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NO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2010, UM BOEING 787 DREAMLINER, QUE FAZIA UM VÔO TESTE, FEZ UMA 
ATERRISSAGEM DE EMERGÊNCIA NA CIDADE DE LAREDO NO TEXAS, QUANDO A TRIPULAÇÃO DETECTOU 

FUMAÇA NO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS. ESSE MODELO DE AERONAVE JÁ ESTAVA PROGRAMADO 
PARA ENTRAR EM SERVIÇO EM MAIO DE 2008. ATÉ O MOMENTO, NENHUM FUNCIONÁRIO DA BOEING SE 

PRONUNCIOU SOBRE O INCIDENTE E COMO ISSO PODERÁ AFETAR O LANÇAMENTO DO 787.

“É DIFÍCIL FAZER PREVISÕES, SOBRETUDO QUANDO SE TRATA DO FUTURO.” – YOGI BERRA

Este artigo é uma primeira tentativa 
de definir um sistema de como medir o 
progresso de um projeto no sentido de per-
mitir aos gerentes medir o desconhecido, 
ou seja, o que ainda não se sabe sobre o 
projeto. O objetivo é chegar a uma razoável 
estimativa de confiança sobre a possibilida-
de de o projeto ser completado atendendo a 
todos os seus objetivos dentro de um orça-
mento e prazo aceitáveis. 

Em 1987, havia nos Estados Unidos 
cinco “bancos” concorrentes suficiente-
mente computadorizados para conter in-
formações sobre como os consumidores 
pagavam as suas contas e oferecer infor-
mações a instituições de crédito, tudo den-
tro da legislação do país. Cada um desses 
bancos atendia a alguns mercados locais 
diretamente. Outros, através de agências 
de crédito com escritórios locais afiliados. 
No final de 1988, a TRW (hoje Experian) 
concordou em comprar um de seus con-
correntes, a Chilton Data Services.

O compromisso da compra da Chilton 
foi assumido para eliminar custos e maximi-
zar lucros. A TRW calculou que, sem a dupli-
cação de custos, o resultado seria um adicio-
nal mensal de cinco milhões de dólares em 
lucros sem impostos. Com base nesse cálcu-
lo, a TRW concordou em pagar 375 milhões 
pela Chilton, a maior aquisição da TRW na 
época. A eliminação dos custos duplicados 
iria exigir a formação de um único banco de 

dados e de uma única rede de dados local, 
unindo as duas empresas.   

O responsável pela fusão dessas duas 
grandes redes de dados local foi o diretor 
de serviços de rede da TRW, Ed Fern. Em 
síntese, o plano incluía manter a Chilton 
em operação até a meia-noite do dia 31 de 
dezembro de 1989, horário do Pacífico e, 
duas horas mais tarde, unir os dados e as 
redes numa única operação a partir de pri-
meiro de janeiro de 1990

Os técnicos idealizaram três soluções 
separadas para enfrentar o desafio, cada 
uma delas com custos bem diferentes, 
mas todas dentro do generoso capital e or-
çamento de despesas alocado pela direção 
da TRW para essa fusão. Escopo e prazo do 
projeto foram determinados pela gerência 
com o custo ficando praticamente em se-
gundo lugar, já que o que estava em jogo 
era uma despesa diária de aproximada-
mente 167 mil dólares.

Ed perguntou à equipe qual das três 
soluções técnicas poderia ser aplicada com 
mais rapidez. Uma completa estrutura de de-
composição de trabalho e cronograma de ati-
vidades foi desenvolvida para cada uma das 
soluções junto com a identificação de riscos e 
recursos necessários. Cada uma das soluções 
apresentava incertezas que poderiam torná-
la inviável ou de aplicação apenas possível 
para depois de primeiro de janeiro de 1990.

A solução encontrada por Fern foi 
mandar refazer os cronogramas das três 
soluções, no sentido de resolver o mais ra-
pidamente possível as incertezas, tanto as 
potencialmente fatais, como aquelas que 
pudessem atrasar a solução. Ele, então, 
atribuiu uma equipe separada para cada 
um dos três projetos e autorizou todos os 
três em vez de um só.   

Em três semanas ficou evidente que 
uma das soluções iria requerer a aquisição 
de um novo hardware que o fornecedor 
não poderia entregar a tempo de terminar 
o projeto, até 31 de dezembro. Ed então can-
celou o projeto e dividiu a respectiva equi-
pe entre os dois projetos remanescentes. O 
projeto cancelado custara 40 mil dólares. 
Teria sido esse dinheiro desperdiçado? 

Dois meses mais tarde, ficou-se sa-
bendo que outra das soluções poderia 
ficar pronta a tempo, mas sem permitir 
testar o procedimento de transição (desa-
tivar a rede antiga e transferir todos para a 
nova rede ativa) antes do dia 31 de dezem-
bro e 1º de janeiro, quando efetivamente 
isso deveria ocorrer com precisão. O risco 
inaceitável fez com que Ed Fern cancelas-
se o segundo projeto e apostasse os 167 
mil diários da empresa e a sua própria 
carreira na solução técnica remanescente. 
O cancelamento do segundo projeto cus-
tou 200 mil dólares. Seria mais dinheiro 
jogado fora? 
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