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RESUMO 

A literatura de gestão de projetos apresenta fatores como críticos para o sucesso dos 

projetos. Este trabalho busca investigar e confirmar a importância desses fatores para 

que os projetos de Tecnologia da Informação (TI) sejam bem sucedidos, de modo a 

propor e construir um modelo de acompanhamento que possibilite auxiliar na gestão 

e no alcance do sucesso de projetos de TI, durante todo seu ciclo de vida. Para isso, 

foi aplicado um questionário semiestruturado, para submeter os fatores apresentados 

na literatura à avaliação dos gestores de projetos de TI da Região Metropolitana do 

Recife (RMR)  e, dessa forma, com base nos julgamentos desses gestores, testar a 

significância desses fatores. A importância dos fatores foi testada através do teste 

estatístico de Wilcoxon. Verificou-se que, com base nos julgamentos dos gestores 

entrevistados, os fatores: atender o orçamento planejado, cumprir os prazos 

estabelecidos, atender às especificações feitas pelos clientes, atender às necessidades 

dos utilizadores, atingir a finalidade do projeto e atender à qualidade esperada do 

cliente apresentaram-se de forma significativamente importante para o alcance do 

sucesso do projeto de TI. Também foi verificada a significância dos fatores 

relacionados à gestão de projetos: não exceder o orçamento, respeitar os prazos 

estabelecidos, motivação da equipe em busca da qualidade especificada pelo cliente, 

produto entregue com a funcionalidade esperada, boa comunicação interna, 

gerenciamento de risco e promover um ambiente livre de conflitos. O modelo 

proposto não determina por si que projeto de TI terá êxito, uma vez que existem 

fatores externos não controláveis que podem inviabilizar o objetivo deste tipo de 

projeto. Dessa forma, o modelo construído se propõe a auxiliar a gestão de projetos 

de TI e assim aumentar as chances de alcance do sucesso dos mesmos.  

Palavras-chave: Projeto de TI. Gestão de projetos. Acompanhamento de projeto de 

TI.  



 

ABSTRACT 

 

The project management literature presents factors as critical to the success of projects. This 

paper seeks to investigate and confirm the importance of these factors for the success of 

Information Technology (IT) projects in order to propose and build a tracking model that 

enables assist in the management and in achieving the success of IT projects throughout the 

project life cycle. For this, a semi-structured questionnaire was administered to submit the 

factors presented in the literature to assess the management of IT projects in the Metropolitan 

Region of Recife (RMR) and thus, based on the judgments of these managers, test the 

significance of these factors. The importance of the factors was tested by the statistical 

Wilcoxon test. It was found that, based on the judgments of the managers interviewed, the 

factors: meet the planned budget, meeting these deadlines, meet the specifications made by 

customers, meet the needs of users, achieving the purpose of the project and meet the 

expected quality customer showed up significantly important way to achieve the success of 

the IT project. It was also verified the significance of factors related to project management: 

not exceed the budget, to respect the deadlines, team motivation in pursuit of quality specified 

by the customer, product delivered with the expected functionality, good internal 

communication, risk management and promote an environment free of conflicts. The 

proposed model does not determine for themselves the success of the IT project, since there 

are uncontrollable external factors that can hinder the success of this type of project. Thus, the 

model built proposes to assist the management of IT projects and thus increase the chances of 

achieving success thereof. 

 

Key words: IT Project. Project Management. IT Project Monitoring. 
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1 INTRODUÇÃO 

O sucesso e o fracasso em projetos vêm sendo discutidos por diversos autores, tais 

como: Munns & Bjeirmi (1996), Pinto & Slevin (1987), Baccarini (2004), Wit (1988), Müller 

& Turner (2007), entre outros. Assim, sucesso/fracasso em projetos, de maneira geral, é 

percebido com base na observação de alguns critérios que são estabelecidos para o projeto. 

Esses elementos são comumente chamados de “critérios de sucesso” e, à medida que o projeto 

os satisfaz ou os atinge, é classificado como sucesso ou fracasso. Como pode ser observado, 

os resultados são dependentes dos critérios que são estabelecidos para análise do projeto. 

 Sobre o estabelecimento desses critérios em um projeto, na literatura revisada não 

existe um consenso sobre quais são os mais adequados. Mas, em vários autores, como 

Baccarini, (2004); Wit, (1988); Müller & Turner (2007); Pinto & Slevin (1987), Collins & 

Baccarini (2004), entre outros, citaram e testaram o uso do custo, tempo e especificações dos 

clientes como critérios de sucesso. Sendo que, em todos os trabalhos, esses três critérios 

chamados de “triângulo de ferro” não foram suficientes para que um projeto obtivesse êxito, 

mas se mostram, de maneira expressiva, necessários para o alcance do sucesso do projeto.  

Para satisfazer a esses critérios, faz-se necessário focar em pontos críticos do projeto 

que aumentem a possibilidade do projeto ser bem sucedido. Esses pontos críticos são 

chamados de fatores de sucesso. Segundo Davies (2002), desde o final da década de 1960 

(pelo menos) pesquisadores de gerenciamento de projetos vêm tentando descobrir quais os 

fatores que levam ao êxito do projeto. Fatores de sucesso possuem uma estreita ligação com 

os critérios de sucesso, onde, muitas vezes, são bem próximos, de modo a confundir quem os 

observa. Porém, esses fatores e critérios são dois conjuntos de pontos críticos que medem 

eventos diferentes, em momentos diferentes do projeto. Sendo assim, logo mais adiante no 

texto será feita uma distinção clara entre os dois.  

No que se refere ao papel do gerenciamento do projeto, o mesmo também se mostrou 

bastante decisivo para o alcance do êxito do projeto, de modo que, seus fatores de sucesso 

estão relacionados com os fatores de sucesso do projeto como um todo, sendo, dessa forma, 

um impulso ou um auxílio para que o projeto como um todo seja bem sucedido. De forma 

mais clara, se observará, logo mais no texto, seu relacionamento com as variáveis do projeto e 

com seu sucesso. 
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 Em se tratado das fases de um projeto (desenvolvimento, implementação e pós-

implementação), sua relação com os critérios e fatores de sucesso está, de maneira singular, 

onde, em cada uma dessas fases, se obtém êxito em diferentes desses critérios. De forma que, 

na fase de desenvolvimento, os critérios e fatores importantes serão diferentes dos da fase de 

implantação, e os critérios e fatores presentes na fase de desenvolvimento são chamados na 

literatura de critérios de acompanhamento, e os fatores de “fatores internos ao projeto”. 

Desse modo, percebe-se que sucesso/fracasso em projetos não é algo trivial, pois 

existem várias partes envolvidas, com diferentes percepções, preferências e objetivos. E 

partindo dessa complexidade, estabelecer esses fatores, nesse contexto que possibilite o 

alcance do sucesso do projeto requer uma análise estruturada para selecionar quais fatores 

devem ser focados ao longo do ciclo de vida do projeto, que possibilitem um aumento da 

chance do projeto ser bem sucedido.   

1.1 Justificativas  

 O presente tema foi escolhido devido a sua grande importância para projetos de 

tecnologia da informação. Autores como Wint (1988), Davies (2002), Baker et. al (2010), 

abordaram temas relacionados ao sucesso do projeto de TI. Mesmo existindo trabalhos 

relevantes na literatura especializada, como os citados, não foi encontrado nenhum modelo de 

acompanhamento que auxilie no alcance do sucesso do projeto de TI, através da observação e 

controle de pontos críticos do projeto de tecnologia de informação. Identificada essa lacuna, 

esse tema de dissertação foi escolhido face sua importância para o alcance do sucesso do 

projeto de TI, uma vez que esse é um tema bastante crítico e pouco explorado. Sendo assim, o 

presente trabalho busca, levando em consideração todas as limitações existentes, contribuir 

para o conhecimento desse tema, importante para o sucesso do projeto de TI.   

1.2 Objetivos  

O objetivo geral do presente trabalho consiste em construir uma estrutura de 

acompanhamento de projetos de Tecnologia de Informação (TI), estabelecendo, ao longo do 

ciclo de vida do projeto, pontos de verificação que permitam correção de desvios e que 

contribuam para que o projeto seja bem sucedido. Os pontos de verificação que serão 

considerados ao longo do desenvolvimento do projeto correspondem aos fatores críticos de 

sucesso do projeto. Esses fatores serão obtidos através de entrevistas com gestores de projetos 

de tecnologia da informação e revisão bibliográfica que será feita na próxima sessão.    
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Como objetivos específicos têm-se:  

 Caracterizar, a partir da literatura, o sucesso de um projeto de TI; 

 Identificar fatores críticos para o sucesso de um projeto de TI; 

 Confirmar a relevância dos fatores de sucesso presentes na literatura e pesquisar novos 

fatores de sucesso do projeto em TI, junto aos gestores de projetos de TI;  

 Estabelecer formas de monitorar e garantir o alcance destes fatores críticos de sucesso; 

 Estruturar os resultados obtidos em um framework que possa ser aplicado no 

acompanhamento de diferentes projetos de TI. 

1.3 Organização do trabalho  

Além dessa seção, o presente trabalho está organizado em outras cinco. A seção 2 

apresenta as bases teóricas, que fundamentam o trabalho, com a finalidade de dar suporte ao 

desenvolvimento do mesmo. Nessa seção, serão abordados conceitos sobre o sucesso em 

projetos de um modo geral. Logo após esse início, na seção será feita uma diferenciação entre 

fatores e critérios de sucesso. Em seguida, será abordado o gerenciamento de projetos e seu 

sucesso, evidenciando a relação entre esses dois, e mostrando quais os fatores críticos de 

sucesso foram encontrados na literatura. Por fim, a sessão é concluída abordando os fatores 

críticos de sucesso em projetos de TI.  

Na seção 3, apresenta-se a metodologia e as questões de pesquisa que servirão de base 

para o desenvolvimento do trabalho. A pesquisa utilizou dados primários para testar a 

relevância dos fatores críticos de sucesso.  

A sessão 4 apresenta os resultados da pesquisa e a confirmação do modelo. Nessa seção 

são analisados os resultados obtidos com os testes estatísticos e a confirmação do modelo de 

acompanhamento. 

A seção 5 relaciona o modelo de acompanhamento com o ciclo de vida do projeto, e 

apresenta sugestões para aplicação do modelo de acompanhamento em projetos de TI.  

A seção 6 apresenta as conclusões finais do presente trabalho e sugestões para trabalhos 

futuros.  
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2 BASE CONCEITUAL E REVISÃO DE LITERATURA 

O sucesso em projetos, de um modo geral, vem sendo abordado por vários autores, 

durante muito tempo e, segundo Davies (2002), pelo menos desde o final da década de 1960. 

Na presente seção, serão abordados conceitos sobre o sucesso do projeto, se baseando nos 

autores que já discutiram esse tema.   

Assim, esta seção está estruturada da seguinte forma: sucesso do projeto, diferenciação 

entre fatores e critérios de sucesso e aspectos acerca do uso do triângulo de ferro como 

critério de sucesso, fatores de sucesso em projetos, gerenciamento do projeto e sucesso do 

projeto, fatores de sucesso em projetos de TI.  

2.1 Sucesso do projeto  

Ao longo do tempo, projetos vêm sendo o motivo de grandes especulações intelectuais, 

sendo que essas investigações são feitas em diversas áreas e acerca de diversas características 

como: ciclo de vida e risco do projeto, como Chapman & Ward (1995), seu gerenciamento de 

qualidade, como Chao & Ishii (2004), além de métodos que possibilitem controlar tempo e o 

custo do projeto. Essas especulações intelectuais também abrangem o sucesso do projeto, 

sendo esse o ponto principal desta seção.  

Projetos, segundo Munns & Bjeirmi (1996), são definidos como a realização de um 

objetivo específico que envolve uma série de atividades e tarefas que consomem recursos. 

Como o foco dessa verificação não gira em torno da real definição do projeto, será usada 

apenas essa definição de Munns & Bjeirmi (1996).  

No entanto, segundo Davies (2002), desde o final da década de 1960, pesquisadores se 

concentram em analisar quais são os fatores que contribuem para o êxito do projeto, quais são 

os critérios mais importantes a serem considerados para avaliar se um projeto foi bem 

sucedido e como pode ser mensurado o sucesso do projeto. Embora o em projeto pareça algo 

bastante simples de ser percebido, na realidade o mesmo se mostra bastante complexo. Sua 

complexidade gira em torno de várias características intrínsecas ao projeto, uma vez que, por 

natureza, ele possui várias partes envolvidas e, consequentemente, diferentes percepções. 

Assim, obter consenso sobre o que vem a ser o sucesso global do projeto, em que todas as 

partes percebam esse êxito, torna-se algo complexo.  

O papel do gerenciamento do projeto também se mostra bastante decisivo para o alcance 

de seu sucesso, de maneira mais clara, se observará logo mais nas subseções abaixo, seu 

relacionamento com as variáveis do projeto e com o êxito dele. 
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2.2 Diferenciação entre fatores e critérios de sucesso e aspectos acerca do 

uso do triângulo de ferro como critério de sucesso 

A discussão sobre fatores e critérios de sucesso do projeto se faz necessária, devido à 

importância no entendimento e na diferenciação entre esses dois aspectos, de modo a evitar 

confusões posteriores e mau uso dos termos. Conforme Jun (2010) é importante compreender 

a diferença entre os critérios de sucesso e fatores de sucesso do projeto. Desse modo, segundo 

Pinto & Slevin (1987); Wit (1988); Collins & Baccarini (2004); Müller & Turner (2007); os 

fatores de sucesso são entendidos como elementos que podem influenciar o aumento da 

probabilidade de sucesso ou fracasso do projeto. De acordo com Belassi & Tukel (1996), uma 

combinação de muitos fatores torna sucesso/fracasso mais provável. De acordo Wit (1988), os 

critérios mais adequados para o sucesso são os objetivos do projeto. O grau em que esses 

objetivos são atingidos determina o sucesso ou o fracasso de um projeto. E conforme Collins 

& Baccarini (2004); Müller & Turner (2007) os critérios de sucesso/fracasso são usados ao 

fazer uma avaliação do projeto.  

Partindo das posições acima elencadas sobre a diferença entre os critérios e fatores de 

sucesso, pode-se observar que as escolhas certas sobre esses fatores, e o foco neles, podem 

influenciar a chance de um projeto ser bem sucedido.  Já os critérios para qualifica-lo estão 

relacionados com a avaliação do projeto e para se observar se o mesmo obteve sucesso ou 

fracasso.  

Dessa forma, pode-se perceber que, a escolha dos critérios de sucesso pode influenciar o 

julgamento de um projeto quanto a seu êxito, ou seja, a própria definição de sucesso em 

projetos se dá por meio da avaliação de critérios que são tomados para observar se um projeto 

foi ou não bem sucedido. E, de acordo com Wateridge (1998), os critérios de sucesso variam 

de projeto para projeto e existem diferenças nas percepções desse sucesso e o que constitui 

um projeto bem sucedido.  

Diante dessa diferenciação, nesse trabalho serão abordados os fatores de sucesso, acerca 

da construção de um modelo teórico para observar a relação desses fatores no alcance do êxito 

do projeto de TI.  

Muitos escritores têm sugerido como critérios de sucesso, o tempo, custo e especificação 

do usuário, onde os gerentes de projetos têm a finalidade de satisfazer esses três critérios para 

ter um projeto bem sucedido. Segundo Atkinson (1999), o custo, o tempo e a qualidade (O 
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Triângulo de Ferro), ao longo dos últimos 50 anos, tornaram-se intimamente ligado com a 

medição do sucesso de gerenciamento de projetos.  

Em conformidade com que foi dito por Atkinson (1999), Oilsen (1971) em quase 50 anos 

sugeriu custo, tempo e qualidade como os critérios de sucesso. Wright (1997) reduziu a lista, 

e observando a visão de um cliente, para apenas dois parâmetros, tempo e orçamento. Outros 

escritores como Dewit (1987); McCoy (1987); Ballantine (1996); Turner (1996), Morris & 

Hough (1993) e Wateridge (1998) todos estão de acordo que custo, tempo e qualidade devem 

ser utilizados como critérios de sucesso, mas não exclusivamente.  

Dessa forma fica clara a presença do triângulo de ferro nos critérios de êxito, pois o 

mesmo foi citado por vários autores, e sua utilidade deve ser vista como algo presente em um 

projeto de sucesso, mas não suficiente.  

Em Wateridge (1998), os critérios para mensuração do quanto um projeto pode ser bem 

sucedido são muito mais amplos que simplesmente cumprir com o orçamento e as 

especificações. Eles englobam uma visão expandida de todas as partes que estão envolvidas 

nele. Dessa forma, a equipe do projeto precisa concordar com todos os pontos críticos que 

devem ser trabalhados no projeto antes de embarcar no mesmo, para que seus membros não 

fiquem dispersos, e depois percebam que o projeto é um fracasso.  

Diante de tudo o que foi salientado até agora, e considerando que os critérios de sucesso 

variam de projeto para projeto, acreditar que com tal infinidade de objetivos contidos no 

mesmo, pode-se medir objetivamente o êxito de um projeto com apenas o triângulo de ferro 

é uma ilusão. Atkinson (1999) afirma que o tempo e os custos são, na melhor das hipóteses, 

apenas suposições calculadas no momento em que menos se sabe sobre o projeto. E, Segundo 

Wit (1988), a medição do progresso, do custo e da qualidade é, sem dúvida, uma parte 

essencial do controle do projeto, mas essa atividade não deve certamente ser confundida com 

medir o sucesso.   

Portanto, tomando como início o que foi dito pelos autores no parágrafo anterior, pode-se 

perceber que o triângulo de ferro deve ser usado como fator e não critério de sucesso, pois 

sua implicação apenas aumenta a possibilidade do projeto ser bem sucedido.  

2.3 Fatores de Sucesso em projetos 

Tomando como ponto de partida que o triângulo de ferro é algo essencial para um 

projeto ser bem sucedido, mas não suficiente para torná-lo um projeto de sucesso. Faz-se 
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necessário obter fatores adicionais que possibilitem o êxito do projeto, sendo que muitas 

pesquisas foram feitas com o intuito de encontrar novos fatores que possam fazer parte do 

conjunto de fatores que auxiliem o projeto a alcançar o sucesso.  

Em relação às pesquisas sobre fatores adicionais de sucesso, Hayfield (1979) realizou um 

estudo para encontrar fatores que vão além do triângulo de ferro e que possam ser usados 

para auxiliar o sucesso do projeto. Nesse estudo, foram identificados dois conjuntos de fatores 

que podem auxiliar, divididos pelo autor em: macro e micro. Os conjuntos de fatores micros 

são, portanto:  

 Definição realista e completa do projeto – O quê 

 Forma eficiente de execução do projeto – Como  

 Compreensão do projeto „'ambiente'‟ – Contexto  

 Seleção de organização percebendo projeto – Por quem 

Os macros são: 

 Formulação de políticas de projeto de comunicação interna – Políticas  

 Clara e simples organização do projeto – Quadro 

 Seleção de pessoal-chave – Recursos humanos 

 Controles de gestão eficiente e dinâmica – Controle  

 Sistemas de informação e de gestão confiável– Informações  

Como podem ser obervados, os fatores de sucesso para um projeto, de modo geral, devem 

abranger todas as fases de um projeto, e não somente uma fase específica. E os fatores 

apresentados por Hayfield (1979) estão intimamente ligado com o ciclo de vida do projeto e 

suas fases, realçando a importância da abrangência dos fatores.  

Em se tratando da essencialidade do triângulo de ferro, quais seriam os erros cometidos 

se fossem considerados apenas esses três fatores como critérios para avaliação do sucesso do 

projeto? De acordo com Aktison (1999), se os critérios que são usados para medir estão 

errados, isso significa que os fatores considerados também podem estar errados. E segundo 

Handy (1997), é possível considerar dois tipos de erros: Erros de Tipo I, quando algo está 
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sendo feito errado, por exemplo, o planejamento que deixa a desejar, a estimativa imprecisa, 

falta de controle. Os Erros do Tipo II, quando algo é esquecido ou deixado de fazer, e assim 

deixada uma lacuna de algo que poderia ter sido feito, como o uso de fatores incompletos para 

o sucesso do projeto.  

Diante disso, vale a pena tentar considerar novos critérios adicionais, com o intuito de 

ampliar o mesmo, e se evitar tais erros. Wit (1988) afirma que, de acordo com uma pesquisa 

realizada nos EUA, em cerca de 650 projetos concluídos, confirmou a irrelevância de tempo e 

custo para o sucesso percebido de um projeto, e que o projeto é considerado um sucesso 

global, se o mesmo atender à especificação de desempenho técnico ou missão a ser realizada, 

e se há um alto nível de satisfação em relação ao resultado do projeto entre as pessoas – chave 

da organização-mãe, pessoas-chave da equipe de projeto e usuários-chave ou clientela do 

esforço do projeto. 

Sobre a questão da percepção do sucesso do projeto, Wit (1988) verificou que, mesmo que 

um projeto ultrapasse o custo ou o tempo, ou mesmo a funcionalidade, esse projeto pode ser 

tido como sucesso com o passar do tempo, onde fatores exógenos ao projeto podem 

influenciar o alcance do sucesso.  

A percepção de que o sucesso ou fracasso também é dependente do tempo pode ser 

observada onde um dado projeto pode parecer ser um desastre ou ser bem sucedido, em um 

determinado momento; embora mais tarde, essa percepção possa mudar. Wit (1988) deu um 

exemplo sobre essa observação, quando alguns projetos de petróleo do Mar do Norte 

passaram de desastre para o sucesso e voltaram ao desastre, seguindo a mais recente queda 

nos preços do petróleo. Ou seja, fatores externos ao projeto também podem influenciar na 

percepção e no êxito do projeto.  

Portanto, de acordo com tudo que foi exposto até o presente momento, pode-se observar 

que tempo, custo e qualidade, não podem ser tidos exclusivamente, como únicos fatores para 

se determinar o sucesso do projeto, pois o mesmo condiz apenas a verificações e metas 

estabelecidas pelos stackholders externo do projeto. E que fatores externos ao projeto, 

também podem influenciar o alcance do sucesso.    

2.4 Gerenciamento do projeto e sucesso do projeto 

Gerenciamento de projetos, segundo Oisen (1971), é a aplicação de um conjunto de 

ferramentas e técnicas (como o CPM e organização matricial) para direcionar o uso de 



Capítulo 2  Base conceitual e revisão de literatura 

20 

diversos recursos para a realização de uma tarefa complexa e única, de uma só vez dentro das 

restrições de tempo, custo e qualidade. Cada tarefa requer uma combinação particular de 

ferramentas e técnicas estruturadas para se ajustar ao ambiente de tarefa e de ciclo de vida 

(desde a concepção até a conclusão) da tarefa.  

Sobre sucesso do projetos e sua gestão, como se pode observar no parágrafo anterior, a 

gestão possui uma grande importância para que o projeto tenha bons resultados  e, dessa 

forma, a mesma está relacionada com os fatores de sucesso.  

De acordo com Wit (1988), qualquer discussão sobre o sucesso do projeto é essencial que 

seja feita uma distinção entre seu êxito e o esforço da gestão do projeto para alcançá-lo, tendo 

em conta que uma boa gestão de projetos pode contribuir para o sucesso, mas é improvável 

que seja capaz de evitar o fracasso. E, segundo Jugdev & Müller (2005), a distinção entre o 

projeto bem sucedido e o êxito da gestão de projetos também pode ser expressa do seguinte 

modo “a operação foi um sucesso, mas o paciente morreu". Davides (2002) afirma que o 

sucesso do projeto está relacionado com os objetivos gerais do projeto, e o da gestão de 

projetos é medido de forma generalizada e tradicional de desempenho relacionada ao custo, 

tempo e qualidade.  

Davides (2002) observou também que mesmo que um gerenciamento de projetos seja tido 

como um sucesso, isso não implica dizer que o projeto gerenciado por essa gestão seja bem 

exitoso. Sendo assim, de acordo com Wit (1988), os esforços bem sucedidos do 

gerenciamento de projetos tende a ser restrito ao custo, tempo e desempenho de qualidade, e 

ao medir o sucesso do projeto, é preciso considerar os objetivos de todas as partes 

interessadas ao longo do ciclo de vida do projeto e em todos os níveis na hierarquia de gestão.  

2.5 Fatores de sucesso em projetos de TI 

Partindo da mesma lógica discutida sobre o sucesso do projeto e o triângulo de ferro, o 

mesmo se aplica para o êxito de projetos de TI, onde esse não é suficiente para determinar 

projeto bem sucedido, mas necessário. Essa afirmação pode ser observada através do trabalho 

de Baker et al  (2010), onde os autores afirmam que, ao fazer uso desses fatores tradicionais 

(tempo, custo e funcionalidade) para medir o sucesso do projeto, insere-se um viés para que o 

desenvolvimento de projeto de TI seja falho.  

O viés inserido existe pelo fato de que muitas vezes ao longo do processo de 

desenvolvimento de software, várias coisas podem mudar em termos das especificações feitas 
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pelos clientes  e, dessa forma, essas modificações podem afetar tanto o tempo, como o custo 

do projeto, e assim, torna-se muito difícil determinar no início do projeto o tempo e as 

estimativas orçamentais justas. Segundo Wateridge (1998), quando se define sucesso do 

projeto em termos de tempo, custo e especificações, esse é um modo de simplificação 

incompleta.  

A percepção do sucesso em projetos de TI segue também a mesma lógica apresentada 

para o projeto de um modo geral, onde foi observado que o êxito em projetos pode ser afetado 

pelo tempo de acordo com modificações causadas por fatores externos ao projeto.  De um 

modo geral, todas as observações que foram feitas sobre o sucesso do projeto, são aplicadas 

ao projeto de TI. Resaltando assim, que essa seção está intimamente ligada apresentação e 

discussão dos fatores de sucesso em TI, que esse diferencia dos projetos de um modo geral, 

devido à peculiaridade desse tipo de projeto.   

Partindo da insuficiência do triângulo de ferro na determinação do êxito de projetos em 

TI, se faz necessária a busca por fatores mais abrangentes, que ajudem no alcance do sucesso 

do projeto.  Sendo assim, Agarwal & Rathod (2006) concentraram os fatores de sucesso de TI 

em dois grupos com aspectos diferentes: (1) as características internas para a organização do 

projeto, como tempo, custo e escopo e (2) as características externas à organização do projeto, 

como a satisfação do cliente com o produto entregue. A primeira parte condiz com o 

andamento do projeto, e possuem impactos no curto prazo, e a segunda, corresponde à entrega 

do produto ao cliente  e, dessa forma, possuem impactos no longo prazo.    

Em relação à seleção de fatores de sucesso mais abrangentes para projetos de TI, segundo 

Wateridge (1998), os fatores para o sucesso dependem do tipo de projeto que se está 

considerando. Uns dependem mais de rentabilidade e outros estão ligados mais para a 

qualidade do produto. Sendo que, o projeto deve alcançar seu objetivo e alcançar os 

benefícios de negócios necessários em termos de eficiência, eficácia, e esses benefícios 

devem ser estabelecidos no início do projeto, a fim de obter uma melhora na avaliação de 

projeto de SI/TI.  

Ainda segundo o autor, os fatores para auxiliar no alcance do sucesso do projeto devem 

abranger todas as fases do projeto, que são: fase de desenvolvimento, entrega de produto, e 

pós-implantação, e deve focar tanto no processo como no produto, sendo esse último um fator 

principal para o sucesso. Nesse estudo foram observados seis fatores como mais importantes 

para o sucesso do projeto, que são:  
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1. Atender às necessidades dos utilizadores;  

2. Atingir finalidade; 

3. Cumprir prazos;  

4. Atender o orçamento;  

5.  Satisfação dos usuários;  

6.  Atender à qualidade. 

Como podem ser observados, os fatores acima abrangem todas as fases de um projeto de 

TI, onde passa pelo desenvolvimento, implantação e pós-implantação. No caso de pós- 

implantação, temos os fatores “atender às necessidades dos clientes” e “satisfação dos 

usuários”, esse último corresponde à satisfação dos usuários ao utilizarem o software.  Dessa 

forma, fatores de sucesso em projetos de TI, devem ser abrangentes ao ponto de auxiliar no 

êxito do projeto mesmo quando o projeto já esteja encerrado, sendo essa, uma das 

características típicas de projeto de TI, pois o cliente precisará certamente de assistência pós-

projeto. 

Em relação ao monitoramento do projeto, segundo Podolak (2014), com base em um 

quadro comum de referências para visualização e comunicação de esforços, permite observar 

as ineficiências e aperfeiçoar o plano de monitoramento. Dessa forma, pode-se observar a 

eficiência da construção de um framework, que possibilite observar os principais fatores 

críticos do projeto, canalizando esses esforços para esses fatores. E aumentando dessa forma 

as chances do projeto alcançar seu objetivo. Confirmando a importância de uma estrutura 

visual para proporcionar maiores informações sobre o projeto, Lee & Rojas (2013), afirmam 

que é como uma técnica, que amplia a capacidade de percepção visual humana para 

processamento de informações.  

2.6 Ciclo de vida do projeto de TI 

O ciclo de vida do projeto de modo geral, consiste em dividir o projeto em etapas 

estratégicas, para melhor visualizar o processo de desenvolvimento do projeto e para facilitar 

a gestão e o foco em cada etapa de forma sequencial. Segundo o PMG (2004), o ciclo de vida 

do projeto define as fases que conectam o início a seu final. Sendo assim, ainda segundo o 

PMG (2004), seu ciclo de vida está divido em quatro etapas: concepção, planejamento, 

execução e término do projeto. Essas fases possuem diferenças entre nível de recursos 
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empregados, decisões que vem ser tomadas, grau de definição, conflitos entre outros.  A 

figura 2.2 foi retirada do PMG (2004), e ilustra as fases descritas para o ciclo de vida do 

projeto.  

Um correto gerenciamento deve ser fundamentado, em um claro entendimento da 

natureza e do escopo do projeto. Esse entendimento é fundamental, uma vez que, as decisões 

dentro de seu gerenciamento, devem ser consideradas dentro de cada uma de suas fases. Dado 

isso, o ciclo de vida do projeto é uma ferramenta útil para analisar tais decisões, e permite 

observar essas deliberações dentro de cada fase.  

 

Figura 2.1: Sequências típicas de fases do ciclo de vida de um projeto 

Fonte: PMG (2004) 

A estrutura mostrada na figura 2.1 é descrita para projetos de um modo geral, sendo que 

para projetos de tecnologia da informação, se faz necessário um ciclo de vida do projeto que 

tenha um nível de detalhamento maior. Esse detalhamento advém da necessidade que projetos 

de tecnologia da informação possuem de uma fase destinada a pós-implantação do projeto. 

Sendo assim, Pressman (1995) apresenta um ciclo de vida clássico para projetos de sistema de 

informação, que pode ser observado na figura 2.2.   

Como se pode acompanhar no ciclo de vida clássico apresentado na figura 2.2, o projeto 

se constitui como uma das fases do desenvolvimento do software. Apresentado dessa forma 

dá a ideia de facilidade ou componente de um sistema maior e, nesse caso, o ciclo apresentado 

acima não aborda a complexidade e a fragilidade do planejamento dos projetos de tecnologia 

de informação.  

O projeto é parte vital para esse processo e deve ser observado com toda complexidade 

e importância que possui, pois nele se encontram todo o planejamento para o 
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desenvolvimento do software. Sendo assim, faz-se necessário um nível maior de detalhamento 

acerca do ciclo de vida do projeto de TI, que proporcione um nível maior de informações.    

 

Figura 2.2: Ciclo de vida clássico para desenvolvimento de software 

Fonte: Pressman (1995) 

Dessa forma, mediante essa necessidade de um detalhamento maior para o ciclo de vida 

do projeto de TI, Chapman & Ward (1995), construíram um modelo, com um nível de 

detalhamento maior, onde essa estrutura pode ser observada na tabela 2.1.  

Dada essa estrutura para o ciclo de vida apresentado, pode-se perceber que possui um 

nível maior de detalhamento que é necessário para o desenvolvimento de projetos de 

tecnologia da informação. Esse nível de detalhamento é fornecido pela estrutura e dividido em 

fases, estágios e etapas. E possibilita um detalhamento pós-projeto, de extrema importância 

para os projetos de sistema de informação.  

O um dos fatores pós-projeto corresponde ao suporte que é dado ao produto entregue, 

pois no caso de projetos de software, o mesmo, após a entrega precisará de atualizações e 

possíveis treinamentos para uso do produto por parte dos usuários. Outro fator importante 

nessa etapa é considerar como os clientes avaliam o produto entregue. Essa avaliação é feita 

com base nas especificações que foram feitas pelos clientes, e se o produto entregue está 

alinhado com os objetivos da empresa. Esses fatores são de suma importância para o alcance 
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do sucesso do projeto TI, eles devem estar presentes na fase desenvolvimento, mas seu 

resultado só poderá ser analisado, após o produto ser entregue ao cliente. 

Tabela 2.1: Ciclo de vida do projeto em 8 estágios 

Fases Estágios Etapas 

 

Concepção 

 

 

Concepção do produto  

 

 Evento que desencadeia 

 Captura do conceito 

 Clarificação do propósito 

 Elaboração do conceito 

 Avaliação do conceito 

 

Planejamento 

 

 

Design estratégico 

 

 Design básico 

 Desenvolvimento dos critérios de 

desempenho 

 Desenvolvimento do design 

 Avaliação do design 

Planejamento 

 

Planejar a execução 

estrategicamente 

 

 

Alocar recursos taticamente  

 

 Atividade básica e planos de recursos   

 Desenvolvimento de alvos e marcos 

 Plano de desenvolvimento 

 Plano de avaliação 

 

 Design básico e atividade baseados em um 

plano detalhado 

 Desenvolvimento de um critério de alocação 

de recursos 

 Desenvolvimento de alocação 

 Avaliação de alocação  

 

 

Execução 

 

 

Executar a produção  

 

 Coordenação e controle 

 Monitorar o progresso 

 Modificação de alvos e marcos 

 Modificação de alocação 

 Controlar a Avaliação  

 

Término 

 

 

Entrega do produto 

 

 Verificação básica de entrega 

 Modificação da entrega 

 Modificação dos critérios de desempenho 

 Avaliação da entrega 

 

Término 

 

 

Revisar o processo 

 

 

Suporte ao produto  

 

 Revisão básica 

 Desenvolvimento da revisão 

 Avaliação da revisão 

 Manutenção básica e percepção da 

responsabilidade 

 Desenvolvimento de critérios de suporte 

 Desenvolvimento da percepção de suporte 

 Avaliação do suporte  

Fonte: Chapman & Ward (1995) 

O ciclo vida em oito estágios proporciona um nível maior de detalhamento para as 

quatro fases que um projeto de TI apresenta, pois os mesmo apresenta todo o processo em 

fases, estágio e etapas. Como se pode observar, ele proporciona um volume maior de 

informações e detalhamento que o ciclo apresentando anteriormente, uma vez que detalha 
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dentro das fases, os respectivos estágios e etapas. Como já foi salientado anteriormente, o 

término do projeto de TI, ou a entrega do produto ao cliente, é uma das fases importantes para 

o alcance do êxito do projeto de TI e no presente esquema do ciclo de vida, o mesmo está 

sendo tratado com um nível de detalhamento maior.  

No ciclo de vida de oito estágios apresentado, pode-se observar que a etapa está 

dividida em entrega do produto, revisar o processo e suporte, corroborando assim o que foi 

exposto acima como importante para o projeto de TI. Na fase de término, se pode salientar a 

importância do estágio de entrega do produto. Este estágio envolve comissionamento. A 

verificação básica da entrega do produto analisa o produto fará na prática seu desempenho 

real, ou seja, irá avaliar se o que será entregue está dentro das especificações feitas pelos 

clientes, uma vez que é possível modificações dos critérios do desempenho e dos critérios 

usados para avaliar o projeto.  

O estágio de revisão do processo envolve uma audição documentada do processo de 

gerenciamento do projeto após a entrega do produto. O ponto inicial da revisão básica possui 

lições óbvias. Mas alocar recursos para estudos sistemáticos necessita lições que não são 

óbvias. Assim, é importante realizar a desenvolvimento da revisão. Dado o processo de 

revisão, é possível observar que o mesmo proporcionará melhoria futuras do processo de 

desenvolvimento dos projetos. Essas melhorias podem ser implantadas, com devidas 

modificações, em futuros projetos, de modo a aprimorar o processo.  

A parte referente ao suporte do produto é uma etapa peculiar aos projetos de TI. Essa 

envolve a manutenção básica e a percepção da responsabilidade, onde o ponto inicial se inicia 

na percepção da entrega do produto. O desenvolvimento de critérios de suporte e 

desenvolvimento da percepção de suporte lida com a avaliação que deve ser repetida 

periodicamente. Suportar um produto entregue por um projeto de TI é necessário, uma vez 

que, atualizações e resoluções de possíveis problemas, serão eventos corriqueiros para esse 

tipo de produto. E a falta de atenção com essa parte pode, de certa forma, inviabilizar o 

sucesso do projeto. Dado isso, essa etapa se torna de extrema importância para o projeto de TI 

e deve ser observada com atenção.  

Essa estrutura apresentada para projetos em geral, pode-se observar que a mesma não 

pode ser aplicada aos projetos de tecnologia de informação, uma vez que esses possuem uma 

peculiaridade em relação aos demais projetos, como o que acontece com, por exemplo, os 

projetos de construção civil.  
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Os projetos de tecnologia de informação possuem as mesmas etapas que os demais 

possuem, só que a etapa pós-projeto, que nesse a maioria dos projetos não possuem, é uma 

etapa muito importante para o alcance do sucesso do projeto de TI.  

Sendo assim, a estrutura apresentada por Chapman & Ward (1995) se mostra adequada 

para representar o ciclo de vida do projeto de TI, uma vez que proporciona um nível maior de 

detalhamento de informações acerca do desenvolvimento de projeto.   
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3 QUESTÕES DE PESQUISA E METODOLOGIA DO TRABALHO 

Esta seção está dividida em seis outras, sendo a primeira, correspondente ao 

levantamento das questões de pesquisa, observando aspectos importantes que influenciam o 

sucesso do projeto de TI. Na segunda seção, é definido o público-alvo e o método de coleta 

dos dados. Na terceira seção, é apresentado método de amostragem utilizado na pesquisa. A 

quarta seção aborda a coleta e tabulação dos dados. Na quinta e sexta seções são apresentados 

os testes estatísticos e o fechamento, respectivamente.   

3.1 Levantamento das questões de pesquisa  

Todas as questões de pesquisa foram embasadas na revisão de literatura apresentada na 

seção anterior. As questões relacionadas com o sucesso do projeto de TI foram retiradas de 

um conjunto feito entre dois autores Wateridge (1998) e Agarwal & Rothod (2006), em que, a 

partir dessa junção, foi montado um modelo para auxiliar no alcance do sucesso do projeto de 

TI.  

A finalidade da criação do modelo teórico de fatores críticos de êxito é uma tentativa de 

proporcionar, de uma maneira lógica, a compreensão da relação entre os fatores de sucesso e 

o próprio sucesso do projeto de TI, a fim de sinalizar fatores críticos que mereçam atenção no 

projeto, e sintetizar as ideias abordadas na literatura revista nos artigos que embasaram esse 

estudo. E também salientar a errônea ideia acerca dos fatores que influenciam o êxito do 

projeto, pois o mesmo está longe de limitar-se apenas ao triângulo de ferro.  

Sabe-se também das limitações do estudo. Partindo dos fatores apresentados por 

Wateridge (1998) e a classificação feita por Agarwal & Rothod (2006), foi possível criar um 

modelo teórico, combinando esses dois autores. Conforme observa-se no modelo na figura 

3.1.  

Pode-se observar no modelo, que esses fatores podem ser agrupados com a finalidade de 

formar fatores críticos básicos para auxiliar no sucesso do projeto de TI. Esses fatores 

possuem impactos em curto prazo (tempo, custo e especificações do cliente), e em longo 

prazo (atender às necessidades dos utilizadores, atingir a finalidade e atingir a qualidade 

esperada pelo cliente). 

Analisando o modelo acima, percebe-se que o triângulo de ferro está inserido dentro da 

base de fatores para auxiliar no sucesso do projeto, concordando com que foi dito na 



Capítulo 3  Questões de pesquisa e metodologia do trabalho 

29 

literatura, mas sua relevância para o sucesso dele torna-se apenas uma base de apoio para o 

alcance do êxito do projeto de TI. Sobre os fatores não observáveis, nesses estão contidos os 

fatores exógenos pelo qual não se pode ter controle, como mudanças nas tendências de 

mercado, crises econômicas, inovações tecnológicas, entre outros, que podem inviabilizar o 

sucesso do projeto, como já foi salientado nessa revisão.   

Esse modelo teórico será testado junto aos gestores de projetos de tecnologia de 

informação, a cerca da importância dos fatores críticos de sucesso do projeto, com base no 

julgamento dos gestores. Nesse caso, uma das questões de pesquisa consiste em comprovar a 

importância desse conjunto de fatores e a insuficiência do triângulo de ferro.    

 

 

Figura 3.1: Modelo preliminar para auxiliar no sucesso do projeto de TI 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

As questões referentes aos fatores de sucesso do gerenciamento do projeto, também 

foram embasadas na revisão de literatura feita na sessão anterior, quando, segundo Davides 

(2002), o sucesso do gerenciamento de projetos está relacionado a seus objetivos gerais e aos 

fatores tradicionais do sucesso do projeto: tempo, custo e qualidade.  Com a finalidade de 

sintetizar essa relação, foi construído também um modelo teórico relacionando o triângulo de 
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ferro, sucesso do gerenciamento do projeto e sucesso do projeto. Esse modelo pode ser 

conferido na figura 3.2.  

 

Figura 3.2: Modelo preliminar para auxiliar no sucesso da gestão de projetos 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Pode-se observar no modelo acima, que o sucesso do gerenciamento do projeto, assim 

como o triângulo de ferro auxiliam no alcance de um projeto bem sucedido, mas não é 

suficiente para determinar o sucesso do projeto, uma vez que esse vai além dos fatores 

associados ao gerenciamento de projetos. E sendo assim, o sucesso da gestão de projetos, 

auxilia a busca por seu êxito, mas é incapaz de determinar o seu sucesso. Também é possível 

observar no modelo que existem outros fatores que afetam o sucesso do gerenciamento de 

projetos, além dos fatores especificados no modelo.  

Assim, esta pesquisa terá como objetivo, também, tentar especificar no modelo alguns 

fatores que se encontram dentro dos “outros fatores que afetam o sucesso da gestão de 

projetos”, uma vez que essa estrutura sugerida pela literatura traz uma fragilidade muito 

grande para auxiliar no sucesso da gestão de projetos.  

Um das questões de pesquisa foi comprovar a importância dos fatores críticos para o 

sucesso do gerenciamento de projetos, encontrados na literatura e comprovar também a 

importância dos outros fatores que serão incluídos no modelo.   

O modelo montado acima é um preliminar, pois será testado junto aos gestores de projeto 

de sistema informação, destacando os fatores de sucesso. Esse teste será baseado na 
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importância dos fatores, onde serão submetidos a testes estatísticos. Após esses testes será 

possível determinar o modelo definitivo. 

Embora a literatura apenas mostre, de maneira significativa, que o sucesso do 

gerenciamento do projeto se resume aos fatores tradicionais, acredita-se, que o êxito dele vai 

muito além desses fatores. Sendo assim, com base no pensamento de que outras práticas 

como: proporcionar um ambiente livre de conflito e gerenciamento de riscos relacionados ao 

projeto, também podem aumentar a probabilidade de sucesso da gestão desses, além dos 

fatores tradicionais, foram incluídos outros fatores no questionário. Essa inclusão foi feita 

com o propósito de permitir que os gestores de projetos julguem esses fatores e, caso esses se 

mostrem significativos estatisticamente, venham a ser especificados no modelo.   

Uma das questões de pesquisa será comprovar a importância dos fatores críticos para o 

sucesso do gerenciamento de projetos, encontrados na literatura e comprovar também a 

importância dos outros fatores críticos que serão incluídos no modelo.   

Sobre a percepção do sucesso do projeto, Wit (1998) afirma que a mesma pode afetar o 

êxito através da análise entre os resultados obtidos no projeto e os acontecimentos que 

poderão inviabilizá-lo. Essa inviabilização pode ocorrer paralela ao projeto, como taxações do 

governo sobre alguma lei ambiental que o projeto esteja infringindo e assim o seu custo pode 

ser aumentado mais do que o esperado, inviabilizando o projeto e afetando a percepção dos 

stackholders envolvidos. Ou, logo após o projeto ter sido acabado e entregue, como no caso 

dos de sistemas de informação, que após a concretização do projeto e a entrega do produto, 

algumas inovações tecnológicas podem tornar o software obsoleto.  

Sendo assim, para um projeto ser bem sucedido, não basta apenas respeitar as restrições 

sobre o custo tempo e qualidade ou alcançar os objetivos. Pois, o sucesso dele não é algo 

determinístico, no sentido de que, mesmo que se tenha seguido todas as instruções 

recomendadas, mesmo que se tenha feito tudo dentro dos conformes, fatores como a 

percepção das partes envolvidas, altamente subjetivo, podem vetar o alcance de seu êxito.  E, 

de acordo com isso, foram colocadas questões relacionadas às percepções do sucesso do 

projeto no questionário que será mostrado no próximo item desta seção.   

Sendo assim, a terceira e última questão de pesquisa será comprovar a importância dos 

fatores perceptivos, observados na literatura. Fechando assim com as três questões principais 

de pesquisa. Todas as questões foram divididas em seções no questionário, e podem ser 

conferidas na subseção 3.2.1, ou no apêndice 1, diretamente no questionário.   
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3.2 Público-alvo e método de coleta 

Logo após o levantamento das questões de pesquisa, a próxima etapa é definida pelo 

teste das suposições. Sendo assim, é de fundamental importância a definição de um plano que 

proporcione condições favoráveis para um pesquisador conduzir sua verificação de forma 

eficiente. Sendo assim, Hair et al (2005) classificam os planos de pesquisa em três categorias: 

(1) exploratório, é útil quando se tem disponível poucas informações, sendo orientado para as 

descobertas; (2) descritivo,  utilizado para descrever situações ou eventos, em geral são 

estruturados e especificamente criados para medir características; (3) causal, testam a 

existência de uma relação causal entre dois eventos. 

O presente trabalho tem a intenção de verificar, quais sãos os principais fatores críticos 

para o alcance do sucesso do projeto de tecnologia de informação, e a partir dessa verificação, 

e construir um modelo que possibilite o entendimento da relação desses fatores com o sucesso 

do projeto de TI.  Sendo assim, foi escolhido para esse estudo o plano de trabalho descritivo, 

devido à intenção de retração da realidade e validação das questões de pesquisa. Nesse tipo de 

plano de estudo, o principal instrumento de coleta de dados é feito por meio de questionários 

semiestruturados, com opções de respostas pré-definidas.  

O público-alvo pelo qual serão aplicados os questionários se constitui das empresas de 

grande e médio porte, desenvolvedora de software de sistema de informação, situadas na 

região metropolitana da grande Recife. Os questionários de pesquisa serão enviados por e-

mail para os gestores de projetos de sistema de informação dessas empresas, com a finalidade 

de fazer uso da experiência dos mesmos, para obtenção das informações necessárias para o 

prosseguimento da pesquisa. 

3.2.1 O questionário 

Com a finalidade de analisar quais são os fatores críticos para o alcance do sucesso do 

projeto de TI, foi criado um questionário semiestruturado com a finalidade de capturar, com 

base nas experiências dos gestores de projeto de TI, às informações de quais são os principais 

fatores críticos de sucesso do projeto de TI. A escala utilizada no questionário foi a de Likert 

(1-5, tendo como Muito Importante como máximo).    

O estado de Pernambuco foi escolhido pelo fato de apresentar um bom número de 

empresas desenvolvedoras de software, onde a grande maioria se encontra no porto digital do 

Recife. 
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O questionário foi dividido nas seguintes seções: a primeira seção correspondente a 

seção A e foi destinada para identificação da empresa e do entrevistado. A segunda, ou seção 

B, se ocupa em observar quais são os fatores críticos de sucesso do projeto de TI, baseado 

com o julgamento dos entrevistados, que são mais importantes para o sucesso do projeto de 

TI, a fim de obter um ranking e confirmar a relevância dos fatores observados na literatura. A 

seção B.2 foi destinada para capturar outros fatores críticos para o sucesso do projeto, pelo 

quais os gerentes de projetos considerem importantes, mas não estão presentes na seção B. As 

seções C e C.2 buscam obter o mesmo que as B e B.2 respectivamente, mas nesse caso o que 

está sendo observado são os fatores de sucesso para o gerenciamento do projeto. Na seção D, 

são observados os fatores perceptivos e comportamentais que podem afetar o sucesso do 

projeto, e o julgamento é feito da mesma forma das B e C.  

Todas as questões presentes no questionário foram embasadas na revisão de literatura 

feita na sessão 2.  A tabela 3.1 mostra a estrutura das questões presente no questionário, que 

pelo qual pode ser observado por inteiro no anexo 1 desse trabalho. 

3.2.2 Pré – Teste  

    O pré-teste é aplicado logo após o a elaboração dos instrumentos de pesquisa, de 

modo que esse é bastante utilizado para averiguar a validade desses instrumentos. A etapa é 

feita através da aplicação do instrumento de coleta sobre uma pequena parte da população, ou 

da amostra, antes de ser aplicado definitivamente, a fim de evitar que a pesquisa chegue a 

resultados falsos. Seu objetivo é analisar até que ponto esses instrumentos têm condições de 

garantir bons resultados (Marconi & Lakatos , 2011).  

Assim, o pré-teste foi realizado através da aplicação do questionário a três indivíduos da 

amostra. Nela, pode-se observar a compreensão dos respondentes em relação ao questionário, 

de modo que foram identificados alguns problemas. Um dos problemas observados, foi a 

liberdade que o gestor poderia ter, para marcar todas as respostas como 5 (muitíssimo 

importante). Para resolver esse problema, foi refeito o enunciado das questões, de modo que, 

as escalas foram todas nomeadas, e foi deixado em cada pergunta, apenas um espaço 

delimitado, onde, ao invés do respondente marcar um (X), o mesmo deve escrever o número 

que julga mais apropriado para o fator que está observando. Desse modo, espera-se que o 

respondente reflita mais sobre o fator, com relação a todos os pontos da escala, antes de fazer 

seu julgamento.  



Capítulo 3  Questões de pesquisa e metodologia do trabalho 

34 

Tabela 3.1: Seções e questões de pesquisa 

Seções Questões 

 Fatores críticos de 

sucesso do projeto de 

TI 

1. Atender o orçamento planejado 

2. Cumprir prazos 

3. Atender às especificações feitas pelos clientes 

4. Atender às necessidades dos usuários de projeto de TI 

5. Alcançar a finalidade do projeto de TI.   

6. Atender à qualidade esperada pelo cliente  

Outros fatores Além dos fatores apresentados na pergunta anterior, você julga mais algum como 

importante para a o sucesso dos projetos de sistema de informação.  

Fatores críticos de 

sucesso para a gestão 

de projetos de sistema 

de informação 

7. Não exceder o orçamento do projeto 

8. Respeitar os prazos estabelecidos 

9. Produto entregue com a funcionalidade esperada pelo cliente 

10. Motivação da equipe em busca da qualidade esperada pelo cliente 

11. Boa comunicação interna (equipe/gestor) e externa (cliente)  

12. Gerenciamento de riscos nocivos aos objetivos do projeto 

13. Promover ambiente de trabalho adequado que minimize conflitos dentro da 

equipe do projeto. 

Outros Fatores Além dos fatores apresentados acima, você julga mais algum fator como 

importante para o sucesso da equipe de gerenciamento do projeto de TI? Quais? 

Fatores perceptivos e 

comportamentais que 

podem afetar o sucesso 

do projeto de TI 

14. Diferentes percepções das partes envolvidas, sobre os objetivos do projeto 

de TI.  

15. Diferentes percepções das partes envolvidas em relação ao que caracteriza o 

sucesso de projeto de TI. 

16. Ausência de alinhamento entre os membros da equipe para com o objetivo 

do projeto de TI. 

17. Problemas de comunicação entre clientes e a equipe do projeto, acerca do 

software.   

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Para medir a confiabilidade do questionário, foi usado o Alpha de Cronbach. Segundo 

Cortina (1993), o Alpha de Cronbach se constitui uma das ferramentas mais importantes para 

medir a confiabilidade, envolvendo construção de testes e suas aplicações. Sendo assim, 

partindo dessa afirmação, o Alpha será aplicado sobre as respostas obtidas no pré-teste, com a 

finalidade de testar a confiabilidade do questionário construído.   

O Alpha de Cronbach varia entre 0 e 1, de modo que o quanto mais próximo de um, 

mais confiável é o questionário, e o quanto mais perto de 0, menos confiável é o questionário. 

O Alpha também mede as interelações entre os itens, de modo que, quanto maior essas 

interelações, maior será o valor de alpha. Desse modo, o teste permite observar, se o 

questionário está medindo o mesmo construto ou não, pois, como o valor do teste é 

influenciado pelas interações entre os itens, uma inter-relação baixa pode está associada a um 

questionário que não está medindo o mesmo construto, pois seus itens possuem baixa 

correlação.  Segundo Leontitsis & Pagge (2007), o coeficiente de alpha pode ser mensurado, 

através da equação 3.1: 
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Onde   é variância de cada coluna X, ou seja, é a variância relacionada a cada X.  

é a variância da soma de cada linha de X, ou seja, é a variância da soma das respostas de cada 

sujeito. Dessa forma, deve-se observar que K e n precisam ser maiores que 1, para que não 

haja zero no denominador no cálculo dos    e .  

Pode-se observar na equação acima, que K é um fator de correção. Onde se existe 

consistência nas respostas mensuradas, o  será relativamente grande, de modo que o α 

tenda a 1. Por outro lado, se as respostas são pouco consistentes,  será compatível com , 

fazendo dessa forma, que o  α tenda a zero. Os resultados do pré-teste se encontram na sessão 

4. 

3.3 Processo de amostragem 

Quando se pretende fazer uma pesquisa, com a finalidade de levantar algumas 

informações retiradas de uma determinada população, sempre existe duas opções disponíveis. 

Essas opções consistem no censo ou na amostra. Segundo Doane & Seward (2008) uma 

amostra envolve analisar somente alguns itens selecionados da população, mas um censo é 

um exame de todos os itens em uma população definida.  

Frequentemente, em pesquisa científica se usa mais a amostra, devido as suas vantagens 

em relação ao censo, como: custo menor, baixo número de pessoas envolvidas, rapidez na 

coleta de dados entre outros. Sendo que, em uma situação pela qual o acesso a toda população 

é possível, as informações do censo serão preferíveis em relação às amostrais. Nesse trabalho, 

as informações serão obtidas através da amostra, ou seja, um processo de amostragem será 

executado para obter as informações necessárias.  

Existem duas categorias principais de métodos de amostragem, chamadas de 

amostragem probabilística e não probabilística. Ainda segundo Doane & Seward (2008), a 

amostragem probabilística seleciona os itens aleatoriamente ou por procedimento que envolva 

chance. Já a amostragem não probabilística, ela é menos cientifica, mas algumas vezes, é 

usada por conveniência.  

(3.1)  
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Segundo Lakatos & Marconi (2011), a característica primordial é que os dados obtidos 

por meio de amostragem probabilística podem ser submetidos a tratamento estatísticos, que 

permitem compensar possíveis erros amostrais e outros aspectos relevantes para a 

representatividade e significância da amostra. Devido a isso, será feito nesse trabalho 

amostragem probabilística.  

Existem vários tipos de amostragem probabilística, sendo que para esse trabalho foi 

aplicada a aleatória simples sem reposição. Esse tipo de amostragem é feito de modo que 

todos os componentes da amostra possuem a mesma probabilidade de ser escolhido e uma vez 

escolhido, é retirado da amostra, para evitar que o mesmo seja selecionado novamente, e 

mesmo se for, é descartado.  

O processo de amostragem foi executado da seguinte formal. Primeiro, se organizou os 

dados, e segundo foram enumeradas todas as empresas componentes da população. O número 

total de empresas foram 200 empresas. Depois de enumeradas, seguiu-se para o cálculo da 

amostra. Como nesse caso as variáveis são mensuradas em escalas de likert, e a população é 

finita, foi utilizada a seguinte fórmula para o cálculo da amostra retirada de Doane & Seward 

(2008): 

 

                                   

Para os cálculos foi usada uma confiança de 95%, que resultou em um Z de 1,96. De 

acordo com Doane & Seward (2008), quando se desconhece a verdadeira proporção, pode-se 

assumir uma proporção de 0,5, e o erro amostral usado foi de 5%. Com a aplicação dessa 

fórmula, se obteve o tamanho da amostra igual a 132 empresas. A fórmula usada, já está 

levando em consideração que a população é finita, então, desse modo, não houve necessidade 

da aplicação da fórmula de correção para população finita. 

Como o total é de 200 empresas do porto digital, se obteve uma amostra de 132 

empresas. Foi utilizada amostragem probabilística: aleatória simples, onde todas as empresas 

(3.2) 
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possuem a mesma probabilidade de serem escolhidas. E sendo assim, após a escolha dessas 

empresas, foram contatados os gestores de projetos de cada uma delas para envio dos 

questionários de pesquisa.   

3.4 Coleta e tabulação dos dados 

Antes do início das análises estatísticas é feita uma tabulação dos dados, onde os dados 

são organizados, para desse modo viabilizar a aplicação dos métodos estatísticos. 

Em uma pesquisa de campo, a coleta dos dados se inicia com a aplicação do 

instrumento de coleta elaborado sobre a amostra calculada. Essa parte é cansativa e toma, 

quase sempre, mais tempo do que se espera. Nesse caso exige do pesquisador paciência e 

muita determinação, além de ter bastante cuidado com os registros dos dados (Marconi & 

Lakatos, 2011).  

Em relação ao “cansativo e demorado” salientado pelo autor acima, isso reflete uma 

dificuldade encontrada na maioria das pesquisas que utilizam questionário como instrumento 

de coleta de dados, onde, essa dificuldade pode ser relacionada a uma taxa muito pequena de 

respostas. Isso é previsto na literatura, onde, ainda segundo Marconi & Lakatos (2011), a taxa 

média de respostas, referentes a questionários expedidos pelo pesquisador gira em torno de 

25%.   Sendo assim, não diferente do que foi exposto acima, se obteve uma taxa de resposta 

baixa, onde o tamanho da amostra calculado foi de 132 respostas, e o que se obteve foram 21 

respostas, representando uma proporção de 15,90% do tamanho total da amostra calculada. 

Ou seja, uma taxa de resposta abaixo da média.  

Embora a taxa de resposta na coleta de dados tenha se apresentado um pouco abaixo do 

previsto na literatura, esse problema não invalida a exploração dos dados acerca da obtenção 

de informações importantes.  Os testes e análises estatísticas, serão abordados na próxima 

seção, por ora, basta saber que existem vários testes que podem ser aplicados a pequenas 

amostras.  

Na coleta de dados, deve-se ter bastante atenção no registro dos dados, ou seja, na 

passagem das respostas dos dados para a base de dados. Esse tipo de problema está presente 

na aplicação física do questionário, onde a transposição das respostas para a base de dados é 

feita manualmente, observando um por um. Esse problema pode ser minimizado ao se utilizar 

uma das ferramentas oferecida gratuitamente pela equipe Google, chamado de Google Docs, 

que possibilita construir um questionário online, cujas as respostas são direcionadas para uma 
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base de dados, onde o pesquisador possui total liberdade de edição. Dessa forma, 

minimizaando o típico erro de transposição das respostas para a base de dados.  

O questionário utilizado na coleta de dados foi elaborado de modo convencional, e 

depois de construído, foi repassado para o Google Docs, a fim de usufruir dos benefícios 

oferecidos. A distribuição do questionário foi feita por e-mail, onde o link correspondente ao 

questionário foi enviado para toda à amostra. Facilitando dessa forma, tanto a distribuição do 

questionário, quanto a transposição das respostas dos questionários para a base de dados.    

A tabulação dos dados se mantém a mesma que já foi feita no pré-teste. Como a escala 

utilizada foi a Escala de Likert com 5 pontos, cada resposta foi transformada em seu 

respectivo valor. Logo após essa transformação, foi criada uma matriz de dados, cujas linhas 

representam os indivíduos, e as colunas correspondem às perguntas que compõem o 

questionário. No centro dessa matriz, estão as repostas obtidas através da aplicação do 

questionário.  

3.5 Testes estatísticos 

Tomando como ponto de partida o número de respostas obtidas iguais a 21 observações, 

optou-se por aplicar testes não-paramétricos para analisar os dados pelos questionários. 

Segundo Doane & Seward (2008), os testes não-paramétricos são livres de distribuição e 

geralmente focam no sinal ou na ordem (postos) da variável, em vez de em seu valor 

numérico, não especificam a forma da distribuição da variável na população, e podem ser 

frequentemente usados em amostras menores e para dados ordinais. Os testes não-

paramétricos são adequados para análise dos dados, uma vez que a escala usada no 

questionário foi a de Linkert com 5 pontos, e tem-se uma amostra com 21 observações. Nas 

subseções a seguir se encontram todos os testes não-paramétricos utilizados nessa pesquisa.   

3.5.1 Teste de sequência 

 O teste de sequência, segundo Doane & Seward (2008), é também um teste não-

paramétrico, usado para detectar não aleatoriedade nos dados. Um padrão desses sugere que 

os dados não sejam independentes. Sendo assim, o teste foi escolhido pelo fato que a maioria 

dos testes estatísticos tem, como pressupostos, a independência dos dados. O teste de 

sequência pode ser aplicado para dados ordinais e amostras pequenas. Ele é aplicado, dentro 

de cada variável que corresponde a cada fator que foi observado e mensurado através do 

questionário. O teste divide os valores dentro de cada variável em duas partes, calculando-se 
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um valor de teste e, logo após, se observa os valores que estão abaixo ou acima desse valor de 

referencia.   

  Em relação ao tamanho da amostra, o mesmo considera grande uma amostra com 10 

elementos ou mais. Como no presente trabalho, tem-se 21 observações dentro cada variável, 

pode-se considerar a amostra suficientemente grande e aproximadamente normal no teste. No 

caso de amostras consideradas grandes, o teste permite aproximar por uma distribuição 

normal e possibilita usar a tabela Z – normal padrão, e aplicar as seguintes fórmulas:  

Tabela 3.2 Fórmulas utilizadas no teste de sequência 

 

  

Fonte: Doane & Seward (2008)  

Para o teste de sequência serão testadas as seguintes hipóteses: 

H0: Os dados seguem um padrão aleatório 

H1: Os dados não seguem um padrão aleatório.  

 Uma independência dos dados, ou padrão aleatório, também permite separar a 

influência de cada fator no modelo construído. A significância que será usada no teste foi 

igual a um α=0,05 e, a sendo assim, é possível montar a regra de decisão do teste, onde 

rejeita-se H0 se o p-valor (significância observada) for menor que o alpha especificado.  

3.5.2 Correlação de Spearman 

O teste de correlação de Spearman é um teste não-paramétrico, que permite medir a 

correlação entre as variáveis, mesmo que os dados estejam em escala ordinal. Ele foi 

escolhido pelo fato dos dados estarem em escala ordinal (Likert com 5 pontos).   

Segundo Doane & Seward (2008), o teste de correlação de Spearman é uma medida de 

associação entre duas variáveis, e muitas vezes pode ser conhecido como teste rô. A 

estatística do teste de Spearman varia entre -1, 0 , 1, onde -1 significa uma correlação negativa 

entre as variáveis, 0 quando as variáveis não possuem nenhum tipo de correlação e 1 quando 

as variáveis possuem correlação positiva.  

As hipóteses testadas em Sperman correspondem à significância das correlações 

encontradas através do teste. As hipóteses podem ser observadas logo mais abaixo. 
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H0: A verdadeira correlação de postos é nula (ρs≤0)  

H1: A verdadeira correlação de postos é positiva (ρs>0) 

  

A regra de decisão do teste consiste da seguinte forma, se o p-valor calculado for menor 

que o α estabelecido para o teste, à hipótese nula é rejeitada, e a conclusão do teste é em favor 

da hipótese alternativa, ou H1. Caso contrário, se o p-valor for maior que o α estabelecido no 

teste, não se pode rejeitar H0 e, dessa forma não se pode afirmar que a correlação é 

estatisticamente significativa.  A fórmula usada para calcular a estatística se encontra logo 

abaixo:  

 

 

  

Onde: di = diferença entre os postos para o caso i 

           n = tamanho da amostra.  

Sobre os testes estatísticos, optou-se pela escolha de um teste de correlação, pelo fato de 

um dos objetivos do presente trabalho consistir em construir um modelo de acompanhamento, 

baseado nos fatores já salientado no trabalho. Um teste de correlação mostraria como os 

fatores estão relacionados, e o quanto, em termos de número, equivale essa correlação, e se a 

mesma é estatisticamente significativa. Sendo assim, o teste de correlação será aplicado aos 

dados, onde será construída uma matriz de correlação entre todos os fatores de sucesso do 

projeto.  

3.5.3 Teste de Wilcoxon 

O teste estatístico escolhido, para executar análise de importância dos fatores críticos de 

sucesso, foi o teste de postos sinalizados de Wilcoxon. Escolhido pelo fato dos fatores 

estarem em escala ordinal, e também por nem todos os fatores seguirem uma distribuição 

normal.  

Para executar o teste, foi estabelecido um ponto de referência, baseando-se na escala 

Likert de 5 pontos que foi usada no questionário de pesquisa. Nessa escala os pontos são: 1 – 

Sem importância; 2- Pouco Importante; 3 – Importante; 4 - Muito Importante; 5 – Muitíssimo 

importante. Sendo assim, o ponto de referencia para os fatores do modelo, será o ponto 3 

(3.3) 
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(importante), uma vez que corresponde ao julgamento “importante”,  demonstrando que o 

fator é importante e deve ser permanecido no modelo.  

O teste de postos sinalizados de Wilcoxon, segundo Doane & Seward (2008), é também 

não-paramétrico para comparar a mediana da amostra com um valor de referência ou para 

testar diferenças em amostras pareadas, uma vez que requer normalidade. Para a presente 

análise, o teste será usado para confrontar a mediana dos fatores com um valor de referência.  

Em relação ao tamanho da amostra, o teste de Wilcoxon considera uma amostra com 20 

ou mais itens, como grande. Para grandes amostras, o teste é aproximado por uma distribuição 

normal, possibilitando usar a tabela da normal – padrão. Para grandes amostras são usadas as 

seguintes fórmulas:  

 

Tabela 3.3: Fórmulas utilizadas pelo teste de Wilcoxon 

 

 
 

 

Fonte: Doane & Seward (2008) 

O teste de Wilcoxon, para uma amostra, confronta todos os dados com o valor de 

referência. Logo após esse confronto, são observados os valores positivos e negativos. Em 

sequência a essa subtração são atribuídos postos aos dados. Depois dela, é usada a primeira 

fórmula (da esquerda para a direita) que representa a soma dos postos positivos. Logo após, se 

calcula o valor esperado e o desvio padrão da estatística. Como se tem uma amostra grande se 

usa a estatística Z, para normalizar a estatística. Após a aplicação da última fórmula, se 

observa na tabela normal o respectivo valor do Z resultante da fórmula, e sua probabilidade na 

tabela. Depois de encontrada sua probabilidade, se calcula o p-valor ou a significância 

observada, subtraindo a probabilidade encontrada de 0,5.  

A lógica da análise que será aplicada aos fatores consiste em confrontar a mediana de 

cada fator com o ponto de análise, que nesse caso, é o valor de referência. Ela possibilita 

observar se o fator está acima de 3, e se essa distância é estatisticamente significativa, 

resultando assim, na constatação da importância do fator. Caso esse fator não seja 

significativamente importante, ele será excluído do modelo. Para cada um deles será testada 

as seguintes hipóteses: 
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H0: M ≤3 (A mediana do fator é menor ou igual a 3) 

H1: M > 3 (A mediana do fator é maior que 3) 

 

O α estabelecido para a realização do teste será de 5%. Dado isso, a regra de decisão 

consiste em rejeitar H0 quando o p-valor for menor que o α estabelecido, concluindo que a 

mediana do fator é significativamente maior que 3.   

3.6 Considerações finais da sessão 

Nesta seção foi possível observar toda a metodologia aplicada na dissertação, 

apresentando-se os testes estatísticos que foram aplicados aos dados. Um deles corresponde 

ao teste de sequência aleatorizada. Este foi aplicado com o intuito de comprovar a 

aleatoriedade e a independência dos dados. O teste do coeficiente de Spearman também foi 

aplicado, com a finalidade de observar a relação entre os fatores críticos de sucesso. O teste 

de Wilxocon foi usado para comprar estatisticamente a importância a importância dos fatores 

críticos de sucesso.  

Nesta seção também foram expostos os métodos de coleta que foram utilizados na 

pesquisa, mostrando também a estrutura do questionário e suas questões, e o método que será 

aplicado no pré-teste, para testar a confiabilidade do questionário.  

Em relação ao público-alvo, foi visto que a pesquisa tem como respondentes os gestores 

de projetos de algumas empresas do porto digital de Recife. Em que a amostra foi obtida 

através de amostragem probabilística aleatória simples.  

Sendo assim, após a presente seção, se avança para a análise dos resultados no capítulo 

4.   
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4 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS E TESTE DO MODELO 

A presente seção irá apresentar e analisar os resultados obtidos através da análise de 

dados, com a finalidade de observar os fatores críticos de sucesso apresentados na seção 2. Os 

fatores foram submetidos ao julgamento dos gestores, através dos questionários, onde no 

mesmo foi utilizada a Escala de Likert, que julgaram os fatores atribuindo valores dentro os 

pontos da escala apresentada. Sendo assim, com base nesses julgamentos, filtros serão 

aplicados sobre as variáveis do modelo, observando quais fatores foram julgado como 

relevantes. A relevância desses fatores irá definir quais deles devem permanecer no modelo, e 

quais devem ser deixados de lado.  

A presente seção está dividida em três partes, em que a primeira corresponde a análise 

do Alpha de Cronbach aplicado no pré-teste do questionário, teste de independência e 

correlação de Sperman para os fatores críticos de sucesso. A segunda parte corresponde ao 

teste do modelo, onde foi aplicado o teste de Wilcoxon aos fatores críticos de sucesso com a 

finalidade de extrair informações relevantes para construção do modelo. A última repartição 

consiste em um parecer final sobre o modelo, mostrando a versão definitiva do modelo 

construído após todas as considerações.  

4.1   Resultados do pré-teste do questionário 

Para aplicação do Alpha de Cronbach, foram transformadas todas as respostas obtidas 

no pré-teste em números. Como a escala utilizada foi a de Likert com 5 pontos, cada resposta 

foi transformada em seu respectivo valor. Logo após essa transformação, foi criada uma 

matriz de dados, onde as linhas representam os indivíduos, e as colunas as perguntas presente 

no questionário. No centro dessa matriz, estão as repostas obtidas através da aplicação do 

questionário. Depois de construída a matriz de dados, os mesmos foram inseridos no software 

SPSS versão 16, para calcular o Alpha de Cronbach.  Após o cálculo se obteve as tabelas 4.2 e 

4.1.   

 No quadro 3.2 é possível observar as estatísticas descritivas do teste. Para os cálculos 

foram considerados 17 itens, que resultou em uma média de 73,33 e o desvio-padrão de 9,074. 

Os itens considerados no cálculo correspondem às perguntas do questionário. Para se observar 

a variação dentro da amostra, foi calculado o coeficiente de variação, que é obtido através da 

razão entre o desvio-padrão e a média, no qual o mesmo resultou em 12,37%, indicando que 

existe uma baixa dispersão em torno da média dentro da amostra.  
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Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

  

  

  

Partindo para análise do quadro 4.1, pode-se observar que o α calculado foi igual a 0,912, 

onde dessa forma, como o valor do α está próximo de 1, isso indica que o questionário 

construído é altamente confiável, onde as repostas obtidas com o questionário, são respostas 

consistentes, para com o objetivo da pesquisa.  

Sendo assim, com o pré-teste foi possível observar que o questionário é bem confiável 

e, portanto, pode ser aplicado em toda amostra, para fins de obtenção dos dados necessários 

para análise que se propõe no presente trabalho. 

4.2 Análise de independência e correlação dos fatores críticos de sucesso 

A análise dos dados é importante para extrair informações para a pesquisa que está 

sendo executada, de forma a proporcionar conhecimento sobre o assunto. Nesta pesquisa 

houve auxílio do software SPSS 16, para executar os cálculos referentes aos testes estatísticas 

de análise aplicadas a esse trabalho. 

Tabulado os dados, segue-se a análise estatística, com a finalidade de extrair 

informações relevantes para análise do presente trabalho. Para a extração dessas informações 

são necessários testes estatísticos, que permitam observar o comportamento dos dados, e 

viabilizar afirmações sobre os mesmos.  

4.1.1 Teste de sequência  

 Para iniciar as análises estatísticas, parte-se do teste de sequência. Toda a lógica do 

teste de sequência foi apresentada no sessão 3. A tabela 4.3 apresenta os resultados obtidos 

com o teste.  

 

Tabela 4.1: Estatística descritiva do teste alpha 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

73,33 82,333 9,074 17 

Tabela 4.2: Resultado do teste alpha 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of Items 

 0,912 0,894 17 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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Tabela 4.3: Resultados do teste de sequência 

 
Valor do 

teste 

Abaixo 

do 

valor 

de 

teste 

Acima do 

valor de 

teste 

Total de 

casos 

Número 

do R 

Z 

calculado 

Significância 

observada 

Atender 

orçamento 
4,00 5,00 16,00 21,00 10,00 0,56 0,58 

Cumprir 

prazos 
5,00 10,00 11,00 21,00 14,00 0,91 0,36 

Atender 

especificações 
5,00 3,00 18,00 21,00 6,00 0,00 1,00 

Atender 

necessidades 
5,00 9,00 12,00 21,00 12,00 0,10 0,92 

Atingir a 

finalidade 
5,00 8,00 13,00 21,00 14,00 1,24 0,22 

Atender à 

qualidade 

esperada 

5,00 5,00 16,00 21,00 10,00 0,55 0,58 

Não exceder 

orçamento  
4,00 8,00 13,00 21,00 8,00 -1,15 0,25 

Respeitar 

prazos 
5,00 10,00 11,00 21,00 13,00 0,46 0,65 

Produto 

entregue 
5,00 5,00 16,00 21,00 8,00 -0,07 0,94 

Motivação da 

equipe 
4,00 3,00 18,00 21,00 6,00 0,00 1,00 

Boa 

comunicação 
4,00 2,00 19,00 21,00 5,00 0,00 1,00 

Gerenciamento 

de risco 
4,00 3,00 18,00 21,00 7,00 0,35 0,73 

Promover bom 

ambiente de 

trabalho 

4,00 6,00 15,00 21,00 10,00 0,00 1,00 

Diferentes 

percepções 

sobre o 

objetivo do 

projeto 

4,00 6,00 15,00 21,00 9,00 -0,04 0,97 

Diferentes 

percepções 

sobre o 

sucesso do 

projeto 

4,00 7,00 14,00 21,00 10,00 0,00 1,00 

Ausência de 

alinhamento 
4,00 5,00 16,00 21,00 10,00 0,55 0,58 

Problemas de 

comunicação 
5.0 7.0 14.0 21.0 9.0 -0,42 0,67 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Analisando a tabela, e os p-valores correspondentes aos fatores pode-se observar que 

todos os p-valores são maiores que o α de 5%, e nesse caso, se falha em rejeitar H0 e, dessa 

forma, pode-se concluir que todas as observações seguem um padrão aleatório ou 
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independente.  Esse resultado é bastante importante, uma vez que os dados seguem um padrão 

aleatório, pelo menos uma boa parte dos pressupostos impostos pela grande maioria dos testes 

estatísticos será satisfeito. 

No teste, é possível destacar alguns fatores como: atender às especificações, motivação 

da equipe, boa comunicação, promover bom ambiente de trabalho, diferentes percepções 

sobre o sucesso do projeto, diferentes percepções sobre o objetivo do projeto, produto 

entregue com a funcionalidade esperada, como resultados que foram extremamente elevados, 

mostrando a força da afirmação em relação ao padrão aleatório que se tem nos dados.  

Outra observação que o teste da sequência possibilita, é fazer afirmações sobre a 

autocorrelação dos dados. Com os resultados obtidos, pode-se afirmar que nenhum dos fatores 

observados está autocorrelacionado, ou seja, as observações são todas independentes uma das 

outras.    

4.1.2 Análise de Spearman para fatores críticos de sucesso do projeto de TI  

Nesta subseção serão apresentados os principais resultados referentes à análise de 

correlação de Spearman, para os fatores críticos do projeto.  Na tabela 4.4, se encontra uma 

matriz de correlação para os fatores críticos de sucesso do projeto de TI.  

Tabela 4.4: Coeficiente de correlação de Spearman para os fatores críticos de sucesso do projeto de TI  

  
  

 
 

Atender o 

orçamento 

Cumprir 

prazos 

Atender às 

especificações 

Atender às 

necessida-

des 

Atingir a 

finalidade 

Atender à 

qualidade 

esperada 

1. Atender o 

orçamento 

Correlation 

Coefficient 
1,00 0,54 0,14 -0,36 -0,27 0,05 

Sig. (2-tailed) . 0,01 0,53 0,11 0,24 0,82 

2.Cumprir os 

prazos 

Correlation 

Coefficient 
0,54 1,00 0,07 -0,29 -0,21 0,03 

Sig. (2-tailed) 0,01 . 0,75 0,21 0,35 0,89 

3. Atender às 

especificaçõe

s 

Correlation 

Coefficient 
0,14 0,07 1,00 0,50 0,54 0,78 

Sig. (2-tailed) 0,53 0,75 . 0,02 0,01 0,00 

4.Atender às 

necessidades 

Correlation 

Coefficient 
-0,36 -0,29 0,50 1,00 0,93 0,53 

Sig. (2-tailed) 0,11 0,21 0,02 . 0,00 0,01 

5.Atingir a 

finalidade 

Correlation 

Coefficient 
-0,27 -0,21 0,54 0,93 1,00 0,58 

Sig. (2-tailed) 0,24 0,35 0,01 0,00 . 0,01 

6.Atender à 

qualidade   

esperada pelo 

cliente 

Correlation 

Coefficient 
0,05 0,03 0,78 0,53 0,58 1,00 

Sig. (2-tailed) 
0,82 0,89 0,00 0,01 0,01 . 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Analisando a tabela acima, pode-se observar que o fator atender o orçamento e cumprir 

prazos está correlacionado, positivamente, com um coeficiente igual 0,54 e um p-valor de 
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0,01. Observando a significância estatística, uma vez que usando um α=0,05, e comparando 

com o p-valor obtido, isso levaria a rejeição da hipótese nula, mostrando a significância da 

correlação, onde essa rejeição possibilita afirmar que a correlação entre os dois fatores, é 

diferente de zero.   

A relação entre os fatores era esperada, uma vez que, considerando um projeto, as 

atividades devem ser executadas no tempo estipulado, eliminando assim a possibilidade de 

multas por atrasos, e aumentando dessa forma, a chance do projeto atender o orçamento 

planejado, e ao mesmo tempo, forçando uma maior atenção aos prazos estabelecidos em todas 

as atividades.   

Observando o fator atender às especificações feitas pelos clientes, o mesmo está 

correlacionado de forma significativa com os fatores atender às necessidades dos usuários de 

projeto de TI e alcançar a finalidade do projeto de TI, com um coeficiente de 0,50 e 0,54, e p-

valores de 0,02 e 0,01, respectivamente. A correlação positiva entre esses fatores é aceitável, 

pelo fato de que, quando se está levando em consideração as especificações feitas pelo cliente, 

se está observando também, o que o cliente necessita que o software possua e, dessa forma, 

isso aumenta o atendimento das necessidades dos usuários, uma vez que o software estará 

dentro das especificações feitas. E com as especificações e as necessidades dos clientes 

atendidas, isso aumenta a possibilidade do projeto atingir sua finalidade. 

Quando se observa os fatores: atender às necessidades dos usuários, atingir a finalidade 

do projeto e atender à qualidade esperada. Verifica-se, de acordo com a tabela acima, que 

todos eles estão correlacionados positiva e significativamente. Isso ocorre pelo fato do foco 

em um desses fatores, aumentam a possibilidade de alcance dos outros fatores 

correlacionados, uma vez que quando a qualidade do software é satisfeita, isso aumenta a 

possibilidade da satisfação, tanto das necessidades dos usuários, quanto do alcance da 

finalidade do projeto.   

O teste de correlação de Spearman mostrou como os fatores de sucessos estão 

correlacionados, e isso é de fundamental importância para a construção do modelo. Essa 

importância se dá, pelo fato de que, com o conhecimento, ao focar e alcançar alguns fatores 

de sucesso, aumenta-se a possibilidade de satisfação dos outros fatores.  

Para melhor compreensão, observe a figura 4.1, onde se encontram os principais 

resultados do teste de correlação de Sperman. Nessa figura, os fatores críticos para o sucesso 

do projeto estão representados por números, que estão enumerados da mesma forma que os da 

tabela 4.4.  
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Figura 4.1: Correlações significativas entre os fatores críticos de sucesso do projeto de TI 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

4.1.3 Análise de Spearman para os fatores críticos de sucesso da gestão do projeto  

Fazendo uma análise similar do que foi feito com os fatores de sucesso do projeto TI, 

aplicou-se também o teste de Spearman, para observar como os fatores críticos de sucesso da 

gestão de projetos estão correlacionados, e usar essa correlação, na análise do modelo, para 

aumentar sua chance de êxito. Abaixo se encontra a tabela 4.5 com as correlações, para os 

fatores críticos de sucesso da gestão de projetos.  

Analisando a tabela 4.5 acima, pode-se observar que não exceder o orçamento está 

correlacionado significativamente com os fatores respeitar os prazos estabelecidos e boa 

comunicação interna e externa, com uma correlação de 0,45 em ambos. Em relação à 

correlação não exceder o orçamento e respeitar os prazos estabelecidos, a mesma segue a 

lógica já apresentada na correlação entre os fatores críticos de sucesso do projeto de TI 

atender o orçamento e cumprir prazos, uma vez que os prazos estabelecidos para as atividades 

dentro de um projeto são respeitados, evitando possíveis multas indesejáveis, e, dessa forma, 

o aumento não programado do custo do projeto. 

Em relação à correlação entre não exceder o orçamento e boa comunicação, essa 

correlação mostra que existindo uma boa comunicação interna e externa por parte da equipe 

do projeto, evitam-se possíveis correções no projeto, em algo que foi entendido de forma 

errônea, excluindo assim, possíveis atrasos e possíveis multas para o projeto. 

Observando o fator gerenciamento de riscos nocivos aos objetivos do projeto, pode-se 

observar que o mesmo está correlacionado significativamente com o fator motivação da 

equipe, com uma correlação de 0,53. Essa correlação é possível, uma vez que, para um bom 
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gerenciamento de risco, é necessário à participação e o envolvimento de toda equipe do 

projeto e, dessa forma, torna-se muito importante, o envolvimento e comprometimento, desde 

o levantamento dos riscos até o tratamento, como fator motivacional e peça-chave para um 

bom gerenciamento de risco. De forma similar, gerenciamento de risco também está 

correlacionado de forma significativa com promover um ambiente livre de conflito, com um 

coeficiente de 0,61. Pode-se perceber que, quanto menos conflito existir dentro da equipe, 

mais eficiente será o gerenciamento de risco. 

Tabela 4.5: Correlação de Spearman para os fatores críticos de sucesso para a gestão de projetos 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Observando agora o fator promover um ambiente adequado que minimize conflito, o 

mesmo está correlacionado significativamente com boa comunicação inter/externa, motivação 

da equipe e gerenciamento de riscos nocivos aos objetivos do projeto, com coeficientes iguais 
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a 0,42, 0,47 e 0,61, cuja correlação entre fator em questão e último apresentado, já foi 

discutida no parágrafo anterior. Analisando a correlação entre os outros três fatores, pode-se 

perceber que realmente há uma correlação coerente e lógica entre os fatores, uma vez que, 

manter uma boa comunicação interna e externa e uma equipe motivada, possuem efeitos 

positivos em promover um ambiente adequado que minimize conflitos. Isso se dá, pelo fato 

de uma boa comunicação interna, evita confusões, conflitos dentro da equipe, e uma equipe 

motivada, faz com que esteja bastante envolvida com o objetivo do projeto, e pensando mais 

no coletivo, e menos no individual. 

Com a finalidade de melhor visualizar as correlações entre os fatores críticos de sucesso 

para a gestão de projetos, foi cariada a figura 4.2, onde se encontram os coeficientes de 

correlação obtidos através do teste de Spearman. Nessa figura, os fatores críticos de sucesso 

foram enumerados de forma idêntica a tabela 4.3. 

 

Figura 4.2: Correlações significativas entre os fatores críticos de sucesso para gestão de projetos 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

4.3 Teste de Wilcoxon para fatores críticos de sucesso  

O modelo pelo qual será testado nessa subseção foi construído com base nos fatores 

encontrados na revisão de literatura, que foi exposto no sessão dois do presente trabalho. 

Esses fatores correspondem a fatores críticos de sucesso para projetos de tecnologia da 

informação e fatores críticos de sucesso para gestão de projetos e fatores comportamentais.  

A confirmação do modelo será feita através de um teste de importância, onde consiste 

em um teste de hipótese que foi aplicado a todos os fatores críticos de sucesso. A finalidade 

do teste consiste em confirmar a importância estatística dos fatores, considerando o 
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julgamento dos gestores, uma vez que os mesmos se mostraram importantes na literatura. E 

dessa forma, confirmar sua importância e permanência no modelo.  

O teste escolhido para observar a relevância dos fatores foi o teste de Wilcoxon. O 

estabelecimento das regras e o teste de Wilcoxon foram apresentados na sessão 3. Esse teste 

foi aplicado aos fatores críticos de sucesso do projeto de TI, para observar sua importância 

estatística para o modelo. Na tabela 4.6 se encontram os resultados obtidos com sua aplicação.    

Tabela 4.6: Teste de Wilcoxon para os fatores críticos de sucesso para projetos de TI 

 
Median Z - Estatistic 

p-value (one-
tailed, upper) 

Atender o orçamento 
planejado 

4 3,06 0,0011 

Cumprir os prazos 5 4,01 0,0000 

Atender às 
especificações feitas 

pelos clientes 
5 4,36 0,0000 

Atender às necessidades 
dos usuários de projetos 

de TI 
5 4,13 0,0000 

Alcançar a finalidade do 
projeto de TI 

5 4,13 0,0000 

Atender à qualidade 
esperada pelo cliente 

5 4,13 0,0000 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Analisando os resultados do teste apresentado na tabela 4.6, pode-se constatar que todos 

os fatores analisados se mostraram significantes, uma vez que, observando os p-valores dos 

fatores, todos são menores que o α=0,05 estabelecido para o teste, implicando dessa forma à 

rejeição da hipótese nula. Com esta rejeição, pode-se concluir que todos os fatores testados 

são significativamente importantes e devem ser considerados no modelo, uma vez que a 

mediana de todos os fatores são maiores que o valor de referência, e essa distância são 

estatisticamente significantes.    

Esse resultado era esperado, uma vez que todos esses fatores se mostraram importantes 

para o sucesso do projeto de TI na revisão de literatura. Essa análise se fez necessária, uma 

vez que, mesmo com a importância comprovada pela literatura, era preciso testar a 

importância desses fatores, junto aos gestores do projeto de TI da RMR, para então, obter uma 

confirmação de ambos os lados, teórico e prático.  

Aplicando o mesmo teste para os fatores críticos de sucesso para gestão de projetos, se 

obteve os resultados apresentados na tabela 4.7.   
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 Tabela 4.7: Teste de Wilcoxon para os fatores críticos de sucesso da gestão de projetos de TI 

 

Median Z - Estatistic 
 p-value (one-
tailed, upper) 

Não exceder orçamento 4 2,25 0,0122 

Respeitar os prazos estabelecidos 5 3,75 0,0001 

Produto entregue com a 
funcionalidade esperada 

5 4,36 0,0000 

Motivação da equipe em busca da 
qualidade especificada 

4 4,01 0,0000 

Boa comunicação interna 
(equipe/gestor) e externa 

4 4,13 0,0000 

Gerenciamento risco nocivos aos 
objetivos do projeto 

4 4,01 0,0000 

Promover ambiente de trabalho 
adequado que minimize conflitos 

dentro da equipe do projeto 
4 3,61 0,0002 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Como se pode observar, todos os fatores críticos de sucesso para gestão de projetos 

foram significantes uma vez que, todos os p-valores foram menores que o α de 5% 

estabelecido, levando a rejeição da hipótese nula. Esse resultado leva a conclusão de que 

todos as medianas dos fatores são maiores significativamente de 3, que corresponde ao valore 

de referencia.  Dentre os resultados, pode-se observar que o fator “não exceder o orçamento”, 

foi o mais próximo do α, com um p-valor de 0,0122. Mesmo assim, o mesmo ainda está muito 

abaixo do valor do α.   

Do mesmo modo que foi salientado na análise dos fatores de sucesso do projeto de TI, 

os fatores testados se apresentaram na literatura como importantes para o alcance do sucesso 

da gestão de projetos. E desse modo, essa importância foi comprovada também, juntos aos 

gestores de projetos, uma vez que, no teste, todos se mostraram significantes.  

Em relação aos fatores perceptivos e comportamentais que afetam o sucesso do projeto 

de TI, os mesmos foram testados, e os resultados se encontram na tabela 4.8. 

Como se pode observar, todos os fatores se mostraram significantes, uma vez que os p-

valores são menores que o α de 5% estabelecido para o teste, levado a rejeição da hipótese 

nula.  

Esse resultado é bastante importante pois, desse modo, o que foi salientado na revisão 

de literatura, foi confirmado pelos gestores de projetos de TI. Essa confirmação demonstra o 

reconhecimento, também por parte dos gestores de projetos de TI, que além dos fatores 
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críticos básicos para o alcance do sucesso do projeto, os fatores perceptivos e 

comportamentais, também afetam o êxito do projeto de TI e devem ser considerados na busca 

pelo projeto de TI bem sucedido.  

Tabela 4.8: Teste de Wilcoxon para os fatores perceptivos e comportamentais que podem afetar o 

sucesso do projeto de TI 

 

Median Z - Estatistic 
 p-value (one-

tailed, upper) 

Diferentes percepções das partes 

envolvidas, sobre os objetivos do 

projeto de TI 

4 3,61 0,0002 

Diferentes percepções das partes 

envolvidas em relação ao que 

caracteriza o sucesso de projeto de TI 

4 2,43 0,0076 

Ausência de alinhamento entre os 

membros da equipe para com o 

objetivo do projeto de TI 

4 3,40 0,0003 

Problemas de comunicação entre 

clientes e a equipe do projeto, acerca 

do software.   

5 4,13 0,0000 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Em relação às questões abertas tanto para os fatores críticos de sucesso do projeto de TI, 

quanto a gestão de projetos bem sucedida, foi aplicada a moda, a fim de selecionar e incluir os 

fatores que mais foram recomendando pelos gestores de projetos entrevistados, e que não 

faziam parte dos conjuntos de fatores selecionados pela literatura.  

Analisando todas as respostas dos entrevistados, não houve repetição de nenhum fator 

recomendado pelos gestores, nem para o sucesso do projeto de TI, nem para a gestão de 

projetos, e desse modo, não houve inclusão de fatores, além do que já foram encontrados na 

literatura. Esse resultado salientou a importância dos fatores levantados na literatura.  

4.4 Discussão dos resultados e confirmação do modelo 

O modelo construído na sessão 3 foi baseado em fatores críticos de sucesso para 

projetos de TI, presentes na revisão de literatura que foi feita no presente trabalho. Após o 

levantamento desses fatores, se fez necessária a confirmação da importância desses, junto aos 

gestores de projetos de TI. Essa última parte foi feita no subitem anterior, onde a importância 

dos fatores foi testada estatisticamente, com base no julgamento dos gestores de projetos de 

TI.  
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A importância desses fatores foi constatada através do teste de Wilcoxon, quando todos 

os fatores se mostraram importantes para obtenção do sucesso do projeto de TI. Partindo 

dessa confirmação, todos os fatores que foram apresentados na sessão três, que fazem parte do 

modelo construído, confirmaram sua importância, e desse modo, como não foi incluído nem 

excluído nenhum fator, o modelo ficou basicamente o mesmo que foi apresentado na sessão 2, 

onde se tem todos os 6 fatores críticos de sucesso, na base para o alcance do sucesso do 

projeto de TI. 

Com a confirmação do modelo, pode-se observar que o triângulo de ferro, composto 

por custo, tempo e qualidade, confirmaram sua importância junto aos gestores de projeto. 

Mas, com a confirmação da importância dos outros fatores, pode-se demonstrar com base no 

julgamento dos gestores de projetos de TI, que ao ser julgado como insuficiente para a 

determinação do sucesso do projeto de TI, corrobora com o que foi encontrado na revisão de 

literatura.  

Analisando o modelo, os fatores: tempo, custo e especificação do cliente, são fatores 

presentes na fase desenvolvimento do software. Esses necessitam de atenção, enquanto o 

software estiver sendo desenvolvido, e os mesmos, possuem impacto, em curto prazo, que 

corresponde à fase de desenvolvimento do software. Os outros fatores como: atender às 

necessidades dos utilizadores, atingir a finalidade do projeto e atender à qualidade esperada, 

são fatores da fase pós-projeto, ou seja, após o projeto ter sido entregue. Esses fatores 

possuem impactos em longo prazo. Desse modo, olhando apenas para o sucesso do projeto de 

TI, o modelo apresentado abrange todas as fases do projeto de TI. 

Em relação ao modelo apresentado na sessão 3, para auxiliar no sucesso da gestão de 

projetos, o mesmo foi testado junto aos gestores, quando, no sessão anterior, todos os fatores 

que compõem o modelo foram analisados, e todos se mostraram importantes, de acordo com o 

resultado do teste de Wilcoxon, apresentado na subsessão anterior. 

Para esse modelo, além dos fatores encontrados na literatura, foram incluídos outros 

fatores, a fim de observar sua importância junto aos gestores de projetos. Os fatores indicados 

na literatura como críticos para o sucesso da gestão de projetos correspondem aos fatores do 

triângulo de ferro. A intenção de ter inserido outros fatores além do triângulo ferro, foi 

testar, de acordo com o julgamento dos gestores, a importância desses fatores para o sucesso 

da gestão de projetos.  

Essa importância foi comprovada, uma vez que todos esses fatores se mostraram 

significativos no teste de Wilcoxon. Os novos fatores incluídos são: motivação da equipe do 

projeto em busca da qualidade esperada, boa comunicação interna (equipe/gestor) e externa 
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(equipe/cliente), gerenciamento de risco nocivo aos objetivos do projeto e promover ambiente 

de trabalho adequado que minimize conflitos dentro da equipe. 

Com a confirmação da importância desses fatores, demonstra que ao sucesso da gestão 

de projeto, não está apenas centrada nos três fatores que formam o triângulo de ferro, que 

são fatores quantitativos, mas também em fatores comportamentais, como a motivação da 

equipe, fatores sociais, como promover uma convivência pacífica dentro da equipe com a 

finalidade de minimizar os possíveis atritos, fatores ligados à incerteza e que possibilite 

analisar e criar planos para eventos incertos, como o gerenciamento de risco do projeto. Desse 

modo, o modelo construído considera todos esses fatores para auxiliar no alcance do sucesso 

da gestão de projeto.  

No questionário, também foi posta uma seção onde os gestores poderiam sugerir outros 

fatores de sucesso, além dos apresentados no conjunto de fatores. Essa sugestão poderia ser 

feita tanto para o sucesso do projeto de TI, quanto para o sucesso da gestão de projetos. Para a 

inclusão desses fatores, foi aplicada a moda estatística, onde o fator que apresentasse a maior 

repetição seria incluído no modelo. E analisando as respostas obtidas, não houve à repetição 

de nenhum fator, e desse modo, nenhum fator das respostas abertas, foi incluído no modelo.  

Após essa discussão é possível observar, na figura 4.3, o modelo final construído para 

auxiliar na busca do sucesso da gestão de projetos. 

No modelo 4.3 pode-se observar a presença dos 4 novos fatores incluídos após o 

resultados dos testes. Nesse novo modelo, o sucesso da gestão de projetos está em função de 7 

fatores críticos, diferentemente do apresentado no sessão 3, onde o sucesso da gestão de 

projetos estava apenas em função do triângulo de ferro.  

O modelo definitivo para auxiliar no alcance do êxito do projeto de TI, não foi exposto 

nesta subsessão pelo fato não ter sofrido nenhuma alteração, em relação àquele que foi 

apresentado no capítulo 3.  
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Figura 4.3: Modelo para auxiliar na busca do sucesso da gestão de projetos de TI 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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5 INDICADORES PARA O MODELO DE ACOMPANHAMENTO  

No presente trabalho foi criado um modelo com a finalidade de auxiliar na busca do 

êxito do projeto de TI. Esse modelo foi construído, submetido a julgamento pelos gestores e 

testado por meio de métodos estatístico. Após essa série de eventos, foi possível partir de um 

modelo preliminar para um modelo definitivo para auxiliar na busca do sucesso do projeto de 

TI.  O modelo definitivo obtido se encontra logo mais abaixo. 

 

 

Figura 5.1: Modelo definitivo para auxiliar na busca pelo sucesso do projeto de TI 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 No modelo acima, se pode observar que os seis fatores, formam os fatores críticos de 

sucesso do projeto de TI, que nesse caso, vão auxiliar na busca do sucesso do projeto de TI. 
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Nesse caso, o que se pretende é relacionar esses fatores junto com as etapas do ciclo de vida 

do projeto de TI, e a partir dessa relação, montar um framework que possibilite uma 

visualização melhor do problema, facilitando o entendimento de quais fatores devem ser 

observados em cada etapa do ciclo de vida do projeto de TI.  

Nesta sessão, será apresentada uma sugestão de como o modelo de acompanhamento 

pode ser usado na monitoração do projeto de TI, considerando o ciclo de vida do projeto de 

TI. Uma vez construído o modelo, faz-se necessário pensar em como essas variáveis ou 

fatores podem ser monitorados ao longo do ciclo de vida do projeto de TI. E dessa forma, 

possibilite uma monitoração desses fatores críticos de projetos, observando se os mesmo estão 

dentro do esperado pelo planejamento do projeto de TI. Para a aplicação do modelo de 

acompanhamento, o mesmo será aplicado ao longo do ciclo de vida do projeto de TI.   

Dado isso, o presente sessão está divido em três seções. A primeira seção apresenta o 

ciclo de vida do projeto de TI, e suas devidas implicações. A segunda seção apresenta a 

aplicação do modelo de acompanhamento no ciclo de vida do projeto de TI. E a terceira e 

última seção, apresenta as Considerações finais da sessão. 

5.1 Modelo de acompanhamento e ciclo de vida do projeto de TI 

Após a determinação do modelo definitivo e do ciclo de vida do projeto de TI, é 

possível pensar em uma forma de relacionar o modelo ao ciclo de vida do projeto de TI.  

A aplicação do modelo de acompanhamento para alcance do sucesso do projeto de TI 

será feita de modo a relacionar os fatores que compõe o modelo dentro de cada fase, e mostrar 

como esses fatores podem ser acompanhados ao longo do ciclo de vida do projeto de TI.  

Para observar a relação dos fatores críticos de sucesso do projeto de TI e o ciclo de vida 

do projeto, observe a tabela 5.1.  
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Tabela 5.1: Modelo de acompanhamento e o ciclo de vida do projeto 

Fatores Críticos de 

sucesso do projeto de 

TI 

Fases do ciclo de vida do 

projeto 

Breve descrição do fator de sucesso dentro do ciclo 

de vida do projeto 

Atender o orçamento 

planejado 

 

Presente em todas as fases 

do ciclo de vida do projeto 

Todas as fases do ciclo de vida de projetos envolvem 

custo. O incremento maior dos custos está presente na 

fase de execução do projeto.  

Cumprir prazos 

 

Planejamento, Execução e 

Término. 

 

Iniciar-se-á na fase de planejamento com a elaboração 

de cronogramas para as atividades, será monitorado 

durante a fase de execução do projeto, e terá seu fim na 

fase de término, mais especificamente no estágio de 

entrega do produto.   

Atender às 

especificações feitas 

pelos clientes 

 

Planejamento, Execução e 

Término. 

 

Tem seu início na fase de planejamento, passa pela fase 

de execução e tem seu impacto maior na fase de 

término, no estágio de entrega do produto.  

Alcançar a finalidade do 

projeto de TI.  

 

Planejamento, Execução e 

Término.  

Possui seu início na fase de planejamento, passa pela 

fase de execução e tem seu impacto maior na fase de 

término, no estágio de entrega do produto. 

Atender à qualidade 

esperada pelo cliente 

Planejamento, Execução e 

Término. 

Esse fator assim como o anterior, possui se iniciará no 

planejamento, será monitorado por toda fase de 

execução do projeto e terá seu impacto maior na fase de 

entrega do projeto.  

Atender às necessidades 

dos usuários 

Término Esse fator terá seu impacto no estágio de entrega do 

produto, uma vez que serão possíveis modificações no 

software a cerca dos entraves apontados pelos usuários.  

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

Após relacionar cada fator crítico de sucesso do projeto, com cada etapa do ciclo de 

vida do projeto de TI, é possível montar um framework que está exposto na figura 5.2.  
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Figura 5.2: Modelo de acompanhamento do projeto e ciclo de vida do projeto de TI 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

De acordo com a figura 5.2, pode-se observar que todos os fatores críticos de sucesso 

estão presentes ao longo do ciclo de vida do projeto de TI. Observando de um modo geral a 

figura, percebe-se que alguns estão presentes na fase inicial do projeto, sendo que a grande 

maioria dos fatores se concentra a partir da fase de planejamento e seguem até a fase de 

término do projeto.  

Isso ocorre devido à natureza complexa dos projetos de tecnologia de informação, onde 

o modelo de acompanhamento acomoda esses fatores em cada fase do projeto de TI, e desse 

modo possibilita possíveis correções de desvios nesses fatores críticos ao longo do ciclo de 

vida. Em cada fase, esses fatores estão ligados a atividades diversas.   
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Na fase de concepção do produto, é preciso confirmar que as finalidades do projeto, 

especificações do cliente e as necessidades dos usuários estão claras e completamente 

entendidas. Deve-se então focar no fator “atender o orçamento planejado”, uma vez que nessa 

fase, o custo do projeto já se inicia. Esse fator estará presente em todas as fases do projeto, 

transitando desde a fase de concepção até a fase de término. Dessa forma, é preciso apenas 

destinar atenção ao custo inicial do projeto. Uma vez que as finalidades do projeto, e as 

necessidades do cliente foram entendidas, passa-se para a próxima etapa. Se ainda há 

necessidade de um refinamento dos conceitos, deve ser discutido o que se precisa melhorar, e 

depois segue para a próxima etapa.  

A próxima etapa, a qual corresponde ao design estratégico, o foco será nos fatores 

“atender o orçamento planejado” e “cumprir prazos”. Sendo que, nessa etapa, serão 

estipulados prazos e limites orçamentais para todo o projeto, criando dessa forma metas tanto 

para o tempo do projeto quanto para o orçamento do projeto. Se essas metas estão corretas, se 

passa para a próxima fase, se não, volta-se para a concepção do produto, com a finalidade de 

entender melhor os objetivos do projeto e, dessa forma, definir tudo de modo mais adequado 

para o projeto.   

Na fase de planejamento, o que se busca é a criação de estimativas para cada fator, 

seguido de métodos que possibilitem acompanhar e monitorar esses fatores ao longo das fases 

do ciclo de vida. Sendo assim, após a fase de planejamento, se avança para a fase de execução 

do projeto. Porém, antes de prosseguir para a fase de execução, se faz necessário observar se 

todo o planejamento foi feito de modo adequado, e se todo o plano estratégico foi explicado 

de forma clara para todos os envolvidos no projeto. Dessa forma, é possível observar a 

importância de seguir o esquema montado na figura 5.2, onde possibilita visualizar passo-a- 

passo, esses possíveis detalhes, enquanto o projeto está sendo desenvolvido.   

Uma vez na fase de execução do projeto, todo o planejamento que foi feito na fase 

anterior, é colocado em ação, de modo que os fatores são monitorados, e assim é possível 

observar possíveis desvios e corrigi-los. Para a monitoração dos fatores, serão sugeridas na 

próxima seção, técnicas que possibilitam a monitoração dos fatores críticos de sucesso. Uma 

vez feito o controle, ao final da fase de execução é possível observar se o controle está dentro 

dos conformes, ou se precisa de alguns ajustes antes de prosseguir para a fase de término. Se 

caso necessite de algumas revisões, se faz uma refinamento revendo o processo de 

monitoração e contrastando com as metas estabelecidas. 

Após a fase de execução segue-se para a fase de término do projeto, nesta etapa é 

observado todos os resultados obtidos com a monitoração desses fatores, fazendo uma 
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comparação com o que foi estabelecido. Assim, pode-se observar que um cuidado maior na 

fase de execução pode aumentar as chances de alcance das metas, e evitar possíveis 

divergências entre o obtido e o planejado. Ainda nessa fase, o produto é entregue ao cliente e, 

dessa forma é analisado também, se o software está dentro do que foi especificado pelo 

cliente, e se o mesmo atende as necessidades dos usuários. Sendo assim, é possível obter 

feedback s sobre o produto entregue ao cliente.  

Outro ponto forte da fase de término do produto corresponde ao estágio de suporte ao 

produto. Suportar um cliente é garantir que o mesmo entenda o produto entregue, e sane as 

principais dúvidas sobre o mesmo, uma vez que serão oferecidos cursos de capacitação para 

manuseio do software, e alerta para possíveis atualizações que deveram ser necessárias no 

futuro. Esse estágio é uma ótima oportunidade para obter feedback s do software junto ao 

cliente, uma vez que o mesmo já iniciou seu período de familiarização com o produto 

entregue. Desse modo, um bom suporte não deve em hipótese alguma se ater apenas a entrega 

do produto, deve está disponível para possíveis problemas que o produto possa apresentar, e 

esclarecer possíveis dúvidas do cliente, com o intuito de manter um bom relacionamento.  

Como fatores sociais e perceptivos se mostram significantes para o sucesso do projeto, 

uma percepção negativa do cliente sobre o produto pode enviesar o sucesso do projeto. Essa 

percepção negativa pode ser causada por uma dúvida do cliente, não esclarecida pelo 

desenvolvedor do software.  

Uma vez exposto o esquema acima, se faz necessário observar como os fatores de 

sucesso estão presentes na fase do ciclo de vida do projeto, e de forma indireta, como também 

estão relacionados com o framework apresentado, uma vez que o mesmo foi montado com 

base nas fases do ciclo de vida do projeto.  

Iniciando pelo fator atender o orçamento planejado, que equivale ao custo do projeto, 

sua presença pode ser percebida em todo o ciclo de vida do projeto de TI. Uma vez que tudo 

em um projeto envolve custo, então o mesmo estará presente desde a concepção do projeto, 

até o termino do projeto. Em relação ao término do projeto, ele apresenta custo, uma vez que 

para oferecer suportes ao produto entregue pelo projeto de TI, serão necessárias pessoas 

qualificadas pela empresa para executar esse serviço, e uma vez que qualificações de pessoas 

envolvem altos custos com curso, capacitação e etc.  

A presença do mesmo na fase de termino do projeto é algo que se deve considerar no 

estabelecimento de metas para o orçamento. Dessa forma, o fator custo estará presente ao 

longo do ciclo de vida do projeto. Para melhor visualizar essa ideia, é possível observar um 
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gráfico retirado de Chapman & Ward (1995), onde apresenta o custo acumulado ao longo do 

projeto.  

 

 

 

Figura 5.3: Representação do custo ao longo do ciclo de vida do projeto 

Fonte: Chapman & Ward (1995) 

De acordo com a figura 5.3, é notório o acréscimo no custo dentro de cada fase do 

projeto. A parte que corresponde ao acréscimo maior de custo do projeto se encontra na fase 

de execução. Esta fase possui um maior acréscimo no custo do projeto, pelo fato de haver 

necessidade de diversas atividades como: contratar mão de obra, fazer aquisições de matéria 

prima, entre todos os custos típicos desta fase. Um dos possíveis acréscimos que também 

podem ocorrer, são os custos inesperados, como multa por atraso de fechamento de algumas 

entregas, atrasos na execução de algumas atividades críticas para o projeto, que podem 

ocasionar possíveis punições onerosas, multas incidentes por alguma atividade que esteja 

infringindo alguma leia ambiental, entre outras possibilidades.  

Em relação ao fator cumprir prazos, o mesmo corresponde ao tempo do projeto. O 

tempo do projeto consiste na duração dos processos necessários para o término do projeto. 

Após a identificação das atividades, segue-se a determinação de um cronograma, onde nesse, 

são feitas estimativas de tempo para cada atividade. Assim, determinar uma estimativa de 

tempo requer uma visão ampla do ambiente pelo qual o projeto está inserido, de modo a 

considerar todos os possíveis eventos que podem provocar um atraso no tempo de duração de 

algumas atividades. Um dos fatores mais negligenciados na maioria dos projetos de um modo 

geral são os fatores correlacionados com a cultura regional.  

Os fatores culturais regionais estão diretamente ligados com a cultura do país ou região 

que se está desenvolvendo o projeto, de modo que, nem todas as regiões possuem 

características iguais. Cada país ou região possui elementos particulares e peculiares, onde em 

Planejamento Concepção Execução  Térmi no 
Tempo 

Custo acumulado 
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alguns casos, essas particularidades podem ocasionar um aumento no tempo de execução do 

projeto. A burocracia é um bom exemplo para demonstrar esses possíveis entraves. Dessa 

forma, diferenças burocráticas entre as regiões podem ocasionar possíveis atrasos não 

esperados, e desse modo, elevar o tempo de duração de algumas atividades.  

Em relação ao fator cumprir os prazos, é percebível que o mesmo está presente no ciclo 

de vida do projeto de TI, desde o planejamento de cada atividade, onde se faz a construção do 

cronograma. Mas, o controle desse fator, se faz após o planejamento, se iniciando na fase de 

execução do projeto, e tendo seu fim no término do projeto, mas especificamente na etapa de 

entrega do produto.   

Em se tratando do fator atender às especificações feitas pelos clientes, se pode observar 

que o mesmo se iniciará na fase de planejamento, passa pela fase de execução e tem seu 

impacto na fase de término do projeto, mas especificamente no estágio de entrega do produto. 

Na fase de planejamento, é pesado como será o caminho trilhado para atender a esse fator, e 

quais medidas de monitoramente serão adotadas. A fase de execução, com base no ciclo de 

vida para o projeto de TI apresentado nesta sessão, possui etapas de coordenação, 

monitoramento, modificações, possibilita fazer um controle do que se está sendo feito no 

software, e comparar com o que foi especificado pelo cliente. Esse fator terá um impacto 

maior no estágio de entrega do produto, pois nesse estágio, o cliente poderá fazer uma análise 

do que foi especificado por ele, e o que realmente o produto apresenta. Essa comparação irá 

gerar importantes feedback s para a equipe do projeto.   

Os fatores “alcançar a finalidade do projeto de TI” e “atender à qualidade esperada pelo 

cliente” segue a mesma lógica apresentada para o fator “atender às especificações feitas pelos 

clientes”, de modo que seus impactos são maiores na fase de entrega do produto, e sua 

monitoração deve ser feita, durante a execução do projeto.  

Os fatores “atender às necessidades de usuários” e “atender às especificações do 

cliente” estão relacionados, uma vez que durante toda a fase de desenvolvimento de software, 

o fator atender às especificações feitas pelos clientes será focado, de modo que quando esse 

fator é satisfeito, isso aumentará a possibilidade que esse mesmo software satisfaça as 

necessidades dos usuários que irão trabalhar com o mesmo.  

Dessa forma, minimizando possíveis correções no software após o mesmo ser entregue. 

Assim, esse fator estará presente na fase de término do ciclo de vida do projeto, mas 

especificamente no estágio de entrega do produto, onde serão possíveis revisões e 

modificações no produto, com base nas dificuldades encontradas pelos usuários.   
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5.2  Proposição para monitoração dos fatores críticos de sucesso do projeto 

de TI 

Dada à identificação de cada fator crítico de sucesso no ciclo de vida do projeto de TI, 

se faz necessário fazer um acompanhamento desses fatores, de modo que possibilite um 

controle para possíveis correções de desvios em direção aos resultados esperados. Para essas 

possíveis correções se fazem necessário compreender primeiro, em quais fases os fatores se 

encontravam no ciclo de vida do projeto, de modo a nortear, de que forma esses fatores 

podem ser acompanhados, e que métodos podem ser aplicados.  

Partindo dessa reflexão, para monitoração do custo e tempo do projeto de TI, que 

corresponde ao fator atender o orçamento planejado e cumprir prazos, o método do valor 

agregado pode ser usado para o acompanhamento desses fatores.  

A técnica do valor agregado faz uma análise de medição de desempenho, que auxilia na 

avaliação das extensões das variações que invariavelmente irão ocorrer. Essa técnica compara 

o valor cumulativo do custo orçado do trabalho realizado (agregado) no valor de orçamento 

alocado original com o custo orçado do trabalho agendado (planejado) e com o custo real do 

trabalho realizado (real). Assim, partindo da ideia de que a parte importante do controle de 

custos está ligada em descobrir quais as causas das variações do custo, a técnica do valor 

esperado torna-se bastante plausível. A técnica do valor agregado (TVA) utiliza a linha de 

base dos custos, contida no planejamento do gerenciamento de projetos, para avaliar o 

andamento do projeto e a extensão das variações que ocorrem. (PMG 2004).  

Essa técnica envolve desenvolvimentos de valores chaves, referente a cada atividade do 

cronograma, pacote de trabalho ou conta controle. Os valores chaves são:  

 Valor planejado (VP): corresponde ao custo orçado do trabalho agendado para o 

término de uma determinada atividade.  

 Valor agregado (VA): corresponde á quantia orçada para o término do trabalho, 

dentro do cronograma durante um determinado tempo.   

 Custo real (CR): corresponde ao custo total incorrido na realização do trabalho 

na atividade do cronograma durante um determinado tempo.  

 Estimativa para terminar (EPT) e estimativa no término (ENT)  

Esses valores são (VP, VA e CR), são usados como são usados como medidas de 

desempenho, para verificar se o trabalho está sendo executado dentro do custo planejado, em 

um determinado período de tempo. Para essa verificação, as medidas comumente usadas são 

variações de custo (VC) e variação de tempo (VP). Essas quantidades de variações tendem a 
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diminuir à medida que as atividades vão sendo realizadas, e o projeto vai se aproximando do 

seu término. Os valores de variações pré-determinados, podem ser estabelecidos no plano de 

gerenciamento de custos.  

A variação de custos (VC) pode ser obtida através da diferença entre o valor esperado 

(VA) menos o custo real (CR). Essa variação no final do projeto será a diferença entre o 

orçamento de término e a quantidade real gasta. Fórmula: VC = VA - CR 

A variação de prazos é igual ao valor agregado (VA), menos o valor planejado (VP). A 

variação de prazos no final do projeto será igual a zero, porque todos os valores planejados já 

terão sido agregados. Fórmula: VP = VA - VP 

Esses valores correspondentes a variações podem ser usados como indicadores de 

eficiência, para refletir o desempenho de custos e tempo do projeto. Segundo PMG (2004) 

para a conversão desses valores em indicadores, são criados os seguintes indicadores: 

 Índice de desempenho de custos (IDC): o valor do IDC é obtido através da razão 

entre VA e VR. Ele corresponde ao indicador de eficiência dos custos mais 

comumente usado no projeto. Quando o valor do IDC é menor que 1, isso 

significa que os custos estão maiores que o planejado. Já um IDC menor que 1, 

corresponde ao um custo que está abaixo do planejado. Fórmula: VA/CR.  

 Índice de desempenho de prazos (IDP): é usado para monitorar em adição ao 

andamento do cronograma e para prever as estimativas de término do projeto. 

Muitas vezes ele é usado junto ao IDC para prever a data de término do projeto. 

O IDP corresponde à razão entre VA e VP. Fórmula VA/VP.  

Dado isso, segundo PMG (2004) a técnica do valor agregado, é uma das técnicas de 

controle do custo comumente utilizada, para controle do tempo e custo do projeto, uma vez 

que integra as medidas de cronograma, custo e escopo do projeto para auxiliar a equipe de 

gerenciamento do projeto. Como exemplo dessa técnica, pode-se observar a figura abaixo, 

que representa um relatório de desempenho gráfico.  
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Figura 5.4: Relatório gráfico de desempenho 

Fonte: PMG (2004) 

Esse relatório utiliza uma curva em S para representar os dados referentes ao VA 

cumulativo de um projeto que está acima do orçamento planejado e atrasado em relação às 

atividades dentro do projeto.  

Portanto, é notório que o método do valor esperado pode auxiliar a equipe do projeto de 

TI no acompanhamento dos fatores para atender o orçamento planejado e cumprir prazos, 

uma vez que possibilita o acompanhamento desses fatores, e a correção dos possíveis desvios.  

Em relação ao fator atender à qualidade do cliente, segundo Pressman (1995), a garantia 

da qualidade de software consiste em um padrão sistemático e planejado de ações, que são de 

certa forma, exigidas para garantir a qualidade do software. Assim, o grupo que fica 

responsável pela qualidade, é dentro do projeto, o representante do cliente, de forma a 

observar o processo de desenvolvimento do software com a ótica do cliente.  

Dessa forma, segundo Pressman (1995), a qualidade do software pode ser garantida 

através de uma variedade de tarefas relacionadas a 7 grandes atividades que são: aplicação de 

métodos, criação de um protótipo, realizações de revisões técnicas, atividade de teste de 

software, aplicações de padrões, controle de mudança, medição e manutenção e registros de 

postagem. A partir dessas 7 atividades salientadas por Pressman, é possível criar um 

fluxograma para acompanhamento da qualidade do projeto de TI. Esse fluxograma se 

encontra na figura 5.5.  



Capítulo 5  Indicadores para o modelo de acompanhamento 

68 

 

 

 

Figura 5.5: Fluxograma para monitoramento da qualidade do software 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

O ciclo para a garantia da qualidade do software se inicia com aplicação de métodos e 

técnicas sobre as especificações feitas pelos clientes, que ajuda os analistas a conseguir uma 

elevada qualidade do produto, auxiliando o projetista a conseguir um projeto de elevada 

qualidade. Após essa etapa é possível criar em um protótipo do produto, que servirá para 

observar se às especificações feitas pelo cliente está sendo seguida, evitando dessa forma, 

uma influência negativa na qualidade do software, uma vez que a qualidade do software está 

relacionada com as especificações feitas pelo cliente. Partindo dessa fase, a próxima etapa 

consiste de algumas revisões técnicas. Essa etapa apresenta a atividade principal para 

avaliação da qualidade do software. Essa atividade consiste em uma reunião do corpo técnico 

a fim de analisar e encontrar possíveis problemas na qualidade do produto.   

Antes de prosseguir para a próxima fase, é necessário nessa reunião do corpo técnico 

decidir se a qualidade do software está em conformidade. Se sim, passa-se para a etapa 
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seguinte, se não, é necessário voltar para a fase de aplicações de métodos técnicas para tentar 

corrigir os possíveis erros que foram identificados, e recomeçar o processo.  

A próxima etapa abrange a atividade de teste de software. Essa atividade é uma 

combinação estratégica de múltiplos passos, combinada com uma série de métodos de 

projetos, que ajudam a detectar possíveis erros efetivos no software. Essa atividade é tida 

pelos desenvolvedores, como uma espécie de rede que ajuda a identificar possíveis falhas na 

qualidade do software. Dessa forma, segundo os desenvolvedores, uma atividade de teste 

minuciosa levará a identificação da maioria dos erros.  

Partindo da atividade de teste, a próxima etapa corresponde à aplicação de padrões e 

procedimentos. O grau de padrão e procedimentos formais eles dependem da empresa, e pode 

variar de uma para outra. Normalmente os padrões são impostos pelo cliente ou por 

imposições reguladoras. Eles podem também ser auto-impostos. Se caso existir um padrão 

escrito, a atividade de garantia da qualidade deve assegurar que eles sejam seguidos.  

Na atividade de controle e mudança, próxima etapa do fluxograma mostrado acima, é 

constituída como uma fonte de ameaça benigna, pois quando algo é introduzido em um 

software, pode ocasionar erros que antes não existiam. Essa atividade contribui diretamente 

para a qualidade do software, uma vez que mudanças solicitadas pelos clientes são atendidas.  

A próxima etapa do fluxograma incide na mediação. Essa se apresenta como um 

objetivo importante para a garantia da qualidade, uma vez que rastreia a qualidade do 

software e possibilita avaliar os impactos de mudanças. Para esse rastreamento são 

necessárias métricas para o software. Essas métricas abrangem um conjunto de medidas 

técnicas e orientadas para a administração.  

A última etapa consiste na manutenção e registro de reportagem. Essa atividade incide 

na anotação e manutenção de registros, que oferecem procedimentos para a coleta e 

disseminação de informações. Nessa atividade, resultados de revisões, testes, auditorias são 

importantes fontes para a coleta de informações relevantes que podem dar um suporte para 

possíveis controles de qualidade para softwares futuros. Dessa forma, esse tipo de atividade 

deve fazer parte de um histórico de conhecimentos que pode ser usados no futuro.   

Os fatores atender às especificações feitas pelos clientes e atender à necessidade dos 

usuários são correlacionados. Essa correlação foi provada na seção que se tratava da análise 

do teste de Spearman. Eles estão correlacionados, de modo que o fator referente a 

especificações feitas pelo cliente terá maior impacto na fase desenvolvimento do projeto, onde 

as especificações dos clientes são levadas em consideração para o desenvolvimento do 

produto. Uma vez cumprida essas especificações, é notório observar que o produto entregue, 
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terá uma maior chance de atender às necessidades dos usuários. Dessa forma, o fator atender 

às necessidades dos usuários, terá o impacto maior no sucesso do projeto de TI na etapa de 

entrega do produto ao cliente.  

O acompanhamento das especificações feitas pelo cliente pode ser feita através da 

combinação de prototipação e reuniões periódicas com o cliente, para mostrar possíveis 

avanços do produto, com a finalidade que o cliente aponte possíveis pontos de correções. Esse 

esquema pode ser feito também através de prototipação que, segundo Pressman (1995), é 

constituída de um processo que capacita o desenvolvedor a criar um modelo a priori do 

software que será implantado.  Esse processo é importante, pelo fato que possibilita testar a 

eficiência do algoritmo, da adaptabilidade do software e da forma de interação homem-

máquina. Esse processo de prototipação pode assumir duas formas: (1) um protótipo em papel 

ou modelo baseado em PC que retrata a interação homem-máquina; (2) protótipo de trabalho, 

que implementa um dado subconjunto de funções desejadas e exigidas pelo cliente; (3) um 

programa existente que executa parte ou toda função desejada. Através desse protótipo é 

possível identificar possíveis desvios em relação às especificações feitas pelos clientes, e 

executar possíveis correções. Abaixo se encontra uma figura, que mostra esse processo de 

prototipação. 

Dado a figura 5.6, pode-se observar que o processo de prototipação se inicia com a 

coleta e refinamento dos requisitos feitos pelos clientes, logo após cria um projeto rápido, 

depois passa para a criação de um protótipo, e logo após submete o protótipo para a avaliação 

do cliente. Logo após, faz as devidas correções do protótipo de acordo com a sugestão dos 

clientes, fazendo um refinamento, e depois passa para a engenharia do produto, onde esse 

processo tem seu fim.  

Em relação ao fator atender às necessidades dos usuários, como o mesmo possui seu 

impacto maior no estágio de entrega do produto, o mesmo pode ser acompanhado, nesse 

mesmo estágio, onde o software entregue será utilizado e analisado pelos usuários. Após essa 

análise, é possível a identificação de falhas, ou possíveis problemas com o software, que 

deverão ser consideradas pela equipe do projeto, e solucionadas no estágio de suporte ao 

produto. Nesse caso, esse fator será mais um feedback  dos usuário em relação ao produto 

entregue, pelo fato de como da monitoração das especificações feitas pelo cliente já terem 

sido feitas.    
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Figura 5.6: Processo de prototipação do software 

Fonte: Pressman (1995) 

O fator atingir a finalidade do projeto de TI propõe como meta, o objetivo do projeto de 

tecnologia de informação. Como foi exposto na correlação de Spearman, esse fator está 

correlacionado positivamente com os fatores atender às especificações feitas pelo cliente, 

atender às necessidades dos usuários e atender à qualidade esperada, existe uma dependência 

desse fator em relação aos fatores citados. Essa dependência é coerente, uma vez que, como o 

objetivo do projeto de TI é entrega um produto pelo qual esteja dentro dos padrões solicitados 

pelo cliente, a monitoração e correção de possíveis desvios desses fatores, aumentar a 

possibilidade e as chances do projeto atingir sua finalidade.  

O acompanhamento do fator “atingir a finalidade do projeto de TI” pode ser feito 

através de reuniões internas periódicas com a equipe do projeto de TI, para alinhamento dos 

objetivos da equipe com o objetivo do projeto de TI, possibilitando assim correções de 

possíveis desvios. Como cada indivíduo possui objetivos pessoais, e considerando que dentro 

da equipe do projeto existem várias indivíduos com seus respectivos objetivos, essas reuniões 

podem convergir os objetivos individuais, em objetivos comuns para a equipe do projeto. 

Dessa forma, com esse alinhamento de objetivos, aumenta a possibilidade de o projeto atingir 

sua finalidade.  

Para obervar de forma mais clara, na tabela 5.2 se encontra os fatores, as fases que se 

encontram esses fatores e a sugestão do método.  

Início 

Fim 
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Tabela 5.2: Proposição para monitoração dos fatores críticos de sucesso do projeto de TI 

Fator Fase do ciclo de vida  Sugestão de método  

Atender o orçamento Presente em todas as fases do ciclo de 

vida do projeto de TI 

Técnica do Valor Agregado - TVA 

Cumprir prazos Planejamento, Execução e Término. Técnica do Valor Agregado - TVA 

Atender às 

especificações feitas 

pelos clientes 

Planejamento, Execução e Término. Reuniões periódicas e processo de 

prototipação 

Alcançar a finalidade do 

projeto de TI. 

Planejamento, Execução e Término. Reuniões internas para 

alinhamento dos objetivos 

Atender à qualidade 

esperada pelo cliente 

Planejamento, Execução e Término. Fluxograma para monitoração da 

qualidade 

Atender às necessidades 

dos usuários 

Término Reuniões e processo de 

prototipação 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Como se pode observar na tabela 5.2 a mesma apresenta uma ideia geral de como os 

fatores se encontram dentro de cada fase do ciclo de vida do projeto, e como esses fatores 

podem ser monitorados, mostrando qual método foi sugerido. Dessa forma a lógica consiste 

em, observar quais fatores são críticos para o sucesso do projeto, em quais fases esses fatores 

se encontram e quais métodos podem ser usados para monitoração dos desses fatores.   
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6 CONCLUSÕES FINAIS 

6.1 Considerações finais  

 Na presente dissertação foram abordados fatores críticos de sucesso do projeto de TI, 

onde foi demonstrada sua extrema importância para o alcance. Foi possível observar que o 

êxito do projeto de TI está longe de ser descrito como uma equação onde, ao seguir os passos 

os mesmos proporcionarão a garantia de sucesso do projeto de TI. Isso se dá, pelo fato do 

sucesso do projeto de TI ser influenciado por diversos fatores, como foi mostrado ao longo do 

trabalho, onde alguns desses não podem ser controlados pela equipe do projeto de TI. Dessa 

forma, foi construído apenas um modelo que auxilie na busca pelo sucesso do projeto de TI.  

Em relação aos fatores críticos de sucesso, foi possível observar que esses constituem o 

triângulo de ferro são insuficientes para determinar o sucesso do projeto de TI, e que  devem 

ser considerados como necessários, mas não suficientes para o alcance do sucesso.  Esse 

resultado foi previsto na revisão de literatura, e confirmado juntos aos gestores de projetos no 

presente trabalho. Essa confirmação se deu, através do teste de significância para os fatores, 

onde todos os 6 fatores foram significativamente importante.   

Em se tratando dos dados coletados, os mesmos seguem um padrão aleatório, em que se 

mostram independentes. Pode-se observar também, que os fatores críticos de sucesso não 

sofrem de autocorrelação, uma vez que os dados são independentes.  

Em relação à correlação entre esses fatores, se obtiveram resultados consideráveis, uma 

vez que através do coeficiente de Spearman, se pode observar a correlação, por exemplo, 

entre o fator “respeitar prazos e não exceder custos”, em que o alcance de um desses fatores, 

aumenta a probabilidade de alcance do outro fator. Sendo assim, a correlação de Spearman foi 

útil, para compreender quais fatores estão correlacionados, e que tipo de correlação possuem, 

para dar suporte ao modelo construído.    

Em se tratando do teste de Wilcoxon, o mesmo possibilitou analisar a importância dos 

fatores críticos de sucesso, em que todos os fatores se mostraram estatisticamente 

importantes.  Através do teste de Wilcoxon, se pode confirmar o modelo, e modificá-lo, 

como foi o caso do modelo para auxiliar na obtenção do sucesso da gestão de projetos.  Os 

principais resultados do teste foram à confirmação da importância dos fatores: “Motivação da 

equipe em busca da qualidade especificada”, “Boa comunicação interna (equipe/gestor) e 

externa”, “Gerenciamento de riscos nocivos aos objetivos do projeto” e “Promover ambiente 

de trabalho adequado que minimize conflitos dentro da equipe”. Com essa confirmação, 



Capítulo 6  Conclusões finais 

74 

tornou o modelo mais completo, e possibilitou a inclusão de fatores sociais no modelo como 

fatores críticos de sucesso para auxiliar no alcance do sucesso da gestão de projetos.  

Outro resultado importante do teste de Wilcoxon foi a confirmação, com base no 

julgamento dos gestores, dos fatores comportamentais e perceptivos para o sucesso do projeto 

de TI. Em que esses fatores, foram apresentados na literatura e confirmados pelos gestores. 

Essa confirmação corrobora com a ideia de que, o sucesso do projeto de TI pode ser afetado 

por fatores exógenos ao projeto, que pelo qual, não se tem como controlar esses fatores, 

apenas minimizar os impactos.  

Desse modo, visão em relação a esses fatores exógenos, estreita a ligação entre sucesso 

do projeto de TI, e gerenciamento de riscos, uma vez que esse último proporciona lidar com 

riscos exógenos ao projeto, de forma a tratá-los, com o objetivo de minimizar seus impactos.    

Em relação ao modelo construído para o sucesso do projeto de TI, o mesmo foi 

construído com base na revisão de literatura e confirmado pelos gestores. Isso demonstrou 

que para os gestores de projetos de TI, o sucesso do projeto está longe de se restringir ao 

“triângulo de ferro”, e que outros fatores devem ser considerados na busca para o sucesso do 

projeto. Os fatores apresentados aos gestores foram todos julgados como importante, uma vez 

que de acordo com o teste de Wilcoxon, todos se mostram importantes e aceitáveis para 

auxiliar na obtenção do sucesso do projeto de TI.  

Neste trabalho também foi discutido e exposto o ciclo de vida do projeto de TI. 

Verificou-se que para esses projetos, existe uma necessidade de um nível maior de 

detalhamento em relação às fases do ciclo de vida do projeto. Essa necessidade existe, pelo 

fato desse tipo de projeto, além de apresentar todas às possíveis dificuldades intrínsecas a 

projeto de um modo geral, possuir uma necessidade de continuação do serviço prestado após a 

entrega do produto, descrito no estágio de suporte ao produto, que se mostrou de forma 

significativa para o alcance do sucesso do projeto, uma vez que existem fatores de sucesso do 

projeto de TI presentes nesse estágio, e a não observação cuidadosa, pode ocasionar uma 

tendência ao fracasso do projeto de TI.  

Foi possível também neste trabalho, montar uma estrutura onde foi demonstrada uma 

relação entre os fatores críticos de sucesso do projeto de TI e o ciclo de vida do projeto de TI, 

onde todos os fatores foram relacionados em cada divisão do ciclo vida. Dessa forma, pode-se 

observar que o fator custo está presente em todas as fases do ciclo de vida do projeto de TI. Já 

o fator tempo está presente, desde a fase de planejamento até a fase de término do projeto. Os 

fatores “Atender às especificações feitas pelos clientes”, “atender às necessidades dos 

usuários de projeto de TI”, “alcançar a finalidade do projeto de TI”, “atender à qualidade 
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esperada pelo cliente” possui seu início na fase de planejamento, passam pela fase de 

execução, e têm seus impactos maiores na fase de entrega do produto.  

Em relação à aplicação do modelo de acompanhamento no projeto de TI, foram 

apresentadas algumas técnicas para o acompanhamento e controle dos fatores críticos de 

sucesso presentes no modelo. Para o tempo e custo do projeto, foi possível demonstrar, que o 

mesmo pode ser acompanhado pela técnica do valor agregado, onde possibilita identificações 

e correções de possíveis desvios. Para o fator “atender à qualidade do cliente”, o mesmo pode 

ser acompanhado através da elaboração de fluxogramas, que foi elaborado com base nas 7 

atividades importantes para a qualidade do projeto de TI, retiradas de Presman (1995).  

Em se tratando dos fatores “atender às necessidades dos usuários” e “atender às 

especificações feitas pelos clientes”, foi exposto nesse trabalho, que os dois possuem uma 

correlação positiva, de modo que à medida que se faz um bom controle sobre as 

especificações feitas pelos clientes na fase de execução do projeto, aumenta a chance de 

satisfação do usuário após a entrega do produto, sendo essa uma informação importante para o 

alcance do sucesso do projeto de TI. Para o acompanhamento do fator “atender às 

especificações do cliente”, foi apresentada a sugestão de reuniões estratégicas periódicas com 

o cliente, combinadas com o processo de prototipação. Onde serão feitos protótipos do 

software e apresentados aos clientes, com a finalidade de identificação de possíveis desvios 

em relação ao que foi especificado pelo cliente.  

Na presente pesquisa, foi observado, também, que o fator atingir a finalidade do projeto, 

pode ser monitorado através de reuniões que possibilitem o alinhamento dos interesses 

individuais do projeto de TI, com os interesses do grupo, que corresponde aos objetivos do 

projeto e assim tentar fazer uma convergência entre interesses individuais, para melhorar a 

possibilidade de alcance dos objetivos do projeto de TI.  

Em relação aos fatores perceptivos e comportamentais para afetar o sucesso da gestão 

de projetos, com base no julgamento dos gestores e o teste de significância de Wilcoxon, foi 

possível observar que os fatores comportamentais e perceptivos afetam o sucesso da gestão de 

projetos. Dessa forma, se faz necessário uma maior atenção nesses fatores, pelo fato de afetar 

o sucesso do projeto.  

A partir desta pesquisa, se tem a consciência das devidas limitações do modelo 

construído, uma vez que o mesmo foi construído apenas para auxiliar no processo de busca 

pelo sucesso do projeto de TI. Dessa forma, as devidas sugestões de acompanhamento dos 

fatores críticos de sucesso presente no modelo, não se constitui como algo imposto, onde o 

mesmo pode ser feito através da técnica escolhida pelo gestor de projeto de TI. Assim, 
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adaptabilidade da forma de controle dos fatores, torna o modelo bastante flexível em termos 

de controle e acompanhamento dos fatores.  

6.2 Sugestão para trabalhos futuros 

Em consequência de tudo que foi exposto neste trabalho, incita a discussão sobre o 

sucesso do projeto de tecnologia de informação, e sua importância, de forma a proporcionar 

maiores informação sobre pontos importantes e cruciais para projetos de TI. Dessa forma, a 

seguir serão apresentadas, algumas sugestões para trabalhos futuros:  

 Usar ferramenta de simulação para observar o quanto a aplicação do modelo 

aumentou a possibilidade de alcance do sucesso do projeto de TI.  

 Expandir o modelo com a inclusão de outros fatores críticos de sucesso, a fim de 

expandir e retratar de forma mais ampla o sucesso do projeto de TI.  

 Montar um framework para os fatores críticos de sucesso para gestão de 

projetos.  

 Observar quais outros fatores que podem influenciar o sucesso da gestão de 

projetos.  
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APÊNDICE 1 : QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO – AVALIAÇÃO DE FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO EM 

PROJETOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

 

Este questionário foi desenvolvido com o intuito de ser aplicado como ferramenta de coleta de 

dados nas empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para suportar uma pesquisa 

sobre fatores de sucesso em projetos de TI junto às empresas desenvolvedora de TIC da Região 

Metropolitana do Recife. Estima-se que o respondente leve no máximo 7 minutos para completá-lo. 

A pesquisa está sendo desenvolvida com a participação de pesquisadores do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP) do Centro de Tecnologia e Geociência (CTG) da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), estando envolvidos um professor do Departamento de 

Engenharia de Produção e um aluno do mestrado acadêmico.  

Contamos com o apoio do senhor respondente para obter as informações necessárias. 

Qualquer dúvida contatar Alex Nascimento dos Santos, aluno do mestrado responsável pela 

condução da pesquisa, através do e-mail alexeconomia.santos@gmail.com. 
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  Apêndice 1 

81 

SEÇÃO A: IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS DA EMPRESA DESENVOLVEDORA DE SOFTWARE: 

1. Razão Social da Empresa: 

2. Nome do Respondente: 

3. Cargo do Respondente: 

4. Meio de contato (telefone ou e-mail): 

5. Cidade de Localização da empresa: 

1. Quantidade de Funcionários da empresa: 

(    ) até 9 

(    ) De 10 a 49     

(    ) De 50 a 99    

(    ) Mais de 100.L 

2. Além dos profissionais de TI, quais outros profissionais atuam na empresa? 

 
(    ) Administradores 

(    ) Contadores  

(    ) Engenheiro de Produção 

(    ) Auxiliares/Assistentes Administrativos 

(    ) Consultores contratados 

(    ) Outros. Mencionar quais:  

 

3. Tempo de atuação da empresa no mercado: 

(    ) De 1 a 3 anos 

(    ) De 4 a 6 anos 

(    ) De 8 a 10 anos 

(    ) Mais de 10 anos 

SEÇÃO B: FATORES DE SUCESSO NO PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 

A seguir serão apresentados alguns fatores que foram selecionados como importantes para o sucesso do projeto 

de TI. Dentre esses fatores, julgue o grau de importância levando em consideração à estrutura apresentada, de 

forma que seu julgamento reflita a importância relativa entre esses fatores.     1 – Sem importância; 2- Pouco 

Importante; 3 – Importante; 4 - Muito Importante; 5 – Muitíssimo importante.  

Fatores  

Atender ao orçamento planejado (    ) 

Cumprir prazos  (    ) 

Atender às especificações do cliente (    ) 

Atender às necessidades dos usuários de projeto de TI (    ) 

Alcançar a finalidade do projeto de TI.   (    ) 

Atender à qualidade esperada pelo cliente (    ) 
 

SEÇÃO B.2: Além dos fatores apresentados acima, você julga mais algum fator como importante para o 

sucesso do projeto de tecnologia da informação? Quais? 
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SEÇÃO C: FATORES DE SUCESSO PARA GESTÃO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO: 

A seguir serão apresentados alguns fatores que foram selecionados como importantes para o sucesso na gestão de 

projetos de TI. Dentre esses fatores, julgue o grau de importância levando em consideração à estrutura 

apresentada, de forma que seu julgamento reflita a importância relativa entre esses fatores.     1 – Pouco 

Importante; 5 – Muito Importante. 

Não exceder o orçamento do projeto (    )     

Respeitar os prazos estabelecidos  (    )     

Produto entregue com a funcionalidade esperada pelo cliente.  (    )     

Motivação da equipe, em busca da qualidade especificada 

para o projeto.  

(    )     

Boa comunicação interna (equipe/gestor) e externa (cliente) (    )     

Gerenciamento de riscos nocivos aos objetivos do projeto.   (    )     

Promover ambiente de trabalho adequado que minimize 

conflitos dentro da equipe do projeto.  
  (    )     

 

SEÇÃO C.2: Além dos fatores apresentados acima, você julga mais algum fator como importante para o 

sucesso da equipe de gerenciamento do projeto de TI? Quais? 

 

 

 

SEÇÃO D: FATORES PERCEPTIVOS E COMPORTAMENTAIS QUE PODEM AFETAR O 

SUCESSO DO PROJETO DE TI: 

A seguir serão apresentados alguns fatores que foram selecionados como importantes que podem influenciar a 

percepção do sucesso do projeto de TI. Dentre esses fatores, julgue o grau de importância levando em 

consideração à estrutura apresentada, de forma que seu julgamento reflita a importância relativa entre esses 

fatores. 1 – Pouco Importante; 5 – Muito Importante.  

Diferentes percepções das partes envolvidas, sobre os 

objetivos do projeto de TI. 
(    )     

Diferentes percepções das partes envolvidas em relação ao 

que caracteriza o sucesso do projeto de TI. 
(    )     

Ausência de alinhamento entre os membros da equipe para 

com o objetivo do projeto de TI.  
(    )     

Problemas de comunicação entre clientes e a equipe do 

projeto, acerca do projeto de TI.   
(    )     
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APÊNDICE 2 : RESULTADOS DOS TESTES ESTATÍSTICOS 

Estatística Descritiva 

  

N Média Desvio - 

padrão 

Mínimo Máximo Percentil 

   Percentil 

       
25th 

50th 

(Mediana) 
75th 

Atender orçamento 21 4,10 ,995 2 5 3,50 4,00 5,00 

Cumprir prazos 21 4,38 ,740 3 5 4,00 5,00 5,00 

Atender 

especificações 
21 4,86 ,359 4 5 5,00 5,00 5,00 

Atender 

necessidades 
21 3 5 4,00 5,00 5,00 

Atingir finalidade 21 4,52 ,680 3 5 4,00 5,00 5,00 

Atender qualidade 

esperada 
21 4,67 ,658 3 5 4,50 5,00 5,00 

Não exceder 

orçamento 
21 3,76 1,044 2 5 3,00 4,00 5,00 

Respeitar prazos 21 4,29 ,845 3 5 3,50 5,00 5,00 

Produto entregue 21 4,76 ,436 4 5 4,50 5,00 5,00 

Motivação equipe 21 4,29 ,717 3 5 4,00 4,00 5,00 

Boa comunicação 21 4,33 ,658 3 5 4,00 4,00 5,00 

Gerenciamento de 

risco 
21 4,14 ,655 3 5 4,00 4,00 5,00 

Promover ambiente 

de trabalho 
21 3,86 ,655 3 5 3,00 4,00 4,00 

Diferentes 

percepções do 

objetivo projeto 

21 4,00 ,775 3 5 3,00 4,00 5,00 

Diferentes 

percepções sucesso 

projeto 

21 3,71 1,102 1 5 3,00 4,00 4,50 

Ausência 

alinhamento 
21 4,10 1,044 1 5 3,50 4,00 5,00 

Problema 

comunição 
21 4,57 ,676 3 5 4,00 5,00 5,00 
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Teste de sequência 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Test 

Valuea 
4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 

Cases < 

Test Value 
5 10 3 9 8 5 8 10 5 3 2 3 6 6 7 5 7 

Cases >= 

Test Value 
16 11 18 12 13 16 13 11 16 18 19 18 15 15 14 16 14 

Total 

Cases 
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Number of 

Runs 
10 14 6 12 14 10 8 13 8 6 5 7 10 9 10 10 9 

Za 

,555 ,908 ,000 ,098 
1,23

6 
,555 

-

1,14

5 

,460 
-

,075 
,000 ,000 ,346 ,000 

-

,040 
,000 ,555 

-

,423 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,579 ,364 
1,00

0 
,922 ,217 ,579 ,252 ,646 ,940 

1,00

0 

1,00

0 
,729 

1,00

0 
,968 

1,00

0 
,579 ,673 

1. Atender o orçamento planejado 7. Não exceder o orçamento 
13. Promover ambiente de trabalho adequado 

que minimize conflitos dentro da equipe. 

2. Cumprir prazos 8. Respeitar os prazos estabelecidos 
14. Diferentes percepções das partes 

envolvidas, sobre os objetivos do projeto de TI. 

3. Atender especificações feitas 
9. Motivação da equipe em busca da 

qualidade 

15. Diferentes percepções das partes 

envolvidas em relação ao que caracteriza o 

sucesso de projeto de TI. 

4. Atender necessidades dos 

utilizadores 

10. Produto entregue com a 

funcionalidade esperada. 

16. Ausência de alinhamento entre os membros 

da equipe para com o objetivo do projeto de TI. 

5. Atingir a finalidade do projeto 
11. Boa comunicação interna 

(equipe/gestor) e externa. 

17. Promover ambiente de trabalho adequado 

que minimize conflitos dentro da equipe. 

6. Atender a qualidade esperada 
12. Gerenciamento de riscos nocivos 

aos objetivos. 
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Teste de Wilcoxon 

  Median Z - Estatistic p-value (one-tailed, upper) 

Atender o orçamento planejado 4 3,06 0,0011 

Cumprir os prazos 5 4,01 0,0000 

Atender as especificações feitas 

pelos clientes 
5 4,36 0,0000 

Atender as necessidades dos usuários 

de projetos de TI 
5 4,13 0,0000 

Alcançar a finalidade do projeto de 

TI 
5 4,13 0,0000 

Atender a qualidade   esperada pelo 

cliente 
5 4,13 0,0000 

Não exceder orçamento 4 2,25 0,0122 

Respeitar os prazos estabelecidos 5 3,75 0,0001 

Produto entregue com a 

funcionalidade esperada 5 4,36 0 

Motivação da equipe em busca da 

qualidade especificada 4 4,01 0 

Boa comunicação interna 

(equipe/gestor) e externa 4 4,13 0 

Gerenciamento risco nocivos aos 

objetivos do projeto 4 4,01 0 

Promover ambiente de trabalho 

adequado que minimize conflitos 

dentro da equipe do projeto 4 3,61 0,0002 

Diferentes percepções das partes 

envolvidas, sobre os objetivos do 

projeto de TI 

4 3,61 0,0002 

Diferentes percepções das partes 

envolvidas em relação ao que 

caracteriza o sucesso de projeto de TI 

4 2,43 0,0076 

Ausência de alinhamento entre os 

membros da equipe para com o 

objetivo do projeto de TI 

4 3,40 0,0003 

Problemas de comunicação entre 

clientes e a equipe do projeto, acerca 

do software.   

5 4,13 0,0000 

 


