperado é estimado para após o início das operações do produto

do projeto.

Seja qual for a modalidade de remuneração, a empresa gerenciadora obriga-se

a um relacionamento muito mais direto, estreito e transparente com os clientes e

outros interessados no resultado do projeto. O relacionamento com os clientes do

projeto é transparente porque, seja qual for a modalidade de remuneração, os

processos de produção representados pelas atividades do projeto são dados a

conhecer aos clientes do projeto, o que inclui os custos, prazos e fornecedores de

cada atividade. Ainda que na modalidade turn key a empresa gerenciadora seja

integralmente responsável pelos custos das atividades do projeto, as empresas 

clientes (especialmente o governo) pedem a discriminação dos custos orçados para 

poder avaliar e aceitar a proposta. Além disso, o custo orçado das etapas realizadas 

é utilizado no cálculo do progresso físico do projete?.

2 Meredith e Mantel (1995, p. 457-61) apresentam uma boa explicação do conceito de "eamed value", 
em que o custo orçado das atividades realizadas é usado como medida do progresso do projeto.
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O relacionamento com os clientes do projeto é direto e estreito porque não há 

um "canal de distribuição": os tomadores de decisão do cliente e outros interessados

estão em contato direto e frequente com o gerente do projeto e outros tomadores de

decisão da empresa gerenciadora. Um caso especial ocorre na modalidade

developer; em que uma ou mais empresas podem ser subcontratadas para trazer 

novos clientes para o produto resultado do projeto. No exemplo do "shopping

center", uma agência pode ser subcontratada para encontrar novos lojistas

interessados, mas mesmo neste caso, os sócios da empresa

gerenciadora-developer que são investidores no "shopping center" possuem um

relacionamento direto com o gerente do projeto.

O relacionamento direto, estreito e transparente com os clientes do projeto

sugere os seguintes desafios à implantação de SIGP na empresa gerenciadora de

projetos:

. os clientes demandam a atualização constante de informações gerenciais

sobre o andamento do projeto, o que inclui os custos, prazos e fornecedores

envolvidos em cada atividade. O SIGP na empresa gerenciadora precisa ser capaz

de dosar esta transparência sobre as informações do projeto sem deixá-la

vulnerável.

. os clientes definem o formato e a estrutura com que as informações de

gerenciamento de projeto devem ser fornecidas, em alguns casos definindo inclusive 

o software que deve ser usado, seja um pacote comercial (software de 

gerenciamento de cronogramas, por exemplo) seja o desenvolvimento de um 

sistema de informação gerencial específico para o projeto.
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4.3 Organização em rede com clientes e fornecedores

A empresa gerenciadora de projetos constitui uma organização em rede com 

clientes e fornecedores a cada novo projeto, subcontratando as atividades para 

número muito grande de fornecedores de especialidades distintas, cujo trabalho 

precisa ser coordenado. Uma atividade pode envolver complexidade e risco 

suficientes para que seja tratada como um subprojeto cujo acompanhamento é 

dividido entre o fornecedor que executa a atividade e a empresa gerenciadora do 

projeto, ou seja, o fornecedor expõe suas atividades para a empresa gerenciadora. 

O cliente ou outras organizações interessadas podem nomear indivíduos para o time 

que atuará no gerenciamento do projeto sob a coordenação da empresa 

gerenciadora. Assim, a "organização gerenciadora" do projeto pode ser constituída 

de membros da empresa cliente, da empresa gerenciadora, dos principais 

fornecedores, de investidores e de entidades governamentais.

Van Alstyne (1997) faz uma extensa revisão da literatura sobre organizações 

em rede, extraindo três diferentes definições segundo três diferentes perspectivas ou

um

visões: comportamental, estratégica e orgânica.

A visão comportamental enfatiza estrutura e diferentes níveis de análise: "um

padrão de relações sociais sobre um conjunto de pessoas, posições, grupos ou 

organizações."3

A visão estratégica supõe processos orientados por metas e competição

econômica: "arranjos propositais de longo prazo que permitem o ganho ou aumento

3 SAI LER, L.D. "Structural Equivalence: Meaning and Definition, Computation and Application". Social 

Networks, 1978. 1(1): P.73-90, citado por Van Alstyne (1997).
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de vantagem competitiva a organizações que visam lucro, distintas mas 

relacionadas entre si.'4

A visão orgânica supõe adaptação e flexibilidade: uma organização em rede é 

adaptada para condições instáveis, em que surgem problemas e exigências de ação 

que não podem ser repartidas de modo hierárquico entre especialistas. As tarefas 

perdem muito de sua definição formal e a interação flui tanto lateralmente quanto

verticalmente, de modo que a comunicação entre pessoas de diferentes níveis da

organização se assemelha mais a consultas do que a comandos. A onisciência

sobre um assunto de interesse da organização não pode mais ser atribuída a um 

único responsável.5

Segundo Van Alstyne, organizações em rede são definidas por elementos de 

estrutura, processo e propósito que as distinguem de outras formas de organização.

Estruturalmente, uma organização em rede combina ativos especializados,

possivelmente intangíveis e sob controle compartilhado. Em termos de processos,

uma organização em rede limita a ação dos agentes participantes através da

definição de seus papéis e posições na organização, mas permite aos agentes 

mudar a própria rede através do desenvolvimento ou dissolução de suas ligações 

com outros agentes. Uma organização em rede também pressupõe um propósito 

comum e um senso de identidade entre os agentes, que é usado na delimitação dos 

recursos, agentes e ações necessárias à consecução da estratégia e das metas da

organização implicadas pelo propósito comum.

4 JARILLO, C. "On Strategic Networks" Strategic Management Journal, 1988. 9: p.32, citado por Van 

Alstyne (1997).
5 Adaptado de LAWRENCE, P.R. & LORSCH, J.W. "Organization and Environment". 1967, 

Boston: Harvard University Press, p.188, citado por Van Alstyne (1997).
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Em resumo, Van Alstyne mostra que o principal foco da literatura está em situar 

a organização em rede como uma forma de organização intermediária entre a 

hierarquia e o mercado, principalmente segundo os eixos de integração vertical e 

diferenciação do produto. Tipicamente, organizações em rede são mais flexíveis do 

que hierarquias mas mais estáveis do que mercados. Na verdade, hierarquias, 

organizações em rede e mercados são arquétipos úteis no estudo das organizações 

reais.

As organizações em rede possuem determinadas características que oferecem

oportunidades ao uso de TI, ou melhor, o uso de TI torna viável e potencializa a

formação de organizações em rede. Van Alstyne coletou da literatura as seguintes

influências do uso de TI sobre organizações em rede:

a) Reduzindo custos e tempo de comunicação normalmente elevados em

organizações em rede e aumentando o número de conexões. Mais conexões entre

membros da organização em rede representam um aumento do número de

contribuições de e para cada membro, por um lado levando a mais e melhores

informações, mas por outro lado levando à sobrecarga de informação sobre alguns

membros. O aumento de conexões entre membros da organização também

aumenta a capacidade da organização em rede como um todo em perceber e

conhecer o ambiente externo.

b) Facilitando a criação de mecanismos mais eficazes de recompensa por 

desempenho. Por outro lado, a maior facilidade em obter informações de nível mais 

detalhado pode levar a níveis indesejáveis de vigilância e a redução da privacidade.

c) Viabilizando o compartilhamento de dados entre as organizações, através da 

coerência conceituai conseguida com o uso de uma "espinha dorsal" de TI.
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d) Tornando a distribuição de informação "just-in-time". Exemplificando, um

relatório semanal impresso pode ser substituído por uma consulta exibida

automaticamente sempre que uma determinada condição ocorrer.

e) Permitindo rapidamente acrescentar e retirar nós na rede de comunicações,

o que permite uma maior agilidade da organização em rede.

f) Facilitando a construção de parcerias estáveis entre empresas através do

aumento da conectividade de cada empresa envolvida.

g) Reduzindo custos de coordenação advindos da necessidade de 

compartilhamento de recursos, através da agilização na comunicação de 

programação de uso e liberação de recursos. Outro modo de reduzir os custos de

coordenação é mudar o meio de representação do recurso informação, de modo a 

torná-lo infinitamente compartilhável. Por exemplo, um catálogo de produtos de

fornecedores disponível na Internet pode ser consultado simultaneamente por

qualquer número de membros da organização em rede.

h) Ajudando no combate à perda de memória organizacional normalmente

comum em organizações em rede, provocada pela constante mudança das relações

entre os agentes, através do uso de novas tecnologias de captura, tratamento,

armazenamento, busca e representação de informação.

4.4 Estrutura matricial por times de projetos

A estrutura da organização que executa o projeto regula a disponibilidade e 

grau de envolvimento dos recursos humanos da organização com o projeto. O 

PMBoK Guide (PMI, 1996, p. 18-22) propõe um espectro contínuo de estrutura^ 

organizacionais que vai da estrutura puramente funcional à estrututura totalment^ 

orientada para projetos.
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Em estruturas puramente funcionais o escopo percebido do projeto, sua 

coordenação e execução do projeto está limitada a uma divisão funcional da

empresa. Na estrutura totalmente orientada para projetos a estrutura da organização 

é composta de times de projeto. Ao término do projeto, o mesmo time pode ser 

alocado a um novo projeto ou os especialistas podem mudar de time, de acordo com

a necessidade dos projetos que se iniciam. A mudança de time também pode 

ocorrer em mudanças de fase do projeto. Por exemplo, na fase de planejamento 

pode haver uma maior necessidade de engenheiros enquanto que na fase de

execução a necessidade de compradores pode ser maior.

Coordenação dos 
projetos.

Executivo-chefe

J/--------r=;

I Gerente funcional j Gerente funcional jGerente funcional

- Especialista - Especialista- Especialista

- EspecialistaEspecialistaEspecialista

EspecialistaEspecialistaL Especialista

Figura 2: Gerenciamento de projetos em uma organização funcional (PMI, 1996, p. 19). 
(células pretas representam especialistas envolvidos em projetos)

Coordenação dos 
projetos.

Executivo-chefe

í
Gerente de projetos! Gerente de projetosGerente de projetos fí

E specialistaEspecialista
í

EspecialistaEspecialistaEspecialista.

Especialista V___!

Figura 3: Gerenciamento de projetos em uma organização orientada para projetos (PMI, 1996, p. 19)r
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É possível combinar características da organização funcional e da organização 

orientada para projetos através do uso de estruturas matriciais em que cada 

especialista se reporta a um gerente de projetos e a um gerente funcional. A forma 

matricial é chamada de "forte" (do ponto de vista de orientação para projetos) se os 

gerentes de projeto se reportarem a uma hierarquia distinta da funcional, 

"balanceada" se os gerentes de projeto se reportarem a gerentes ou diretores 

funcionais e "fraca" se a coordenação do projeto ficar a cargo de um especialista que 

não é gerente de projetos em tempo integral.

Executivo-chefe

J
Gerente funcional Gerente funcional j Gerente funcional j

Especialista - Especialista - Especialista
Coordenação doi 
projetos.-j Especialista Especialista - Especialista
\

Especialista Especialista

Figura 4: Gerenciamento de projetos em uma organização por matriz fraca (PMI, 1996, p. 21).

Executivo-chefe

1
; Gerente funcionalGerente funcional Gerente funcional
i—

Coordenação do, 
projetos.EspecialistaEspecialista

Especialista Especialista
\

J
Figura 5: Gerenciamento de projetos em uma organização por matriz balanceada (PMI, 1996, p. 21).
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Executivo-chefe

T
Gerente funcional Gerente funcional Gerente funcional Gerente de 

gerentes de projeto

Coordenação dos 
projetos.

Especialista-►"Especialista-» Especialista

EEspecialista ^ •-Especialista— Especialista—i

r
—Especialista—

í I

Figura 6: Gerenciamento de projetos em organização por matriz forte (PMI, 1996, p. 22).

Matriz

Funcional Fraca Balanceada Forte Projetizada
■ Limitada ■ Baixa a 

moderada
■ Moderada a altaAutoridade do 

gerente de projetos
■ Pequena ou 

nenhuma
- Alta a quase total

■ 50 a 95%■ 0 a 25% - 15 a 60% • 85 a 100%% do pessoal 
alocado totalmente 
a projetos

■ Praticamente 0

■ Em tempo parcial ■ Em tempo 
integral

■ Em tempo 
integral

■ Em tempo 
integral

Dedicação do 
gerente de projetos 
a este papel

■ Em tempo parcial

■ Gerente de 
projetos ou de 
programas

■ Gerente de 
projetos ou de 
programas

■ Gerente de 
projetos

Título normalmente 
atribuído ao 
gerente de projetos

■ Coordenador ou 
Líder de projetos

■ Coordenador ou 
Líder de projetos

li:

Tabela 2: Estruturas com diferentes níveis de orientação por projetos (PMI, 1996, p. 18).

A empresa gerenciadora de projetos se aproxima do lado direito do espectro 

proposto no PMBoK Guide, pois todo ou quase todo o seu pessoal operacional (isto 

é, envolvido na execução de processos de negócio) está alocado em tempo integral 

a um time de projeto.

A conjunção de estrutura matricial com o trabalho em times de projetos na 

empresa gerenciadora sugere o uso de groupware6 dentro e entre times de projetos. 

Por outro lado, como as informações trocadas dentro do time de projetos são as 

mesmas que são entrada e saída dos processos de gerenciamento de projetos, é de

6 Groupware é um dos termos usados para designar software de apoio ao trabalho em grupos. 
McNurlin e Sprague (1998, p. 394-422) apresentam uma visão geral e classificação de groupware, as 

situações em que mais se aplicam e as tendências para o futuro.
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se esperar que o time de projeto perceba o groupware como mais um componente 

do SIGP, integrado aos demais componentes. Esta integração pode não ser tão fácil

em termos tecnológicos, dado que as ferramentas de groupware lidam com

informações semhestruturadas, difíceis de integrar com os demais componentes do

SIGP baseados em bancos de dados relacionais.
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CAPÍTULO 5 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS (SIGP)

5.1 A necessidade do SIGP

A literatura de gerenciamento de projetos sempre advogou a necessidade de 

sistemas de informação gerencial orientados para as necessidades específicas do 

gerente de projetos. Segundo Harrison:

Todos os gerentes de projeto precisam ser apoiados por sistemas

eficazes de gerenciamento de projetos, pois [sem eles] é impossível gerenciar

uma entidade complexa, como o é todo projeto]...] Sem um bom sistema de

informação eles não poderão controlar seus projetos, não saberão o que está

acontecendo antes que seja tarde demais, e precisarão gastar muito do seu

recurso mais valioso e escasso - o tempo - na simples supervisão e coleta de

informação, e qualquer informação que receberem será insuficiente e atrasada.

(Harrison, 1992, p. 211)

Por sua vez, comentando as tentativas de alguns gerentes de projeto em usar

"recursos de sistemas de informação tradicionais", Tuman (1988,p. 654-5) comenta

quatro tipos de problemas encontrados nestas tentativas:

. utilidade: os sistemas de informação tradicionais não geram as informações 

requeridas pelo gerente de projetos e outros participantes;

. qualidade versus quantidade: os sistemas de informação tradicionais geram 

informação em quantidade e nível de detalhe excessivos;

. integração: há pouca uniformidade entre os sistemas de informação

tradicionais;
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. responsividade: os sistemas de informação tradicionais não estão 

estruturados para, através da integração entre diferentes funções, produzir relatórios

de exceção com a rapidez necessária.

Sobre a diferença entre SIGP e sistemas de informação tradicionais, Nicholas

acrescenta como dificuldade adicional a necessidade de flexibilidade:

Dado que a informação necessária para gerenciar projetos depende do

projeto, o SIGP precisa ser flexívelj...]. Ao contrário dos sistemas de

informação tradicionais que rotineiramente fornecem o mesmo tipo de 

informação, as saídas do SIGP devem coincidir com o cronograma do projeto e

com as necessidades mutantes do time do projeto.

(Nicholas, 1990, p. 407)

5.2 Definições e arquiteturas de SIGP

Os componentes do SIGP

Vários autores propuseram definições de SIPG, e alguns destes autores

chegaram a propor arquiteturas para SIGP, isto é, um conjunto de componentes de 

software desenvolvidos pela própria empresa ou por terceiros, integrados entre si, 

que ofereçam serviços de apoio aos processos de gerenciamento de projetos7

Nicholas divide o processamento de informação do SIGP em manipulação de

arquivos de informação, importação de arquivos de outros sistemas e distribuição de 

consolidações das informações destes arquivos para gerentes de projeto, gerentes 

funcionais e diretores (1990, p. 414). Os "outros sistemas" para Nicholas são 

aqueles que alimentam o SIGP com informações importantes (custos realizados, por

7 Esta definição de arquitetura de SIGP, baseada em componentes de software e serviços, foi 

adaptada da definição de arquitetura de TI presente em TOGAF (1997).
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exemplo) mas cujo usuário principal não é o gerente de projetos. Nicholas também 

apresenta uma lista de “categorias de SIGP” (1990, p. 417) que são na verdade 

categorias de software para controle de cronogramas e alocação de recursos, o que 

representa apenas mais um dos componentes do SIGP, embora talvez o mais 

importante.

Harrison por sua vez afirma que um SIGP integrado precisa estar baseado no

uso de:

. uma abordagem estruturada para o projeto, sua organização e sistemas; 

. uma abordagem de “earned value,B para a análise de desempenho;

. um software de gerenciamento de projetos e sistemas de base de dados

[ambos] modernos.

(Harrison, 1992, p. 211)

Esta definição de Harrison combina a organização do trabalho e o método de

avaliação de desempenho (earned value) com os sistemas de informação (software

e sistemas de base de dados) que apoiam esta organização e método. A menção de

"sistemas de base de dados modernos" se deve à importância que Harrison dá ao

uso de bancos de dados relacionais para permitir a integração entre os vários

componentes do SIGP.

Harrison sugere para o SIGP um conjunto de "módulos primários", essenciais 

para todos os projetos; e "secundários", cuja utilidade varia de projeto para projeto, 

mas comenta que a classificação de componentes em primários e secundários

"depende das circunstâncias" (1992, p. 211).

8 “Earned value” tem status de termo técnico entre os profissionais de gerenciamento de projetos, e 

por isso o pesquisador preferiu não traduzi-lo.
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■ Primários ■ Secundários
■ Estrutura e codificação do [escopo do]

projeto 
■ Análise de risco

■ Controle de mudanças ■ Gerenciamento de contratos
■ Desenho ■ Correspondência
■ Estimativas ■ Segurança
■ Gerenciamento de material ■ "Work packages"
■ Planejamento ■ "Contract brief.
■ Orçamento ou gerenciamento do custo
■ [Gerenciamento da] qualidade
■ Aquisição de dados

(contabilidade, folha de pagamento, 
medição) _______ _________

■ Análise e [geração de] relatórios.

Tabela 3: Módulos de um SIGP (Harrison, 1992, p. 211)

A lista de módulos proposta por Harrison contém uma combinação de:

. conjuntos de processos de gerenciamento de projetos agrupados por critérios

que combinam áreas de conhecimento ("Qualidade") e fases do projeto

("Planejamento");

. conjuntos de serviços semelhantes que poderiam ser oferecidos por um ou

mais componentes do SIGP ("Aquisição de dados").

Assim sendo, a lista de "módulos" proposta por Harrison não pode ser

considerada uma arquitetura de SIGP pois não apresenta uma lista de componentes

e serviços, e como lista de processos pode ser substituída com vantagens pela lista

de processos mais completa presente no PMBoK Guide.

Tuman define um "sistema de gerenciamento de projetos" como:

Pessoas, políticas, procedimentos e sistemas (computadorizados ou

manuais) que fornecem os meios para planejar; programar, orçar, organizar, 

dirigir e controlar o custo, cronograma e desempenho realizados de um projeto.

(Tuman, 1988, p. 657)

Tuman segue afirmando que "as pessoas planejam e controlam projetos, e os 

sistemas servem às pessoas produzindo informação" (1988, p. 657) e propõe um 

modelo que traz de distintivo a apresentação de um sistema de informação e um
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sistema de controle interligados: o sistema de informação produzindo9 as 

informações necessárias para que os envolvidos no projeto ajam através do sistema 

de controle. Para Tuman, o sistema de informação e controle de gerenciamento de 

projetos é composto de três subsistemas de informação e controle, cada um com

seus "módulos".

Subsistema de informação e controle 
______ técnicos

Subsistema de informação e controle 
do projeto

Subsistema de informação e controle 
do risco

■ Estrutura de divisão do trabalho10■ Gerenciamento de engenharia ■ Garantia do planejamento1^
■ Gerenciamento de suprimentos ■ Planejamento e cronogramas ■ Garantia da qualidade
■ Gerenciamento de construção/

produção
■ Gerenciamento do custo ■ Confiabilidade

■ Gerenciamento de testes ■ Garantia da manutenção™■ Contabilidade
■ Gerenciamento de configuração ■ Entrada de dados ■ Garantia da segurança

■ Consultas ao banco de dados

Tabela 4: Subsistemas e componentes do sistema de informação e controle de gerenciamento de
projetos (Tuman, 1988, p. 673)

A lista de módulos proposta por Tuman também representa uma lista de

conjuntos de processos ou de serviços oferecidos pelo SIGP, e portanto também

não representa uma arquitetura de SIGP. Quanto à integração dos vários

componentes do SIGP, assim, como Harrison, Tuman defende a utilização de

sistemas de bancos de dados relacionais.

9 Na verdade, os sistemas de informação não produzem informação, mas coletam, transformam e 

distribuem dados. Quem "produz" informação são as pessoas que dão sentido aos dados 
(Davenport, 1997, p. 9). A confusão entre dados e informação é comum na literatura de sistemas de 
informação, e torna o próprio termo "sistemas de informação" discutível quando se refere a software, 

mas esta discussão está fora do escopo deste trabalho.
10 WBS - Work breakdown structure
11 Planning assurance

12 Maintainability
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O SIGP e os documentos de gerenciamento do projeto 

Archibald comenta que o conjunto de funções propostos por Tuman para o 

sistema de informação e controle de gerenciamento de projetos é "de escopo amplo"

e propõe "uma definição mais limitada de SIGP [...] focando primariamente no

projeto como um processo, e menos nos produtos do projeto" (1992,p. 299). Com 

isto, Archibald deixa de fora de sua definição de SIGP os subsistemas informação e

controle técnico e de risco propostos por Tuman, limitando-se ao subsistema de

informação e controle do projeto. Apesar desta limitação, Archibald oferece uma 

abordagem mais promissora e "mais pragmática" em que o SIGP é composto de

documentos usados na criação, planejamento e execução de projetos dentro de uma

dada organização e dos procedimentos de preparação, manutenção, preservação e

utilização destes documentos (1992, p. 299).

Segundo Archibald, os documentos do projeto devem compor um "arquivo do

projeto", cujo propósito é "garantir que toda a informação pertinente a qualquer 

assunto relacionado com o projeto está sempre disponível para o gerente do projeto"

e outros interessados, de modo a:

. permitir uma transição fácil e rápida no caso de mudança do gerente ou

outro integrante do time do projeto;

. prover informações vitais no caso de ocorrência ou ameaça de litígio;

. armazenar o conhecimento adquirido no projeto para utilização em

projetos semelhantes no futuro, especialmente úteis na preparação de

propostas;

. permitir o aperfeiçoamento do processo de gerenciamento de projeto

através da identificação de pontos para melhoria.

(Archibald, 1992, p. 235)
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Planejamento Autorização Controle Relatório
■ Plano resumo do projeto ■ Contrato principal ■ Registro de uso da reserva

de contingências
■ Relatórios de progresso 

mensal:
■ comentários
■ cronograma meste do 

projeto
■_relatórios de desempenho 
__de custos

■ WBS - Work Breakdown
Structure

■ Project release

■ Matriz Tarefa x
Responsável

■ Relatórios de gastos 
realizados

■ Acompanhamento gerencial 
de projetos críticos

■ dados mais importantes do 
projeto

■ relatórios resumo do status
■ relatórios mensais que

forem requeridos__________
■ Cronograma meste do

projeto
■ Subcontratos e Pedidos

decompra
■ Documentos de 

planejamento e autorização 
atualizados, comparando 
realizado com orçamento e 
cronograma:

■ cronograma mestre do 
projeto

■ mapas de eventos
■ outros

■ Plano integrado do projeto

• Interface do projeto e lista
de eventos

■ Orçamento do projeto

■ Plano de financiamento do 
projeto

■ Relatórios de desempenho 
de custos

■ Plano de contas do projeto ■ Relatórios de variação de 
cronograma

■ Definição do serviço das 
atividades

■ Relatórios deeamedvalue 
e variação de custos

■ Ordens de serviço para as 
atividades

■ Programação das 
atividades

■ Relatórios de medição de 
desempenho técnico

■ Orçamento das atividades ■ Mapas de atrasos de 
eventos

■ Mapas de análise de 
tendências

■ Rede de atividades 
detalhada

■ Estimates to complete 
(ETC) e estimates at 
completion (EAC)

■ Desempenho técnico

■ Lista de itens para ação 
gerada nas reuniões de 
acompanhamento do 
projeto

■ Valor planejado

■ Perfis e eventos

Tabela 5: Principais documentos do SIGP (Archibald, 1992, p. 301)

Na lista dos principais documentos apresentada por Archibald percebe-se uma 

cobertura razoável dos processos presentes no PMBoK Guide, com algumas
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ressalvas, especialmente no gerenciamento do risco: Archibald propõem processos 

de gerenciamento das reservas de contingência (1992, p. 223-4) e apresenta um 

método de identificação e avaliação de riscos denominado "successive principlé'

(1992, p. 189-93), mas a avaliação dos riscos não é representada em nenhum 

documento de gerenciamento do projeto nem se traduz em quantificações formais 

das reservas de contingência.

Em outro ponto de seu livro Archibald apresenta uma lista de ''funções” de

planejamento e controle do produto e planejamento e controle do processo e suas

"ferramentas" correspondentes (1992, p. 186-8). Pode-se perceber nas funções e

ferramentas propostas por Archibald alguns dos processos, ferramentas e

documentos do PMBoK Guide.

A definição proposta por Archibald não representa uma arquitetura de SIGP

mas sugere uma abordagem interessante em que documentos servem de veículo da

informação trocada entre processos de gerenciamento de projetos, estes processos

se resumindo então a criar, transformar e distribuir estes documentos. Como

Davenport comenta:

Documentos são uma das formas mais óbvias e úteis de empacotar

informação, [...] e focar em que documentos uma organização precisa para

gerenciar muitas vezes leva a uma discussão muito mais frutífera do que

procurar de modo mais amplo por requisitos de informação.

(1997, p. 146)

Se for possível supor que todas as entradas e saídas de todos os processos se 

traduzem em documentos, a ação em processos de gerenciamento de projetos pode 

ser então sempre representada como uma comunicação. De fato, o PMBoK Guide 

afirma que é possível descrever cada processo de gerenciamento de projetos em
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termos de documentos ou itens documentáveis que serão afetados, os documentos

ou itens documentáveis que são resultado do processo e as ferramentas e técnicas

usadas nesta transformação (PMI, 1996, p. 29). O PMBoK Guide não apresenta, no

entanto, modelos ou descrições dos mais de 140 documentos distintos lá citados

como entradas e saídas dos processos de gerenciamento de projetos.

Archibald afirma que, avaliando-se mesmo superficialmente a lista de

documentos envolvidos no gerenciamento de projetos, percebe-se que há muito

mais do que o pacote de software mais complexo possa atender, embora ele mesmo

afirme mais adiante que "todos os documentos do SIGP podem ser tratados

eletronicamente" (1992, p.302). Kerzner apresenta alguns poucos modelos de

documentos, e comenta rapidamente a possibilidade de um SIGP preenchê-los

automaticamente (1992, p. 897-915).

Roman (1986, p. 176-7) propõe uma arquitetura de SIGP com os seguintes 

componentes:13

. ferramentas analíticas de construção de redes de atividades, alocação de

recursos, relatórios de desempenho de custos, etc.;

. linguagem de acesso aos dados do projeto para consultas específicas;

. ferramentas de automação de escritório (processamento de textos, correio

eletrônico, agendas, listas de tarefas, etc.);

. ferramentas de desenvolvimento de aplicações específicas utilizando a base

de dados do projeto;

. geradores de gráficos (cronogramas, pizza, barras, etc.);

. geradores de relatórios com dados da base de dados do projeto;

13 Este trecho foi submetido a Roman por Richard M. Armour, um consultor em gerenciamento de 
projetos de Washington D.C., conforme esclarecido pelo próprio Roman em nota de rodapé.
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. interfaces para troca de dados com outros sistemas.

A arquitetura de S1GP proposta por Roman já se baseia em componentes de 

software e seus serviços, faltando apenas relacionar estes componentes e serviços 

aos processos e documentos de gerenciamento de projetos.

Software para gerenciamento de projetos e ERP’s

Levine (1988, p. 695) apresenta uma definição de ltsoftware para 

gerenciamento de projetos” que se concentra sobre os processos de gerenciamento 

do tempo e custo, cobrindo parcialmente escopo (definição do escopo) e 

comunicações (geração de relatórios). Mais recentementq na sua coluna na

PMNetwork, Levine identifica e comenta a tendência de integração destes pacotes

de software com ERP's - Enterprise Resource Planning Systems, de modo a obter

uma visão corporativa e integrada dos projetos, mas ainda limitada ao

gerenciamento de tempo e custo (1996, 1998a, 1998b, 1998c). Em um dos artigos,

Levine cede o espaço para William (1997, p. 25) apresentar uma proposta de 

integração entre determinados componentes do PMIS focados no gerenciamento de

tempo e custo.

Sistema de 
apontamento 
de horasCronograma 

em definição

Sistema de
contabilidade
corporativa

Software de 
gerenciamento 
de processos

Software de 
controle de 
cronogramas

«—►

Cronograma
definidoCronograma

encerrado

Figura 7: Modelo de integração de ferramentas de gerenciamento de projetos (William, 1997, p. 25).
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Em outro artigo, Levine (1998a) apresenta uma arquitetura de SIGP mais 

completa, mais ainda focada nos processos de gerenciamento de tempo e custo, ao 

comentar o ERP da Oracle®, em especial o seu componente Oracle® Projects e a 

integração que oferece a pacotes de software de gerenciamento de cronogramas. 

Em ainda outro artigo, Levine (1998c) apresenta outras integrações oferecidas por 

fornecedores de ERP's e de software de gerenciamento de cronogramas, sempre 

com o foco centrado em gerenciamento de tempo e custo, embora seja de se 

esperar que a integração entre software de gerenciamento de cronogramas e ERP's 

venha a estender seu alcance aos demais processos de gerenciamento, em especial 

os de suprimentos e recursos humanos.

Custos
importados

Recursos er > i iperíodos
Planeiado.

“earned value" 
Realizado

I OutrosI Controle de 
Cronogramas

l
I
I JHoras trabalhadas

41 Outras
Subcontratadosi 4L

!~ Ferramentas [_
(Cronogramas, , t 

| Orçamento, Relatórios)

Folha de
l pagamento 14

Planejado ^
justos de recursos
^ de manufatura

Manufatura1
Realizado

I j Qusto de reposição 
^ de estoqueI Oracle® Projects1 Horas trabalhadas

Estoque
Entregas

Recursos
Humanos

Funcionários
> Compromissado Compras

RealizadoData Warehouse
^ Orçado Cobranças de

fornecedores Contas a pagar
Relatórios de

despesas
Despesas 

incorridas com 
fornecedores

Á ^ Cobranças
(projeto) ^ ^ r de Capital projeto ^ ^

DespesasAtivos extra-
Oracle 1 Outros J Clientes

Contas a receber AtivosRateio de custos 
Apropriação de 

Receitas
Depreciação e outros 

custos de ativos
Lançamentos de 
Contas a receber5 ^ ri f

4Contabilidade Custos incorridos
de manufatura

Figura 8: Oracle® Projects: arquitetura de SIGP da Oracle® (Levine, 1998c, p. 24)
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O SIGP segundo o PMBoK Guide

A definição de SIGP proposta pelo PMBoK Guide está estreitamente ligada ao 

seu conceito de processos de gerenciamento de projetos:

[SIGP é o conjunto de] ferramentas e técnicas usadas para coletar, 

integrar e disseminar as saídas dos processos de gerenciamento de projetos.

[O SIGP] é usado no apoio a todos os aspectos do projeto, do início ao 

encerramento, e normalmente inclui sistemas manuais e automatizados.

(PMI, 1996, p. 42)

Além de apresentar esta definição de SIGP, o PMBoK Guide cita como 

ferramentas dos processos alguns "sistemas" e "procedimentos formais 

documentados" (como o sistema de controle de mudanças e gerenciamento de 

configuração, por exemplo) e outras ferramentas comumente oferecidas em software 

(como a construção de redes PERT/CPM), mas sem deixar claro se e como estes 

sistemas e ferramentas poderíam representar componentes do SIGP. O PMBoK 

Guide também não mostra como estas ferramentas podem ser integradas entre si. 

Em resumo, o PMBoK Guide relaciona as ferramentas e técnicas usadas na 

execução dos processos de gerenciamento de projeto mas não apresenta uma 

arquitetura para o SIGP que ofereça estas ferramentas e técnicas em um conjunto 

integrado de componentes de software.

Princípios para a arquitetura de SIGP

As várias propostas de definições e arquiteturas encontradas na literatura não 

permitem definir uma arquitetura completa para um SIGP integrado, mas permitem 

definir alguns princípios para esta arquitetura bem como alguns componentes e 

integrações:

e
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. os usuários principais do SIGP são o gerente de projeto e seu time, mas são 

também usuários todos os outros interessados no projeto (direção, clientes, 

fornecedores, etc.);

. estes usuários executam processos de gerenciamento de projetos como 

definidos no PMBoK Guide;

. a integração entre os processos de gerenciamento de projetos se realiza

através da troca de documentos;

. os componentes do SIGP oferecem serviços de coleta (junto a usuários do 

SIGP ou a outros sistemas de informação), manutenção, formatação, consolidação, 

distribuição e armazenamento de documentos que são entrada e saída dos

processos de gerenciamento de projetos;

. estes serviços oferecidos pelo SIGP representam parte das ferramentas

previstas pelo PMBoK Guide como necessárias à execução de processos de

gerenciamento de projetos.

A outra parte das ferramentas e técnicas relacionadas pelo PMBoK Guide são

de natureza humana ou pessoal, por exemplo, “conhecimentos de administração

geral” ou nem sempre se referem a manipulação de documentos, p.ex. “retrabalho”

e por isso não representam componentes do SIGP.

5.3 O SIGP corporativo e integrado

O SIGP corporativo de uma organização é aquele composto por todos e 

apenas os componentes corporativos de software usados em gerenciamento de 

projetos. Um componente de software é dito corporativo quando a direção da 

organização define que este componente deve ser o usado sempre que 

determinados serviços forem necessários na execução dos processos de
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gerenciamento de qualquer projeto da organização. A direção da organização pode

também definir componentes corporativos diferentes para o mesmo serviço em 

categorias diferentes de projetos (por exemplo, grandes e pequenos). Neste caso,

todos estes componentes são considerados corporativos e fazem parte do SIGP

corporativo.

A integração entre os seus componentes não é condição necessária nem 

suficiente para o SIGP ser considerado corporativo. Por exemplo, a direção da

organização pode definir que o MS-Project® é o software de gerenciamento de

cronogramas que deve ser usado em todos os projetos, mas uma integração com o

sistema de apontamento de horas pode não estar disponível. Por outro lado, em

uma organização com Unidades de Negócio que possuam grande autonomia nas

decisões de investimentos em TI, podem estar disponíveis integrações da

contabilidade com vários pacotes de software de gerenciamento de cronogramas,

mas não haver a recomendação da direção da organização para o uso de nenhum

deles especificamente.

5.4 As possíveis missões de um SIGP corporativo

Uma organização define os serviços e componentes do SIGP corporativos com 

várias intenções, sendo as principais as citadas a seguir:

. facilitar a consolidação e distribuição das informações dos projetos sob seu

gerenciamento;

. reforçar a adoção de práticas a partir da obrigatoriedade do uso das 

ferramentas representadas pelos componentes corporativos;

. otimizar o uso de seus recursos humanos, financeiros e ativos em geral

através da consolidação da alocação de recursos de todos os projetos;
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. reduzir a necessidade de investimento em TI, através da redução do número 

de componentes de software e integrações oferecidas entre estes componentes.

5.5 A visão de TI e o escopo do SIGP corporativo integrado

O escopo do SIGP corporativo e integrado depende da visão que a

organização tem para o SIGP, que está relacionada com a visão que ela tem do uso

da infra-estrutura de TI. Segundo Weill e Broadbent (1998, p. 95-107), as empresas

apresentam quatro diferentes abordagens de investimento em TI, com os

respectivos objetivos gerenciais:

Nula: Independência das unidades de negócio sem nenhuma sinergia,

renunciando a economias de escala.

Utilitária: Foco na redução de custo via economias de escala; TI raramente é 

vista como recurso estratégico; serviços de TI são utilitários e ao menor custo

possível; TI é tratada como despesa administrativa.

Dependente: TI é usada para viabilizar uma estratégia de negócio corrente 

específica, derivada a partir de planos de negócio; TI é tratada como despesa do

negócio.

Habilitadora: Empresa busca agilidade e flexibilidade atual e futura através de 

investimento em TI; TI está integrada aos processos de negócios; Investimento já 

realizado em TI torna possíveis novas estratégias; Novos investimentos em TI são 

influenciados pelas estratégias de negócio.

Segundo Weill e Broadbent, nenhuma abordagem de investimento em TI é 

necessariamente melhor do que as outras, pois depende do contexto estratégico da 

empresa. Embora a decisão de como implementar a abordagem seja técnica, a 

decisão de qual abordagem implementar deve ser estratégica.
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5.6 As dificuldades na implantação de SIGP corporativo integrado

A implantação de um SIGP corporativo e integrado apresenta desafios para a 

organização, alguns destes enfrentados na implantação de qualquer sistema de 

informação gerencial, especialmente os corporativos e integrados. O foco deste 

trabalho está nas dificuldades que são específicas de SIGP em empresas cujo 

negócio é o gerenciamento de projetos. A lista de dificuldades de implantação 

apresentada a seguir é uma síntese das identificadas por Roman (1986,p. 173-5) e 

Kerzner (1992, p. 889-90) que neste trabalho foram agrupadas em específicas de 

SIGP e gerais, isto é, enfrentadas na implantação de qualquer sistema de 

informação gerencial.

Gerais

. a direção geral14 não gosta do que mostram os relatórios do SIGP (ou “o uso 

do SIGP contra os gerentes”)

Os relatórios do SIGP podem mostrar “estouros” nas necessidades de tempo e

de recursos, o que deixa à mostra problemas de planejamento ou controle do projeto

antes que possam ser contornados pelo gerente do projeto. Aqui Kerzner e Roman

chamam a atenção sobre a possibilidade de reação negativa à integração dos

componentes de SIGP que levem à atualização constante e automática da direção

geral e outros interessados, sem intervenção do gerente do projeto nos resultados e

previsões. Este problema ocorre na implantação de qualquer sistema de informação

gerencial do tipo uinformate up”, ou seja, desenhado com o propósito de manter a

chefia informada sobre o que se passa no nível operacional (Schein, 1992).

14 Upper-level management. A tradução foi adaptada para uma organização com quatro níveis 

hierárquicos: direção geral, direção de Unidade de Negócio, gerência de projetos e time do projeto.
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. a direção geral não usa o SIGP no planejamento, orçamento e tomada de

decisão

A direção prefere decisões políticas ou por instinto a se basear nos resultados

e previsões do SIGP. Por outro lado, as previsões exibidas pelo SIGP podem ter 

sido elaboradas visando a rápida aceitação destas previsões.

. a direção geral não demonstra apoio nem compromisso com o treinamento

A necessidade de apoio da direção é um problema que atinge a implantação de

qualquer sistema de informação, em especial os corporativos.

. não há relatórios claros, concisos e rápidos

A insatisfação com relatórios pode atingir qualquer sistema de informação

gerencial e é normalmente provocada por uma conjunção de problemas de desenho

e de limitação tecnológica.

. não há um padrão de gerenciamento de projeto antes da implantação do

SIGP

Caso típico de implantação de sistemas de informação sem o procedimento de

tratamento da informação bem definido, mal que assolou e ainda assola muitas

implantações de sistemas de informação.

. a implantação pode chamar a atenção sobre a inexperiência em planejamento 

de projeto e habilidades organizacionais

Mais um caso de problema de implantação de sistemas de informação de

qualquer tipo.

. necessidade de recursos

A implantação de grandes pacotes de software consome uma grande 

quantidade de recursos, o que pode ocorrer também na implantação de SIGP 

corporativo, dependendo de sua abrangência e quantidade de componentes.
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. falta de treinamento e suporte no uso do SIGP.

A implantação do SIGP tem menos chances de ter sucesso se a organização 

não tiver treinamento suficiente em princípios de gerenciamento de projetos. A 

insuficiência de treinamento nos procedimentos é uma causa comum no fracasso na

implantação de qualquer tipo de sistema de informação.

Específicas

. tecnologia "emergente" e falta de uma terminologia comum entre

fornecedores

O PMI tem empreendido um grande esforço na redução do problema de falta 

de terminologia e padrões, visando superar este problema.

. o ambiente de negócio e a estrutura organizacional podem não ser

adequados

No caso de SIGP, um exemplo é a necessidade de organização matricial, caso 

haja um grande compartilhamento de recursos entre projetos.

. os profissionais de planejamento15 podem preferir não usar o SIGP

corporativo

Os profissionais de planejamento procuram, sempre que podem, utilizar os 

métodos e ferramentas de planejamento e controle que usaram em projetos 

anteriores, mesmo em outras organizações, o que pode levar à rejeição, uso parcial 

ou inadequado dos componentes do SIGP corporativo. Esta dificuldade é típica de 

SIGP, por possuir componentes que representam ferramentas de trabalho de 

profissionais de planejamento.

15 "Day-to-day project planners"
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. o uso de SIGP corporativo exige fortes linhas de comunicação entre times 

Isto ocorre especialmente se houver muitos recursos compartilhados entre 

projetos. Por outro lado, um SIGP corporativo pode oferecer serviços que facilitem 

estas comunicações.

. a direção geral deve determinar a extensão e uso apropriado do SIGP

corporativo

No caso de SIGP, a organização deve definir que componentes são

corporativos para que categorias de projetos. Por exemplo, o mesmo software de

gerenciamento de cronogramas deve ser usado por todas as unidades, inclusive as

administrativas? Só nos projetos maiores ou mais prioritários? Em geral, um sistema

de informações corporativo não oferece alternativas, mas nem sempre o SIGP pode

se dar a este luxo, por possuir componentes que representam ferramentas de

trabalho específicas como o software de gerenciamento de cronogramas.

. o SIGP é visto como um substituto para as habilidades interpessoais do

gerente de projetos

Esta não é uma dificuldade na implantação de SIGP corporativos, mas um

possível efeito danoso do “sucesso” de sua implantação. Ocorre também em outros

tipos de sistemas de informação gerencial, mas seus efeitos são potencializados

pelas características das ferramentas de gerenciamento de projetos, em especial os

pacotes de software de gerenciamento de cronogramas, e pela exigência constante 

de proximidade do gerente de projetos ao dia a dia do projeto.

5.7 A integração gradual dos componentes do SIGP

Com o objetivo de reduzir as dificuldades no processo de implantação, Harrison 

(1992, p. 216) apresenta um conjunto de passos para integrar gradualmente os
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componentes de um SIGP. A lista a seguir foi adaptada a partir da lista de Harrison 

para a realidade atual em que o uso de base de dados relacionais já é amplamente 

difundido.

. usar WBS como codificação em todos os componentes do SIGP;

Fazer com que a WBS represente uma coluna de tabelas destes componentes, 

mas ainda mantendo estes componentes independentes e sem integração entre si.

. integrar alguns dos componentes substituindo-os por software que realize as 

mesmas funções

Caso típico dos modernos software de gerenciamento de cronogramas, que 

hoje integram funções de gerenciamento de recursos e geração de relatórios de 

desempenho de custos.

. criar processos de “interface em lote” entre sistemas

Criar processos que transformem arquivos de saída de um componente do

SIGP em arquivos de entrada de um ou mais outros componentes.

. compatibilizar formatos e conteúdos de atributos comuns

Compatibilizar os formatos e conteúdos de algumas colunas de tabelas de

dados que tenham significado semelhante em componentes distintos que precisam

ser integrados, por exemplo, fazendo com que o código de identificação de recursos 

no software de gerenciamento de cronogramas tenha formato e conteúdo 

equivalente aos códigos de identificação dos funcionários no componente de 

apontamento de horas.

. compartilhar acesso a tabelas entre componentes

Fazer com que dois ou mais componentes acessem e atualizem dados nas

mesmas tabelas.
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Estes passos estão em ordem aproximada de integração, mas não precisam 

ser executados em sequência; passos distintos da lista acima podem estar sendo

executados simultaneamente na integração de componentes distintos do SIGP.

O último passo, em que todos os componentes do SIGP atualizam diretamente 

tabelas comuns compartilhadas por uns dos outros, é o "nirvana" tão almejado e 

defendido pelos autores de SIGP citados na revisão da literatura, mas ainda hoje 

muito difícil de ser conseguido, apesar de todo o avanço dos pacotes desoftware.

A possibilidade de sistemas de informação distintos atualizarem tabelas

comuns representa uma potencial fonte de conflito na unidade de sistemas, pois em

geral cada tabela de dados “pertence” a um componente ou sub-sistema, e cada

sub-sistema tem um gerente de sistemas de informação responsável por suas

tabelas. Se vários sistemas atualizarem uma mesma tabela, ficará difícil garantir a

integridade e coerência de seus dados por manipulação indevida (como a exclusão

de uma atividade do cronograma sem a correspondente exclusão das alocações de

recursos nesta atividade, por exemplo). Se alguns dos sistemas que atualizam estas

tabelas pertencerem a responsáveis distintos, estará montado o cenário do conflito.

Na verdade, a tendência mais recente de desenvolvimento de software em 

componentes caminha em uma direção diferente, se não contrária: Cada 

componente de software tem o acesso exclusivo às tabelas usadas no 

armazenamento de seus dados, mas oferece para os outros componentes de 

software um conjunto de serviços para manipulação segura destes dados através 

das chamadas Application Programming Interfaces (API's). Este encapsulamento 

dos serviços e dados visa tornar a manipulação dos dados mais simples e direta 

para os outros componentes ao mesmo tempo que protege a integridade dos dados
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do componente que oferece a API. Para a crescente adoção de APPs em ERP’s, ver 

Mauth (1998), Zeichick (1999) e Lithicum (1999).

5.8 A necessidade de customização constante do SIGP

Nicholas comentou aquela que pode representar a maior dificuldade na 

implantação de SIGP integrados e corporativos: a perda de flexibilidade, tão 

necessária para gerenciar projetos distintos ainda que dentro de uma mesma

organização (1992, p. 407).

Um SIGP corporativo integrado oferece vantagens para o gerente de projeto, 

uma vez que reduz a necessidade de redigitação de informações e permite um 

controle mais ágil e seguro do projeto. Por outro lado, como regra geral, alguma 

flexibilidade sempre é perdida quando dois componentes de software são 

integrados. Por exemplo, comentando o resultado de duas pesquisas com gerentes 

de projeto sobre quais as características desejadas em "SIGP de pequeno porte' , 

Meredith e Mantel (1995, p. 470) afirmam que foi considerado importante pelos 

gerentes pesquisados que o SIGP oferecesse "um nível adequado de integração", 

pois "a integração extensiva torna difícil corrigir os erros, e o excesso de 

complexidade, embora adicione capacidade, torna o SIGP menos fácil de usar.”

Um SIGP integrado e corporativo será tanto mais viável quanto mais estáveis 

forem os processos e documentos de gerenciamento cujos serviços os componentes 

do SIGP precisam atender, para todos os projetos na mesma organização. O 

PMBoK Guide afirma que sua lista de processos de gerenciamento "aplica-se à 

maior parte dos processos a maior parte do tempo", mas pode ser customizada de

16 Na verdade, Meredith e Mantel se referiam a software para o gerenciamento de cronogramas, e 

não a SIGP como definido neste estudo.
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organização para organização e de projeto para projeto, desde que "a mudança seja 

claramente identificada, cuidadosamente avaliada e diligentemente administrada" 

(1996, p. 34-5).

O PMBoK Guide reconhece a possível necessidade de extensões para áreas 

de aplicação quando há "aspectos únicos ou incomuns do ambiente do projeto” ou 

“práticas comuns que, se seguidas, irão melhorar a eficiência e a eficácia do projeto 

(p.ex., modelos de WBS)” que podem ser “resultado de vários fatores, que incluem 

mas não se limitam a diferenças de normas culturais, terminologia técnica, impacto 

social ou ciclos de vida do projeto" (PMI,1996, p. 147). O PMBoK Guide cita os

seguintes exemplos de práticas específicas por áreas de aplicação:

. em construção, onde praticamente todo o trabalho é realizado sob contrato,

há práticas comuns relacionadas com suprimento;

. em biociências há práticas comuns impostas por organizações reguladoras;

. em contratos com o governo há as práticas comuns que surgem do processo

de licitação;

. em consultoria há práticas comuns criadas pelas responsabilidades de vendas

e marketing do gerente do projeto.

Segundo o PMBoK Guide, “extensões para áreas de aplicação são adições, [...] 

e não substitutos”, ou seja, "em diferentes áreas de aplicação pode haver 

necessidade de identificar processos adicionais, subdividir processos comuns, 

definir diferentes sequências ou interações entre processos, ou adicionar elementos 

às definições comuns de processos” (PMI, 1996, p. 147).

Um SIGP corporativo integrado pode precisar de adaptações não só quando 

novos processos são incluídos por força de mudança da área de aplicação, mas 

também em projetos da mesma área de aplicação ou para atender solicitações do
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cliente dentro de um mesmo projeto. Archibald avisa que "para grandes projetos ou

projetos incomuns, uma das primeiras tarefas do gerente de projetos é selecionar e

ajustar os procedimentos de modo a torná-los específicos do projeto" (1992, p. 302).

: Quanto aos documentos, Kerzner afirma que “em organizações pequenas ou;
: não orientadas por projetos, cada projeto pode possuir os seus próprios formulários,
'

mas para a maior parte das outras organizações, a uniformidade é obrigatórid’•:
:
■

(1995, p. 900). Esta uniformidade de documentos defendida por Kerzner tem sentido:
:
j em formulários ou documentos utilizados no gerenciamento de projetos internos, isto
i é, projetos em que a organização gerenciadora também é a principal interessada e é:

: quem custeia o projeto. No negócio de gerenciamento de projetos, no entanto, cada
:

interessado pode desejar o relatório de acompanhamento do projeto de uma
:

determinada maneira, com diferenças no formato, agrupamento e conteúdo das

informações.

5.9 O SIGP e os processos de gerenciamento da comunicação

Os processos de gerenciamento da comunicação são aqueles necessários

para “garantir a geração, coleta, distribuição, armazenamento e disposição final,

apropriadas e no tempo certo, de toda a informação do projeto” (PMI, 1996,p. 103),

e portanto estão estreitamente relacionados com a customização do SIGP a cada

projeto. São eles: o planejamento da comunicação, a distribuição da informação, a

emissão de relatórios de desempenho e o fechamento administrativo.

O planejamento da comunicação e o SIGP

Segundo o PMBoK Guide:

O planejamento da comunicação envolve a determinação das 

necessidades de informação e comunicação dos interessados: quem precisa
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de qual informação, quando precisa e como ela será fornecida.[...] As 

necessidades de informações e métodos de distribuição variam amplamente 

[de projeto para projeto]. Identificar as necessidades de informação dos 

interessados e determinar um meio apropriado de atender estas necessidades

é um importante fator de sucesso do projeto.

(PMI, 1996, p. 105)

A ferramenta para execução do planejamento da comunicação é a análise das

necessidades de informação dos interessados, visando “definir uma visão lógica e

metódica de suas necessidades e das fontes para atender estas necessidades”.

Esta análise deve considerar "métodos e tecnologias adequadas ao projeto” e

“cuidados devem ser tomados para evitar desperdícios de recursos em informação

desnecessária ou tecnologia inadequada” (PMI, 1996, p. 106).

Os documentos que servem de entrada no planejamento da comunicação são

os requisitos de informação, a tecnologia de comunicação disponível, as restrições e 

premissas do projeto. Os requisitos de informação são uma combinação de “tipo e 

formato da informação requerida com uma análise do valor daquela informação”, 

pois “recursos do projeto só devem ser gastos com a comunicação da informação 

que contribua para o sucesso ou cuja falta possa acarretar no fracasso do projeto” 

(PMI, 1996, p. 105). Os requisitos de informação são determinados a partir:

. das relações de responsabilidade entre a empresa gerenciadora do projeto e

os interessados;

. das disciplinas, departamentos e especialidades envolvidas no projeto;

. da logística, isto é, do tamanho do time e sua localização.

. das necessidades de informação externa (por exemplo, comunicação com a

imprensa).
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A tecnologia de comunicação disponível e que será empregada em cada tipo 

de informação pode variar “de breves conversas a reuniões extensas, de simples

documentos escritos ao acesso a cronogramas e bases de dados disponíveis

imediatamente e 'on-line(PMI, 1996, p. 105). Assim sendo, nem toda a

comunicação precisa necessariamente passar ou ser armazenada pelo SIGP. Cabe 

ao processo de planejamento da comunicação definir qual a informação que será

tratada dentro do SIGP.

As restrições e premissas do projeto também podem afetar o tratamento dado 

à comunicação. Por exemplo, se boa parte das atividades for subcontratada, haverá 

uma maior necessidade de informações e documentos de gerenciamento de

contratos. Outro exemplo: se o projeto envolver muitas atividades de engenharia, o

arquivamento dos desenhos e suas revisões precisa ser planejado de acordo.

A saída do processo de planejamento da comunicação é o plano de 

gerenciamento da comunicação, que define os documentos que serão produzidos e 

para cada uma das informações destes documentos, qual o seu formato, nível de 

detalhe, convenções e definições usadas e os métodos, frequência e meio de coleta, 

produção, arquivamento, atualização e distribuição. O destino e frequência da 

distribuição de cada documento deve ser compatível com as responsabilidades de 

cada envolvido no projeto. O plano de gerenciamento da comunicação também deve 

especificar como o próprio plano deve ser atualizado à medida que o projeto evolui.

O PMBoK Guide define SIGP como “o conjunto de ferramentas e técnicas 

usadas para coletar, integrar e disseminar as saídas dos processos de 

gerenciamento de projetos” (PMI, 1996, p. 42). Percebe-se então que o processo de 

planejamento da comunicação é o responsável pela definição de como se dará a 

customização do SIGP a cada novo projeto. No entanto, em nenhum momento o
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SIGP é citado no capítulo em que os processos de comunicação são descritos no

PMBoK Guide.

O processo de distribuição da informação e o SIGP

O processo de distribuição da informação executa o plano de gerenciamento 

da comunicação, além de atender os pedidos não-programados de informação. As 

entradas deste processo são o plano de gerenciamento da comunicação e as 

informações geradas como subproduto das atividades do projeto, ou por outros

processos de gerenciamento de projeto, sempre na forma de documentos. As

ferramentas usadas neste processo são as habilidades de comunicação e os 

sistemas de recuperação e distribuição da informação

É saída do processo de distribuição da informação qualquer documento que

descreva o projeto para os seus interessados, o que inclui mas não se limita a

correspondência, circulares, relatórios e documentação dos produtos do projeto.

Estes documentos devem ser mantidos de forma organizada, o que pode ser

conseguido com o auxílio do SIGP, sempre que a relação custo versus benefício

justificar. Dentre os componentes do SIGP que podem ser usados como ferramentas

de recuperação e distribuição é possível citar o sistema gerenciador de banco de

dados relacionai, Electronic Document Management Systems (EDMS), o software de

gerenciamento de cronogramas, a Internet. A TI empregada na distribuição da 

informação pode estar fora do SIGP, como no caso de fax, o correio de voz e a 

vídeo-conferência.17 O uso do SIGP deve ser prescrito quando o armazenamento de

informação for necessário.

17 Mesmo nestes casos os desenvolvimentos mais recentes de TI apontam para a sua integração ao 

SIGP, por exemplo, através do uso de "unified messaginçf', em que uma caixa de entrada única 
recebe toda a comunicação de voz e dados para um usuário.
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O processo de emissão de relatórios de desempenho e o SIGP 

O processo de emissão de relatórios de desempenho “coleta e distribui 

informações de desempenho de modo a abastecer os interessados com informações 

sobre como os recursos estão sendo usados na consecução dos objetivos do 

projeto” (PMI, 1996, p. 107). São entradas deste processo o plano do projeto e 

outros documentos gerados por processos de produção ou de gerenciamento. As 

saídas deste processo são os relatórios de desempenho e os pedidos de mudança 

de escopo, de cronograma, de orçamento, etc. As ferramentas empregadas são as 

reuniões de avaliação de desempenho, técnicas de análise e comparação dos 

resultados realizados contra os orçados e planejados (em especial a análise do 

earned value) e as mesmas ferramentas do processo de distribuição de informação.

Também na emissão de relatórios de desempenho é possível usar os 

componentes do SIGP na distribuição da informação (EDMS, Internet, bancos de 

dados), na avaliação e análise do desempenho (software de gerenciamento de 

cronogramas) e na comunicação dos pedidos de mudança fyvorkflow automation 

software).

O processo de fechamento administrativo e o SIGP

O processo de fechamento administrativo consiste em “verificar e documentar 

os resultados do projeto e formalizar a aceitação de seus produtos pelo 

patrocinador, cliente ou consumidor” (PMI, 1996, p. 109). As entradas deste 

processo são os documentos de medição de desempenho e a documentação do 

produto do projeto e outros documentos chamados de “registros do projeto”. As 

ferramentas são as mesmas do processo de relatório de desempenho e as saídas 

são os arquivos do projeto, os documentos de aceitação formal e as lições 

aprendidas.
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O SIGP pode ter um papel importante a desempenhar no registro e distribuição

de lições aprendidas. Mais sobre esta oportunidade de uso inovador de TI

encontra-se adiante nos capítulos de estudo do caso e nas conclusões.

63



Referências Bibliográficas

ARCHIBALD, Russel D. Managing High-technology programs and projects.

2.ed. New York : John Wiley & Sons, 1992. 384p.

DAVENPORT, Thomas H. Information Ecology: Mastering the Information and 

Knowledge Environment. New York : Oxford University Press, 1997. 255p. 

HARRISON, F. L. Advanced Project Management: A Structured Approach. 

Cambridge : Gower, 1992. 308p.

KERZNER, Harold. Project Management: A systems approach to planning, 

scheduling and controlling. 5.a ed. New York : Van Nostrand 

Reinhold, 1995.

LEVINE, Harvey A. Computers in Project Management. In: CLELAND, David I.

& KING, William R. (Orgs.) Project Management Handbook. 2.ed. New 

York : Van Nostrand Reinhold, 1988, p. 692-735.

LEVINE, Harvey A. Minnesota Smith and the Temple of Unrealized Dreams. 

PM NetWork, Oct. 1996, p. 11-15.

LEVINE, Harvey A. Reaching Out: lt’s that Enterprise Thing Again! PM NetWork, 

Apr. 1998, p. 23-27.

LEVINE, Harvey A. Enterprise Project Managament: What Do Users Need?

What Can They Have? PM Network, Jul. 1998, p. 19-21.

LEVINE, Harvey A. Integrating PM and ERP Software for the 

Enteprise: Examples of Applications. PM Network, Oct. 1998, p. 19-23. 

LITHICUM, David. Enterprise Application Integration from the Ground Up. 

Software Development, Apr. 1999.

MAUTH, Rainier. Mission-Critical Components. Byte, May. 1998, p.7-13.

64



MEREDITH, Jack R. & MANTEL Jr., Samuel J. Project Management: A 

Managerial Aproach. 3.ed. New York : John Willey & Sons, 1995. 766p. 

NICHOLAS, John M. Managing Business & Engineering Projects: Concepts and

Implementation. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1990. 543p.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE STANDARDS COMMITTEE - PMBoK

Guide: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 1996.

178p.

ROMAN, Daniel D. Managing Projects: A System Approach. New York

: Elsevier, 1986. 454p.

SCHEIN, Edgar H. The Role of the CEO in the Management of Change: The

Case of Information Technology in Kochar, Thomas & Useem, Michael

(ed.s) Transforming Organizations. New York : Oxford University

Press, 1992. p. 80-96.

Architecture Framework (TOGAF).Open Group'sThe

http://www.opengroup.org/public/arch/

TUMAN, John Jr. Development and Implementation of Effective Project

Management Information and Control Systems. In: CLELAND, David I. & 

KING, William R. (Orgs.) Project Management Handbook. 2.ed. New York

: Van Nostrand Reinhold, 1988. p. 652-691.

WEILL, Peter & BROADBENT, Marianne. Leveraging the New

Infrastrucure: How Market Leaders Capitalize on Information Techonology.

Boston, Harvard Business School Press, 1998. 294 p.

WILLIAM, Greg. Implementing an Enterprise Project Management Solution. PM 

NetWork, Oct. 1997, p. 24-26.

ZEICHICK, Alan. ERP Development Trends. Software Development, Apr. 1999.

65

http://www.opengroup.org/public/arch/


;

••• ■

•i -■

;<3,; v ,fy -,

■

.V

. .

9 ,

66



CAPÍTULO 6 - DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO DO ESTUDO

6.1 O estudo de caso exploratório

Como visto nos capítulos anteriores, as dificuldades enfrentadas na 

implantação de SIGP corporativos encontradas na literatura pouco se distinguem 

das enfrentadas na implantação de sistemas de informação gerencial em geral Por 

outro lado, as oportunidades de uso inovador de TI em gerenciamento de projetos 

encontradas na literatura resumem-se à integração entre pacotes de software de

gerenciamento de cronogramas e ERP's e a conversão de pacotes desoftware para

uso da Internet como meio de acesso.

O negócio gerenciamento de projetos possui características que sugerem

oportunidades de uso de TI e dificuldades específicas na implantação de SIGP e

identificar estas oportunidades e dificuldades exige uma pesquisa em profundidade,

contemporânea, multi-dimensional, com a observação do fenômeno em seu contexto

natural, ou seja, exige um estudo de caso exploratório, que será mais promissor se o

gerenciamento de projetos for vital para a Empresa estudada e se a sua

infra-estrutura de TI apresentar condições favoráveis à implantação de SIGP

corporativos e integrados. Este capítulo tem por objetivo justificar a escolha da

técnica de estudo de caso exploratório e da empresa estudada, bem como

apresentar como a técnica escolhida foi utilizada.

6.2 A técnica de estudo de caso

Segundo Benbasat (1987, p. 370), o estudo de caso é uma técnica 

especialmente indicada para a pesquisa em sistemas de informação, pois "o
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pesquisador pode estudar os sistemas de informação em um contexto natural, 

conhecer o estado da arte e gerar teorias a partir da prática”, além disso, o estudo 

de caso é apropriado para pesquisas em áreas com poucos estudos prévios e "com 

o rápido ritmo de mudança no campo de sistemas de informação, vários novos 

tópicos emergem a cada ano esperando por reflexões valiosas". Benbasat apresenta 

as seguintes características de estudo de caso:

í

. o fenômeno é examinado em um contexto natural;

. os dados são coletados por múltiplos meios;

. uma ou poucas entidades (pessoas, grupos, organizações) são examinadas;

. a complexidade da entidade é estudada intensamente;

. a pesquisa visa a exploração, classificação e o desenvolvimento de hipóteses,

estágios iniciais do processo de construção do conhecimento;
:

. o pesquisador dispõe de uma atitude receptiva para com a exploração;

. o pesquisador não obrigatoriamente especifica o conjunto de variáveis

dependentes e independentes no início da pesquisa;

. os resultados derivados dependem fortemente da capacidade de síntese do

pesquisador;

. mudanças na seleção do local e dos métodos de coleta de dados podem

acontecer à medida que o pesquisador desenvolve novas hipóteses;

. a pesquisa visa o estudo de questões do tipo “por quê” e “como”, isto é, 

questões que lidam com elos operacionais que devem ser seguidos no tempo, e não

na frequência ou incidência;

. o foco está em eventos contemporâneos.

Segundo Yin (1989, p. 27-46), o estudo de caso pode ser simples ou múltiplo, 

dependendo das necessidades da pesquisa. O estudo de caso múltiplo consiste no
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estudo de vários casos similares, o que permite a generalização de hipóteses. O 

estudo de caso simples é mais limitado em capacidade de generalização e por isso 

é justificável apenas em três situações:

. caso crítico, para testar uma teoria bem formulada;

. caso extremo, de características únicas;

. caso revelador, previamente inacessível à pesquisa, ou em que a

oportunidade de pesquisá-lo não pode ser perdida.

A Empresa escolhida para o estudo possui características que justificam a

investigação das questões estudadas através de um estudo de caso revelador. Em

primeiro lugar, a Empresa estudada é uma das poucas no Brasil que atuam no

negócio de gerenciamento de projetos de grande porte, em áreas de aplicação tão

distintas quanto telecomunicações, usinas hidrelétricas, indústrias de processo e

empreendimentos imobiliários, concentrando-se no gerenciamento dos projetos e

subcontratando a quase totalidade dos processos de produção. Empresas no

negócio de gerenciamento de grandes projetos são raras, pois nos projetos mais

complexos e caros o cliente prefere assumir o gerenciamento do projeto ou

entregá-la para o fornecedor do serviço ou produto mais representativo do projeto

visando com isto reduzir o risco sobre o custo de serviços e fornecimentos

subcontratados.

Em segundo lugar, a Empresa estudada possui uma infra-estrutura de TI bem 

montada, homogênea e abrangente, oferecendo condições técnicas ideais para a 

implantação de sistemas corporativos e integrados, um caso raro dentro da 

realidade da maioria das empresas brasileiras, em que impera a profusão de 

sistemas de bancos de dados, sistemas de correio eletrônico e sistemas
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operacionais e de rede distintos, além de vários cadastros de clientes, produtos e

fornecedores.

Em terceiro lugar, a Empresa estudada está neste momento concluindo um

processo de revisão de seu escopo, gestão e competências de negócio, em que 

confirma e refina a sua concentração no negócio de gerenciamento de projetos. 

Como consequência, os processos, estrutura organizacional e habilidades de seus 

recursos humanos estão sendo ajustados para alinhasse com as melhores práticas

de gerenciamento de projetos, e diversos sistemas de informação corporativos e 

pacotes de software estão sendo ajustados e integrados para configurar um SIGP

corporativo e integrado, cujo desenvolvimento está neste momento concluindo a sua

primeira etapa.

Em quarto lugar, apesar das condições técnicas oferecidas pela sua

infra-estrutura de TI de grande alcance e escopo, esforços semelhantes de 

implantação de SIGP corporativos não tiveram sucesso no passado, de modo que

acompanhar e investigar este novo esforço constitui uma oportunidade única que

precisa ser aproveitada. Aqui uma ressalva precisa ser feita:como o objetivo desta 

pesquisa não é identificar as principais causas de sucesso ou fracasso de 

implantações de SIGP, mas identificar as dificuldades e oportunidades que advêm 

das características do negócio gerenciamento de projetos, a busca destas 

dificuldades e oportunidades será concentrada nestas características, deixandose 

de lado outras causas. Por exemplo, o fato de tentativas passadas de implantação 

de componentes corporativos do SIGP terem fracassado na Empresa estudada pode

eventualmente ser explicado por outros problemas de implantação comuns em

sistemas de informação, como falta de comprometimento da direção ou 

envolvimento insuficiente do usuário na fase de desenho. Estas causas, no entanto,
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não são respostas às questões do estudo, pois não estão relacionadas com as 

características do negócio de gerenciamento de projetos.

6.3 As táticas para a qualidade do estudo de caso

Yin (1989, p. 40-46) recomenda quatro testes da qualidade de uma pesquisa e 

propõe táticas a aplicar no estudo de caso para cada um destes testes. A tabela a 

seguir apresenta estes testes, as táticas correspondentes e as fases da pesquisa em 

que as táticas devem ser aplicadas.

Teste Descrição Tática Fase da pesquisa
validade da construção ■ usar múltiplas fontes de evidência■ estabelecer corretas medidas 

operacionais para os 
conceitos estudados

■ coleta de dados

■ estabelecer uma cadeia de evidências ■ coleta de dados

■ revisar versões preliminares do relatório 
do caso com informantes chave

■ composição do 
relatório

confiabilidade ■ usar protocolo de estudo de caso■ demonstrar que os 
procedimentos do estudo 
podem ser repetidos por 
outros pesquisadores no 
mesmo caso e levar às 
mesmas conclusões

■ coleta de dados

- elaborar uma base de dados para o 
caso estudado

■ coleta de dados

■ análise dos dadosvalidade interna 
(apenas para estudos 
expianatórios e causais)

• usar pattem matching■ estabelecer relações de 
causalidade lógica e justificar 
a exclusão de outras 
explicações possíveis ■ análise dos dados■ fazer a montagem das explicações

■ analisar séries temporais ■ análise dos dados

■ usar lógica de replicação 
(apenas em estudos de caso múltiplos)

■ desenho da 
pesquisa

validade externa ■ estabelecer o domínio em 
que as conclusões do estudo 
podem ser generalizadas

Tabela 6: Testes da qualidade e táticas para atingi-la em estudos de caso (Yin, 1989, p. 41).

Este trabalho é um estudo de caso exploratório simples, isto é, com uma só

unidade de estudo que é a empresa gerenciadora de projetos investigada. Dos 

testes propostos por Yin, os que se aplicam a estudos de casos exploratórios 

simples são a validade da construção e a confiabilidade. As táticas correspondentes

a estes testes são: o uso de múltiplas fontes de evidência, a preparação de uma
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base de dados para o caso estudado, o uso de protocolo de estudo de caso e o 

estabelecimento de uma cadeia de evidências.

6.4 As múltiplas fontes de evidência

Os tipos de fontes de evidências propostos por Yin (1989, p. 84-104) e 

utilizados neste estudo de caso são os documentos, os registros, as entrevistas, a 

observação direta, a observação participante e os artefatos físicos. A tabelaa seguir 

apresenta as fontes de evidências que serão usadas nesta pesquisa, agrupadas por 

tipo e questão do estudo.

Tipo da fonte de 
evidência

Questões do estudo

Oportunidades de uso de TIDificuldades no uso Dificuldades na implantação^
■ Documentos ■ Planejamento estratégico

■ Arquitetura de TI
■ Circulares internas

■ Documentação de projetos de 
desenvolvimento e implantação 
de componentes do SIGP

■ Pesquisas de nível de utilização
e satisfação com os 
componentes do SIGP

■ Registros ■ Pesquisas de nível de utilização 
e satisfação com os 
componentes do SIGP

■ Pesquisas de nível de utilização 
e satisfação com os 
componentes do SIGP

■ Entrevistas ■ Times e gerentes de projeto ■ Times de desenv. de sistemas
■ Times e gerentes de projeto

■ Times de desenvolvimento dos 
componentes do SIGP

■ Observação
direta

■ Times e gerentes de projeto ■ Times e gerentes de projeto■ Times de desenvolvimento dos 
componentes do SIGP

■ Observação
participante

- "Projeto SIGP" - “Projeto SIGP" ■ “Projeto SIGP"

■ Artefatos ■ Componentes do SIGP
■ Software não corporativo usado 

pelos times de projeto

■ Componentes do SIGP
■ Software não corporativo usado 

pelos times de projeto
■ Infra-estrutura de TI___________ _

■ Componentes do SIGP
■ Software não corporativo usado 

pelos times de projeto

Tabela 7: Fontes de evidências relacionadas às questões do estudo.

O “projeto SIGP” citado na tabela acima tem por escopo a integração de alguns 

dos sistemas de informação corporativos da Empresa estudada visando a

18 Além de dificuldades na implantação propriamente dita, inclui dificuldades na especificação, 

construção ou customização e treinamento.
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construção de um SIGP corporativo e integrado. O pesquisador é gerente deste 

projeto, o que lhe permitiu exercer a observação participante.

6.5 Os componentes do estudo de caso

Em cada uma destas fontes de evidências estão presentes os componentes de 

estudo de caso definidos por Yin (1989, p. 29): as questões, as proposições (ou 

propósitos, no caso de estudo exploratório), a unidade e sub-unidades de análise, a 

lógica ligando os dados às questões e o critério para interpretação dos achados.

Questões, propósitos e critério de avaliação do estudo

As questões do estudo já foram apresentadas: investigar as dificuldades na

implantação e uso de SIGP corporativo e integrado que estão relacionadas com as

características específicas do negócio de gerenciamento de projetos, e as

oportunidades oferecidas pela TI mais recente ao negócio de gerenciamento de

projetos.

Em estudos exploratórios Yin recomenda que, já que não é possível

estabelecer proposições que sejam testadas, que sejam então estabelecidos

propósitos para a pesquisa e um critério de avaliação de que estes propósitos foram

atendidos (1989, p. 37). O propósito desta pesquisa é identificar uma lista de

oportunidades no uso de TI e dificuldades na implantação e uso de SIGP

corporativos e integrados, cuja generalização possa ser posteriormente testada em 

sistemas corporativos e integrados de informação gerencial em organizações que 

possuam algumas das características das empresas gerenciadora de projetos, 

mesmo não estando neste negócio. Partindo deste propósito foram definidos como 

critérios para avaliação do sucesso da pesquisa a extensão da lista de dificuldades e 

oportunidades encontrada e o grau de relacionamento destas dificuldades e
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oportunidades com as características do negócio de gerenciamento de projetos. 

Quanto maior a quantidade de dificuldades e oportunidades encontradas, maior a 

quantidade de opções para generalização das conclusões em próximos estudos, e 

quanto maior o relacionamento com as características do negócio gerenciamento de 

projetos mais relevante fica sendo o teste em estudos posteriores da generalização 

destas dificuldades e oportunidades em empresas que atuem em outros negócios 

que possuam estas características. Por se tratar de estudo de caso, este

relacionamento não foi comprovado estatisticamente, mas através da lógica que 

relaciona as evidências encontradas às características do negócio gerenciamento de 

projetos.

Yin (1989, p. 33) comenta que a lógica ligando os dados às questões e o 

critério para interpretação dos achados são os menos desenvolvidos para estudos 

de caso, pois na maioria das vezes em que a técnica de estudo de caso é escolhida, 

especialmente em estudos exploratórios simples, não é possível o emprego de 

técnicas estatísticas para demonstrar o relacionamento entre os dados encontrados

e as proposições. Neste estudo, procurou-se comprovar o relacionamento entre as 

evidências encontradas e as características do negócio de gerenciamento de 

projetos através da proposição de relações de causa e efeito que sejam simples, 

auto-evidentes e confirmadas por evidências de várias fontes. Por exemplo, se 

várias evidências indicam que cada cliente da empresa gerenciadora de projetos 

exige que um software diferente de gerenciamento de cronogramas seja usado, 

está-se diante de uma dificuldade na implantação de SIGP corporativo (pois não é 

fácil definir um SIGP corporativo com um componente que muda a cada negócio) 

que é provocada pelo relacionamento estreito com o cliente (pois o cliente tem a
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possibilidade de definir um componente importante do SIGP), associada com o fato 

do cliente mudar a cada negócio.

Unidade e sub-unidades do caso

Dadas as questões e propósito do estudo, a unidade do caso é a empresa

gerenciadora de projetos escolhida. As sub-unidades do caso são os componentes

do SIGP e outras ferramentas usadas na execução dos processos de gerenciamento

de projetos.

6.6 A base de dados do caso

Yin (1989, p. 840-104) recomenda a manutenção de uma base de dados do

estudo de caso para garantir a confiabilidade das conclusões, isto é, a capacidade 

de outro pesquisador chegar às mesmas conclusões para o mesmo caso. Esta base

deve ter sua estrutura definida antes da coleta de dados, de modo a orientar a

pesquisa. A partir das fontes de evidência, questões, propósitos, unidade e 

sub-unidades do estudo, foi definida a seguinte estrutura para a base de dados do

caso:

Fonte

Nome único para identificação da fonte de evidências na base de dados.

Tipo

Classificação da fonte de evidências em documento, registro, entrevista, 

observação direta, observação participante ou artefato físico.

Descrição

Dependendo do tipo da fonte de evidência, contém breve descrição do objetivo 

do documento ou registro de arquivo, nome fictício e posição do entrevistado na
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empresa, descrição do fenômeno observado e do contexto em que se deu a

observação.

Data

Data de divulgação do documento, de arquivamento do registro, de realização

da entrevista ou de observação do fenômeno.

Conteúdo

Conteúdo integral da fonte de evidências, ou seja, a descrição literal ou o mais 

fiel possível do conteúdo do documento, registro, entrevista, observação ou artefato. 

A critério da direção da empresa estudada, nomes e outras informações poderão ser 

omitidas do conteúdo da fonte de evidência. Quando as omissões prejudicaram a 

confiabilidade das conclusões, a fonte de evidências foi retirada da base de dados

do caso e não foi usada na geração de conclusões.

■ Fonte ■ Fulano
■ Tipo ■ Entrevista
■ Data • 01/Abr/99

■ Fulano trabalha como um assistente do gerente do projeto. Um dos projetos em que ele trabalha serviu de
piloto para componentes do SIGP corporativo. Após uma reunião de validação do piloto, ele me convidou pars 
conversarmos sobre a sua visão de como deveria ser um SIGP integrado e corporativo. Como o tema da 
conversa se encaixou perfeitamente no tema da dissertação, aproveitei para usála como piloto de entrevista 
do estudo de caso, ao que Fulano consentiu. A entrevista durou 90 minutos e sua íntegra consta em anexo, 
após o necessário disfarce dos dados da empresa estudada. _

■ Descrição

• Conteúdo ■ arquivo \Conteudo\Fulano.rtf
■ Evidências ■ arquivo \Evidências.rtf

Tabela 8: Exemplo de fonte de evidências no banco de dados do estudo de caso

Evidências

Tabela relacionando trechos selecionados de cada fonte de evidências com as

questões do estudo, sui>unidades do caso e características da empresa

gerenciadora de projetos.
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Fonte Evidência N. Questões Sub-unidades Características
■ organização em 

rede
■ relacionamento 

transparente 
com cliente

Fulano ■ "O cliente é quem define na fase de proposta
qual o software de gerenciamento de 
cronogramas que será usado, e cada cliente 
tem preferência por um software."

1 ■ dificuldades ■ adm. de cronogramas
na
implantação

Fulano ■ "Os clientes cada vez mais pedem que a
proposta inclua a disponibilização na Internet 
do relatório de andamento do projeto."

■ oportunidades 
de TI

■ geração de relatórios2 ■ organização em 
rede

■ relacionamento 
transparente 
com cliente

■ organização em 
times de projeto

■ organização em 
rede

Fulano ■ "Nós precisamos de alguma maneira integrar
o nosso e-mail com o e-mail do cliente e com 
nosso software de gerenciamento de 
cronogramas. A gente acaba perdendo a 
ligação entre e-maits trocados com o cliente 
e as atividades do projeto impactadas, o que 
dificulta a renegociação de prazos."_______

3 ■ dificuldade no ■ groupware
■ adm. de escopo
■ adm. de cronogramas
■ adm. de contratos

uso

Tabela 9: Evidências de uma entrevista hipotética com integrante de time de projeto

Análise

Texto que analisa as evidências encontradas em uma determinada fonte e

sintetiza os resultados encontrados. A análise de cada fonte de evidências foi usada

na elaboração das conclusões. Para que as as conclusões sejam confiáveis, isto é,

possam ser obtidas por qualquer pesquisador a partir da análise do conteúdo da

base de dados do caso, o pesquisador tomou os seguintes cuidados:

. selecionou os documentos e registros mais recentes, mais relevantes para a

pesquisa e de maior representatividade, isto é, que representam a opinião da

direção geral ou de um grande número de envolvidos em gerenciamento de projetos;

. procurou adotar uma postura fenomenológica, a todo tempo evitando que os 

dados coletados no papel de observador fossem contaminados pelos “pré-conceitos” 

do papel de participante;19

. antes de cada entrevista, avisou o entrevistado de que o seu anonimato seria

preservado;

19 Boland (1985) apresenta uma proposta de uso da fenomenologia como abordagem na pesquisa em 

sistemas de informação.
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. revisou com o entrevistado o conteúdo da entrevista transcrito para a base de

dados antes de efetuar a análise do seu conteúdo;

. revisou com o entrevistado a lista de evidências encontradas e a análise

destas evidências;

Além desses cuidados, a cultura da empresa favorece a crítica e autocrítica, o

que aumenta a confiança do pesquisador no conteúdo das entrevistas e das outras

fontes de evidência.

6.7 O protocolo de pesquisa

A pesquisa foi dividida em cinco etapas cujos objetivos, fontes de evidências 

selecionadas e questões são apresentados a seguir. Repare que estas questões 

não constituem um questionário, e serviram para orientar sem limitar as entrevistas 

ou busca de evidências. Pelo contrário, seu objetivo foi servir de estímulo para 

reflexões. Como bem colocado por Yin (1989, p. 76), estas são questões para o 

pesquisador, e não para o entrevistado. Também por se tratar de estudo 

exploratório, nem todas as questões do protocolo precisaram ser respondidas pelas 

evidências encontradas para que as conclusões pudessem ser obtidas.

TI disponível para SIGP

Um dos serviços oferecidos pela infra-estrutura de TI da Empresa estudada 

que a distingue das demais é a disponibilização na sua Intranet de um vasto 

conjunto de documentos de caráter normativo, orientador ou mesmo educacional, 

acessível a todo funcionário da empresa. Este conjunto de documentos denominado 

de “Enciclopédia” é acessível a todos os funcionários através de suas estações de 

trabalho, sendo que alguns de seus volumes podem ser acessados via Internet 

pelos clientes, fornecedores e público em geral. A análise dos documentos
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disponíveis na Enciclopédia permitiu identificar os sistemas de informação e outros 

serviços de TI que são componentes ou candidatos a componentes do SIGP, os 

serviços oferecidos pela infra-estrutura de TI disponível e os princípios da arquitetura 

de TI. As questões do protocolo de estudo que serviram de roteiro para esta etapa 

foram:

. Quais são os componentes e serviços disponíveis no SIGP corporativo? 

. Quais são os princípios da arquitetura de TI?

. Quais são os serviços oferecidos pela infra-estrutura de TI?

Visão estratégica de TI

Nesta etapa foram investigadas a estratégia de negócios e de TI da

organização, como se dá o alinhamento destas estratégias e como ambas afetam a 

definição de quais componentes do SIGP devem ser corporativos e quais devem ser 

integrados. Nesta etapa o pesquisador analisou as circulares e outros documentos

produzidos nos processos de planejamento e implantação da estratégia de negócio

e de TI e observou o efeito da implantação destas estratégias nas infra-estruturas e

processos de negócio e de TI. Esta etapa forneceu evidências de características do

negócio de gerenciamento de projetos que possuem relacionamento com as 

dificuldades na implantação e uso de SIGP e oportunidades de uso de TI no 

gerenciamento de projetos, além daquelas sugeridas pela revisão da literatura. As 

questões do protocolo de estudo que serviram de roteiro para esta etapa foram:

. Por que a organização está em busca de um SIGP corporativo?

. Qual o escopo, gestão e competências de negócio e de TI da empresa e

como afetam ou podem afetar os componentes do SIGP?
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. Quais os componentes do SIGP que a direção acha que devem ser 

corporativos e quais devem ser integrados? Por quê? Que vantagens vêem para o 

desempenho de suas funções? E para a organização como um todo?

Satisfação com os componentes do SIGP

Nesta etapa foram analisadas pesquisas de satisfação dos usuários realizadas 

recentemente pela Empresa estudada visando identificar possíveis dificuldades no 

uso de componentes do SIGP e da infra-estrutura de Tl em geral. As questões do 

protocolo de estudo que serviram de roteiro para esta etapa foram:

. Qual o grau de satisfação e os principais problemas com os serviços de Tl 

disponíveis para os processos de gerenciamento de projetos?

. Qual o grau de satisfação e os principais problemas com os (candidatos a) 

componentes do SIGP corporativo e outros serviços disponíveis?

Dificuldades de implantação

Nesta etapa buscou-se evidências de dificuldades de desenvolvimento, 

construção e implantação de componentes do SIGP, através da análise de 

documentos de projetos de sistemas cujo escopo foi a construção ou evolução dos 

componentes ou candidatos a componentes do SIGP e entrevistas com os gerentes 

destes projetos. As questões do protocolo de estudo que serviram de roteiro para 

esta etapa foram:

. Por que a organização está em busca de um SIGP corporativo?

. Qual foi o escopo dos projetos de componentes de SIGP corporativo?

. O que ficou para fases posteriores e por quê?

. O que não foi implantado com sucesso e por quê?

. Quais as maiores dificuldades encontradas na implantação de componentes 

do SIGP corporativo?
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. Quais as maiores dificuldades encontradas no desenvolvimento de

integrações entre componentes do SIGP?

. Quais as necessidades colocadas pelos usuários em termos de infraestrutura 

de TI que representam os maiores desafios para o departamento de sistemas?

Dificuldades no uso e oportunidades

Esta parte da investigação envolveu entrevistas e observação das atividades 

de gerentes e times de projetos. As questões do protocolo de estudo que serviram 

de roteiro para esta etapa foram:

. Por que a organização está em busca de um SIGP corporativo?

. Quais os componentes do SIGP que os gerentes de projeto e os demais

integrantes dos times de projeto acham que devem ser corporativos e quais devem

ser integrados? Por quê? Que vantagens vêem para o desempenho de suas

funções? E para a organização como um todo?

. Quais as ferramentas (corporativas ou não) usadas na execução de cada

processo de gerenciamento de projetos? Estas ferramentas são corporativas? Se

não,por quê?

. Há serviços sendo atendidos por mais de um componente ou ferramenta,

corporativa ou não? Se sim, por quê?

. Como as ferramentas usadas são afetadas pela mudança dos integrantes do

time, do cliente, da área de aplicação, da modalidade de remuneração ou outros

fatores?

. Que tipo de customização ocorre com mais frequência? Documentos ou 

processos? De que tipo (formato, nomenclatura, conteúdo, regras de negócio)?

. Que recursos de que ferramentas são usados nas customizações das 

informações prestadas aos interessados? Sugerindo ou apresentando alguns
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recursos disponíveis em pacotes de software (p.ex., “campos” ou “propriedades” do 

MS-Word® e MS-Outlook), o entrevistado percebe alguma utilidade imediata?

. Os processos de planejamento da comunicação são executados como 

definido no PMBoK Guide? Se não, por quê? Os interessados ajudam a definir o 

plano de gerenciamento da comunicação? Se não, por quê?

. Os clientes e fornecedores afetam, a cada novo projeto, decisões 

relacionadas com as ferramentas usadas no gerenciamento de projetos Software de 

gerenciamento de cronogramas, meio usado para a troca de informações, etc.)? 

Como e por quê?

. As ferramentas usadas foram desenvolvidas para algum cliente específico? 

Foram customizadas para novos projetos do mesmo cliente ou para projetos de 

outros clientes?

. Que tipo de informação flui nos e-mails, documentos e outros veículos de 

comunicação utilizados na adm. de projetos?

. O que é feito em termos de armazenamento para facilitar a recuperação das 

informações do projeto presente em cada tipo de documento (e-ma/7, papel, etc.)?

. O vocabulário (nomenclatura de objetos de negócio) da Unidade de Negócio 

difere do vocabulário corporativo? Pode mudar de projeto para projeto para se 

adaptar ao vocabulário do cliente? Existe um “dicionário” (formal ou informal) 

traduzindo vocabulários do cliente ou da Unidade de Negócios para o vocabulário da 

empresa?

. Documentos são mesmo uma boa metáfora de ligação entre processos? Os 

documentos de saída de um processo são aproveitados sem dificuldades no 

processo seguinte (propostas e contratos com o cliente ou com fornecedores, 

cronogramas que vão e vem, etc.)? Se não, por quê?
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CAPÍTULO 7 - O CASO: UMA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE

PROJETOS

Este capítulo apresenta as evidências encontradas nas entrevistas, 

documentos, artefatos e observações do pesquisador.

A pesquisa foi realizada na Empresa sob a condição de sua identidade e a dos

entrevistados não ser revelada, o que não prejudicou a qualidade do estudo, pelo 

contrário, aumenta a confiança do pesquisador nas informações reveladas,

especialmente nas entrevistas.

7.1 As fontes de evidência

Na composição do caso foram usadas as seguintes fontes de evidência:

Enciclopédia

Coleção de documentos disponível eletronicamente na forma de hipertexto,

compondo uma “Enciclopédia virtual”, dividida em “Volumes”. O conteúdo analisado

é o de maio de 1999.

Planejamento estratégico da Unidade de Sistemas

Planejamento estratégico da Unidade de Sistemas para o período de 1998 a 

2000. O conteúdo analisado é o de agosto de 1998 e apresenta a percepção que a

Unidade de Sistemas tem da sua missão frente as características do negócio da

Empresa.

Pesquisas de satisfação

Pesquisa de satisfação dos usuários com os serviços oferecidos pela Unidade

de Sistemas realizada em maio de 1998 por empresa independente.
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Entrevista com profissionais da Unidade de Sistemas 

Entrevista realizada em maio de 1999 com dois gerentes de projeto da Unidade 

de Sistemas envolvidos com o desenvolvimento de componentes do SIGP

corporativo.

Entrevista com times de projeto de negócio

Duas entrevistas realizadas nos meses de abril e maio de 1999 com quatro

integrantes de times de projetos de negócios da Empresa.

Observação direta

Observação direta do trabalho de times de projeto ao longo dos anos de 1998 e

1999.

Observação participante

Participação em projetos de desenvolvimento de componentes do SIGP

corporativo na Empresa de 1996 a 1999.

Outros artefatos

Estudo das ferramentas utilizadas pelos integrantes de times de projeto,

especialmente planilhas eletrônicas.

Outros documentos

Estudo de circulares, comunicados e outros documentos internos.

7.2 A Empresa

A Direção Geral, em seminário de planejamento estratégico realizado em 1998, 

reafirmou a visão da Empresa como:

. provedora de soluções de engenharia;

. em setores da infra-estrutura da economia;
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. competitiva em nível internacional, operando no Brasil e em outros

países selecionados;

. atuando nos papéis de integradora de sistemas de alto valor agregado,

de developer e de network manager (este último restrito à área de

telecomunicações);

. detendo a interface com o cliente.

(Enciclopédia, 1998)

A Direção Geral, além de ser responsável pela condução estratégica

corporativa da Empresa, assume o papel de “em conjunto com as diversas unidades

e os responsáveis por clientes-chave, representar a Empresa junto a clientes e }

demais instituições externas” (Enciclopédia, 1998), relacionamento este que se

traduz principalmente na busca de novos negócios.

A Empresa inclui a gestão de fornecedores e dos processos de suprimento 

como uma das sua “core competences’\ em função de mais de 90% do custo dos

projetos vir de atividades e fornecimentos subcontratados.

7.3 A estrutura organizacional

Cada funcionário possui relacionamentos com duas entidades

organizacionais: a “alocação”, que indica o time de projeto do qual participa, e a 

“lotação”, que representa um vínculo mais permanente e que está relacionado com a 

sua especialidade. 65% dos funcionários estão hoje alocados em projetos nas 

unidades de negócio e outros 13% em projetos internos, em Unidades 

Administrativas e de Suporte ou em Grupos de Assuntos Estratégicos (explicados

mais adiante).
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Figura 9: Estrutura organizacional da Empresa estudada (Enciclopédia, 1998)

Os funcionários alocados a times de projeto de negócio são lotados em 

“Centros de Competência11 (CC’s), que têm por atribuição:

. propor e coordenar a implantação de estratégias e diretrizes ligadas à 

competência-chave;

. coordenar corporativamente a avaliação da demanda atual e futura de 

habilidades requeridas, e a alocação de profissionais, apoiando os demais 

elementos organizacionais na montagem de estruturas de trabalho, estando

presente desde o momento da elaboração das propostas;

. gerenciar o conhecimento, desenvolvendo e disseminando as

competências-chave.

(Enciclopédia, 1998)

Hoje a Empresa possui definidos os Centros de Competência em 

gerenciamento de projetos, suprimentos e engenharia.

Os CC’s contam com orçamento para capacitação nas especialidades e com 

pequena verba para manter na lotação do CC, planejadamente, profissionais em
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época de capacitação ou eventualmente retê-los por curtos períodos em que 

estejam aguardando um novo projeto.

Centro de Competência em Gerenciamento de Projetos (CCGP)

Além das atribuições típicas de um Centro de Competência, o CCGP é 

responsável pelo desenvolvimento e gestão da implantação do Sistema de 

Gerenciamento de Projetos da Empresa, cujos padrões são os do Project 

Management Institute (PMI). Incluída nesta atribuição está a definição e implantação 

do SIGP da Empresa, contando para isto com o apoio da Unidade de Sistemas 

Centro de Competência em Suprimento (CCSU)

Além das atribuições típicas de um Centro de Competência, o CCSU apoia a 

Unidade de Suprimento (US) em suas atribuições. Dentre as atribuições de US,

/

destacam-se:

. a gestão do relacionamento com fornecedores, sua segmentação,

qualificação e desenvolvimento;

. coordenação das atividades de compras, importação e logística;

. apoio na preparação de propostas e montagem de negócios;

. operacionalização dos contratos, num contexto de global sourcing.

Todos os profissionais ligados a atividades de suprimento pertencem ao CCSU.

Parte deles está alocada à Unidade de Suprimento e parte em outro elemento

organizacional.

Grupos de Assuntos Estratégicos (GAE's)

Quando há necessidade de se aprofundar a avaliação ou implantação de um

assunto estratégico (tema corporativo de relevância) podem ser estabelecidos 

grupos de profissionais denominados de Grupos de Assuntos Estratégicos (GAE’s).
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Com o decorrer de seus trabalhos, os GAE’s podem tanto evoluir para outro

dentro da filosofia de reconfiguração segundo 

necessidades, quanto extinguir-se, quando da consecução de seus objetivos. 

Objetivos da estrutura organizacional 

Com esta estrutura organizacional, a Empresa busca:

Além de configurar-se visando a flexibilidade, leveza, agilidade e 

inovação, assegurar seu sucesso em mercados cada vez mais competitivos, 

onde mudanças significativas ocorrem com frequência.

elemento organizacional

(Enciclopédia, 1998)

Além disso, estes elementos organizacionais objetivam facilitar a consecução 

dos seguintes propósitos:

. tornar a Empresa ainda mais focada em seus clientes, com alta 

proatividade em marketing e vendas;

. maximizar a flexibilidade de reconfiguração, a partir de mudanças do

mercado;

. assegurar o desenvolvimento permanente das competências 

estratégicas;

. garantir alto grau de cooperação interna; 

. maximizar a competitividade.

(Enciclopédia, 1998)

No entanto, como é “importante reconhecer o caráter dinâmico, experimental e 

transitório da Empresa que, dentro do princípio de maximização da flexibilidade, 

deverá adaptar-se às mudanças tecnológicas e do mercado”, a estrutura 

organizacional atual “deve ser considerada, então, como transitórisf (Enciclopédia,

1998).
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As mudanças organizacionais frequentes afetam os sistemas corporativos, mas 

sem grande impactos, graças à grande uniformidade da infra-estrutura de TI:um só 

banco de dados, tabelas normalizadas, etc. A maior e mais recente mudança foi a 

formalização dos conceitos de alocação e lotação que reconheceram e formalizaram 

a estrutura organizacional matricial da Empresa.

7.4 A Unidade de Sistemas

A estratégia da Unidade de Sistemas

A Unidade de Sistemas vê a capacidade de adaptação rápida e a competência

em integração de sistemas como “atributos marcantes da Empresa” sendo que os

contratos do tipo "turn ke/ são percebidos como a “modalidade de maior

complexidade de atuação da Empresa, em cujo escopo amplo alternativas mais 

simples devem se acomodar” (Planejamento Estratégico de Sistemas, 1998).

Reconhecendo o gerenciamento de projetos como o negócio da Empresa e a 

modalidade “turn ke/ como a mais complexa, a Unidade de Sistemas assume o 

objetivo de implantar sistemas de informação que “sirvam de suporte a um modelo 

uniforme de gerenciamento de projetos”, ou seja, um SIGP corporativo(PES, 1998).

A arquitetura de TI

A Unidade de Sistemas pretende permitir, ou melhor, “balancear” a flexibilidade 

necessária aos sistemas de apoio às Unidades de Negócio com a “necessidade de 

coesão organizacional” e a “eficácia da infra-estrutura de comunicação”. Para isto, a 

a arquitetura de sistemas de informação foi pensada há cerca de seis anos como 

composta de três camadas: “infra-estrutura” “super-estrutura” e “sistemas de

produção” (PES, 1998).
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A camada de infra-estrutura oferece:

"serviços básicos, disponíveis para qualquer assinante da rede: acesso a 

arquivos, bases de dados e sistema de backup, Enciclopédia, comunicação de 

mensagens, sistema de arquivos para documentação e programas para a 

produtividade individual”

(PES, 1998).

A camada de serviços para a produção é composta pela “coleção de sistemas 

de informação montada em benefício direto das Unidades de Negócio”, todos 

apoiados na infra-estrutura de serviços básicos (PB, 1998).

A camada de super-estrutura é composta de:

Sistemas corporativos com uma vertente fiscal ou societária e outra 

gerencial. Estes sistemas representam a métrica comum que todas as 

unidades de negócio devem adotar para que suas transações sejam 

centralmente inteligíveis e tratáveis por uma ação organizacional comum.

(PES, 1998).

Os sistemas de produção devem satisfazer dois princípios de arquitetura de TI: 

Devem comunicar-se entre si e com todos os participantes autorizados da rede 

e portanto devem ser aderentes às tecnologias da infra-estrutura comum"..." [e] 

num certo momento “...” devem se referir a uma métrica comum [definida pela super- 

estrutura]. Entre estas duas barras estabilizadoras, a variedade da produção pode 

se manifestar amplamente.

(PES, 1998)

O escopo da Unidade de Sistemas

A Unidade de Sistemas atribui a si o planejamento, projeto, aquisição, 

instalação, operação e suporte da infra-estrutura e super-estrutura, e dos sistemas
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“de produção” (isto é, de uso das Unidades de Negócio) que se destinem a 

“processos produtivos comuns”, o que inclui o gerenciamento de projetos. Quanto 

aos sistemas de informação necessários a “processos produtivos de âmbito restrito” 

das Unidades de Negócio, a Unidade de Sistemas assume que “podem ser 

desenvolvidos diretamente pelas unidades interessadas, respeitadas as exigências 

impostas pela padronização da infra-estrutura e super-estrutura” (PES, 1998).

Para que os princípios acima se reflitam nos sistemas de informação por ela 

desenvolvidos, a Unidade de Sistemas planeja investir na capacitação dos seus 

profissionais de sistemas para que sejam capazes de:

Modelar sistemas de informação destinados a resolver uma classe de 

problemas, ao invés de um problema específico. Esta capacidade, a ser

adicionalmente desenvolvida, é atributo essencial para a consecução do

objetivo de desenvolvimento de aplicações invariantes no essencial porém ■■

adaptáveis no acessório.

(PES, 1998)

A Unidade de Sistemas assume o papel de “guardiã dos métodos da Empresa”,

e a responsabilidade pela “definição e prática de métodos eficientes de obtenção, 

planejamento e controle de execução de contratos do tipo lturn /cej/” (PES, 1998). 

Para realizar este papel, a Unidade de Sistemas planeja capacitar o seu pessoal em 

“técnicas de levantamento, registro e crítica a processos da organização e sua 

modelagem com técnicas de orientação a objetos”.

Os clientes, parceiros e fornecedores no Brasil e exterior são percebidos pela 

Unidade de Sistemas como potenciais usuários de vários sistemas de informação da 

Empresa, não só para agilizar processos, especialmente de gerenciamento de 

projetos e de suprimentos, mas também para “reforçar a percepção dos atributos” da
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Empresa e apoiar a sua internacionalização. A Internet é percebida como “padrão de 

fato para atendimento a estes requisitos”, e por isso a Unidade de Sistemas planeja 

migrar os sistemas de informação para uma solução 'Web-enabled” (PES, 1998).

A infra-estrutura de TI

A infra-estrutura de TI da Empresa ‘foi elaborada de forma a atender as 

necessidades da empresa por longo prazo”. Sua implantação “alinhou a Empresa 

com os padrões e tendências internacionais da área de informática,”..."situando a 

tecnologia da informação como um elemento central no sucesso da Empresã1. 

(Enciclopédia, 1998)

Segundo a Enciclopédia, a infra-estrutura de TI da Empresa tem como 

objetivos básicos:

. Prover serviços de informática e acesso às bases de dados corporativas para 

todos os funcionários, em todos os escritórios.

. Estabelecer um processo de automação de escritórios extensivo e adaptável 

às evoluções tecnológicas, abrangendo desde as atividades mais complexas da 

Empresa, como o gerenciamento de projetos, até as tarefas mais rotineiras.

. Prover facilidades de conexão externa que promovam a comunicação da 

Empresa com sua rede de clientes, parceiros e fornecedores, além de disponibilizar 

o acesso a informações externas de caráter público ou privado.

Estes serviços estão hoje presentes em quase 2000 estações-cliente Qesktops 

e notebooks), numa proporção de mais de uma estação por funcionário.

A infra-estrutura de TI da rede da Empresa é baseada no conceito de sistemas 

abertos, em uma instalação cliente-servidor. Nessa instalação, os equipamentos 

servidores desempenham o papel de detentores das bases de dados corporativas, 

utilizando moderno sistema gerenciador de banco de dados relacionai, enquanto os
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aplicativos são processados nos microcomputadores, aproveitando ao máximo as 

vantagens de flexibilidade, apresentação e custo deste tipo de equipamento.

A topologia da rede suporta uma base de dados corporativa distribuída: banco 

de dados central em São Paulo, bancos de dados regionais em cada localidade e 

dados locais em servidores locais ou em estações de clientes.

Acompanhando as tendências atuais, a Empresa está ampliando 

consideravelmente seu grau de conexão externa. Desta forma, através de diversos

mecanismos, dentre eles a Internet, estão sendo implantadas ligações com redes de 

clientes, parceiros e fornecedores, para envio e recebimento de mensagens, troca 

de arquivos e acesso a serviços de informação nacionais e internacionais.

O sistema de comunicações implantado incorpora também o tratamento de

imagens através de videoconferência, entre os principais escritórios e com qualquer

outro local do mundo adequadamente equipado.

Hardware e software básicos

Tanto em termos de equipamentos quanto de software, a rede da Empresa 

caracteriza-se por um elevado grau de uniformidade. O número de fornecedores 

envolvidos é propositalmente reduzido, configurando “uma rede de parcerias com 

um pequeno número de empresas de primeira linha, o que permite otimizar 

significativamente os padrões de atendimento, manutenção e expansão” 

(Enciclopédia, 1998). As transformações tecnológicas em termos de equipamentos e 

software procuram sempre preservar a uniformidade dos ambientes de usuário.

Política de uso de software

O acervo de software da Empresa é composto exclusivamente por:

. sistemas corporativos, desenvolvidos e certificados na Unidade de Sistemas;

. sistemas desenvolvidos e certificados nas demais unidades;
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. cópias licenciadas de programas de terceiros, certificados e cadastrados na

Unidade de Sistemas.

Não é autorizada a utilização de software que não faça parte do acervo da

Empresa.

7.5 Os serviços de TI disponíveis na Empresa

A arquitetura em três camadas na prática

Um princípio da arquitetura de TI da Empresa define que os sistemas de 

informação destinados ao atendimento dos processos de produção são de 

responsabilidade das Unidades de Negócio, podendo ser por elas desenvolvidos ou 

adquiridos desde que se integrem à infra-estrutura de TI. Hoje esta integração tem 

se resumido ao correto funcionamento sobre o sistema operacional, pois não há 

integração dos sistemas de produção entre si, com os sistemas de informação 

corporativos ou mesmo com bases de dados corporativa. A única exceção é a 

integração entre o sistema corporativo de controle de materiais para projetos e um 

software de desenho de plantas industriais, mas mesmo esta integração tem sido 

pouco efetiva dada a grande frequência com que determinadas configurações são 

alteradas no software de desenho (sob controle dos times de projeto), tornando

instável a integração com o sistema corporativo.

Outro princípio de arquitetura de TI define que os aplicativos de produção 

devem permitir uma “métrica comum”, para que os indicadores de desempenho da 

Empresa possam ser consolidados nos sistemas de informação corporativos de 

controle do desempenho que compõem a “super-estrutura”. Também este princípio 

não tem sido realizado na prática, em parte porque os indicadores que são 

efetívamente acompanhados pela Direção Geral e Direção das Unidades de Negócio
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são controlados hoje em sistemas corporativos, especialmente os financeiros. A 

parte destes indicadores que será fornecida pelo SIGP após a sua implantação hoje 

é atualizada periodicamente pelos times de projeto através de planilhas MS-Excel®, 

enviadas por todos os times de projeto para a Unidade de Finanças que as 

consolida para a Direção Geral e Direção das Unidades de Negócio.

Um terceiro princípio de arquitetura de TI declara que a Unidade de Sistemas é 

responsável:

. pela infra-estrutura de TI, aí incluídos os sistemas de apoio a processos

administrativos comuns não relacionados a projetos;

. pelos sistemas de consolidação dos indicadores de desempenho da Empresa

(“super-estrutura”);

. “pelo conjunto de aplicativos que se destinem a processos produtivos comuns 

a diferentes Unidades de Negócio”, o que inclui os componentes corporativos do

SIGP.

A Unidade de Sistemas tem procurado realizar este princípio paulatinamente 

nos últimos cinco anos através da substitução dos sistemas de informação

desenvolvidos e disseminados pelas Unidades de Negócio por sistemas 

corporativos. Há pelo menos seis sistemas de informação voltados ao controle de 

custos e de contratos com fornecedores que foram desenvolvidos pelas Unidades de 

Negócio, alguns com versões customizadas para unidades ou projetos específicos.

Satisfação com os sistemas de informação disponíveis

Percebe-se nas entrevistas e conversas informais com times de projeto a 

insatisfação com o atendimento dos processos de gerenciamento de projetos pelos 

componentes do SIGP, embora os processos de produção e os processos 

administrativos não relacionados a projetos sejam considerados bem atendidos
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pelos sistemas de informação disponíveis. A "Pesquisa de Satisfação dos Clientes 

Internos” (PSCI), realizada anualmente por empresa independente, apresenta 

evidências que confirmam em parte esta observação.

Grupo de sistemas ótimo + 
bom

médiobom mim responderam:mim + 
péssimo

Adm e RH 86% 64% 13% 1% 71%1%
Adm. diversos 91% 60% 8% 1% 1% 89%
Autom. de escritório 89% 58% 9% 1% 2% 83%
Enciclopédia 86% 62% 11% 3% 87%3%
Biblioteca 80% 59% 16% 3% 63%4%
Cronogramas 84% 66% 12% 3% 39%5%
Suprimento 57% 49% 33% 7% 34%10%
Produção 63% 53% 30% 5% 38%7%
Finanças 68% 59% 26% 5% 34%6%
Planej. Estratégico 57% 50% 32% 25%10% 11%
Comercialização 57% 50% 32% 25%10% 11%
Pós-venda 73% 54% 20% 7% 37%7%
Média geral 74% 57% 20% 5% 6%

Tabela 10: Satisfação dos usuários com os grupos de sistemas (PSCI, 1998)

Esta pesquisa inclui apenas os sistemas corporativos, desenvolvidos pela 

Unidade de Sistemas, e portanto não avalia o grau de satisfação com os sistemas 

de apoio a processos de produção.

A Enciclopédia e demais sistemas de gerenciamento da biblioteca (empréstimo 

e consulta “on-line” a manuais, normas e outras publicações externas, em CD-ROM 

e Internet) possuem um alto índice de aceitação: 85% de respostas favoráveis (bom 

ou ótimo), assim como os sistemas de automação de escritório (89%) e 

administrativos em geral, não relacionados com gerenciamento de projetos (86 a

91%).

O nível de satisfação dos usuários com os pacotes de software de 

gerenciamento de cronogramas disponíveis é bastante alto: 84% de respostas 

favoráveis, mas os demais sistemas de informação que são componentes ou
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candidatos a componentes do SIGP (“Produção” e “Suprimento”) possuem um nível 

de aceitação bem menor: em torno de 60%, abaixo da média de 74% de todos os 

sistemas de informação.

A Empresa possui dois pacotes de software de gerenciamento de cronogramas 

autorizados para o uso corporativo, sendo que um deles é o MS-Project®. O outro 

software foi o escolhido para compor o SIGP por um critério tecnológico, a 

simplificação da infra-estrutura de TI: como acessa base de dados relacionai, a 

integração com os demais sistemas componentes do SIGP é mais simples de ser 

desenvolvida. Após a implantação do SIGP, o uso corporativo do MS-Project® ficará 

restrito à fase de comercialização do projeto, que exige maior agilidade, ou a 

projetos de dimensão muito pequena (especialmente os projetos internos das 

unidades administrativas e de suporte) cujo porte não justifique o uso do SIGP

corporativo.

Na fase de comercialização, mesmo o MS-Project® é usado apenas para 

“desenho de gráficos de Gantt”, para compor a proposta para o cliente. A estimativa

de duração de atividades é feita “manualmente” atividade a atividade, e não através

da alocação de recursos estimada, e o fluxo de caixa é construído em MS-Excel®, 

com as datas do cronograma atualizadas manualmente. O sistema de elaboração de

propostas, desenvolvido pela Unidade de Sistemas e em fase de implantação,

pretende acrescentar a integração do cronograma a uma planilha de fluxo de caixa

padrão, que depois seria importada para a base de dados do SIGP.

O índice de utilização na Empresa do MS-Project® é muito superior ao uso do 

outro software de gerenciamento de cronogramas escolhido para integrar o SIGP, o 

que faz crer que as respostas favoráveis na pesquisa podem estar fortemente 

concentradas sobre o MS-Project®. Esta percepção de baixo nível de utilização e
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mesmo de insatisfação com o software de gerenciamento de cronogramas escolhido 

para integrar o SIGP foi observada pelo pesquisador e confirmada em entrevistas 

com integrantes de times de projeto.

Dificuldades na utilização de sistemas corporativos

Os sistemas de informação corporativos são considerados simples e fáceis de 

usar pelos integrantes de times de projeto, dispensando treinamento demorado. As 

dificuldades encontradas na sua utilização são de outra natureza e podem ser 

agrupadas em três categorias:

. regras de negócio nos sistemas de informação corporativos que não atendem 

todas as Unidades;

. deficiências na integração entre sistemas corporativos;

. ausência de integração dos sistemas corporativos que controlam o realizado 

físico e financeiro com ferramentas, corporativas ou não, que mantêm as 

informações de planejado e orçado.

A integração de sistemas de informação, entre si e com as ferramentas de 

planejamento e orçamento, é, segundo os integrantes dos times de projeto, o 

requisito mais desejado no desenvolvimento de sistemas para apoio ao

gerenciamento de projetos.

Os sistemas de gerenciamento de contratos com clientes, gerenciamento de

contratos com fornecedores e análise de resultados foram citados como os sistemas

de informação corporativos hoje disponíveis mais diretamente ligados à atividade de 

gerenciamento de projetos. Outros citados expontaneamente como também 

importantes foram o sistema de apontamento de horas, o EDMS e a Enciclopédia. O 

sistema de planejamento e orçamento e o sistema de elaboração de propostas
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também foram citados, embora ainda não implantados, por terem sido já 

apresentados aos usuários e por serem aguardados “ansiosamente”.

Regras de negócio que mudam com a área de aplicação do projeto 

Algumas regras de negócio incluídas no sistema de gerenciamento de 

contratos com clientes mudam com a área de aplicação, o que tem dificultado a 

aceitação dos sistemas corporativos pelas Unidades de Negócio. Estas regras foram 

incluídas nos sistemas corporativos pela Unidade de Sistemas porque foram assim 

definidas pelas Unidades de Negócio ou Administrativas (Finanças e Suprimento, 

principalmente) que patrocinaram o desenvolvimento de cada sistema.

Uma regra citada espontaneamente em entrevistas é a categorização dos tipos 

de “nós” da WBS. Em uma das Unidades de Negócio da empresa existe uma 

categorização pré-definida dos níveis da WBS: “fase”, “localidade”, “especialidade”. 

Em outras Unidades de Negócio esta categorização é diferente, e em outras ainda

não há categorização que possa ser generalizada para todos os projetos.

Outra regra incluída nos sistemas de informação e percebida pelos integrantes

de times de projeto como uma limitação é aquela que impede que um documento de

cobrança seja usado para cobrar mais de um evento contratual, obrigando os 

usuários a artificialmente gerar novos documentos de cobrança para diferentes

eventos contratuais que ocorrem simultaneamente.

Uma terceira regra citada espontaneamente foi a existência de mais de uma 

organização cliente por projeto, comum em grandes projetos ou na modalidade 

“deve/oper". Esta regra foi mais ou menos bem contornada com a criação do

conceito de “consórcio cliente”, que é o simples agrupamento das organizações

interessadas no projeto que estarão fazendo pagamentos à Empresa gerenciadora.
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Diferenças entre a contabilidade gerencial do projeto e a contabilidade

fiscal da empresa

Em gerenciamento de projetos é necessário controlar não só os custos da 

empresa gerenciadora, mas também o custo do que é pago pelo cliente diretamente 

ao fornecedor, pagamentos estes que não passam pela contabilidade fiscal da 

Empresa. Na Empresa estudada isto leva a uma dificuldade na adoção de 

componentes corporativos de controle de custos, pois a contabilidade gerencial, a 

partir da qual os gerentes de projeto são avaliados, ainda é obtida a partir dos dados 

da contabilidade fiscal.

Planejamento e controle da alocação de recursos

A alocação de recursos em cronogramas praticamente não é realizada na 

Empresa. Os recursos de fornecedores não são controlados como alocações de 

recursos, mas como a realização de eventos em cronogramas. Para o planejamento, 

orçamento e controle das alocações de recursos financeiros são usadas planilhas 

eletrônicas. Outros recursos internos não são controlados nos cronogramas,embora 

os times de projeto sintam a necessidade de controlar a alocação de recursos 

humanos.

Os gerentes e demais integrantes de times de projeto reclamam a dificuldade 

em manter as informações de alocação de recursos humanos atualizadas nas 

ferramentas usadas pelos times de projeto, em geral planilhas eletrônicas 

(MS-Excel®) ou software de gerenciamento de cronogramas de uso pessoal 

(MS-Project®). O software de gerenciamento de cronogramas corporativo foi 

episodicamente usado para esta função, mas apenas com o objetivo de justificar 

necessidades momentâneas de novos recursos em uma Unidade de Negócios, não 

sendo usado de modo sistemático e permanente na Empresa.
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Segundo os integrantes de times de projeto, uma dificuldade que impede a 

consolidação corporativa das informações de alocaçãoe disponibilidade de recursos 

humanos é a falta de integração das ferramentas de planejamento de alocação de 

recursos (software de controle de cronogramas ou planilhas eletrônicas) com os 

sistemas corporativos de apontamento de horas, agenda corporativa de 

compromissos e sistema corporativo de controle de férias.

Enciclopédia

A Enciclopédia constitui ferramenta do dia a dia dos profissionais da Empresa. 

Este sistema utiliza recursos de hipertexto e a metáfora de uma enciclopédia,
«;i

agregando uma parte substancial das informações corporativas da Empresa,

disponibilizada a todos os usuários da rede.

Como a metáfora sugere, os grandes assuntos da Empresa correspondem a 

volumes, os quais são convenientemente divididos em tópicos e verbetes. A procura

de informações é feita através de associações já construídas pelo hipertexto, índices 

remissivos, por "marcas de livro", que podem ser feitas de forma independente para

cada usuário, ou ainda, por pesquisas do tipo Jull text search”. Os usuários também

podem transferir informações da Enciclopédia para editores de texto ou, ainda, 

incluir observações para os autores, devidamente associadas a um verbete. Um 

sistema automatizado permite rastrear informações de revisões anteriores. Além da 

facilidade de acesso, a Enciclopédia torna mais eficiente a disponibilidade de 

informações normativas sempre atualizadas, dispensando o uso de documentos em

papel e o controle convencional de revisões e cópias controladas.

A Enciclopédia é usada intensamente como referência, especialmente na 

substituição ao suporte de especialistas e é atualizada com frequência bastante 

superior ao que pode ser conseguido com a atualização de manuais em papel, mas
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a frequência desta atualização precisa ser ainda maior para substituir a consulta a 

especialistas. Em um caso relatado em entrevista, o atraso de um mês na 

atualização de informações importantes sobre a lei das licitações deixou o gerente 

de projetos em situação embaraçosa em reunião com clientes.

A atualização de cada volume da Enciclopédia está a cargo da entidade 

organizacional responsável pelo assunto, normalmente Unidades Administrativas ou 

de Suporte ou Centros de Competência. Assim, a atualização do Volume 

Gerenciamento de Projetos está a cargo do CCGP, o Volume de Suprimento e 

Gestão de Fornecedores está a cargo do CCSU, o Volume de Sistemas de

Á Informação está a cargo da Unidade de Sistemas.

Electronic Document Management System (EDMS)

Os usuários aprovam o uso do EDMS no arquivamento e workflow de

documentos. Por exemplo, todos os faxes que chegam são desviados para uma 

caixa de entrada no EDMS, que envia um aviso para a caixa de entrada do e-mail do 

responsável pelo tratamento daquele documento. Ainda assim, alguns usuários 

ainda preferem manusear faxes na forma de papel, imprimindo-os a partir do EDMS.

A principal queixa dos usuários com relação ao EDMS é o baixo desempenho 

(tempo de resposta), que, segundo a Unidade de Sistemas, é provocado por

limitações no investimento em infra-estrutura dehardware e software.

Comunicação com clientes e fornecedores

O uso de e-mail com clientes ainda não é tão comum, e muitas vezes é evitado

pelo receio de clientes quanto ao sigilo e validade jurídica, mas o uso com 

fornecedores é mais intenso, como um meio de comunicação mais rápido. Ainda não

há uma formalização com fornecedores e clientes que permita a integração de
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processos de negócio através do uso dee-mail e boa parte da comunicação formal 

com clientes e fornecedores ainda é feita por malote ou fax.

Segundo os entrevistados, embora o armazenamento da comunicação 

recebida por fax e e-mail seja muito simples, especialmente através do EDMS, nem 

toda a comunicação recebida é armazenada ou controlada como deveria ser. Outro 

tipo de comunicação que nem sempre é registrado como se deveria são as atas de

reunião. Segundo os entrevistados, a falta de registro da comunicação com clientes 

e fornecedores não é provocada por falta de TI, mas por falta de uma cultura que 

favoreça a disciplina no registro de comunicações, e isto varia de time para time,

dependendo fortemente do modo de trabalhar do gerente do projeto.

O vocabulário usado muda de projeto para projeto para se adaptar ao

vocabulário do cliente ou de um fornecedor ou “parceiro” mais importante (por

exemplo, "autorização de fornecimento" e "ordem de serviço"), mas, aparentemente,

isto não implica em maiores dificuldades para os integrantes de times de projeto que

aprenderam a, “inconscientemente”, traduzir o vocabulário do cliente para o

vocabulário da Empresa refletido no SIGP. Também há uma certa incoerência de

terminologia entre componentes do SIGP, e que é relatada pelos entrevistados como

causando mais desconforto do que a diversidade de terminologia entre projetos. Por

exemplo, o sistema de pagamentos a fornecedores é chamado de "Recebimentos" 

porque através dele também é acusado o recebimento físico de materiais e 

equipamentos, mas o sistema usado no registro de pagamentos feitos por clientes 

também é chamado de "Recebimentos". A causa da incoerência de terminologia

entre componentes do SIGP está no fato de terem sido desenvolvidos em momentos 

diferentes com o patrocínio de Unidades de Negócio diferentes, cada uma com seu

próprio vocabulário.
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Embora os entrevistados tenham destacado o uso do MS-Project® como 

padrão na comunicação com clientes e fornecedores, não há a integração 

automática dos cronogramas de fornecedores aos da Empresa: o cronograma 

mantido na Empresa é atualizado manualmente pelo time de projetos após revisão e 

análise dos cronogramas enviados pelos fornecedores.

Comunicação intra-time e inter-times

Apenas o e-mail, videoconferência e telefone são percebidos como ferramentas 

de TI úteis na comunicação entre os integrantes do time de projeto, e ainda assim 

apenas como substitutos da proximidade física, quando esta não é possível. O 

e-mail e o voice-mail também são usados como meio de comunicação assíncrona, 

isto é, como um meio de publicação para o time de projeto e os times de projeto não 

vêem necessidade de ferramentas de apoio ao trabalho em grupo, exceto pelo uso 

de fóruns de discussão entre times.

:

;

7.6 Os processos de negócio

A Enciclopédia apresenta quatro conjuntos de mapas de processos em tópicos 

e volumes diferentes, com intercessões e redundâncias entre eles

tópico “Plano Diretor de Sistemas de informação”, volume “Sistemas” 

Elaborado pela Unidade de Sistemas, o Plano Diretor de Sistemas de 

informação (PDS) é um mapa que apresenta o relacionamento entre processos e 

sistemas de informação corporativos utilizados no apoio a estes processos, 

oferecendo “atalhos” para a ficha técnica e status de desenvolvimento dos sistemas 

de informação utilizados em cada processo. Este mapa não inclui os “sistemas de 

produção”, isto é, os pacotes de software não-corporativos utilizados no apoio aos 

processos de produção (Computer Aided Design, por exemplo) mas inclui os

106



processos de gerenciamento de projetos e da empresa como um todo: planejamento 

estratégico, gerenciamento da infra-estrutura de TI, etc.

O PDS tem como principais objetivos fornecer um quadro geral dos processos 

praticados na Empresa, mapeando-os contra os sistemas de informação disponíveis 

na rede e estabelecer prioridades relativas para o desenvolvimento de novos 

sistemas de informação e aquisição de pacotes.
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Figura 10: Plano Diretor de Sistemas de informação, blocos de processos (Enciclopédia, 1998)

O PDS classifica as atividades dos usuários em uma hierarquia de camadas,

blocos, processos e atividades. Os blocos de processos estão distribuídos nas três 

camadas da arquitetura de TI: super-estrutura, produção e infra-estrutura, cada 

bloco agrupando os processos em conjuntos representativos dos negócios da 

Empresa. Os blocos da camada de infra-estrutura são compostos de processos que
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cuidam da administração da recursos (RH, recursos financeiros, infra-estrutura de TI 

e física, etc.). Os blocos da super-estrutura são compostos basicamente por 

processos de consolidação de informações gerenciais e definição e divulgação de 

orçamentos e previsões. Os blocos da camada de produção contêm os processos 

de produção.

O PDS se aproxima da representação da cadeia de valores proposta porPorter 

(1986). A principal diferença é que a cadeia de valores representada no PDS 

começa na identificação de oportunidades de negócio e sua transformação em 

projetos (bloco “Mercado”) e termina no pós-venda (bloco “Cliente”), enquanto que 

no modelo de Porter a cadeia começa com a logística interna. O modelo de Porter 

parece mais adequado para empresas de manufatura e outros negócios do tipo 

umake to stock1, enquanto o modelo presente no PDS se adequa mais a negócios 

“make to order” como o gerenciamento de projetos.

Através de recursos de hipertexto, é possível a partir do diagrama de blocos 

aprofundar o nível de detalhe das informações, percorrendo-se a hierarquia dos 

processos e atividades, até as fichas técnicas dos sistemas de informação 

relacionados.
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Figura 11: Plano Diretor de Sistemas de informação, processos (extrato) (Enciclopédia, 1998)

Sistema de informaçãoAtividade
Project ViewElaborar redes CPM
MS Project
Estruturas analíticasIntegrar cronogramas a estrut. analíticas
CronogramaIntegrar infos corporativas a cronogr.
Documentação técnicaPlanejar atividades de doc. técnica
Suprimentos para projetosPlanejar atividades de suprimentos

Tabela 11: Atividades e sistemas do processo “Planejamento do projeto” (Enciclopédia, 1998)

A camada de super-estrutura

A camada de super-estrutura contêm processos de planejamento, orçamento e

controle corporativos, atendidos por uma combinação de sistemas de informação de 

apuração de indicadores de desempenho e planilhas eletrônicas.

A camada de infra-estrutura

Os processos dos blocos da camada de infra-estrutura são na sua maioria 

comuns a todos os negócios e projetos e são apoiados por sistemas de informação
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corporativos ou software de automação de escritórios, em geral bem avaliados pelos 

usuários. Estes sistemas são desenvolvidos sob o patrocínio de Unidades 

Administrativas ou de Suporte, que são as responsáveis pelos processos de infra-

estrutura.

A camada de produção

Os processos de Mercado e de Comercialização são aqueles usados na 

identificação de oportunidades de negócio e sua transformação em projetos 

contratados. Hoje estes processos são apoiados por um conjunto de sistemas 

corporativos de informação de mercado e planilhas eletrônicas, não integrados entre

si.

O bloco “Produção seriada” contém os processos de uma empresa associada

que é manufatureira.

O bloco “Parcerias” representa não um conjunto de processos, mas um modo

de se relacionar com fornecedores e é, portanto, um desvio no modelo.

O bloco “Serviços de engenharia” contém os processos usados quando a

Empresa atua no negócio de venda de consultoria em engenharia.

O bloco “Cliente” contém os processos de pós-venda.

O bloco “Empreendimentos” contém processos de produção e processos de

gerenciamento de projetos.

Os processos de produção são específicos por área de aplicação e podem

variar também de projeto para projeto, se resumindo praticamente a desenho e 

cálculo, pois a montagem é subcontratada. Estes processos exigem o apoio de

software específico (CAD, cálculo de estruturas, etc.), cuja integração com os 

sistemas corporativos é difícil mas também pouco demandada, pois pouca

informação precisa fluir destes sistemas para os sistemas corporativos, em parte
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porque os indicadores de desempenho não são obtidos a partir destes sistemas, 

mas a partir do SIGP. Raramente a Unidade de Sistemas se envolve na aquisição 

ou desenvolvimento dos sistemas de apoio a processos de produção e quando isto 

acontece, o patrocínio do desenvolvimento vem da Unidade de Negócio em que o 

processo de produção é usado.

Os processos de gerenciamento são comuns a todos os projetos, mas são

customizados em cada área de aplicação e às vezes mesmo em cada projeto Estes

processos não têm sido atendidos a contento por sistemas de informação, o que é

evidenciado nas pesquisas de satisfação dos usuários, nas entrevistas com times de

projeto e em outras conversas com times de projeto realizadas durante a

observação do seu trabalho. Os times de projeto reconhecem que os processos de

gerenciamento variam de projeto para projeto, mas ainda assim desejam ser

atendidos por sistemas de informação integrados, esperando com isto reduzir a

necessidade de transposição manual de informação de um sistema de informação

para outro, especialmente informações de escopo, custo e tempq sem perder a

flexibilidade necessária para atender as diferentes áreas de aplicação e projetos.

A Direção Geral e a Unidade de Finanças por sua vez desejam que os

sistemas componentes do SIGP sejam corporativos e integrados para viabilizar a

consolidação de indicadores de desempenho. De fato, o esforço mais recente de 

desenvolvimento e implantação do SIGP começou patrocinado pela Unidade de 

Finanças, em nome da Direção Geral, com o objetivo de conseguir a atualização 

frequente, confiável e com critérios uniformes dos valores de fluxo de caixa e

resultados financeiros realizados, orçados e planejados dos projetos. Com a criação 

do CCGP, este assumiu o patrocínio do desenvolvimento e evolução do SIGP,

entendo-o como uma ferramenta para o bom exercício da atividade de
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gerenciamento de projetos. Por sua vez, a Unidade de Sistemas tem buscado fazer

com que os componentes corporativos do SIGP sejam únicos, para reduzir os custos 

de desenvolvimento e manutenção de sistemas.

tópico “Sistemas de informação, Software de produção”, volume

“Sistemas”

Também elaborado e atualizado pela Unidade de Sistemas, este tópico

apresenta não uma lista de processos, mas uma lista de “especialidades” (elétrica,

estruturas, geologia, etc.), agrupadas por "tipos de projeto” que correspondem

aproximadamente ao que o PMI (1996) definiu como “áreas de aplicação*, usinas

hidrelétricas, indústrias de processo, etc. Gerenciamento de projetos e suprimento

são apresentados neste mapa como especialidades, embora deveríam ser

considerados “processos produtivos comuns”, a julgar pela definição da arquitetura

de TI também presente na Enciclopédia, no volume da Unidade de Sistemas.

Neste mapa são apresentados os pacotes de software que podem ser usados 

na execução das atividades de cada especialidade, especialmente cálculo e

desenho. Os pacotes de software oferecidos não são corporativos, exceto por 

alguns sistemas de informação associados às especialidades gerenciamento de 

projetos e suprimento, para os quais a Enciclopédia oferece pacotes de software

não-corporativos lado a lado com os componentes corporativos do SIGP.
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Figura 12: Usina hidrelétrica, esquema do processo (Enciclopédia, 1998)

Arquitetura @RISK
CAD/CAE CNSD
Elétrica CUSTOS
Equipamentos mecânicos FINEST HOUR
Estradas GCON
Estruturas GDOC
Estudos energéticos GEMATEL
Geologia GFAT/WGFAT
Geotecnica GM
Gerenciamento LISTMAT»»»
GIS MSPROJECT
Hidráulica ORCAM
Hidrologia PRIMAVERA
Instrumentação PROEXEC
Manuseio de sólidos PROGER
Processo PROJECT VIEW

QUESTIMATESuprimento
RISKVIEWTecnologia nuclear

Telecomunicações SIAM
SCCTubulação

Ventilaçáo/ar-condicionado j SICCOH
SICOC
Sll
SISFAT
SISREC

Tabela 12: Especialidades técnicas e sistemas de informação recomendados.
Detalhe com os sistemas de informação recomendados para gerenciamento, que inclui componentes 

do SIGP corporativo, software não corporativo e sistemas de informação desenvolvidos pelas
Unidades de Negócio (Enciclopédia, 1998).
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tópico “Suprimento: Processos e rotinas”, volume “Gestão de

fornecedores”

Mantido pelo Centro de Competência em Suprimento (CCSU), este tópico 

pretende cobrir todos os processos relacionados com a aquisição de todos os 

recursos, materiais, equipamentos e serviços necessários, para projetos, compras 

administrativas e produção seriada (uma das empresas associadas é 

manufatureira). Para cada processo são apresentadas as orientações a serem 

seguidas e, em alguns casos, as ferramentas a serem usadas, 

volume “Gerenciamento de Projetos”

Elaborado por um time multi-disciplinar que estudou e definiu as diretrizes para 

o assunto antes da criação do CCGP, que está neste momento revisando este 

volume visando a sua adequação ao PMBoK Guide e outras diretrizes do PMI.

Apresenta os processos de gerenciamento de projetos com um nível de detalhe

bem maior do que o presente no PMBoK Guide. Embora não defina o software que 

deva ser usado em cada etapa de cada processo, ao longo dos exemplos

apresentados são sugeridos como alternativas vários pacotes de software

não-corporativos para processos de gerenciamento de projetos, mesmo para os

processos em que já há software corporativo definido.

Em alguns trechos fica claro que se supõe que a escolha do software a ser 

usado faz parte do processo de gerenciamento de projetos, considerando 

especialmente as necessidade e desejos do cliente Por exemplo, está prevista a 

escolha pelo cliente de qual o software de gerenciamento de cronogramas será 

usado ou a inclusão no escopo do projeto do desenvolvimento de um sistema de 

controle de custo a ser usado especificamente para o controle do projeto.
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Nenhum destes quatro mapas de processos é percebido pelos times de projeto 

como um mapa de processos de gerenciamento de projetos que possa ser usado

como referência. Para isto, hoje os entrevistados preferem usar oPMBoK Guide.

7.7 A percepção dos profissionais de sistemas

Segundo profissionais da Unidade de Sistemas envolvidos no desenvolvimento

de componentes do SIGP, há pelo menos 9 anos a Direção Geral definiu que a

consolidação das informações de todos os projetos, especialmente de custo e prazo,

deveria ser feita através da implantação de práticas e ferramentas corporativas de

gerenciamento de projetos. As principais vantagens desta abordagem seriam a

maior simplicidade na definição de práticas e ferramentas comuns e a uniformidade

dos critérios de avaliação (diagnóstico e prognóstico) dos projetos A principal

desvantagem da abordagem escolhida é a resistência apresentada pelos usuários

às ferramentas, que alimenta a resistência às práticas que acompanham estas

ferramentas e vice-versa. Além disso, viabilizar a consolidação das informações ao

mesmo tempo que se permite uma maior diversidade nas ferramentas usadas 

depende das expectativas que se têm destas consolidações. Por exemplo, a 

consolidação mensal seria certamente mais viável do que a consolidação tlon Une,

real time".

Ainda segundo os profissionais de sistemas entrevistados, apesar de não ser 

recente, o esforço de implantação de práticas e ferramentas corporativas de 

gerenciamento de projetos até agora não foi concluído com sucesso. A necessidade 

de continuidade deste esforço é percebida pelos profissionais entrevistados como

evidenciada por:
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. não uso de ferramentas necessárias à execução de práticas “tecnicamente 

aceitáveis”. Por exemplo, a falta de uso de software de gerenciamento de 

cronogramas na alocação de recursos, e em alguns casos mesmo na construção de 

cronogramas, evidencia a falta de uso tecnicamente adequado de cronogramas.

. não uniformidade das práticas de gerenciamento de projetos, que fazem 

suspeitar de problemas na implantação destas práticas;

. resultados desfavoráveis dos projetos mais recentes, em um mercado mais 

competitivo.

A pressão para a uniformização das práticas e dos sistemas de informação 

tornou-se mais forte com a redução das margens de ücro em um mercado 

recentemente privatizado, mas ainda assim a Direção Geral tem encontrado 

diversas dificuldades que podem ser classificadas em culturais e técnicas. As 

dificuldades citadas pelos entrevistados na Unidade de Sistemas como devidas a 

fatores culturais foram:

I

i

í

í

í

. aparente falta de consenso na Direção Geral em torno do tema;

. poder das Unidades de Negócio em definir suas próprias práticas e 

ferramentas, poder agora transferido para os centros de competência, 

especialmente o de gerenciamento de projetos;

. resistência dos usuários, que querem escolher suas ferramentas e métodos

de trabalho;

. falta de conhecimento sobre as práticas e ferramentas de gerenciamento de

projetos;

. ausência de um processo que estabeleça de modo formal a estratégia de TI a 

partir das estratégias de negócio.
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Estas dificuldades culturais têm sido atacadas principalmente através da 

criação do CCGP. Dentre as dificuldades técnicas mencionadas estão:

. dificuldade em oferecer um SIGP mais flexível, relacionada com as

expectativas de informação de projetos;

. deficiências na infra-estrutura de TI.

As deficiências na infra-estrutura de TI foram provocadas no passado pela 

revolução que foi o processo de migração para arquitetura cliente-servidor, naquela 

época pioneiro, o que tornou a infra-estrutura instável no início. Hoje as deficiências

na infra-estrutura são provocadas pela restrição de investimentos, por sua vez

motivada pelo aumento repentino da competitividade do mercado, trazida pela

privatização recente das principais empresas clientes da Empresa estudada.

Segundo os entrevistados da Unidade de Sistemas, as dificuldades técnicas

seriam facilmente vencidas se os problemas culturais fossem superados,

especialmente os relacionados com o nível e tipo de envolvimento da Direção Geral

nos esforços de padronização das práticas e sistemas de informação de

gerenciamento de projetos.

Além das dificuldades técnicas e culturais acima, os entrevistados

apresentaram os seguintes fatores críticos de sucesso para a implantação de 

práticas e ferramentas corporativas de gerenciamento de projetos, aí incluído o

SIGP:

. representatividade dos times criados para a implantação de práticas e

ferramentas de gerenciamento de projetos;

. maior envolvimento e comprometimento de usuários que não façam parte

deste time;
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. seleção de práticas e ferramentas que sejam reconhecidas como as melhores 

pela literatura relevante.

Um dos entrevistados da Unidade de Sistemas recomendou o apoio de 

consultoria externa na implantação, visando com isto proteger o projeto de disputas 

políticas e falta de consenso na direção, além de garantir a implantação de um 

conjunto de práticas e ferramentas de melhor qualidade técnica. Segundo os 

entrevistados, a Direção Geral manifestou no passado resistência à intervenção 

externa em processos de gerenciamento de projetos, por este ser o negócio da 

Empresa e pela Direção Geral considerar que no passado vinha obtendo sucesso 

com as práticas de gerenciamento de projetos que adotava então.

Ainda segundo os entrevistados, em empresas que atuam no negócio de 

gerenciamento de projetos, seriam de difícil implantação:

. Project Office20 como uma unidade centralizada de gerenciamento dos 

projetos da empresa. Neste negócio as habilidades de gerenciamento de projetos 

devem estar presentes em todos os times de projeto. Na Empresa estudada, há 

adicionalmente o conceito de Centro de Competência, responsável por disseminar e 

manter a competência em gerenciamento de projetos.

. Práticas de gerenciamento de projetos definidas pela Unidade de Sistemas ou 

outras áreas de apoio. Para que sejam aceitas pelas Unidades de Negócio de uma 

empresa gerenciadora de projetos, estas práticas precisam ser definidas por 

indivíduos constantemente envolvidos nos projetos e negócio.

Finalizando, os entrevistados acreditam que mais recentemente a literatura tem 

oferecido farto material em práticas e ferramentas para o gerenciamento de projetos, 

o que oferece cada vez mais oportunidades para o desenvolvimento de SIGP

<
.
:
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corporativos, mas o processo de implantação destas práticas e ferramentas continua

apresentando problemas que não podem ser resolvidos simplesmente com mais 

tecnologia.

20 Sobre project Office, veja por exemplo Block (1998) e Bolles (1998).
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CAPÍTULO 8 - CONCLUSÕES

Este capítulo apresenta as conclusões obtidas a partir do estudo do caso e o 

modelo usado para agrupar estas conclusões, relacionando as dificuldades na 

implantação e uso de SIGP corporativo e integrado e as oportunidades de uso 

inovador de TI em gerenciamento de projetos às características da empresa de

gerenciamento de projetos estudada.

8.1 Um modelo de alinhamento entre TI e Negócio

Henderson e Venkatraman (1992) propuseram um quadro de referência para o

estudo da eficácia do alinhamento com o negócio das várias abordagens de

planejamento de TI disponíveis na literatura, através da análise de como os

domínios de negócio e de TI se influenciam mutuamente. Este modelo é composto

de quatro domínios de decisão: estratégia do negócio, processos e infra-estrutura

organizacional, estratégia de TI, processos e infra-estrutura de TI. Cada um destes 

quatro domínios possui três dimensões, em um total de seis dimensões de negócio e

seis dimensões correspondentes de TI.
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1 Fí do Negócio de TI

Imagem eletrônica, LAN, robótica.Produtos oferecidos e mercados 
atendidos.Estratégia

(Aspectos Externos)

Escopo

Terceirização, P&D compartilhada,Alianças estratégicas Joint 
ventures, licenciamento, etc.

Gestão21
etc.
Confiabilidade, conectividade, 
flexibilidade, etc.________

Preço, qualidade, serviço 
agregado, canais, etc.Competências

t I
Infra-estrutura e 
Processos 
(Aspectos Internos)

Fluxo do trabalho e fluxo da 
informação associada.

Método de desenvolvimento e 
implantação de sistemas, etc.Processos

Estrutura organizacional, papéis, 
relações de subordinação._____

Arquitetura de Tl.Estrutura

Habilidades individuais chave para 
os processos de TI.___________

Habilidades individuais chave para 
os processos de negócio._______Habilidades

Tabela 13: Dimensões do alinhamento de Tl com o negócio.
Uma pequena adaptação foi feita no esquema proposto por Henderson e Venkatraman 

(1992, p. 99-101) para mostrar o paralelismo entre as dimensões de negócio e Tl.

8.3 O alinhamento de Tl na Empresa

As características do negócio evidenciadas no estudo de caso foram

agrupadas segundo as seis dimensões presentes no modelo de Henderson e

Venkatraman (1992), de modo a analisar as interações entre negócio e Tl que

possam sugerir dificuldades na implantação e uso de SIGP corporativo ou 

oportunidades de uso de Tl. O modelo foi utilizado com o foco no escopo deste 

estudo: o uso de sistemas de informação no apoio aos processos de gerenciamento 

de projetos. Assim, as dimensões de negócio presentes no modelo foram 

investigadas na empresa em estudo na medida em que o escopo, gestão e 

competências do negócio afetam os processos de gerenciamento de projetos e o 

uso de Tl no apoio a estes processos O modelo permite investigar outros aspectos 

do alinhamento de Tl com o negócio da empresa de gerenciamento de projetos, 

como, por exemplo, o emprego de Tl nos produtos da empresa, mas estes aspectos 

estão fora do escopo deste trabalho.

21 Govemance
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Das características encontradas, foram selecionadas para discussão aquelas

que apresentaram evidências de relacionamento com dificuldades de implantação e

uso de SIGP ou de oportunidades de uso de TI, ou que merecem um comentário

adicional ao que já foi simplesmente relatado no caso.
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1do Negócio de TI

■ Infra-estrutura de grande alcance 
e escopo (automação de 
escritórios, comunicação interna 
e externa, processos adm. em 
geral, etc.)

■ Sistemas corporativos de 
medição de desempenho 
(“super-estrutura”)

■ SIGP ("processos produtivos 
comuns’)

■ Clientes e fornecedores da 
Empresa como potenciais 
usuários

■ “Guardiã dos métodos da
Empresa’______________________

■ Produto complexo e customizado
■ Modalidade *tum ke/ como a 

mais complexa e geral
Escopo

Estratégia
(Aspectos Externos)

■ Direção engajada na busca de
novos negócios

■ Resultado é a soma dos projetos
■ Relacionamento direto, estreito e 

transparente com o cliente
■ Práticas e ferramentas comums 

para viabilizar indicadores de 
desempenho corporativos

■ Organização em rede com 
clientes e fornecedores

■ Subcontratação intensa________
■ Gerenciamento de projetos
■ Integração de sistemas
■ Gerenciamento de fornecedores

■ Flexibilidade, mas...
■ Indicadores de desempenho 

corporativos
■ Infra-estrutura eficaz

Gestão

Competências ■ Infra-estrutura de TI

t t
■ Processos de Gerenciamento: 

comuns mas customizados
■ Processos de Produção: 

específicos, se resumem a 
desenho, software específico 
(CAD, cálculo de estruturas, 
etc.), integração não é 
demandada

■ Processos de Administração em 
geral: comuns, sistemas de 
informação simples, corporativos 
e bem sucedidos

■ Definidos pelos CC‘s___________

■ Sistemas agrupados por “blocos 
de processos”

■ Patrocínio do SIGP migrando 
das UN’s para CCGP e CCSU

■ SIGP corporativo e integrado 
substituindo software das UN's

Processos

Infra-estrutura e 
Processos 
(Aspectos Internos)

■ Grande uniformidade de hw&sw
■ Controle rígido do sw utilizado
■ Cliente-servidor, bases de dados 

corporativas e distribuídas nas 
localidades

■ Sistemas corporativos para 
processos adm. em geral

■ Software de cronogramas 
corporativo com SGBD para o 
controle de projetos de negócio

■ MS-Project® não integrado para 
os demais projetos e 
comercialização

■ Enciclopédia
■ EDMS
■ E-mail, videoconferência e 

telefone para intra-time
■ Fóruns de discussão inter-times

• Matricial
■ Times de projetos
■ Centros de competência
■ Dinâmica e transitória

Estrutura

■ Padrões do PMI (em
implantação)

■ Planilhas eletrônicas e sw de 
cronogramas de uso pessoal

• Adaptar-se ao vocabulário do 
cliente ou parceiro

■ MS-Project® na comunicação 
com clientes e fornecedores

■ Modelar sistemas de informação 
invariantes no essencial mas 
adaptáveis no acessório

■ Sistemas de informação 
uweb-enable<f

■ Técnicas de engenharia de 
processos orientadas a objetos

Habilidades

Tabela 14: Características da Empresa evidenciadas no estudo.
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8.4 O escopo do negócio

Produto complexo e customizado

O aprendizado para a melhoria contínua em empresas gerenciadoras de 

projeto é dificultado por duas características do negócio:

. particularidade de cada projeto: dificulta a comparação entre atividades de

mesmo tipo em projetos distintos;

.alto nível de subcontratação das atividades dos projetos:dificulta a

comparação entre atividades realizadas por subcontratados.

Assim, a técnica utilizada para aprendizado em gerenciamento de projetos

consiste no registro de “lições aprendidas”, que é de natureza diferente e de

complexidade maior do que a comparação da produtividade em dois períodos

consecutivos de uma etapa da linha de produção em uma empresa manufatureira,

por exemplo.

TI para o registro e busca de lições aprendidas

Greiner citado por Meredith e Mantel (1995, p. 678) apresenta um modelo de

evolução da empresa caracterizado por estágios de crescimento. O último estágio

no modelo de Greiner é o “crescimento através da colaboração”, em que a

organização se estrutura através de “matrizes de times”. Segundo Greiner, cada

estágio é seguido de um tipo específico de crise, e Meredith e Mantel acreditam que

a crise que sucede este último estágio é uma crise de comunicação. Segundo

Meredith e Mantel, “até este momento, ninguém desenvolveu um sistema de

informações que permitisse o armazenamento e recuperação dos dados 

necessários” ao controle pós-projeto e ao registro da história do projeto, ambos

requeridos “para que os gerentes de projeto possam aprender com os sucessos e 

fracassos de seu pares, assim como com as suas próprias experiências”.
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A tecnologia da informação mais recente podería ser usada no registro e busca 

de lições aprendidas. Dada a falta de estrutura dos textos que representam as lições 

aprendidas, o mecanismo de busca mais provável seria o “full text search”,

popularizado pela Internet, em que sentenças lógicas são montadas com trechos do

texto que se espera encontrar. O registro e a busca de lições aprendidas poderíam 

ser facilitados através de"add-iris" ao software de correio eletrônico, processador de

textos ou EDMS que permitissem marcar um trecho do documento e “ligá-lo” a uma

lição aprendida, acrescentando comentários, palavras-chave ou atributos 

controlados pelo SIGP (especialmente a WBS) e que poderíam ser usados mais 

tarde para facilitar a busca. Assim, a lição aprendida não seria mais uma transcrição 

para uma "base de conhecimento" nunca mais acessada, mais um conjunto de 

"atalhos" para os documentos reais usados no controle dos projetos, e cuja 

parametrização tem sentido para o SIGP. Recursos de medição da quantidade de

lições aprendidas registradas e o seu nível de utilização por usuário poderíam ser

usados como um modo de estimular o seu registroe utilização.

Estas oportunidades de uso de TI foram percebidas pelo pesquisador na 

observação do trabalho dos times de projeto, mas as respostas dos entrevistados 

parecem não as confirmar. O registro de lições aprendidas exige muita disciplina dos 

integrantes do projeto e, segundo os entrevistados, o registro e uso limitado de

lições aprendidas na Empresa não é provocado por dificuldades tecnológicas, mas 

por questões culturais, especialmente o modo de trabalhar do gerente.

Uma oportunidade de emprego de TI percebida pelos entrevistados é o uso de 

fóruns de discussão na troca de experiências entre times de projeto. Estes fóruns 

poderíam ser integrados manualmente ou automaticamente ao registro e 

disseminação de lições aprendidas, através da compilação das discussões
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encerradas. O uso de fóruns precisa no entanto levar em consideração a cultura da 

organização. Por exemplo, os entrevistados se mostraram surpresos com a criação 

de fóruns de acesso restrito a um grupo de funcionários que investigam um “assunto 

estratégico”. Por outro lado, contraditoriamente, os entrevistados acham que 

algumas informações da Enciclopédia hoje públicas deveríam ser mantidas sob 

acesso restrito, como por exemplo aquelas que poderiam subsidiar ex-funcionários

em processos na justiça do trabalho.

8.5 A gestão do negócio

Direção envolvida na busca de novos negócios

Os diretores executivos, os “responsáveis por clientes-chave”, e os diretores 

das Unidades de Negócio possuem por responsabilidades principais o 

relacionamento com o ambiente externo e a busca constante de novos negócios, o

que é característico de empresas em que os negócios são projetos

(Mintzberg, 1979, p. 447-9).

Resultado da empresa é a soma dos resultados dos projetos

Artto (1998) afirma que o resultado da empresa é a soma dos resultados dos

projetos, e assim é hoje na Empresa estudada. No entanto, no negócio 

gerenciamento de projetos o custo de uma atividade do projeto pode não

corresponder necessariamente ao mesmo custo na demonstração de resultados da

empresa.

Atividades cujo custo não passa pela contabilidade da empresa

O custo de uma atividade pode ser pago pelo cliente diretamente ao fornecedor

subcontratado: este custo pode não afetar os resultados da empresa, mas ainda
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assim precisa ser considerado como custo da atividade para permitir o controle do 

progresso do projeto através do cálculo deearned value.

Critério de reconhecimento do custo varia de projeto para projeto

O critério de reconhecimento do custo das atividades no tempo também pode 

variar de projeto para projeto, ou mesmo sob pontos de vista de cada interessado no 

projeto: o gerente pode preferir um critério que se aproxime do consumo real dos 

recursos para melhor controlar o progresso do projeto, a direção da empresa 

gerenciadora pode preferir controlar o comprometimento com fornecedores, e os 

investidores podem preferir controlar a efetiva realização de desembolsos. A 

multiplicidade do conceito "custo” ocorre de fato na atividade de gerenciamento de 

projetos, e reflexos disto estão presentes nos pacotes desoftware de gerenciamento 

de cronogramas como o MS-Project®, que permite o controle de até 11 campos de 

custos distintos nas alocações de recursos. Estas diferenças de conceito implicam 

no descasamento entre os indicadores de desempenho dos projetos e os 

indicadores de resultado da empresa, dificultando a avaliação dos gerentes de

projeto.

Relacionamento direto e estreito com o cliente

A Empresa reconhece a necessidade de “deter a interface", isto é, estabelecer

um relacionamento direto e estreito com o cliente. O cliente da empresa

gerenciadora de projetos normalmente acompanha de perto a realização do produto 

do projeto. Em alguns casos, o cliente pode até mesmo escolher os componentes do

SIGP.

Cliente escolhe componentes do SIGP

Isto está previsto nos procedimentos de gerenciamento de projetos presente na 

“Enciclopédia”, e há mesmo seis sistemas de controle de custos desenvolvidos para

130



projetos específicos, desenhados com a participação dos clientes dos projetos e 

adaptados para outros projetos com os mesmos clientes ou outros. Com certeza a 

viabilização de um SIGP corporativo e integrado fica mais difícil se tiver de incluir a 

capacidade de atender pedidos do cliente para a customização ou mesmo 

substituição de componentes do SIGP. A estratégia da Unidade de Sistemas de 

implantação de um SIGP corporativo precisa ser alinhada com esta característica da

gestão do negócio, por exemplo, garantindo que o SIGP possa trocar arquivos com 

os principais pacotes de software usados em gerenciamento de projetos.

Práticas e ferramentas comuns como estratégia para viabilizar

indicadores de desempenho corporativos

A pressão da direção para a uniformização das práticas e dos sistemas de

informação tornou-se mais forte com a redução das margens de lucro em um

mercado recentemente privatizado, o que sugere que a direção busca uniformizar as

práticas e sistemas para ter maior controle sobre os projetos, através de uma

estratégia “informate up”.

Organização em rede com clientes e fornecedores, subcontratação

intensa

A Empresa se percebe como atuando em rede com clientes, dada a natureza

dinâmica e complexa do negócio gerenciamento de projetos e a necessidade de

comunicação intensa com os clientes e fornecedores que mudam a cada projeto.

Esta rede é ainda mais complexa porque a grande maioria das atividades de

produção ser subcontratada.

Oportunidades de TI para organizações em rede

Conforme visto nos capítulos iniciais, Van Alstyne (1997) compilou da literatura 

as seguintes oportunidades de uso de TI sobre organizações em rede:
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. redução dos custos e tempo de comunicação;

. aumento do número de conexões entre organizações;

. criação de mecanismos mais eficazes de recompensa por desempenho; 

. coerência conceituai aos dados compartilhados entre as organizações;

. distribuição "just-in-time" da informação;

. agilidade no acréscimo e retirada de nós da rede;

. construção de parcerias estáveis entre empresas;

. agilização na comunicação de programação de uso e liberação de recursos;

. mudança do meio de representação do recurso informação, de modo a

torná-lo infinitamente compartilhável.

. combate à perda de memória organizacional normalmente comum em

organizações em rede, provocada pela constante mudança das relações entre os

agentes, através do uso de novas tecnologias de captura, tratamento,

armazenamento, busca e representação de informação.

Estas oportunidades de uso de TI ficam cada vez mais acessíveis, graças ao

fenômeno Internet.

O uso da Internet em organizações em rede

A necessidade de comunicação inter-organizacional intensa com parceiros que

mudam a cada novo negócio e que possuem níveis diferentes de sofisticação em TI

exige soluções distintas das soluções empregadas em negócios em que o

relacionamento com clientes ou fornecedores é mais duradouro.

Upton e McAfee (1996) apresentam três fatores que determinam a facilidade de

compartilhamento de informação entre empresas: o estágio do relacionamento 

(“casados”, “noivos”, “namorando”), o nível de funcionalidade desejado (transmissão 

de dados, acesso a dados, acesso a aplicações) e o menor denominador comum de
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sofisticação em TI dos parceiros. O uso de soluções do tipo Electronic Data

Interchange (EDI), por exemplo, é possível com pouca sofisticação dos parceiros 

mas permite um nível de funcionalidade muito restrito (transferência de dados) e

exige um relacionamento muito forte entre os parceiros.

Upton e McAffee (1996, p. 133) argumentam em seguida que a Internet

viabiliza a integração entre organizações em uma ampla faixa de níveis de

funcionalidade, estágios de relacionamento e sofisticação de TI dos parceiros. Mais

especificamente em gerenciamento de projetos, vários outros autores percebem a
j*=

Internet como um universo de possibilidades que se abre para o uso de TI na

comunicação da empresa gerenciadora de projetos com seus parceiros, clientes e

;fornecedores (Barry e Pascale (1999), Farrelly (1998), Hecht (1998), Heinbuch e

Haskins (1998), Hynes et. al. (1998), McHugh (1998), Mead (1997), Reingold (1996),

Valle (1997)).

MS-Project® como padrão na comunicação com clientes e fornecedores

Os entrevistados destacaram o uso do MS-Project® como padrão de fato na

comunicação com clientes e fornecedores, o que é confirmado por Fox e Spence 

(1998): Em pesquisa feita por eles junto a 1.000 profissionais de gerenciamento de 

projetos dos associados ao PMI escolhidos aleatoriamente, o MS-Project® foi 

considerado a ferramenta preferida por 48% dos respondentes. Os fornecedores de

outros pacotes de software para gerenciamento de projetos, cientes desta realidade, 

oferecem quase sempre a possibilidade de troca de arquivos com o software da

Microsoft (Levine, jul. 1997, p. 22).

Troca de cronogramas e outros documentos entre organizações

Uma tendência capitaneada inicialmente pela IBM mas que obteve

recentemente a adesão de vários fabricantes e entidades regulamentadoras é o uso
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do protocolo XML - Extended Markup Language22 - na troca de informações entre 

empresas via Internet, interligando processos de negócio. Para que isto seja viável, 

é necessário que seja definido em XML um formato padrão para os documentos 

envolvidos no processo de negócio que se deseja interligar (por exemplo, pedidos 

de compras) e que este padrão seja adotado pelas empresas que queiram interligar 

seus processos através destes documentos.

O posicionamento recente da Microsoft® em adotar o XML como formato de

arquivo para a sua linha MS-Office® 2000, e o fato de o formato de arquivo do

MS-Project® ter se tornado um padrão na prática, aumenta as chances de em um

horizonte próximo ser possível a integração de cronogramas entre empresas através

da Internet, o que por sua vez viabilizaria a integração dos eventos de pagamentos,

recebimentos, entregas de suprimentos e produtos e alocação de recursos entre a

empresa gerenciadora de projetos, seus clientes e fornecedores.

O XML não é um formato de arquivo, mas uma linguagem padrão para

descrever formato e conteúdo de arquivos. Lee et al. (1996) apresentam uma

proposta de formato padrão para intercâmbio de informações de processos entre

empresas que poderia ser implementada em XML, embora isto não tenha sido

sugerido por eles.

Enquanto o XML para cronogramas não se realiza na prática, o e-mail já é

usado para a comunicação mais ágil com clientes e fornecedores. Hibbard (1998)

comenta como as empresas estão utilizando o e-mail como um “EDI improvisado”.

Outro fenômeno que tende a viabilizar a integração dos processos de empresas de

22 O XML é um padrão semelhante ao HTML usado na confecção das páginas disponíveis na 

Internet. Para mais informações sobre XML, veja por exemplo Davis e Riggs (1999) e Booker (1999). 
Há também o "site" mantido pela IBM: http://www.xml.com
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uma organização em rede é o acréscimo às ferramentas de workflow de recursos

"web”e integração com pacotes ERP (Hibbard, 1998).

Na Empresa estudada, no entanto, o e-mail é usado apenas como um veículo

de comunicação mais rápido, sem integração com os processos de negócio. As

exceções são a emissão automática de e-mail disparada por eventos de negócio

controlados por sistemas corporativos ou por usuários dentro de transações destes

sistemas. Por exemplo, quando o engenheiro conclui a revisão de um documento e

espera aprovação do gerente do projeto, ou quando o comprador conclui a emissão

do pedido de compra e espera a mesma aprovação. Em alguns casos, o e-mail inclui

"atalhos" para os documentos envolvidos no processo de negócio que espera ação

do usuário destino do e-mail. Hoje este recurso é usado apenas internamente na

Empresa estudada, mas pode ser facilmente extendido a toda a rede de

organizações envolvidas no projeto.

EDMS como publicador na Internet

Na Empresa estudada, uma alternativa interessante que começa a ser usada é

o uso de software EDMS como publicador na Internet, de modo que a publicação de

documentos para clientes e fornecedores é controlada de forma transparente para o 

time do projeto, através do uso do sistema que já gerencia toda a documentação do

projeto. “Atalhos” para endereços Internet que contêm os documentos arquivados

centralizadamente na empresa gerenciadora do projeto podem ser enviados dentro 

de mensagens de e-mail para clientes e fornecedores, por exemplo, solicitando a 

sua revisão, deste modo agilizando a comunicação ao mesmo tempo que se evita a 

distribuição de cópias. O arquivamento dos documentos poderia mesmo ser 

descentralizado na organização em rede composta pela empresa gerenciadora do 

projeto, seu(s) cliente(s) e fornecedores. Outra alternativa é subcontratar um
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fornecedor para arquivar e controlar o fluxo dos documentos "reais", disponibilizando 

as versões "virtuais" pela Internet para a empresa gerenciadora, clientes e outros

fornecedores.

8.6 As competências

Gerenciamento de projetos, Integração de sistemas e Gerenciamento de

fornecedores

Na Enciclopédia, no planejamento estratégico e em circulares a Empresa

declara o gerenciamento de projetos como sua core competence, com destaque

para a integração de sistemas e o gerenciamento de fornecedores. Stuckenbruck

(1981, p. 141-155) argumenta que a integração de sistemas é o principal papel do

gerente de projetos e Artto (1998) coloca a integração de sistemas como um dos 

tipos de “negócios de projeto’23.

Segundo o PMBoK Guide, os processos de suprimento são processos de 

gerenciamento de projetos. Na Empresa estudada, o Gerenciamento de

Suprimentos é tratado como uma Competência a parte, com o seu próprio Centro de

Competência, mapa de processos e sistemas de informação corporativos (que se

integram ao SIGP). Esta separação se deve provavelmente à intensa

subcontratação dos serviços e fornecimentos (mais de 90% do custo dos projetos).

8.7 Os processos de negócio

Processos de gerenciamento mudam a cada projeto 

Em uma empresa gerenciadora de projetos, os processos de negócio são 

processos gerenciais e portanto “os mais mal definidos e os que menos
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provavelmente serão vistos em termos de processos” pavenport, 1994, p. 321). O 

mapa de processos proposto pelo PMI no PMBoK Guide, padrão de fato dos 

profissionais de gerenciamento de projetos, está em um nível de abstração alto, e o 

próprio PMBoK Guide advoga a customização destes processos a cada área de 

aplicação e a customização do SIGP a cada projeto.

Impactos no SIGP por mudanças nos processos ou documentos

Além da mudança de processos de projeto para projeto, a necessidade de 

mudança dos documentos usados no gerenciamento também podem tornar difícil a 

implantação de um SIGP corporativo e integrado.

Considerando uma arquitetura baseada em processos e documentos, é

possível propor a seguinte classificação destas adaptações em ordem crescente

aproximada de impacto sobre o SIGP:

. exclusão de documentos desnecessários;

. mudança da terminologia dos dados dos documentos;

. mudança de leiaute dos documentos;

. exclusão de dados desnecessários dos documentos;

. fusão de documentos de saída de um mesmo processo;

. mudança de formato de armazenamento dos dados;

. inclusão de novos dados nos documentos existentes;

. fusão de processos e de suas listas de documentos de sáda e de entrada;

. subdivisão de processos implicando na subdivisão da lista de documentos de

saída e de entrada;

. inclusão de novos documentos de saída nos processos existentes;

. inclusão de novos processos com novos documentos.

23 “Project business”
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O último caso é o único que pode ser considerado uma adição aos processos

listados no PMBoK Guide. No último e no penúltimo caso, pode haver a necessidade

de integração de novos componentes de software ao SIGP se novas ferramentas

forem necessárias para manipular os novos documentos. Todos os outros casos

anteriores podem ser resolvidos na maioria das vezes com adaptações nos

componentes do SIGP, mas a adaptação pode não ser fácil, especialmente se se

tratar de pacote fechado de software, podendo exigir a substituição por outro pacote

ou por um novo sistema de informação desenvolvido na organização.

Processos de gerenciamento como atividades da WBS

Para reduzir a necessidade de adaptação dos compontes do SIGP, os

processos adicionados a cada projeto poderíam ser representados como atividades

na WBS e os novos documentos de saída poderíam ser representados como

produtos destas atividades. Por exemplo, a emissão de uma carta de aceitação do

serviço podería ser representada como uma atividade sucessora de cada atividade

que represente serviço que exija a emissão desta carta de aceitação. A carta de

aceitação poderia ser criada em qualquer processador de textos e armazenada no

EDMS, deixando-se um “atalho” ao conteúdo da carta de aceitação na atividade

correspondente do cronograma. O “lugar” de armazenamento da carta de aceitação

poderia ser definido pelo usuário com sugestões do SIGP a partir de atributos da

atividade, especialmente a WBS. Os documentos de entrada destas atividades

também poderíam ser tratados da mesma maneira.

A representação de processos de gerenciamento na WBS pode complicar o

gerenciamento do cronograma e do escopo do projeto, se estes processos 

adicionais forem muito repetitivos ou se houver a exigência de integração dos dados

destes documentos com outros dados do SIGP. Por exemplo, se se quiser que o
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conteúdo da carta de aceitação possua integração automática com dados do

contrato do serviço, como o fornecedor, a quantidade e tipo dos recursos 

efetivamente utilizados na atividade, etc.

EDMS relacionando (mapa de) processos e (versões de) documentos

Uma oportunidade interessante de emprego de TI nos processos de

gerenciamento de projetos está no uso do conceito de documento na definição de

sistemas de informação. Como visto na introdução, Archibald (1992,p. 299) define

um SIGP composto por documentos e o PMBoK Guide (PMI, 1996, p. 29) afirma que

é possível descrever cada processo de gerenciamento de projetos como o uso de

ferramentas e técnicas na transformação de documentos. Davenport (1997,p. 146)

também defende o uso de documentos como uma metáfora mais útil na definição de

sistemas de informação.

A observação da atividade dos times de projeto torna evidente que, quando

não estão se comunicando diretamente com colegas do time, clientes e

fornecedores, os profissionais de gerenciamento de projetos estão trocando

documentos em papel ou arquivos enviados por e-mail, compartilhados em diretórios

do sistema de arquivos ou através do EDMS. Vários times de projeto estão usando o 

EDMS para controlar toda a sua comunicação formal (cujo registro seja desejado), 

inclusive e-mails e faxes. A integração da metáfora de documentos com a metáfora

de mapa de processos permitiría ao profissional de gerenciamento de projetos 

relacionar os processos da Enciclopédia às versões de cada documento antes e 

depois de cada processo, facilitando a localização do documento e a reconstituição 

de eventos de negócio, como a transformação de uma modificação de escopo em 

aditivo contratual. A associação de um documento ou sua versão a um processo
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podería ser automática, pelo tipo do documento ou componente do SIGP usado para 

criá-lo ou modificá-lo, ou manual, por informação do usuário.

Processos em volta do SIGP: Mapas de processos

Outra alternativa seria colocar os processos de gerenciamento de projetos não 

dentro do SIGP, mas em torno dos componentes do SIGP, de modo semelhante ao

que a Empresa estudada se aproximou com a Enciclopédia. Assim, o profissional de 

gerenciamento de projetos teria acesso a um mapa de processos que

correspondesse às melhores práticas da sua profissão, apresentando

customizações normalmente usadas em cada área de aplicação. Ao longo deste

mapa estariam distribuídos os componentes do SIGP e outros software necessários

a processos de produção, sem congelar a sequência de atividades ou o fluxo de

trabalho necessário ao gerenciamento de projetos, mas oferecendo um roteiro

customizável e as ferramentas para executar as atividades presentes neste roteiro.

A Enciclopédia apresenta quatro conjuntos de mapas de processos, com

intercessões e redundâncias entre eles. Estes quatro mapas de processos poderíam

ser unificados em um só mapa que incluísse os processos de gerenciamento de

projetos (inclusive de suprimentos) e as especialidades de cada área de aplicação.

Este mapa oferecería “atalhos” para transações nos sistemas de informação

disponíveis, corporativos ou não, e estes "atalhos” poderíam inclusive ativar estas

transações. Para os casos em que a integração com os componentes do SIGP

corporativo não fosse exigida, o usuário podería, dentro de determinadas regras,

escolher o software que quisesse, o que é em geral válido para os processos de

produção mais específicos da área de aplicação do projeto. Para os casos em que a 

integração com o SIGP corporativo é exigida (para viabilizar a consolidação de 

indicadores de desempenho, por exemplo) seria oferecido um leque - provavelmente
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pequeno - de opções para o usuário escolher o software corporativo que seria usado 

naquele projeto. O uso de software não corporativo nestes processos estaria sujeito 

ao atendimento de certos requisitos de integração a ser validados com o Centro de 

Competência em Gerenciamento de Projetos e com a Unidade de Sistemas, e

poderia incluir a entrada manual pelo usuário das informações exigidas pelo SIGP

corporativo. A disponibilização da Enciclopédia com este mapa de processos na

Intranet e na Internet permitiría o uso dos aplicativos fora dos escritórios da

Empresa, em qualquer microcomputador conectado à Internet, permitindo o seu uso

inclusive por clientes e fornecedores.

A Enciclopédia já oferece “atalhos” para a descrição de todos os sistemas, bem

como “atalhos” para a ativação de alguns sistemas específicos. Há cerca de 5 anos

atrás, quando a Enciclopédia foi idealizada, pensava-se em a partir dela ativar todos

os sistemas de informação, o que não se mostrou viável naquela época em função

da tecnologia empregada. Com a migração da Enciclopédia para uma solução

"web-enabled", este conceito está sendo ressuscitado. O PMI está neste momento

patrocinando o desenvolvimento de um software comercial que segue alguns dos 

princípios colocados aqui.24

O mapa de processos deveria poder ser customizado pelo usuário para cada

área de aplicação e para cada projeto. Malone et al. (1997) apresentam uma 

proposta de tecnologia de customização de mapas de processos para diferentes 

contextos que usa um mecanismo semelhante ao mecanismo de herança da 

metodologia de desenho de sistemas orientada a objetos.

24 Este software é o "PMOffice", e mais informações podem ser encontradas em 

http://www.svstemcorp.com
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Definição de processos pelos CC's

A definição dos processos de gerenciamento de projetos na Empresa está a 

cargo do CCGP - Centro de Competência em Gerenciamento de Projetos, exceção

feita aos processos de suprimento, cuja definição está a cargo do CCSU- Centro de

Competência em Suprimento. Desde a criação destes Centros de Competência que

os sistemas de informação corporativos de apoio a estes processos são

desenvolvidos pela Unidade de Sistemas a partir de definições e validações com

representantes dos Centros de Competência.

Papel da Unidade de Sistemas na definição dos processos

A Unidade de Sistemas assume para si o papel de “guardiã dos métodos da

Organização”, e a responsabilidade pela “definição e prática de métodos eficientes

de obtenção, planejamento e controle de execução de contratos do tipo ‘turn ketf"

(PES, 1998). Para realizar este papel, a Unidade de Sistemas planeja capacitar o

seu pessoal em “técnicas de levantamento, registro e crítica a processos da

organização e sua modelagem com técnicas de orientação a objetos”.

Não fica claro, no entanto, como este papel será dividido com os Centros de

Competência. Além disso, outras evidências fazem crer que a Unidade de Sistemas

terá dificuldade em implantar processos por ela desenhados. Uma alternativa com

mais chance de sucesso seria o desenho dos processos e ferramentas em times

multi-disciplinares que envolvam especialistas dos Centros de Competência e da 

Unidade de Sistemas, com o Centro de Competência desempenhando o papel de

implantador e guardião dos processos, usando para isto ferramentas 

disponibilizadas pela Unidade de Sistemas, como a Enciclopédia, por exemplo.
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8.8 A estrutura organizacional

Estrutura matricial fortemente orientada por projetos

A estrutura organizacional representada na Enciclopédia e confirmada na 

observação do pesquisador corresponde a uma estrutura matricial fortemente

orientada por projetos, o que é confirmado pela existência dos Centros de

Competência e dos conceitos de lotação, alocação e apropriação de custos.

Matriz
Funcional ForteHFraca Balanceada Projetizada

Autoridade do
gerente de projetos

Pequena ou 
nenhuma

Limitada Baixa a moderada Moderada a alta Alta a quase total

% do pessoal
alocado totalmente 
a projetos

50 a 95%Praticamente 0 0 a 25% 15 a 60% 85 a 100%

Dedicação do 
gerente de projetos 
a este papel

Em tempo 
integral

Em tempo parcial Em tempo parcial Em tempo integral Em tempo integral

Título normalmente 
atribuído ao 
gerente de projetos

Gerente de 
projetos ou de 
programas

Coordenador ou 
Líder de projetos

Gerente de 
projetos ou de 
programas

Coordenador ou 
Líder de projetos

Gerente de 
projetos

Tabela 15: Estruturas com diferentes níveis de orientação por projetos (PMI, 1996, p. 18). 
A classificação da Empresa estudada está assinalada com (*).

A estrutura organizacional matricial baseada em Centros de Competência e

times de projeto tem como uma de suas vantagens favorecer a comunicação direta

entre os integrantes do time multi-disciplinar, sem perder a possibilidade de troca de

experiências entre especialistas da mesma disciplina, realizada através dos Centros

de Competência.

O conceito de Centros de Competência implantado na Empresa é bastante

semelhante ao apresentado por Hammer (1997) como "Centro de Excelência",

provavelmente porque esta foi uma das leituras que inspirou o time responsável pela

implantação dos CC's na Empresa. As principais diferenças são a substituição dos 

"donos de processos" por "gerentes de projeto", e o acréscimo às atribuições dos 

CC's da definição de práticas e ferramentas corporativas, aí incluídas os sistemas de
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informação. Assim, os CC's como implementados na Empresa estudada se

aproximam um pouco mais da tradicional estrutura matricial.

As oportunidades de TI mais relacionadas com a estrutura organizacional

escolhida pela Empresa e evidenciadas em entrevistas e observação do trabalho

dos times de projeto, são aquelas empregadas para agilizar a comunicação dentro

do time e entre times.

TI na comunicação intra-time

Na comunicação dentro do time, a proximidade física é sempre preferida à

tecnologia, e esta última só é usada quando a proximidade física não é possível, por

exemplo, pelo deslocamento de um integrante do time ao "campo” onde acontece o

projeto. Na Empresa pecebeu-se o uso intenso de telefone (celular, especialmente),

e-mail e video-conferência.

TI na comunicação inter-times

Na comunicação entre times, usada principalmente para troca de experiências,

os fóruns de discussão na Intranet começam a despontar como uma oportunidade

importante de uso de TI na Empresa. Cada fórum é organizado e mantido pelo

Centro de Competência que é responsável pela especialidade do assunto discutido.

Alguns fóruns são criados também para questões estratégicas para a Empresa, e

são mantidos por times de projeto criados para investigar estas questões, os assim

chamados "Grupos de Assuntos Estratégicos".

Profissionais não alocados a projetos mantendo a base de conhecimento

A estrutura matricial por projetos foi recentemente (há menos de dois anos)

implantada na Empresa estudada, em virtude da privatização dos setores de 

telecomunicações e energético que levou a um aumento brusco na competitividade 

dos mercados em que atua. Embora as estruturas matriciais sejam normalmente
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mais caras do que as estruturas funcionais, devido à duplicação de cargos de chefia, 

a estrutura puramente orientada por projetos pode ser ainda mais cara, devido à 

sub-utilização de recursos que não são compartilhados entre projebs (Meredith e 

Mantel, 1995, p. 157). Como a estrutura anterior da Empresa era puramente 

orientada por projetos, migrar para um modelo matricial tem colaborado para a 

redução de custos. Uma estrutura funcional, que seria mais barata, seria inviável em

uma empresa no negócio de gerenciamento de projetos (Mintzberg, 1979, p. 435).

Um problema típico de empresas com estrutura matricial orientada por projetos

que também se manifesta na Empresa é a dificuldade em atribuir atividades aos

profissionais no intervalo entre projetos (Mintzberg, 1979, p. 448). Em geral

procura-se aproveitar este tempo na capacitação e reciclagem profissional, mas isto

nem sempre é possível, por exemplo, por dificuldades de agendamento de cursos.

Os profissionais não alocados a projetos poderiam receber como tarefa a

manutenção da base de conhecimento da organização, por exemplo, atendendo ao

fórum, buscando respostas na Internet ou em fóruns de outras organizações,

sistematizando o conhecimento produzido nas discussões dos fóruns, compilando as

lições aprendidas, atualizando as práticas e ferramentas presentes na Enciclopédia, 

etc. A manutenção pelos próprios especialistas do conteúdo da Enciclopédia (e de 

outras formas de representação da base de conhecimento do Centro de 

Competência) seria facilitada por software como EDMS ou o MS-Office® 2000 

(Miller, 1999). Obviamente nem todo especialista tem a vocação e a motivação para 

a manutenção de bases de conhecimento, de modo que esta possibilidade deve ser

usada com cuidado.
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Controle corporativo da alocação de recursos

A disponibilidade dos recursos humanos no tempo certo é vital em uma

empresa com estrutura matricial por times de projetos que deseje manter seus

custos sob controle, mas quanto maior a mobilidade dos profissionais mais difícil é

manter esta informação atualizada e disponível para todos os gerentes de projeto.

Na Empresa estudada, apesar da queixa de falta da informação de

disponibilidade de recursos, raramente a alocação dos profissionais é registrada nos

cronogramas dos projetos da Empresa e, quando registrada, não é mantida

atualizada. O motivo para a não atualização da informação de alocação de recursos

humanos está no grande trabalho que dá manter esta informação atualizada, ainda

mais considerando que esta atualização tem de ser feita por um ou dois integrantes

do time que são responsáveis pelo gerenciamento dos cronogramas do projeto.

Para que a alocação de recursos seja atualizada de modo eficaz e eficiente, é

necessário que cada profissional seja responsável por planejar e controlar a sua

alocação em cada atividade, baseado em planejamento inicial feito pelo gerente de

projeto e seus auxiliares, e para que isto possa ser feito de modo satisfatório pelos

profissionais é necessário que suas ferramentas de planejamento pessoal estejam

integradas ao SIGP corporativo, especialmente ao software de gerenciamento de

cronogramas e sistema de apontamento de horas. Na Empresa estudada, estes

sistemas já são corporativos, mas não estão integrados.

Times de projeto na constante reconfiguração da estrutura organizacional

A Empresa reconhece a necessidade de estrutura organizacional flexível para

se adequar continuamente ao ambiente. Os times de projetos são utilizados não só 

nos projetos para clientes, mas também nos esforços internos, especialmente na 

constante reconfiguração da estrutura organizacional. Estes times são compostos
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por membros da direção, e representados formalmente por Comitês Diretivos e 

Grupos de Assuntos Estratégicos, cujos coordenadores são normalmente Diretores 

Executivos.

8.9 As habilidades

Gerenciamento de projetos como uma profissão

A atividade de gerenciamento de projetos tem se profissionalizado graças a 

esforços de institutos como o PMI (Cabanis, 1999; Duncan, 1996, 1998a, 1998b, 

1998c, 1998d, 1998e, 1998f, 1999). As melhores práticas estão sendo estabelecidas 

e documentadas, as ferramentas (software inclusive) estão sendo avaliadas

periodicamente, cursos e exames de certificação estão sendo estabelecidos e estão

encontrando cada vez maior aceitação pelos profissionais e pelas empresas que os

empregam.

Respaldo do corpo de profissionais de gerenciamento de projetos 

À medida em que aqueles que executam a atividade de gerenciamento de 

projetos começam a se reconhecer cada vez mais como um grupo distinto de

profissionais, dominando um corpo de conhecimento comum, mais e mais a

empresa gerenciadora de projetos precisa levar em consideração este corpo de

conhecimento comum e a ligação de seus profissionais com os institutos que

mantêm a evolução deste conhecimento. Estas considerações afetarão não só as 

estratégias de manutenção da capacitação dos profissionais, mas também as 

estratégias de manutenção dos processos, práticas e ferramentas, aí incluídos os 

sistemas de informação de apoio aos processos de gerenciamento de projetos.

Entrevistas na Unidade de Sistemas e a observação do pesquisador

evidenciam uma certa resistência aos sistemas de informação que foram
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desenvolvidos para as processos de gerenciamento de projetos, especialmente para 

os processos de planejamento e orçamento. O insucesso em tentativas anteriores 

de implantar estas ferramentas é explicado pela resistência dos usuários em 

adotá-las, associada à falta de patrocínio da direção geral e das Unidades de

Negócio. Além disso, estas ferramentas não podem ser implantadas sem uma 

modificação das práticas existentes, e as Unidades de Negócio eram, naquele

tempo, proprietárias e mantenedoras das suas práticas, e refratárias a intervenções

vindas de empresas de consultoria externa ou de unidades de apoio como a

Unidade de Sistemas.

O Centro de Competência em Gerenciamento de Projetos tem procurado

alinhar as práticas e a formação dos profissionais com as recomendações do PMI,

buscando inclusive a certificação de seus profissionais junto àquele instituto. A

medida em que cada integrante de time de projetos se sente cada vez mais

pertencendo a uma classe de profissionais, a Unidade de Sistemas precisará buscar

o apoio formal e informal para a implantação de componentes do SIGP não mais na

direção geral ou nas Unidades de Negócio, mas na entidade organizacional que

representa na Empresa o “corpo de profissionais” de gerenciamento de projetos, isto

é, o seu Centro de Competência. Mais ainda: sempre que possível, a Unidade de

Sistemas e o Centro de Competência deverão buscar respaldo em institutos

reconhecidos pelos profissionais de gerenciamento de projetos na seleção de 

pacotes de software para componentes do SIGP, através da consulta a artigos, 

surveys e outras publicações, de modo a obter mais facilmente a adesão dos 

profissionais que usarão estes pacotes 6e software.

Na Empresa estudada, o projeto de implantação de um SIGP corporativo antes 

capitaneado pela Direção Geral, agora é comandado e tem a efetiva participação de
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integrantes do Centro de Competência em gerenciamento de projetos. O sucesso 

deste projeto ainda não concluído dependerá, dentre outros fatores, da adesão dos 

profissionais de gerenciamento de projetos às práticas e ferramentas implantadas, e 

esta adesão dependerá não só da qualidade intrínseca das práticas e ferramentas, 

mas também de como os integrantes de times de projeto vêem os colegas do Centro 

de Competência que se envolveram no projeto do SIGP como bons representantes 

dos profissionais de gerenciamento de projetos.

Ferramentas: planilhas eletrônicas e software de gerenciamento de

cronogramas

Os profissionais de gerenciamento de projetos têm por ferramentas principais

de trabalho as planilhas eletrônicas e software de gerenciamento de cronogramas,

representadas por pacotes de software de uso pessoal, mais fáceis de usar e mais

conhecidos pelos profissionais de planejamento. Na pesquisa feita por Fox e Spence

(1998) com 1000 profissionais de gerenciamento de projetos, o MS-Excel® é 

apontado como a terceira "ferramenta de gerenciamento de projetos” mais utilizada,

perdendo apenas para o MS-Project® e o Primavera P3®, ambos (especialmente o 

MS-Project®) usados majoritariamente como software de gerenciamento de

cronogramas de uso pessoal.

A grande adoção de planilhas eletrônicas e de software de controle de 

cronogramas de uso pessoal impõe desafios especiais na implantação de SIGP 

corporativos e integrados, especialmente nos componentes de planejamento e 

orçamento financeiro, dada a intimidade que os integrantes de times de projeto têm

com os recursos e com a flexibilidade oferecidas por estes pacotes desoftware.

A integração de sistemas de informação entre si e com as ferramentas de uso 

pessoal usadas pelos times de projeto (MS-Excel® e MS-Project) é o pedido mais
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frequente em termos de sistemas de informação para apoio ao gerenciamento de 

projetos. Os integrantes de times de projeto querem assim manter toda a 

flexibilidade e o ambiente já conhecido das ferramentas de uso pessoal com a 

atualização transparente, íntegra e segura dos sistemas de informação corporativos.

Como esta integração não é tecnicamente simples, a Unidade de Sistemas 

caminha em outra direção: a implantação de sistemas de planejamento e orçamento

corporativos, apoiados em bases de dados relacionais, mais fáceis de integrar aos

demais sistemas de informação corporativos já disponíveis. O sucesso da 

implantação destes sistemas corporativos de planejamento e orçamento dependerá

de muito treinamento e patrocínio do CCGE e da Direção Geral, pois os usuários

nos times de projeto podem não querer abandonar as planilhas que construíram no

MS-Excel® e as customizações no MS-Project® que fizeram, apesar de desejarem a

integração das informações prometida pelo SIGP corporativo.

O desafio acima traz dentro de si uma oportunidade: o desenvolvimento de

ferramentas corporativas de planejamento, orçamento e controle que integrem a

flexibilidade e recursos de um produto como o MS-Excel® com a capacidade de

consolidação e captura dos valores realizados disponível em sistemas de

informação que acessem bases de dados corporativas.

Integração entre MS-Excel® e o SIGP corporativo, via MS-Project®

Uma dificuldade que os integrantes de time de projeto têm hoje no uso do

MS-Excel® está na atualização do fluxo de caixa esperado do projeto. Na Empresa

estudada não se usa a alocação de recursos nos cronogramas, e o fluxo de caixa

esperado é obtido a partir de simulações feitas em planilhas eletrônicas. Assim, cada 

vez que datas são atualizadas no cronograma, o fluxo de caixa na planilha precisa 

ser ajustado manualmente. A alternativa de utilizar a alocação de recursos no
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cronograma não agrada os usuários, pois estes perderíam a capacidade de cálculo e

familiaridade do MS-Excel®.

Uma possibilidade que está sendo investigada na Empresa é a integração

entre o sistema de elaboração de propostas e o SIGP corporativo. O sistema de

elaboração de propostas, ainda não implantado, é na verdade uma planilha 

eletrônica MS-Excel® com programação que permite a importação de uma WBS do

MS-Project®, com as datas necessárias para distribuir valores de itens de custo no

tempo, servindo-se para isto de curvas típicas de distribuição destes valores. Em

resumo, o que o sistema de elaboração de propostas faz é simular no MS-Excel® a

alocação de recursos financeiros no tempo que poderia ser feita diretamente no

MS-Project®. O MS-Excel®, além de ser "velho conhecido" dos integrantes de times

de projeto, permite o uso de fórmulas no cálculo das alocações de recurso e de seus

custos.

A integração do sistema de elaboração de propostas ao SIGP corporativo em 

desenvolvimento permitiría a utilização do MS-Excel® não só no apoio ao 

dimensionamento dos custos do projeto na sua fase de comercialização, mas 

também no replanejamento de alocação de recursos ao longo da vida do projeto. O 

controle dos custos do projeto realizados seria obtido via integração do SIGP com os 

outros sistemas corporativos, sem perder a flexibilidade e os recursos do

MS-Excel®.
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8,10 O escopo de TI

Infra-estrutura de TI

A Empresa reconhece a importância da infra-estrutura de TI para o seu

negócio, e espera uma arquitetura de TI estável que “atenda a Empresa por um

longo prazo” (PES, 1998).

Os serviços da infra-estrutura de TI possuem grande alcance e escopo (Weill e

Broadbent, 1998, p. 91-3): hoje já é possível qualquer funcionário acessar qualquer

serviço em qualquer micro conectado à Internet, e o acesso de alguns serviços é

liberado também para clientes e fornecedores.

Descentralização da atualização da Enciclopédia

A publicação de documentos na Internet poderia incluir não só documentos e

relatórios sobre o gerenciamento de projetos, mas a própria Enciclopédia e outros

documentos de referência hoje mantidos pelo Centro de Informações Técnicas (CIT) 

poderíam ser atualizados pelas entidades organizacionais que representam os

assuntos, isto é, os Centros de Competência e as Unidades Administrativas.

8.11 A gestão de TI

Flexibilidade e integração

Na Empresa estudada não se percebe uma insatisfação com a falta de 

flexibilidade dos sistemas de informação hoje disponíveis, mas se percebe 

insatisfação com a falta de integração entre estes sistemas e com algumas das 

regras de negócio neles incluídas. O fato de hoje não haver insatisfação com a 

flexibilidade dos sistemas corporativos pode ser explicada pelo fato dos usuários não 

os utilizarem na prática como sistemas de apoio ao gerenciamento de projetos, mas
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sim como sistemas transacionais, para liberar pagamento a fornecedores ou para 

emitir cobrança contra clientes, por exemplo.

O controle gerencial dos projetos é feito em planilhas eletrônicas e software de

gerenciamento de cronogramas, e estes pacotes de software oferecem hoje toda a 

flexibilidade que os usuários precisam, as regras de negócio sendo controladas ou 

implementadas nas planilhas e pacotes de software pelos próprios usuários, em

cada área de aplicação ou mesmo a cada projeto. Como as planilhas e o software 

de gerenciamento de cronogramas não estão integrados entre si nem com os 

demais sistemas corporativos, é a falta da integração que se faz sentir.

Em seu esforço de disponibilizar esta integração, a Unidade de Sistemas se vê

diante do risco de implantar um SIGP com menos regras de negócio mas que não

permita a customização destas regras nem ofereça a flexibilidade a que o usuário já

está acostumado. A expectativa da Unidade de Sistemas é de os usuários

considerem a perda de flexibilidade um custo pequeno a pagar pelo benefício da

integração.

Arquitetura de TI em três camadas: viabilidade e alternativas

No planejamento estratégico da Unidade de Sistemas não fica claro como 

garantir a adequação dos sistemas específicos das Unidades de Negócio à 

"infra-estrutura", "super-estrutura" e demais sistemas de informação corporativos, 

dentre eles o SIGP, dado que os sistemas específicos das Unidades de Negócio não

são desenvolvidos nem escolhidos pela Unidade de Sistemas e, por serem de uso

muito específico, é muito difícil fazer exigências de ordem tecnológica que viabilizem

esta integração, além do funcionamento sobre o sistema operacional da Empresa.

O conceito de “três camadas” da arquitetura de TI da Empresa não tem se

realizado na prática na sua principal característica, que seria a possibilidade de

153



“sistemas de produção” desenvolvidos e mantidos pelas Unidades de Negócio se 

integrarem à "infra-estrutura" e “super-estrutura”.

Na prática, a arquitetura de TI caminha para um conjunto de sistemas de 

informação corporativos integrados desde a infra-estrutura de TI até os sistemas de

avaliação de desempenho, passando pelos componentes do SIGP corporativo. 

Estes sistemas corporativos seriam acompanhados de um conjunto de pacotes de 

software específicos de cada área de aplicação não integrados nem ao SIGP nem

aos sistemas de avaliação de desempenho, e que utilizariam da infra-estrutura de TI

apenas os serviços do sistema operacional. Os sistemas de informação corporativos

seriam desenvolvidos ou adquiridos pela Unidade de Sistemas sempre procurando

zelar pela integração dos novos componentes aos existentes, sob a orientação dos 

Centros de Competência ou Unidades Administrativas responsáveis pelos processos

envolvidos, e os demais sistemas seriam de total responsabilidade das Unidades de

Negócio.

Esta não é a única alternativa de arquitetura de TI para empresas

gerenciadoras de projetos, nem corresponde aos princípios de arquitetura que a

Empresa manifesta em seus documentos, mas é a alternativa que a Empresa

estudada parece ter escolhido, a julgar pelos projetos mais recentes de

desenvolvimento de sistemas de informação corporativos.

É possível enumerar as seguintes estratégias alternativas para o 

desenvolvimento de SIGP que permitam a variação de regras de negócio entre

áreas de aplicação dos projetos ou entre projetos de uma mesma área de aplicação,

sem perder a capacidade destes sistemas se comunicarem entre si e a 

"infra-estrutura", e de consolidarem segundo uma métrica comum definida pela 

"super-estrutura":
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I

I

a) Sistemas por área de aplicação integrados entre si

Sistemas de informação específicos por área de aplicação contendo as regras 

e objetos necessários à área de aplicação atendida pelo sistema, mais as regras e 

objetos comuns que viabilizem a consolidação dos negócios da empresa e a 

comunicação com a infra-estrutura. Esta estratégia exigiría o desenvolvimento "em 

casa" de praticamente todos os sistemas de informação, para garantir que tanto as

regras específicas da área de aplicação como as de consolidação dos indicadores 

de desempenho fossem incluídas em cada sistema, o que é pouco viável,

especialmente se as áreas de aplicação exigirem sistemas muito específicos.

b) Sistemas por área de aplicação + “middleware” de integração

Sistemas de informação específicos por área de aplicação contendo apenas as

regras e objetos necessários à área de aplicação atendida pelo sistema, mais um

componente de “middleware” que traduza os objetos e transações de cada sistema

aos objetos e transações comuns necessários à consolidação dos negócios da 

empresa e à comunicação com a infra-estrutura. Esta alternativa inclui não só uso 

de ferramentas de extração e “povoamento” de “data warehoused' para os sistemas 

de avaliação de desempenho, mas também o uso de middleware capaz de integrar 

sistemas de informação desenvolvidos "em casa" e pacotes de software através de

suas API's. A tecnologia de extração para data warehouses já é bem conhecida e

dominada, e a sua natureza não-transacional, de processamento "em lote", torna-a

simples (tecnicamente falando) de implementar, mas resolve apenas o problema de 

integração com os sistemas de avaliação de desempenho. A tecnologia de 

middleware que podería viabilizar a integração entre o SIGP e os sistemas de 

produção ainda é muito recente e ainda está sendo avaliada pelo mercado, além de
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estar disponível apenas para determinados pacotes de software, especialmente

ERP's (Edwards, 1998; Frye, 1998, Radding, 1998).

c) Sistemas de informação corporativos com regras customizáveis

Sistemas de informação corporativos, comuns às várias áreas de aplicação,

que permitam a customização das regras e objetos para as especificidades de cada

negócio, mas mantendo as regras e objetos comuns que viabilizam a consolidação

dos negócios da empresa. Esta solução exige o desenvolvimento dos sistemas "em

casa" ou a adoção de um pacote "ERP" que seja bastante customizável.

d) Sistemas corporativos com apenas regras comuns

Sistemas de informação corporativos que atendam apenas os objetos e as

regras menos restritivas comuns a todos os projetos ou negócios de todas as áreas

de aplicação, ou que viabilizam a consolidação desejada pela empresa - as regras

específicas de cada negócio não seriam representadas no sistema, mas seriam

controladas pelo próprio usuário, e os objetos específicos de cada negócio seriam

representados de maneira semi-estruturada dentro ou fora do sistema, por exemplo,

em um campo texto de formato livre ou em um documento MS-Word® ou

MS-Excel® usado para representar a lista de produtos cte uma atividade, anexo a

uma atividade no MS-Project®.

Estas estratégias não são mutuamente excludentes, e o sucesso do SIGP

corporativo pode ser obtido através da combinação inteligente destas abordagens. A 

estratégia usada também irá depender da tecnologia, arquitetura, quantidade e 

complexidade das regras de negócio presentes nos sistemas de informação legados 

e da estratégia da empresa para a manutenção ou substituição destes sistemas.

O texto da Enciclopédia e do planejamento estratégico da Unidade de Sistemas 

parecem recomendar a primeira estratégia (a), mas a observação dos sistemas
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disponíveis e dos projetos de sistemas em andamento, especialmente do SIGP, 

permitem afirmar que a estratégia adotada na prática éa última (d), pois é mais fácil 

desativar regras de negócio do que customizá-las ou tentar compatibilizá-las entre 

negócios distintos. Este conflito da teoria (variedade nas regras de negócio dos 

sistemas de produção) com a prática (implantação sistemática de sistemas 

corporativos) pode ser explicada não só pela limitação da tecnologia disponível mas 

também pela ausência de um processo formal de definição dos princípios da 

arquitetura de TI que envolva a direção da Empresa e das Unidades de negócio.

A estratégia escolhida parece ser a de menor custo, por se basear em sistemas

corporativos e na implementação de um número menor de regras, mas muitas

regras de negócio estão dando bastante trabalho ao pessoal das Unidades de

Negócio e da Unidade de Sistemas da Empresa, aumentando o custo da integração

ou levando a concessões na solução final que insatisfazem os usuários. Alguns

exemplos: a emissão de vários documentos de cobrança para cobrar vários eventos

contratuais que ocorrem no mesmo momento e a divisão de uma determinada

necessidade de material em vários itens de requisição de compras apenas para

permitir o rateio em várias contas de orçamento.

Estas dificuldades provocadas pelas regras de negócio só se fizeram sentir na 

Empresa mais recentemente, quando os sistemas de gerenciamento de contratos

com fornecedores e com clientes foram definidos como corporativos e portanto de

uso obrigatório. Estes sistemas trazem dentro de si regras específicas de 

determinadas áreas de aplicação por terem sido desenvolvidos pela Unidade de

Sistemas sob patrocínio de Unidades de Negócio em que estas regras se aplicavam. 

Com a criação dos Centros de Competência em Gerenciamento de Projetos e em 

Suprimentos, a Unidade de Sistemas vê agora a possibilidade de conseguir definir e
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implantar sistemas que não contenham regras de negócio que não sejam aplicáveis 

em todas as Unidades de Negócio. Mais uma vez, isto implica não em adaptar as

regras a cada negócio, mas em implantar menos regras, ou regras menos restritivas

nos sistemas de informação.
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CAPÍTULO 9 - AVALIAÇÃO E SUGESTÕES PARA PRÓXIMOS

ESTUDOS

9.1 Avaliação do estudo

Um estudo exploratório de caso único como este visa a formação de hipóteses

que possam ser testadas em estudos posteriores. O propósito desta pesquisa foi 

identificar uma lista de oportunidades no uso de TI e dificuldades na implantação e 

uso de SIGP corporativos e integrados, cuja generalização pudesse ser

posteriormente testada em sistemas corporativos e integrados de informação 

gerencial em organizações que possuam algumas das características das empresas

gerenciadora de projetos, mesmo não estando neste negócio.

Partindo deste propósito foram definidos como critérios para avaliação do

sucesso da pesquisa a extensão da lista de dificuldades e oportunidades encontrada

e o grau de relacionamento destas dificuldades e oportunidades com as

características do negócio de gerenciamento de projetos. Quanto maior a

quantidade de dificuldades e oportunidades encontradas, maior a quantidade de

opções para generalização das conclusões em próximos estudos, e quanto maior o

relacionamento com as características do negócio gerenciamento de projetos mais

relevante fica sendo o teste em estudos posteriores da generalização destas

dificuldades e oportunidades em empresas que atuem em outros negócios que

possuam estas característicasAs conclusões do estudo são apresentadas de modo

resumido na tabela a seguir. Todas as características sugeridas pela revisão da

literatura foram confirmadas no estudo de caso, por uma ou mais fontes de

evidências, e outras características foram encontradas, associadas ou não a
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dificuldades e oportunidades. A quantidade de conclusões encontradas é bastante

significativa, favorecendo a elaboração de próximos estudos.

As conclusões do estudo também contêm algumas recomendações de como

superar algumas das dificuldades encontradas e como melhor explorar as

oportunidades de Ti. Estas recomendações, embora tenham sido obtidas em um

estudo de caso único, servem como sugestões de cuidados a serem tomados por

profissionais envolvidos com implantação de sistemas de informação em um

ambiente de gerenciamento de projetos.
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Dificuldades no uso e implantação de 
_____ ________SIGP

Características Oportunidades de uso de TI

Escopo
■ Produto complexo e customizado ■ TI para o registro e busca de lições 

aprendidas
Gestão

■ Direção envolvida na busca de novos
negócios

■ Atividades cujo custo não passa pela 
contabilidade da empresa

■ Critério de reconhecimento do custo 
varia em cada projeto e para cada 
interessado

■ Resultado da empresa é a soma dos
resultados dos projetos

• Cliente escolhe componentes do SIGP ■ Relacionamento direto, estreito e 
transparente com o cliente

■ Práticas e ferramentas comuns como 
estratégia para viabilizar indicadores 
de desempenho corporativos

■ Organização em rede com clientes e
fornecedores

■ Subcontratação intensa

■ MS-Project® como padrão na
comunicação com clientes e 
fornecedores

■ Troca de cronogramas e outros 
documentos entre organizações 
através da Internet

■ EDMS como publicadorna Internet
Competências

■ Gerenciamento de projetos
■ Integração de sistemas
■ Gerenciamento de fornecedores

Processos
■ Impactos no SIGP por mudanças nos 

processos ou documentos
■ Processos de gerenciamento mudam 

a cada projeto
■ Processos de gerenciamento como 

atividades da WBS
■ EDMS relacionando (mapa de) 

processos e (versões de) documentos
■ Processos em volta do SIGP:Mapas 

de processos
■ Papel da Unidade de Sistemas na 

definição dos processos
■ Definição de processos pelos CC's

Estrutura
■ Controle corporativo da alocação de 

recursos
■ Comunicação intra-time: telefone 

(celular, especialmente), e-mail e 
video-conferência.

■ Comunicação inter-times:fóruns de 
discussão

■ Profissionais não alocados a projetos 
mantendo a base de conhecimento

■ Matrizes de times de projeto
■ Centros de competência

■ Times de projeto na constante 
reconfiguração da estrutura 
organizacional

Habilidades
■ Unidade de sistemas precisa buscar o 

apoio formal e informal não na direção 
geral ou nas unidades de negócio, 
mas nos centros de competência

■ Gerenciamento de projetos como uma 
profissão

■ Dilema flexibilidade x integração ■ Ferramentas: planilhas eletrônicas e 
software de gerenciamento de 
cronogramas ______________

■ Integração entre MS-Excel® e o SIGP 
corporativo, via MS-Project®

Escopo de TI
■ Descentralização da atualização da 

Enciclopédia
■ A infra-estrutura de TI

Gestão de TI
■ Arquitetura de TI em três 

camadas: viabilidade e alternativas
■ Flexibilidade e integração

Tabela 16: Características, dificuldades e oportunidades encontradas

169



9.2 Limitações do estudo

Como em todo estudo de caso exploratório do tipo simples (um único caso), 

não é possível estender as conclusões deste estudo para além da empresa 

investigada. As conclusões encontradas servem no entanto para a construção de 

hipóteses em novos estudos.

Diretores de Unidades de Negócios, de Sistemas e da Direção Geral não foram

entrevistados. Para colher a opinião dos diretores, o estudo baseou-se na

documentação encontrada na Enciclopédia, que foi comparada com (e corroborada

por) entrevistas dadas no jornal interno da Empresa, comunicados e circulares.

Clientes e fornecedores não foram entrevistados, o que não prejudicou o

estudo, uma vez que os times de projeto se relacionam diretamente tanto com

clientes como com fornecedores, e portanto conhecem as dificuldades e

oportunidades que ocorrem em ambos os lados da interface.

Apesas destas limitações, as características, dificuldades de implantação e uso

de SIGP corporativo e integrado e as oportunidades de TI listadas apresentaram

várias evidências de fontes distintas confirmando-as.

Uma ressalva que precisa sempre ser feita em trabalhos de pesquisa em

tecnologia da informação está na rápida evolução desta tecnologia, que pode

sucatear rapidamenteo as conclusões de um trabalho acadêmico como este, seja

pelo surgimento de novas tecnologias, seja pelo não cumprimento das promessas

das novas tendências de TI percebidas quando da realização do trabalho. Um

exemplo do segundo o caso foi o emprego dos assim chamados "sistemas 

especialistas" no apoio à decisão gerencial. Um exemplo do primeiro caso foi o 

fenômeno Internet, que não foi previsto pelos pesquisadores que há poucos anos 

atrás começaram a estudar os sistemas de informação interorganizacionais.
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Obviamente, a rápida evolução da tecnologia da informação deve ser considerada 

não um obstáculo, mas um motivo a mais para um número ainda maior de pesquisas 

acadêmicas de qualidade.

9.3 Sugestões para próximos estudos

Um tema promissor para próximas pesquisas é o teste da generalização das 

conclusões deste estudo exploratório em um universo maior de empresas 

gerenciadoras de projetos. Uma generalização mais forte mas cujo teste seria ainda 

mais interessante seria a presença destas dificuldades e oportunidades na 

implantação de sistemas corporativos e integrados em empresas que possuam

algumas das características da empresa gerenciadora de projetos, mesmo que

operando em outros negócios. Um estudo que atinja um bom grau de generalização

poderia, por exemplo, produzir um conjunto de princípios ou um quadro de

referência para arquiteturas de TI que tenham a capacidade de integrar fortemente

várias empresas em uma organização em rede sem perder a flexibilidade necessária

para se ajustar rapidamente, mantendo os custos reduzidos sempre que esta rede é

reconstruída a cada novo negócio.

Uma extensão em uma direção diferente da generalização seria a inclusão de

todos os processos da empresa de gerenciamento de projetos, mais

especificamente os processos de prospecção de novas oportunidades de negócios,

comercialização (transformação de oportunidades em contratos), pós-venda e

administração da empresa, avaliando como estes processos se relacionam entre si e

com os processos de gerenciamento, já levando em conta as características

específicas do negócio gerenciamento de projetos
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Outra possibilidade de evolução deste trabalho é a extensão do PMBoK Guide

para incluir princípios de arquitetura de SIGP baseados nas conclusões deste estudo 

e levando em conta a interação com os processos definidos no PMBoK Guide,

especialmente os de comunicação, que, como foi visto, são os responsáveis pela

customização do SIGP a cada área de aplicação ou projeto. A versão atual do

PMBoK Guide (PMI, 1996) é deficiente em termos de descrição do SIGP. Esta

extensão podería estar baseada na metáfora de documentos, inclusive com a

apresentação de modelos para estes documentos e os componentes de software

que tratariam cada um deles em cada processo de gerenciamento de projetos.

Indo em uma direção mais tecnológica, uma derivação interessante deste

trabalho seria a investigação de arquiteturas "heterodoxas" de sistemas de

informação, buscando com isto oferecer a flexibilidade e integração desejadas pelos

times de projeto. Malone, Lai e Fry (1995) apresentam um exemplo de ferramenta

"radicalmente customizável" que possui recursos interessantes degroupware, e se

baseia fortemente no conceito de "atalhos", o mesmo conceito de que permeou

várias das oportunidades de TI encontradas neste estudo. Estas arquiteturas de TI

poderíam também ser mais efetivas no registro e disseminação do conhecimento

gerencial, outra possibilidade para próximos estudos.

As conclusões deste trabalho apontam na direção contrária ao "engessamento"

de processos dentro de grandes sistemas. Um estudo interessante que poria estas 

conclusões a prova seria a investigação do sucesso (ou não) das integrações de 

ERP's com software de gerenciamento de projetos, mas em empresas cujo produto 

seja projeto, e portanto complexo e customizado.
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