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RESUMO 

O objetivo desse estudo é analisar a atual situação das empresas que trabalham 

com gestão de projetos de tecnologia da informação a fim de conhecer a relação de 

fracasso e sucesso destes projetos com o tipo de gerenciamento aplicado. Devido à 

globalização das empresas de tecnologia da informação, o aspecto cultural tem sido 

avaliado, visto que nessas empresas existe a colaboração entre equipes multiculturais e 

isto pode ter um efeito direto no desempenho do projeto. Esse estudo tem o propósito de 

apresentar os fatores determinantes que levam à falha de projetos de tecnologia da 

informação. Para isso, primeiramente foi feito um levantamento teórico sobre essa 

temática, e em seguida, foram realizadas entrevistas e questionários para a coleta de 

dados. A análise foi feita através do software Statistica, a qual comprovou as eficiências 

e ineficiências em práticas de gerenciamento de projetos, além da falta de estratégias e 

utilização de tecnologias que possam auxiliar no acompanhamento de projetos dessa 

natureza.  

Palavras-Chave: gestão de projetos, tecnologia da informação, sistemas de 

informação, fracasso e sucesso de projetos. 
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ABSTRACT 

The goal of this study was to analyze the current situation of companies that work 

with project management of information technology in order to perceive the relationship 

between failure and success of these projects related to the type of management applied. 

Due to the globalization of information technology companies, the cultural aspect has 

been evaluated, since in these companies there is collaboration between multicultural 

teams and this can have a direct effect on project performance. This study aims to 

present the factors that lead to the failure of information technology projects. Firstly, a 

theoretical survey on this topic was carried out, and then, interviews and questionnaires 

were applied in order to collect data. The analysis was performed using the Statistica 

software, it confirmed the efficiency and deficiency in project management practices, 

moreover, it also testified the lack of strategies and use of technologies that can assist 

the monitoring of projects from this nature. 

Keywords: project management, information technology, information systems, 

failure and success of projects.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, são eles: Introdução, 

Referencial Teórico e Revisão da Literatura, Metodologia, Análise de Dados, 

Conclusão. 

O capítulo 1 – Introdução – descreve e justifica o problema do trabalho, introduz 

o histórico dos estudos na área de gestão de projetos de tecnologia da informação e a 

necessidade por buscar informação a respeito das percepções acerca do tema. Expõe os 

objetivos gerais e específicos do trabalho e apresenta a forma de pesquisa realizada. 

O capítulo 2 – Referencial Teórico e Revisão da Literatura – baseiam-se em 

apresentar diversas contribuições através de uma revisão da literatura sobre gestão de 

projetos, mais especificamente na área de tecnologia da informação. Para isto ser 

concretizado foi preciso um profundo estudo na área e buscas a respeito da subárea de 

TI que pudessem ser conclusivas para entender o que ocasiona o grande número de 

falhas em projetos de TI. Este referencial teórico baseia-se em artigos internacionais e 

nacionais, de periódicos, revistas e livros, além de trabalhos realizados na área de gestão 

de projetos como, por exemplo, o estudo de Benchmarking em gerenciamento de 

projetos no Brasil pelo PMI. 

O capítulo 3 – Metodologia – fundamenta-se em apresentar três seções que 

descrevem como foi realizada a elaboração do instrumento de pesquisa, coleta dos 

dados e análise dos dados, ou seja, retratando o tipo de pesquisa, o método aplicado e a 

ferramenta utilizada para a coleta de dados e aplicação dos mesmos. 

O capítulo 4 – Análise de dados – apresenta as informações da coleta de dados 

analisando-os para que haja um entendimento a respeito do que foi anteriormente 

apurado. Neste capítulo há a obtenção dos resultados da pesquisa de modo a expressar o 

comportamento e desenvoltura da amostra pesquisada. É onde se encontra as respostas 

para o problema da pesquisa, percepção dos fatores de sucesso e falha em projetos de 

TI. 

O capítulo 5 – Conclusão – baseia-se em apresentar considerações finais acerca da 

pesquisa, mostrando sua contribuição para o âmbito acadêmico e social. Pretende-se 

neste capítulo proporcionar novas pressuposições para trabalhos futuros que 

complementem ou agreguem mais pesquisas ao trabalho realizado. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo das últimas décadas estudos foram realizados em diversas áreas com a 

finalidade de encontrar os fatores que definiriam o sucesso ou o fracasso de um projeto. 

Inúmeras pesquisas, como por exemplo, em: Munns e Bjeirmi (1996), Thomas e 

Fernandéz (2008) e Haughey (2010), atribuem o sucesso do projeto ao tipo de 

gerenciamento realizado, às práticas de gerenciamento efetuadas ou ao gerenciamento 

inadequado das áreas do projeto, desconsiderando o aspecto cultural e humano no 

desempenho do projeto. 

Compreender as percepções dos fatores de sucesso e falha em projetos de 

tecnologia da informação faz-se necessário para obter respostas acerca do que influencia 

o desfecho do projeto.  

1.1 Descrição do problema 

Em projetos de Tecnologia da Informação (TI) os fatores que levam ao sucesso ou 

ao fracasso devem ser estudados, pois a grande maioria dos projetos falha em algum 

momento do seu processo de planejamento, desenvolvimento ou conclusão. Como os 

projetos de Tecnologia da Informação estão inseridos em um ambiente de inovações no 

qual há constantes mudanças e existe a necessidade de adquirir vantagem competitiva 

junto a seus concorrentes, o sucesso e o fracasso podem estar separados apenas por um 

erro cometido, assim comprometendo todo o esforço destinado ao alcance dos objetivos 

previamente estabelecidos, sendo necessário entender como cada fator pode influenciá-

lo. 

Portanto, deve-se ter consciência que projetos de TI são factíveis a erros de 

diversas formas como em qualquer outro tipo de projeto, sendo necessário catalogar 

cada forma de interferência que destina o projeto à falha ou ao acerto.  

1.2 Justificativa 

Através do estudo dos fatores internos e externos do projeto tenta-se localizar e 

compreender como estes fatores influenciam no sucesso ou fracasso do mesmo. É 

importante saber o porquê e o que leva a grande maioria dos projetos de TI ao fracasso, 
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quais os fatores que influenciam nesse desfecho e o que pode ser feito para que haja 

sucesso na realização do projeto.  

Vários estudos como Clarke (1999), Taimor (2005) e Waters (2008) têm sido 

realizados para avaliar o que é sucesso e fracasso em projetos, porém os aspectos 

gerenciais e culturais não são relacionados aos fatores que determinam o sucesso ou 

fracasso dos projetos de tecnologia da informação. É significante saber a relação de tais 

fatores para encontrar respostas que possam ser aplicadas em qualquer nacionalidade. 

Perceber a relação da cultura com sucesso e fracasso do projeto justifica-se visto que 

com a globalização econômica, social, política e cultural, as equipes de projetos são 

formadas por pessoas de diversas raças, crenças e valores, sendo necessário averiguar se 

há comportamentos ou atitudes que possam interferir no sucedimento do projeto.  

A percepção da relação entre os fatores organizacionais, culturais e gerenciais 

propicia encontrar respostas para o alcance do sucesso não apenas em projetos de TI 

como também em projetos de outros ramos de atuação. Pretende-se pesquisar essa 

relação para avaliar a importância de cada fator na desenvoltura do projeto. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar a percepção dos gestores acerca dos fatores que implicam o sucesso ou 

fracasso dos projetos de Tecnologia da Informação (TI) em empresas brasileiras com a 

finalidade de perceber como esses fatores influenciam o resultado final dos projetos. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1º Levantar os principais fatores que a literatura de gestão de projetos apresenta 

como determinantes para o sucesso ou o fracasso em projetos de tecnologia da 

informação; 

2º Conhecer aspectos ambientais, estruturais ou gerenciais influenciadores no 

resultado final dos projetos de Tecnologia da Informação através de entrevistas, 

questionários e revisões bibliográficas; 
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3º Levantar como os fatores determinantes de sucesso e fracasso são percebidos e 

compreendidos em projetos de Tecnologia da Informação; 

4º Apresentar e analisar os resultados encontrados, ou seja, apresentar as 

informações colhidas através de figuras e tabelas e analisar os resultados das percepções 

dos entrevistados acerca dos fatores de sucesso e falha em projetos de TI. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo apresenta a base conceitual que descreve o problema em estudo 

dando apoio ao desenvolvimento do trabalho. São abordados neste capítulo alguns 

conceitos relevantes sobre gestão de projetos, fases do gerenciamento de projetos, 

projetos de tecnologia da informação e fatores que levam ao sucesso ou falha em 

projetos. 

2.1 Projetos 

Existem diversas definições a respeito do que seria projeto, segundo o Project 

Management Institute (PMI, 2008) projeto é um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Para Meredith e Mantel (2003) projeto 

é normalmente uma atividade periódica com um conjunto bem-definido de resultados 

finais. Já na visão de Vargas (2002) projeto é um empreendimento não-repetitivo, 

caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que 

se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de 

parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade.  

Cada projeto tem características únicas e complexas, portanto, seu resultado é 

exclusivo, mesmo que apresente elementos repetitivos ainda pode ser considerado como 

inovador. Projetos são mais que o desenvolvimento de um novo produto, são resultados 

de considerações estratégicas a fim de atender o ambiente interno e externo da 

organização. 

Segundo o PMI (2008) um projeto pode criar: um produto final ou componente de 

outro; uma capacidade para a realização de um serviço ou um resultado como um 

produto ou um documento. 

A figura 2.1 apresenta a congruência dos principais objetivos do gerenciamento 

do projeto, existindo algumas funções que não aparecem na figura, pois cada projeto é 

diferente do outro, porém se relacionam da mesma maneira explicitada nesta figura. 
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Figura 2-1Desempenho, custo, prazo e meta do projeto 

Fonte: Meredith e Mantel (2003) 

Os projetos, quando estão inseridos dentro de uma mesma organização, interagem 

e competem com outros projetos de forma simultânea gerando competição quanto aos 

recursos. Para solucionar este tipo de conflito é necessário que as partes interessadas 

entrem em consenso para definir as prioridades da organização. Segundo Mota e 

Almeida (2007) a gestão de projetos pode adotar duas visões: a localizada (onde o 

planejamento de cada empreendimento é feito de forma isolada) e a integrada (onde o 

gerenciamento é realizado para um conjunto de empreendimentos).  

Segundo Meredith e Mantel (2003) são quatro as intituladas partes interessadas no 

projeto: clientes, organizações filiadas, equipe do projeto e público, onde cada uma das 

partes define o sucesso e a falha de formas diferentes. Gerenciar as partes envolvidas ou 

stakeholders é fazer com que todas as partes encontrem um ponto em comum que 

possibilitem atender assim que possível cada solicitação feita sem prejudicar nenhuma 

outra parte.  

De acordo com Russo e Sbragia (2007), as organizações possuem estratégias, 

realizadas por meio de projetos, para direcionar a satisfação de todos os stakeholders. É 

papel do gerente mediar a situação conflitante para que todos se entendam e cheguem a 

um consenso. Conforme Salgado (2009) os gerentes devem ser capazes de ganhar o 

apoio dos stakeholders influenciando-os e não exercendo autoridade sobre eles. 
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As partes interessadas podem exercer influência sobre o projeto, suas entregas e 

sobre os membros da equipe de projetos, conforme o guia PMBOK (2008) a equipe de 

gerenciamento do projeto precisa identificar as partes envolvidas em relação ao projeto, 

esse processo pode ser contínuo e difícil, porém necessário para que possam ser 

atribuídos diferentes níveis de responsabilidades e autoridades. 

A figura 2.2 apresenta como as partes envolvidas e o projeto se relacionam. 

 

Figura 2-2A relação entre as partes interessadas e o projeto 

Fonte: PMBOK (2004) 

Conforme PMI (2008) o ciclo de vida do projeto consiste nas fases (inicial, 

intermediária e final) que geralmente são sequenciais e às vezes se sobrepõem, cujo 

nome e número são determinados pelas necessidades de um gerenciamento e controle 

das organizações envolvidas, a natureza do projeto em si e sua área de aplicação. Para o 

PMI (2008), muitos projetos podem ter nomes e fases diferentes e não há uma forma 

única e ideal de uma estrutura de projeto. Observa-se na figura 2.3 a estrutura proposta 

composta por três fases. 

 

Figura 2-3Seqüência típica de fases no ciclo de vida de um projeto 

Fonte: PMBOK (2004) 
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 A estrutura da figura 2.3 está dividida em fase inicial, fase esta onde se 

encontram o termo de abertura, idéia, equipe de gerenciamento de projetos e declaração 

de escopo; a fase intermediária composta por linha de base, plano, progresso e 

aceitação; e a terceira e última fase compondo a aprovação e entrega do projeto. 

Segundo Alencar (2007) o número de fases do ciclo de vida do projeto varia de 

acordo com a sua natureza. As fases podem ser assim descritas: Viabilidade 

(identificando as necessidades do projeto); Planejamento (planejando a realização do 

projeto); Execução e Controle (materializando e concretizando o que foi planejado) e 

Finalização (avaliando o feedback do cliente). 

Há várias apresentações do ciclo de vida do projeto. A seguir podemos ver duas 

modelagens apresentadas por Canavesio e Martinez (2007) e Munns e Bjeirmi (1996). 

Canavesio e Martinez (2007) apresentam o ciclo de vida do projeto formado por cinco 

etapas de acordo com a figura 2.4. 

 
Figura 2-4 Ciclo de vida de projeto 

Fonte: Adaptado de Canavesio e Martinez (2007) 

A primeira fase, Especificações do projeto, diz respeito a definir o propósito do 

projeto, ou seja, responder ao questionamento: o que é o projeto? Em seguida a segunda 

e a terceira fases expõem a importância de como, quem e aonde o projeto quer chegar e 
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o que é preciso para que isto seja feito. A quarta fase refere-se ao controle, 

proporcionando que o projeto possa ser corrigido antes que alcance o seu encerramento. 

Na quinta fase o projeto já foi analisado, corrigido e avaliado para enfim gerar uma 

saída. Segundo Canavesio e Martinez (2007) as fases de planejamento e execução (fase 

2 e 3) são simultâneas, se algum imprevisto acontecer entre essas fases, o gerente 

responsável deve tomar medidas de controle (fase 4), repetindo portanto as fases 2 e 3 

até concluir o projeto com a fase de encerramento (fase 5). 

Da mesma forma que Canavesio e Martinez (2007), Munns e Bjeirmi (1996) 

apresentam um ciclo de vida do projeto dividido em seis fases e em cada uma delas são 

apresentadas as partes interessadas no projeto como podemos ver na figura 2.5. Os dois 

tipos de ciclo de vida do projeto seguem o mesmo princípio de cumprimento de fases 

(etapas e/ou estágios) que se complementam para que no fim seja entregue o projeto 

finalizado. No entanto, na estrutura de Canavesio e Martinez (2007) observa-se a 

preocupação com o que deve ser feito e na de Munns e Bjeirmi (1996) observa-se a 

preocupação em saber quais stakeholders estão presentes em cada estágio do ciclo de 

vida do projeto. 

 

Figura 2-5 Estágios do ciclo de vida do projeto e partes interessadas 

Fonte: Adaptado de Munns e Bjeirmi (1996) 

Pode-se visualizar no ciclo de vida proposto por Munns e Bjeirmi (1996) a 

sequência de atividades a serem realizadas através dos estágios: concepção, 
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planejamento, produção, entrega, utilização, finalização e paralelamente o envolvimento 

das partes interessadas em cada etapa do ciclo de vida. Nota-se que o stakeholder mais 

envolvido em todo o processo é o cliente (fases 1 a 6), portanto, fica claro sua 

importância no desenvolvimento do projeto. 

Segundo Alencar (2007) cada etapa do ciclo de vida pode ser gerenciada por 

pessoas diferentes, ou seja, não é necessário que a mesma pessoa gerencie todas as 

etapas do ciclo de vida desde seu início ao seu término. 

Seguindo o mesmo princípio de fases de ciclo de vida do projeto em geral 

abordado por Canavesio e Martinez (2007) e Munns e Bjeirmi (1996), Steward (2007) 

também estrutura o ciclo de vida de projetos de TI em fases como pode-se observar na 

figura 2.6.  

 

Figura 2-6 Ciclo de vida de projetos de tecnologia da informação 

Fonte: Adaptado de Steward (2007) 

No ciclo de vida de projetos de TI proposto por Steward (2007), cada fase é 

composta por um passo a passo que deve ser seguindo para que cada fase evolua para a 

próxima, fazendo com que o projeto seja constantemente selecionado, implementado e 

avaliado. A Fase Selecionar consiste em seguir cinco passos, são eles: Identificar fatores 

monetários e não monetários do projeto; Definir distribuições de possibilidades; 

Desenvolver a distribuição de possibilidade agregada resultante; Combinar a 

distribuição de possibilidade agregada resultante e Ordenar as propostas dos projetos. 
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Sendo basicamente composta pelos fatores que envolvem a seleção do projeto de TI, 

mensurando-o através de benefícios, riscos e custos. A Fase de Implementar e 

Monitorar consiste em seis passos: Encontrar os fatores internos e externos através da 

ferramenta SWOT; Realizar a análise SWOT; Desenvolver uma estratégia; 

Operacionalizar a estratégia; Implementar a estratégia através de planos de ação e 

Monitorar os planos. Ou seja, consiste em encontrar deficiências, aplicar estratégias e 

fazer revisões. A Fase de Avaliar consiste em cinco passos, são eles: Desenvolver 

medidas de desempenho; Estabelecer pesos; Aplicar medidas de desempenho; 

Desenvolver funções de utilidade para cada medida de desempenho e Avaliar a 

melhoria de desempenho global do projeto. Ou seja, a fase Avaliar consiste basicamente 

em avaliar o desempenho do projeto e se preciso aplicar ações corretivas para que se 

possa medi-lo. 

2.2 Gerenciamento de projetos 

Segundo o PMI (2008) os profissionais de gerenciamento de projetos mais 

experientes reconhecem que há mais de uma forma de gerenciar um projeto, sendo o 

gerenciamento de projetos a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e 

técnicas às atividades do projeto, a fim de atender aos seus requisitos. Conforme 

Miranda (2003) o gerenciamento de grandes projetos é uma tarefa difícil considerando-

se a complexidade, as incertezas e o grande número de atividades envolvidas. 

O uso de boas práticas de gestão de projetos tem sido visto como uma forma de 

ampliar as chances de sucesso em todos tipos de projetos, principalmente quando se 

trata de projetos de sistema de informação, conforme Braga e Passos (2006). Meredith e 

Mantel (2003) afirmam que o gerente de projeto deve integrar todos os aspectos do 

projeto, garantindo que o conhecimento adequado e os recursos estejam disponíveis 

quando e onde necessários, e acima de tudo, assegure que todos os resultados esperados 

sejam produzidos de maneira efetiva quanto ao prazo e custo. 

Gerenciar um projeto, segundo PMI (2008) inclui identificação dos requisitos; 

adaptação às diferentes necessidades, preocupações e expectativas das partes 

interessadas à medida que o projeto é planejado e realizado; e balanceamento das 

restrições conflitantes do projeto que compreendem, mas não se limitam a: escopo, 

qualidade, cronograma, orçamento, recursos e riscos. Muitas instituições estão 
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formando gerentes de projetos já que agora esse cargo é reconhecido pela importância 

que tem em projetos e organizações. Nascimento (2006) afirma que um gerenciamento 

de projeto eficaz é um processo baseado nas melhores práticas e pessoas capacitadas 

com funções bem definidas.  

Em cada área do conhecimento no gerenciamento de projeto são listados os 

processos, ferramentas e técnicas que cada área utiliza para que se possa gerenciar o 

projeto por completo através de suas contribuições individuais. Conforme PMI (2008), 

na tabela 2.1 é apresentado como cada área contribui para conseguir alcançar o objetivo 

final de qualquer projeto.  

Tabela 2.1 Áreas do Gerenciamento do Projeto 

Áreas Atividades 

Integração Identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dos 

grupos de processo de gerenciamento. 

Escopo Descrever os processos relativos à garantia de que o projeto inclua todo o trabalho 

necessário, e apenas o trabalho necessário para que seja concluído com sucesso. 

Tempo Inclui os processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto. 

Custos Inclui os processos envolvidos em estimativas, orçamentos e controle de custos, de 

modo que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado. 

Qualidade Inclui os processos e as atividades da organização executora que determinam as 

políticas de qualidade, os objetivos e as responsabilidades, de modo que o projeto 

satisfaça às necessidades para os quais foi empreendido. 

Recursos 

Humanos 

Descreve os processos envolvidos no planejamento, contratação ou mobilização, 

desenvolvimento e gerenciamento da equipe do projeto. 

Comunicações Inclui os processos necessários para assegurar que as informações sejam 

geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira 

oportuna e apropriada. 

Riscos Inclui os processos de planejamento, identificação, análise, planejamento de 

respostas, monitoramento e controle de riscos de um projeto. 

Aquisições Descreve os processos envolvidos na compra ou aquisição de produto, serviços 

ou resultados para o projeto. 

Fonte: Adaptado do PMBOK (2004) 

Segundo o PMI (2008) o gerente de projeto é a pessoa designada pela organização 

executora para atingir os objetivos do projeto. O gerenciamento eficaz requer que o 

gerente tenha certas características como: Conhecimento em gerenciamento de projetos; 
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Ter bom desempenho quanto ao que é capaz de realizar enquanto aplica seu 

conhecimento; Ter atitude, senso de liderança e orientação; Capacidade de atingir os 

objetivos e equilibrar restrições. Para gerenciar um projeto é necessário cumprir 

determinados requisitos que resultarão na eficácia de aplicação do conjunto de fatores, 

métodos, ferramentas e técnicas que o gerente dispor em suas mãos. 

Portanto, como complemento das boas práticas em gerenciamento de projetos, 

através da utilização de ferramentas e métodos que sejam eficazes no auxílio da gestão 

de projetos é necessário também que haja a preocupação com as tecnologias a serem 

empregadas, já que a empresa aliada a utilização de melhores tecnologias certamente se 

desenvolverá melhor. 

De acordo com a figura 2.7 constata-se que os gerentes de projetos são os que 

mais utilizam os softwares de gerenciamento de projetos pelo fato de estarem 

diretamente envolvidos com eles em seu cotidiano, portando a maior porcentagem com 

34% dos entrevistados, em segundo lugar com 30% está a diretoria e em terceiro lugar 

têm-se os gerentes funcionais e departamentais com 18%. 

 

Figura 2-7 Quem utiliza o software de gerenciamento de projetos 

Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – Chapters Brasileiros (2008) 

Segundo dados do estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 

realizado pelo PMI Brasil em 2008 (Project Management Institute – Chapters 

Brasileiros, 2008), os softwares de gerenciamento de projetos mais utilizados no 

mercado são apresentados na figura 2.8 que mostra a porcentagem de utilização de cada 

software relacionado ao percentual de empresas respondentes. Observa-se que a maior 

porcentagem de utilização, 62%, é referente ao software MS-Project (Stand Alone, sem 
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integração), em segundo lugar tem-se com 22% o software desenvolvido internamente 

pelas empresas e em terceiro lugar, com 17%, o software MS-Project (Solução EPM, 

integrado). 

 

Figura 2-8 Softwares de gerenciamento de projetos mais utilizados no mercado brasileiro 

Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – Chapters Brasileiros (2008) 

2.3 Fatores determinantes de sucesso e falhas em projetos em geral e 

em projetos de TI  

Para cada empresa o conceito de sucesso está associado ao controle de 

determinados fatores que, ao serem controlados, possibilitam o alcance do objetivo de 

conclusão do projeto.  No passado, o prazo, o orçamento e a qualidade eram o foco dos 

gerentes para que houvesse êxito na conclusão dos projetos, hoje deve-se observar a 

relação de fatores internos e externos que influenciam de forma direta ou indireta a 

conclusão do projeto. Segundo Schmelzer (2008) algumas empresas, no entanto, ainda 

persistem em fazer gerenciamento de projetos de tecnologia da informação da maneira 

mais tradicional, ou seja, pode-se dizer através de um termo do cotidiano, que essas 

empresas ignoram que “the devil’s is in the details” (o diabo está nos detalhes). 

De acordo com Nogueira (2007) sucesso pode ser definido em termos de fatores 

críticos de sucesso, CSFs – Critical Sucess Factors e indicadores de desempenho, KPIs - 
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Key Performance Indicators. Fatores críticos de sucesso são pontos-chave que definem 

o sucesso ou o fracasso de um objetivo, por exemplo, envolvimento do usuário, suporte 

executivo, gerente de projeto experiente, objetivos claros de negócio, entre outros. 

Indicadores de desempenho medem a qualidade do processo utilizado para alcançar os 

resultados e estão relacionados à empresa, por exemplo, utilização da metodologia de 

gestão de projetos, estabelecimento de processos de controle, envolvimento dos clientes, 

dentre outros. 

Conforme o estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos realizado 

pelo PMI Brasil em 2008 (Project Management Institute – Chapters Brasileiros, 2008), 

os problemas que ocorrem com maior frequência nos projetos de uma organização são 

descritos na Figura 2.9, na qual pode-se comprovar que o não cumprimento dos prazos é 

o principal agravante gerador de problemas nos projetos, apresentando 62% dos casos. 

 

Figura 2-9 Problemas que ocorrem com maior frequência nos projetos em geral de uma organização 
Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – Chapters Brasileiros (2008) 

Segundo Thomas e Fernandéz (2008) é comum utilizar critérios para definir o 

sucesso agrupando-os em três categorias: o sucesso do gerenciamento do projeto, o 

sucesso técnico e do negócio, como pode-se observar na tabela 2.2: 
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Tabela 2.2 Critérios utilizados pelos participantes do projeto para julgar o sucesso 

Critérios de sucesso Categorias 

 Gerenciamento de Projetos  Técnico  Negócio 

No tempo                                                         x 

No custo                                                           x 

Satisfação do patrocinador                               x 

Satisfação do grupo dirigente                           x 

Satisfação do cliente                                         x x 

Satisfação do Stakeholder                                 x x 

Implementação do sistema x 

Cumprimentos dos Requisitos x 

Qualidade do Sistema x 

Utilidade do Sistema        x                 

Continuidade do Negócio         x 

Cumprimento dos objetivos do negócio       x 

Entrega de benefícios                                                                                                            x 

Fonte: Adaptado de Thomas e Fernandéz (2008) 

Segundo Clarke (1999, p. 139) “o gerenciamento de projetos planejamento, 

organização e controle de vários fatores complexos”. Cada fator observado na figura 

2.10 deve ser considerado para conseguir obter o sucesso do projeto. 

 

Figura 2-10 Alguns fatores considerados no gerenciamento de projetos 
Fonte: Adaptado de Clarke (1999) 

Cooke-Davies (2001) lista doze fatores de sucesso que são implementados por 

muitas organizações nacionais e multinacionais, vistos na tabela 2.3. Porém, como o 

próprio Cooke-Davies (2001) relata em seu artigo, há a omissão do fator humano como 

determinante do alcance do sucesso nos projetos. Tal omissão é justificada por duas 
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razões: a pesquisa ter sido focado no que as pessoas fazem e não na qualidade de suas 

interações e tomada de decisões e em segundo lugar, porque não houve a separação de 

fatores humanos e fatores do processo, estando implícito, portanto o fator humano. O 

que se pode observar é que as pessoas, como parte importante de qualquer tipo de 

organização, são subestimadas quanto a sua participação no desempenho de um projeto. 

A organização é um organismo vivo onde as pessoas são como células que impulsionam 

as ações e decisões a serem tomadas. É preciso relacionar o fator humano ao 

organizacional, pois estes se complementam e se completam. 

Tabela 2.3 Fatores de Sucesso por Cooke-Davies 

Fatores Fatores de Sucesso 

Fator 1 Adequar o ensino dos conceitos de gestão de riscos em toda a empresa 

Fator 2 Maturidade dos processos da organização para atribuição do risco 

Fator 3 Adequar e manter cada registro de risco 

Fator 4 Adequar o plano de gerenciamento de risco 

Fator 5  Adequar a documentação das responsabilidades organizacionais do projeto 

Fator 6 Manter a duração do projeto abaixo de 3 anos ( 1 ano é a melhor duração) 

Fator 7 Permitir alterações no escopo apenas através do processo de controle de mudanças 

Fator 8 Manter a integridade da base que mensura o desempenho do projeto 

Fator 9 A existência de entrega de benefícios e processo de gestão que envolva cooperação 

mútua do gerenciamento de projetos e funções de gerenciamento de linha 

Fator 10 Práticas de gestão de portfólio e programas que permitem a empresa gerenciar os 

recursos que são cuidadosamente à estratégia corporativa e aos objetivos do negócio 

Fator 11 Conjunto de projetos, programas e métricas de portfólio que ofereça um feedback direto 

sobre o desempenho do projeto e a antecipação do sucesso futuro, então o projeto, o 

portfólio e as decisões corporativas podem ser alinhadas 

Fator 12 “Aprender através da experiência” de maneira a incentivar as pessoas incorporarem o 

aprendizado para a melhoria contínua das práticas e processos do gerenciamento de 

projetos 

Fonte: Adaptado de Cooke-Davies (2001) 

A seguir, são apresentados três modelos propostos por Bakker et al. (2009), 

Belout e Gauvreau (2004) e Belassi e Tukel (1996) para o alcance do sucesso dos 

projetos. 

Segundo Bakker et al. (2009) a visão tradicional de como o sucesso de um projeto 

é mensurado é aquela baseada em três critérios: tempo, orçamento e requisitos. Porém, 
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mesmo sendo criticado ainda são frequentemente utilizados para averiguar os fatores de 

sucesso em projetos de Tecnologia da Informação.  Como se pode observar na Figura 

2.10. 

 

Figura 2-11 Visão tradicional de sucesso e falha em projetos 

Fonte: Adaptado de Bakker et al. (2009) 

Belout e Gauvreau (2004) propuseram uma estrutura inspirada em Pinto e Prescott 

(1988) para o alcance do sucesso do projeto. Esta estrutura é composta por dez variáveis 

independentes e três variáveis moderadoras, mostrando que é através do impacto das 

variáveis dependentes com as independentes que se chega ao sucesso do projeto, como 

se pode ver na Figura 2.12 a seguir. 

 

Figura 2-12 Modelo de sucesso ou fracasso do projeto por Belout e Gauvreau 

Fonte: Adaptado de Belout e Gauvreau (2004) 
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Belassi e Tukel (1996) também propuseram um modelo de estrutura com a 

finalidade de através de suas variáveis obterem sucesso ou fracasso no projeto. Como se 

pode observar na Figura 2.13. 

 

Figura 2-13Modelo proposto para o sucesso ou fracasso do projeto por Belassi e Tukel 

Fonte: Adaptado de Belassi e Tukel (1996) 

Pode-se observar que existem fatores similares que determinam o sucesso e o 

fracasso de projetos em geral e em projetos de TI. Nota-se que tanto nos fatores de 

sucesso e fracasso de projetos em geral como nos de projeto de TI, os principais fatores 

citados são os mesmos relacionados ao cumprimento básico dos requisitos do projeto. 
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A aplicação de modelos como os apresentados nas figuras 2.10, 2.11 e 2.12 e de 

ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos podem definir, a princípio, as 

causas que levam ao fracasso do projeto, propondo maneiras alternativas para que o 

projeto seja finalizado obtendo sucesso.  

A excelência em gestão de projetos é algo que as empresas buscam 

incansavelmente e como o setor de Tecnologia da Informação (TI) é consideravelmente 

novo apresenta desvantagens em relação a outros segmentos que são bem estruturados 

quanto à organização de seus projetos, mas nem por isso deixam de conviver com 

diversos problemas resolvidos com o suporte do gerenciamento de projetos.  

Segundo SWEBoK (2001) apud Quartalori e Martins (2010) projetos de 

Tecnologia da Informação estão inseridos em um ambiente de constantes mudanças que 

são impostas na realidade das organizações. Não existe outro setor que tenha se 

desenvolvido e evoluído tanto quanto o de tecnologia. 

Segundo Repiso et al. (2007) para obter sucesso na gestão de projetos de 

Tecnologia da Informação é necessário observar que existem determinadas 

particularidades existentes em  projetos de TI que as tornam diferentes dos outros tipos 

de projeto e aumentam a chance de fracasso. A complexidade dos projetos de TI 

permite perceber que as falhas que levam ao fracasso não podem ser avaliadas apenas 

através de critérios como entrega no prazo, orçamento e cumprimento de especificações.  

Ao longo dos anos, tem sido reconhecido que o gerenciamento de projetos é uma 

ferramenta eficiente para lidar com atividades complexas como as que envolvem os 

projetos de Tecnologia da Informação (TI), já que estes têm evoluído em ritmo 

acelerado nos últimos anos. Segundo Carvalho e Rabechini Jr. (2007) apud Santos 

(2009), o gerenciamento de projetos tem alcançado níveis consideráveis de importância 

nas empresas, organizando-se para poder dar respostas eficazes e ágeis às solicitações 

ambientais e organizacionais. No entanto, para Braga e Passos (2006) o gerenciamento 

de projeto é apenas uma metodologia que para ser implementada dependerá da forte 

relação entre tecnologia, organização e pessoas, em que a harmonia destes fatores é 

crucial para o sucesso. 

Algumas dificuldades tipicamente encontradas na prática do gerenciamento de 

projetos de TI são: projetos de TI mal definidos, pressões do mercado, uso de 

ferramentas não completamente testadas, falta de comunicação adequada, projetos 

complexos, arriscados e de esforço oneroso conforme Guimarães et al (2008). 
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Segundo Moreira (2009) pesquisas realizadas no The Standish Group comprovam 

que houve uma queda no sucesso de projetos e um aumento nas taxas de fracasso nos 

últimos anos em decorrência da crise no setor. Na figura 2.14 observa-se que 32% dos 

projetos foram considerados bem sucedidos, 24% fracassados e 44% concluídos com 

ressalvas de atrasos, orçamentos estourados e funções não-entregues. Isto nos mostra 

que as taxas de falhas em projetos de TI são altas e possibilitam-nos perceber que na 

realidade devem ser bem maiores que as pesquisadas e apresentadas nos estudos 

realizados e divulgados.  

32%

24%

44% Projetos sucedidos

Projetos fracassados

Concluído com resalvas

 

Figura 2-14 Porcentagem dos tipos de projetos sucedidos, concluídos e fracassados 

Fonte: Adaptado de Moreira (2009) 

A seguir pode-se observar as visões de autores acerca dos principais agentes 

determinantes de falhas em projetos de TI.  

Segundo Clarke (1999) há quatro fatores que são críticos para o projeto, 

ordenados desta forma: comunicação durante o projeto, escopo e objetivo claros, quebra 

do projeto e planos de projeto utilizado como documentos de trabalho. Assim como 

Quartalori e Martins (2010) afirmam que os problemas ocorridos em projeto de TI estão 

relacionados principalmente ao seu escopo e recursos, porém é a comunicação que está 

diretamente relacionado a muitos problemas encontrados em ambientes de TI. 

Da mesma forma que para Hinde (2005) apud Guimarães et al (2008) os motivos 

pelos quais os projetos de TI falham são: gastos acima do orçamento, atrasos na entrega 

e falta de economia ou de funcionalidade (ou usabilidade) requerida pelo negócio e 

pelos usuários, Taimor (2005) afirma que as principais causas do fracasso em projetos 

complexos de tecnologia da informação estão relacionadas ao planejamento pobre (não 

prevendo gastos excessivos, atrasos, mudança e não clareza de objetivos, habilidades 

inadequadas, falta de suporte, comunicação e envolvimento do cliente.  



Capítulo 2  Referencial Teórico e Revisão da Literatura 

21 

 

Munns e Bjeirmi (1996) afirmam que os fatores causadores de fracasso podem ser 

descritos como: base inadequada para o projeto, pessoa errada como gerente de projeto, 

tarefas definidas inadequadamente, ausência de técnicas de gestão de projetos, falta de 

compromisso para com o projeto entre outros fatores. No entanto, são muitos os 

resultados advindos do sucesso do gerenciamento de projetos, estes incluem satisfazer o 

cronograma, o orçamento e padrões de qualidade que levam a atingir os objetivos do 

projeto.  

O sucesso do gerenciamento do projeto tem sido frequentemente associado com o 

resultado final do projeto. Conforme Munns e Bjeirmi (1996) ao longo do tempo tem 

sido demonstrado que o gerenciamento do projeto e o sucesso do projeto não são 

diretamente relacionados. É possível conhecer projetos que obtiveram sucesso, mas a 

custo de um gerenciamento pobre e em outros casos mesmo o projeto sendo suportado 

por um bom gerenciamento certamente encontrou-se fadado ao fracasso.  

Porém, para alguns autores está no gerenciamento a fórmula para o sucesso do 

projeto. Segundo Haughey (2010) é necessário avaliar através de competências 

comportamentais, habilidades técnicas e entrevistas, examinar o potencial de liderança, 

confiabilidade, forças e fraquezas pessoais, julgamento, experiência e atribuições que 

levariam ao bom gerenciamento e sucesso do projeto.  

Waters (2008) afirma que algumas questões devem ser respondidas para avaliar se 

o projeto é um sucesso ou fracasso: O projeto tem satisfeito os interesses dos principais 

envolvidos? As entregas foram produzidas a tempo e dentro do orçamento? Os 

empresários percebem que o projeto será bem sucedido? E A entrega do projeto tem o 

valor de mercado prometido no início do projeto? 

A má comunicação entre stakeholders, gerentes e equipe traz sérios problemas ao 

projeto já que este é composto por diversos profissionais que interagem em prol do 

benefício de todos, muitas vezes a linguagem utilizada pelas pessoas que compõem a 

área de TI é muito técnica para que o cliente entenda a informação que o técnico quer 

transmitir.  

O processo de comunicação amplamente utilizado nos mostra que uma falha em 

qualquer ponto de seu processo ocasiona uma disfunção interrompendo que a 

mensagem seja completada perfeitamente. Segundo Chiavenato (2005) comunicação é o 

processo de transmissão de uma informação de uma pessoa para outra então 
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compartilhada por ambas. A Figura 2.15 mostra a ligação de todos os passos que a 

comunicação percorre, assim como as interferências e barreiras que podem limitá-la. 

 

Figura 2-15 Processo de comunicação 
Fonte: Adaptado de Chiavenato (2005) 

Segundo Ribeiro e Albuquerque (2002) apud Quartalori e Martins (2010), dentre 

os fatores que geram problemas de comunicação, três merecem destaque: O não-

envolvimento do usuário em todas as etapas ou fases do projeto; A falta de apoio dos 

altos executivos e o Levantamento de requisitos inconsistentes. 

A seguir na tabela 2.4 pode-se verificar os principais fatores causadores de 

fracasso examinados neste trabalho através dos autores citados. 

Tabela 2.4 Principais fatores de fracasso apresentados 

Principais Autores citados Principais Fatores de fracasso 

PMI- Brasil (2008) Não cumprimentos dos prazos; Mudanças constantes do 

escopo; e Problemas de comunicação; 

Thomas e Fernandéz (2008) Tempo; Custo; e Satisfação dos clientes. 

Guimarães et al (2008) Projetos de TI mal definidos;  

Pressões do mercado; e Ferramentas não completamente 

testadas. 

Clarke (1999) Comunicação durante o projeto;  

Escopo e objetivo claros; e Quebra do projeto 

Munns e Bjeirmi (1996) Base inadequada do projeto;  
Pessoa errada como gerente de projeto; e Tarefas definidas 

inadequadamente. 

Hinde (2005) apud Guimarães 

et al (2008) 

Gastos acima do orçamento;  

Atrasos na entrega; e  

Falta de economia ou de funcionalidade. 

Taimor (2005) Planejamento pobre;  

Objetivos não claramente estabelecidos; e  

Mudança de objetivos durante o projeto. 

Haughey (2010) Modelo de gerenciamento 

Waters (2008) Satisfação dos stakeholders;  

Entregas a tempo; e  

Percepção de sucesso pelos empresários. 

Quartalori e Martins (2010) Comunicação; Escopo; e Recursos. 
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Enfim, as falhas em projetos de tecnologia de informação são constantemente alvo 

de pesquisas, porém os resultados apresentados são sempre os mesmos, o que permite 

questionar qual a profundidade de tais análises e que fatores estão sendo avaliados. 

Poucos estudos no Brasil evoluíram para encontrar novas percepções acerca dos fatores 

que levam os projetos de tecnologia da informação ao sucesso ou ao fracasso. 

2.4 Influência do aspecto cultural em projetos 

Visto que, o sucesso e o fracasso dos projetos de tecnologia da informação são, 

em sua maioria, estudados segundo fatores de gerenciamento, ferramentas, técnicas e 

modelos propostos, observa-se que os fatores culturais e humanos não são apresentados 

de forma a determinarem o alcance do sucesso ou falha nestes tipos de projetos. A 

inclusão de fatores culturais nas pesquisas de performance dos projetos de TI faz-se 

importante já que as pessoas são peças-chave no ambiente organizacional e estudar a 

interferência de seus comportamentos, atitudes e ações no processo de criação, 

desenvolvimento e implantação do projeto é relevante. 

Segundo Kotter and Heskett (1992) apud Corbett e Rastrick (2000, p.15) cultura é 

“o conjunto de comportamentos socialmente transmitidos, padrões, artes, crenças, 

instituições e outros produtos do trabalho humano e pensamento característicos de uma 

comunidade ou população''. De acordo com Mwaura (1998) essa cultura é incorporada 

em símbolos, rituais e heróis que se refletem na comunicação organizacional, costumes, 

códigos de vestimenta, regras, normas sociais e modelos. 

De acordo com Corbett e Rastrick (2000) tradicionalmente o conceito de cultura 

organizacional tem sido avaliado por métodos qualitativos. No entanto, as abordagens 

quantitativas podem ser mais práticas para fins de análise de mudança de dados baseado 

nas organizações. Martin (2002) afirma que quando as organizações são examinadas do 

ponto de vista cultural, os aspectos da vida organizacional são lembrados, pois 

historicamente estes têm sido ignorados e sub-estudados.  

A cultura organizacional, segundo Fleury e Fischer (1991) é concebida como um 

conjunto de valores e pressupostos básicos expressos em elementos simbólicos, que tem 

sua capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a identidade organizacional, 

agindo como elemento de comunicação e consenso.  

De acordo com Hofstede (1980), a cultura consistia em quatro dimensões: power-

distance, aversão à incerteza, individualismo versus coletivismo e masculinidade. 
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o Power-distance: indica o grau de em que a sociedade aceita o fato que o poder 

em instituições e organizações seja distribuído desigualmente; 

o Aversão à incerteza: indica o grau de em que a sociedade se sente ameaçada por 

incertezas e situações ambíguas, tentando evitá-las preocupando-se com estabilidade de 

emprego e formalização de regras, não tolerando violações de ideias e comportamentos. 

o Individualismo x Coletivismo: o individualismo implica em cuidar das coisas 

que estão diretamente ligadas a pessoa em sentido singular, já o coletivismo é 

caracterizado pela preocupação com o grupo; 

o Masculinidade: tenta explicar a dimensão de valores masculinos na sociedade. 

Separando valores masculinos dos femininos. 

Dados da pesquisa realizada por Hosftede (2004) ordena os 54 países atribuindo 

cada dimensão uma escala de 0 a 100 para obter comparações entre as características 

encontradas em cada nacionalidade. Nesta pesquisa há o acréscimo de uma quinta 

dimensão: Orientação de longo-prazo (importância do futuro x passado).  

Em números, o Brasil obteve as seguintes pontuações em cada dimensão: Power-

distance = 69; Aversão à incerteza = 76; Individualismo = 38; Masculinidade = 49 e 

Orientação de longo-prazo = 65. Isto representa que segundo a análise das dimensões de 

Hofstede (2004), o Brasil é similar aos outros países da América Latina. A maior 

pontuação obtida pelo Brasil foi à dimensão Aversão à Incerteza, indicando o baixo 

nível de tolerância à incerteza, a difícil aceitação de mudanças e aversão aos riscos. A 

respeito da dimensão Individualismo o Brasil encontra-se um pouco acima da média de 

21 pontos da América Latina, entretanto não descarta a inclusão do mesmo na 

classificação de países coletivistas. Portanto, o Brasil é definido como um país de 

costumes coletivistas e avesso a riscos. Pode-se afirmar também que a dimensão 

Masculinidade não define o Brasil que tem a maioria da população feminina, ou seja, as 

mulheres em países “femininos” tem os mesmos valores que os homens, já nos países 

masculinos, os valores tendem a competição. A dimensão Orientação de longo-prazo 

demonstra que o Brasil está se libertando cada vez mais de valores a respeito da tradição 

e cumprimento de obrigações sociais e a dimensão Power-distance explica o fato que a 

desigualdade é endossada tanto pelos líderes como pelos subordinados, ou seja, 

representa o sentimento quanto à desigualdade da sociedade. 
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Essas dimensões tentam explicar o comportamento das pessoas para entender as 

dimensões culturais da sociedade, ou seja, tenta-se comparar as dimensões de 

personalidade das pessoas para descrever comportamentos individuais e 

organizacionais. 

A cultura da organização pode refletir a cultura da sociedade ou localidade onde 

se encontra, interferindo em todos os aspectos que envolvem a organização e como o 

trabalho deverá ser realizado. Por exemplo, se a cultura organizacional está atrelada ao 

hábito de agir preventivamente esta lidará com suas obrigações de forma totalmente 

diferente de quando age de forma corretiva. São muitas as razões para estudar a relação 

da cultura com os fatores que ocasionam o fracasso ou sucesso dos projetos de 

tecnologia da informação pelo fato de que nessas organizações as decisões são feitas de 

um modo subjetivo que podem interferir na forma de tomar as decisões, fato este que 

está atrelado à como o tipo de gestão de projetos está sendo realizado, que práticas e 

técnicas estão sendo aplicadas e a formação do profissional que é responsável 

diretamente pela gestão de projetos. 

É importante saber que alguns tipos de cultura podem impor barreiras enquanto 

outros podem facilitar a execução do trabalho, portanto, as organizações devem 

gerenciar prováveis entraves propondo uma mudança organizacional quando detectar 

que a cultura de sua organização é a do tipo que impõe barreiras. Faz-se necessário 

estudar se o contexto cultural tem impacto no entendimento do que seria fracasso ou 

sucesso em projetos de tecnologia da informação. Segundo Henries e Sousa-Poza 

(2005), estudos sugerem que o impacto da cultura no sucesso ou fracasso dos projetos 

não pode ser subestimada.  

A mudança organizacional faz-se necessária quando a organização precisa de um 

novo direcionamento. Segundo Jung et al (2008) elementos que compõem a cultura 

podem ter um efeito significativo sobre as empresas multinacionais através da 

implementação de uma nova prática de gestão em um determinado local. 

Mwaura (1998) afirma que a gerência pode influenciar muitos elementos da 

cultura da empresa, na verdade todos os membros da organização exercem certa 

influência sobre a cultura corporativa.  Segundo Woods (1989) apud Mwaura (1998), ao 

gerenciar importa-se elementos de suas próprias tradições culturais.  

A globalização, como fenômeno gerado pela integração social, cultural, política e 

econômica, se faz presente através da velocidade das informações proporcionada pelo 
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surgimento de novas formas de comunicação que possibilita qualquer pessoa ter contato 

com pessoas de diferentes raças, nacionalidades e etnias. Os projetos e as organizações 

são baseados e compostos por pessoas que necessitam comunicar-se e compreender-se 

para que no fim exista o que todos esperam. 

Saber lidar com as diferenças possibilita um profissional tornar-se mais completo 

já que o mercado exige cada vez mais negócios entre países. Uma equipe multicultural 

dentro de uma organização permite que haja a interação, conhecimento e compreensão 

dos diversos comportamentos. É preciso que as pessoas se respeitem e se conheçam 

para que possam fazer acordos comerciais e para que haja respeito pelo diferente. 

Segundo Muriithi e Crawford (2003), a cultura é identificada como uma das 

principais razões para o fracasso nos projetos, porém existe quem desencoraja a relação 

da dimensão cultural com o sucesso e o fracasso em projetos. 

Fishman e Kavanaugh (1989) sugerem que a cultura de uma organização e como 

as pessoas reagem à mudança e a inovação é baseada substancialmente pelo 

comportamento do líder. Portanto, percebe-se uma relação entre a cultura, o gestor e seu 

gerenciamento e os fatores que levam ao fracasso ou sucesso nos projetos. Estudando 

essa relação consegue-se ter mais evidências das causas das falhas em projetos, sendo, 

deste modo, importante ter dados que a comprovem.  

Com o advento da globalização e a crescente diversidade dentro das organizações 

existe uma necessidade de estudar os fatores que interferem no sucesso e fracasso dos 

projetos, deste modo deve-se então buscar uma perspectiva cultural que justifique se 

este fator influencia ou não na conclusão de um projeto. 

Diante do cenário de globalização e influências culturais, sociais, raciais, 

econômicas e políticas, o ramo de atuação de projetos de TI é envolvido pelo aspecto 

cultural das pessoas, organizações e nações a que pertencem. Projetos de TI, da mesma 

forma que outros tipos de projetos, são submetidos à competitividade do mercado e 

influencia cultural do ambiente onde estão inseridos.  

Da mesma forma que uma nação tem sua cultura, uma organização e um projeto 

também a têm, pois são formados por pessoas que intrinsecamente levarão consigo seus 

valores e crenças pessoais ao convívio comum.  
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2.5 Lacunas da Literatura 

Com o advento da globalização, a sociedade contemporânea transformou 

informação em conhecimento através de uma mudança cultural. O impacto produzido 

pela enxurrada de informações provoca modificações nos comportamentos, atitudes e 

condutas e já que cultura é definida como “o conjunto de comportamentos socialmente 

transmitidos, padrões, artes e crenças” segundo Corbett e Rastrick (2000) ela pode ser 

diretamente relacionada à desenvoltura de um projeto de TI.  

Porém, a metodologia aplicada para gerir projetos de TI não leva em consideração 

fatores culturais e humanos como determinantes do sucesso ou fracasso do projeto. 

Inúmeros estudos são realizados sem mencionar fatores culturais como consequência 

das falhas nos projetos e ainda de forma incipiente, estudos no Brasil focam este aspecto 

para relacionar as causas às consequências da performance dos projetos. 

Empresas que gerenciam projetos de TI são organizações de sistema aberto 

(empresas que trabalham através de variáveis internas e externas) que recebem, 

produzem e devolvem informação a um ambiente incerto e mutável, sendo os fracassos 

e os sucessos deste tipo de projeto relacionados aos fatores internos e externos da 

organização. A falha em projeto pode ter relação com o ambiente onde ele está inserido, 

ou seja, a cultura da organização ou da nação em que o mesmo está inserido pode ser 

um fator determinante de sucesso ou fracasso para os projetos de TI. 

O foco deste trabalho é questionar se o contexto cultural impacta a percepção dos 

fatores determinantes de sucesso e falha em projetos de tecnologia da informação e 

quais são estes fatores. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia proposta a seguir visa apresentar o conjunto de procedimentos 

utilizados na pesquisa através da explicação a respeito da elaboração do instrumento de 

pesquisa, coleta e processamento de dados assim como a análise dos mesmos.  

Segundo Potter (2002), a revisão de literatura é essencial para a pesquisa, mas não 

é o único caminho para encontrar o problema a ser pesquisado em um assunto 

específico. A pesquisa partirá da análise de autores especializados no tema a ser 

pesquisado, buscando a base necessária para o início da pesquisa empírica. 

A razão deste estudo é fazer um diagnóstico acerca dos fatores de sucesso e falha 

em projetos de TI, buscando conhecimento a respeito do fator cultural como 

determinante de sucesso e falha desses projetos. O diagnostico será realizado por meio 

de métodos qualitativos e quantitativos (revisão da literatura, entrevistas e 

questionários) que possam ser analisados de forma contundente. Esse estudo é uma base 

para outro estudo posterior que investigará o aspecto da cultura no sucesso de TI a nível 

nacional e internacional, confrontando a percepção dos fatores de sucesso e falha 

apresentados na literatura, com os fatores colhidos através das entrevistas e 

questionários e a influência da cultural. 

Esta nova pesquisa internacional fundamentar-se-á em encontrar respostas para o 

crescente número de projetos que fracassam na área de TI reconhecendo os fatores 

determinantes de sucesso e fracasso e os relacionando ao aspecto cultural na 

desenvoltura do projeto. 

3.1 Elaboração do instrumento 

O questionário e a entrevista são os instrumentos escolhidos para a coleta de 

dados. Sua elaboração consiste em pesquisas na área de gerenciamento de projetos 

através de livros, artigos, periódicos e revistas do setor de projetos de TI.  

Escolheu-se o questionário pelo fato deste ser uma ferramenta capaz de coletar 

dados de forma uniforme e auto-explicativa, possibilita atingir grande número de 

pessoas o que torna a amostra expressiva diante da população, permite que as pessoas o 

respondam quando lhe forem conveniente e oportuno, e finalmente, não expõe os 

respondentes ao pesquisador, possibilitando que seus dados sejam provavelmente mais 
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verídicos. E a entrevista para garantir o perfeito entendimento do entrevistado a respeito 

das questões propostas.  

Segundo Jick (1979) a combinação entre métodos qualitativos e quantitativos é 

chamada de triangulação, sendo, portanto esta pesquisa formada por elementos 

qualitativos e quantitativos através da combinação de entrevistas abertas e 

questionários. A Triangulação proporciona vantagens, pois combate os pontos fracos 

das duas abordagens: qualitativa e quantitativa, além de promover evidências mais 

abrangentes e múltiplos pontos de vista. A junção das duas abordagens propicia tanto 

entender o contexto de forma ampla através da abordagem qualitativa como utilizar 

métodos menos suscetíveis a erros através da coleta de dados realizada pela abordagem 

quantitativa. 

Antes da disponibilização dos questionários para as fontes de pesquisa foi feito 

um pré-teste para que fossem corrigidos possíveis erros de digitação, de formulação de 

perguntas e respostas, incoerência de informação e duplicidade de dados para que o 

instrumento de coleta de dados seja de fácil entendimento o que possibilita maiores 

chances de utilização do instrumento e obtenção de informações. 

A entrevista aberta composta por quatro perguntas permite que o entrevistado 

possa construir sua resposta de forma livre e o questionário fechado composto por 40 

afirmativas utilizando a escala Likert, escala categórica ordinal de ranqueamento 

estabelecida com valores de 1 a 5 onde: 1 significa concordo totalmente, 2 significa 

concordo, 3 significa nem concordo nem discordo, 4 significa discordo e 5 significa 

discordo totalmente, o que  possibilitou a comparação entre as respostas para a análise 

de dados. Foram aplicados questionários e entrevistas destinados a empresas que 

pertencem ao setor de projeto de TI. Assim sendo, as informações coletadas dos dados 

do instrumento foram analisadas utilizando ferramentas estatísticas que possam ser 

percebidas como representativas para a conclusão do estudo. 

A seguir são apresentadas tabelas referentes às questões do questionário aplicado 

e seus objetivos. Este questionário com base no estudo de Stull e Von Till (1995) foi 

adaptado através da participação de diversas universidades internacionais, dentre elas a 

Universidade de Southampton, com o objetivo maior de mensurar a influência do efeito 

cultural nas percepções de sucesso e falha em projetos de TI a nível internacional. Cada 

tabela agrupa questões referentes às atitudes comportamentais dos respondentes acerca 

de determinadas afirmativas.  
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Na tabela 3.1 estão agrupadas afirmativas acerca dos aspectos culturais que 

envolvem crenças e atitudes pessoais. 

Tabela 3.1Crenças e Atitudes pessoais 

3ª Questão: O primogênito do sexo masculino deve 

ser o chefe da família? 

Espera-se avaliar os valores culturais a respeito de 

liderança; 

17ª Questão: Os pais têm o direito de escolher o 

cônjuge de seus filhos? 

Espera-se julgar a cultura inerente na sociedade 

com relação à vida pessoal dos respondentes; 

  

21ª Quando uma pessoa completa 21 anos de 

idade, ela deve ser incentivada a se afastar de 

casa? 

Espera-se avaliar a cultura nacional a respeito do 

prolongamento ou não do tempo em que os filhos 

permanecem nas casas dos pais; 

23ª Questão: Poder e riqueza são símbolos do 

“mal”? 

Espera-se investigar se poder e riqueza são 

entendidos como algo negativo ou positivo na vida 

das pessoas; 

29ª Questão: Se eu ganhasse uma grande quantia 

em dinheiro, eu a compartilharia igualmente com 
os membros da minha família? 

Espera-se julgar a cultura da sociedade quanto à 

divisão de seus bens com a família; 
 

36ª Questão: As pessoas devem aprender a traçar 

seus próprios caminhos no mundo? 

Espera-se investigar o valor cultural quanto a 

percorrer o caminho preciso para alcançar a meta 

almejada; 

 

Na tabela 3.2 estão agrupadas afirmativas acerca dos aspectos da vida pessoal e 

profissional dos questionados. 

Tabela 3.2 Vida pessoal e profissional 

Questões do questionário Objetivo 

11ª Questão: Não há nada de errado em os 
funcionários discordarem abertamente de seus 

chefes? 

Espera-se julgar se há quebra da barreira que separa 
subordinados de superiores através da livre opinião 

de discórdia dos funcionários; 

15ª Questão: Funcionários não devem falar com 

seus chefes sobre assuntos pessoais? 

Espera-se determinar a relação entre chefe e 

subordinado e se dentro dessa relação há espaço 

para assuntos não profissionais; 

19ª Questão: Não há nada de errado em os 

funcionários chamarem seus chefes pelo primeiro 

nome? 

Espera-se averiguar a relação entre chefes e 

subordinados quanto à formalidade ou 

informalidade que se permitem; 

20ª Questão: Considero importante manter minha 

vida profissional separada da minha vida privada? 

Espera-se examinar a interação entre pessoal e a 

vida profissional, se há a separação ou não entre 

elas no âmbito organizacional; 

 

Na tabela 3.3 estão agrupadas afirmativas acerca dos aspectos culturais que 

envolvem comportamento organizacional. 
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Tabela 3.3 Comportamento Organizacional 

Questões do questionário Objetivo 

1ª Questão: É importante que as pessoas estejam 

em conformidade com as normas da empresa para 

que os objetivos da mesma sejam alcançados? 

Espera-se avaliar o grau de valorização das normas 

da empresa pelos funcionários; 

 

2ª Questão: Considero importante planejar o futuro 
cuidadosamente? 

Espera-se avaliar a relevância do planejamento na 
vida das pessoas; 

5ª Questão: Se uma pessoa tem opinião diferente 

quanto à execução de uma tarefa, ela deve ser 

encorajada a fazê-lo de qualquer maneira? 

Espera-se averiguar se opiniões diferentes são 

encorajadas ou não; 

 

8ª Questão: Meu trabalho é apenas uma das muitas 

partes da minha vida? 

Espera-se julgar se há separação entre o lado 

profissional e o pessoal dos funcionários; 

10ª Questão: Regras da empresa devem ser sempre 

seguidas? 

Espera-se averiguar se há o cumprimento de regras 

na organização; 

13ª Questão: É importante que as pessoas tenham 

muito tempo livre para perseguir seus próprios 

interesses? 

Espera-se analisar se existe a busca e necessidade 

inerente dos respondentes acerca de perseguir 

interesses próprios; 

14ª Questão: Conflito organizacional é saudável? Espera-se julgar se os respondentes opinam que o 

conflito organizacional é necessário e bom para a 

organização ou é ruim e deve ser evitado; 

 

Na tabela 3.4 estão agrupadas afirmativas acerca dos aspectos da tomada de 

decisão. 

Tabela 3.4 Tomada de decisão 

Questões do questionário Objetivo 

6ª Questão: Gosto de assumir riscos? Espera-se avaliar se os respondentes são propensos 

ou avesso à riscos; 

7ª Questão: Os funcionários devem participar na 

tomada de decisões da empresa? 

Espera-se avaliar a importância da participação na 

tomada de decisões; 

 

27ª Questão: É importante que os gerentes tomem 

todas as decisões? 

Espera-se analisar a submissão dos funcionários 

quanto à tomada de decisões de seus chefes; 

22ª Questão: Posso alcançar qualquer objetivo que 
eu me determine a conseguir? 

Espera-se averiguar a relevância do alcance dos 
objetivos pelos respondentes; 

26ª Questão: Considero as mudanças na minha vida 

importantes? 

Espera-se analisar se os respondentes são flexíveis 

à mudanças e se as consideram importantes em suas 

vidas; 

 

Na tabela 3.5 estão agrupadas afirmativas acerca da seleção dos gestores. 

Tabela 3.5 Seleção dos gestores 

Questões do questionário Objetivo 

18ª Questão: Um gestor deve ser especialista no 

campo que ele gerencia? 

Espera-se examinar a importância do nível 

acadêmico dos gerentes para os subordinados; 

30ª Questão: Gestores e chefes devem ser 

selecionados com base no critério de antiguidade 

no emprego? 

Espera-se explorar a aceitação ou rejeição quanto à 

seleção dos superiores; 
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Na tabela 3.6 estão agrupadas afirmativas acerca dos aspectos sobre negociação. 

Tabela 3.6 Negociação 

Questões do questionário Objetivo 

28ª Questão: É importante cumprimentar-se com 

apertos de mãos antes de todas as interações de 

negócios? 

Espera-se determinar a relação entre chefe e 

subordinado quanto ao contato físico nas 

negociações; 

32ª Questão: É importante terminar uma 

negociação antes de iniciar outra? 

Espera-se colher informações acerca do processo de 

negociação na organização; 

 

34ª Questão: É importante ser flexível durante 
negociações?  

Espera-se entender o funcionamento das 
negociações na empresa, se há possibilidade de 

flexibilidade ou não por parte dos respondentes; 

 

Na tabela 3.7 estão agrupadas afirmativas acerca dos aspectos que envolvem a 

supervisão dos funcionários. 

Tabela 3.7 Supervisão dos funcionários 

 

Questões do questionário 

Objetivo 

31ª Questão: É importante que os chefes 
supervisionem de perto seus subordinados? 

Espera-se avaliar a importância da supervisão direta 
dos chefes para com os funcionários; 

 

38ª Questão: Funcionários deveriam permanecer 

com o mesmo empregador durante toda a vida? 

Espera-se avaliar a preferência em permanecer com 

o mesmo superior; 

 

40ª Questão: As pessoas atingem os objetivos 

organizacionais sem serem pressionadas para 

tanto? 

Espera-se avaliar o alcance dos objetivos 

organizacionais perante a pressão dos chefes. 

 

 

Na tabela 3.8 estão agrupadas afirmativas acerca dos aspectos culturais  que 

envolvem a forma do trabalho dos funcionários. 

Tabela 3.8 Forma de trabalho dos funcionários 

 

Questões do questionário 

Objetivo 

33ª Questão: Quando trabalho em projetos em 

grupo, considero importante ser o líder? 

Espera-se averiguar a relevância da liderança 

pessoal perante um grupo; 

 

35ª Questão: Considero importante ser capaz de 

trabalhar independentemente? 

Espera-se analisar qual cultura está presente na 

organização: a individualista ou a coletivista; 

37ª Questão: Quando trabalho em um projeto, 

prefiro trabalhar como membro do grupo a 

trabalhar individualmente? 

Espera-se averiguar o tipo e a preferência do 

trabalho realizado na organização; 

 

 

Na tabela 3.9 estão agrupadas afirmativas acerca dos aspectos culturais que 

envolvem a cooperação e a confiança nas pessoas. 
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Tabela 3.9 Cooperação e a confiança nas pessoas 

 

Questões do questionário 

Objetivo 

9ª Questão: Eu sempre coopero para manter a 

harmonia do grupo? 

Espera-se determinar se há cooperação na 

organização a fim de manter a harmonia 
organizacional; 

39ª Questão: Gosto de confiar nas pessoas e 

cooperar com elas? 

Espera-se analisar o grau de cooperação e 

confiança presente nas organizações; 

 

Na tabela 3.10 estão agrupadas afirmativas acerca dos aspectos culturais que 

envolvem reconhecimento do trabalho e reconhecimento individual. 

Tabela 3.10 Reconhecimento do trabalho e reconhecimento individual 

 
Questões do questionário 

Objetivo 

4ª Questão: Considero muito importante receber 

reconhecimento pelo meu trabalho? 

Espera-se averiguar se o reconhecimento pelo 

trabalho é algo relevante na vida das pessoas; 

25ª Questão: Considero importante receber 

reconhecimento individual no trabalho? 

Espera-se averiguar a importância do 

reconhecimento pessoal no trabalho; 

 

 

Na tabela 3.11 estão agrupadas afirmativas acerca dos aspectos culturais que 

envolvem salário e emprego. 

Tabela 3.11 Salário e emprego 

Questões do questionário Objetivo 

12ª Questão: Eu preferiria trabalhar para uma 

empresa pequena a trabalhar para uma grande? 

Espera-se julgar se o tamanho da empresa importa 

para o respondente; 

16ª Questão: Considero mais importante ser bem 

pago do que ter um relacionamento próximo com o 

meu chefe? 

Espera-se determinar a relevância da relação entre 

chefe e subordinado a fim de preferir ser mais 

bem remunerado que ter aproximação com o 

chefe; 

24ª Questão: O mais importante para minha 

carreira é um bom salário e um emprego de que eu 

goste? 

Espera-se aferir o grau de importância acerca da 

remuneração e função dos respondentes; 

 

 

A seguir cada questão da entrevista é apresentada e comentada a fim de 

compreender o que se espera delas: 

o 1ª Quais são os fatores determinantes de sucesso e fracasso, e como são 

ordenados e relacionados? Espera-se perceber a prioridade de fatores que levam ao 

sucesso ou fracasso dos projetos de TI. 

o  2ª Como você classifica o sucesso e a falha em sua empresa? Espera-se avaliar 

se há uma classificação que possibilite perceber que o sucesso e a falha dos projetos de 
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TI variam segundo um range de fatores ou um conceito fuzzy que afeta diretamente ou 

indiretamente essa classificação. 

o  3ª Quando os conceitos de sucesso e falha são formados, estes mudam ao longo 

do tempo? Quando uma percepção “confiável ou estável” pode ser formada? Espera-se 

relacionar a mudança dos conceitos de sucesso e falha dentro do ciclo de vida do projeto 

de TI. 

o 4ª As partes interessadas (stakeholders) têm diferentes percepções acerca do 

projeto? (diretor do programa, gerente do projeto, usuário final, consultor, membro do 

público, etc) Espera-se compreender como são feitas as negociações entre as diferentes 

partes envolvidas nos projetos e a forma de gerenciar as percepções diferentes. 

 

3.2 Caracterização da Amostra 

Inicialmente a pesquisa seria realizada a nível nacional, ou seja, a pesquisa 

abrangeria todos os estados do Brasil para que a amostra representasse a população das 

empresas que trabalham com projetos de TI. Porém, dado o curto espaço de tempo, este 

estudo abrange empresas brasileiras de apenas alguns estados do Brasil. As entrevistas 

foram realizadas em empresas brasileiras dos estados de Pernambuco e Rio de Janeiro 

que trabalham em âmbito nacional e os questionários foram aplicados nos seguintes 

estados: Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraíba, Ceará e São Paulo.   

Foram entrevistados e questionados responsáveis pela área de projetos dessas 

organizações durante o segundo semestre de 2010, totalizando uma amostra de 33 

questionários respondidos e 10 entrevistas realizadas, ou seja, a pesquisa foi realizada 

em 33 empresas diferentes que responderam o questionário e dentre estas 33 empresas 

em 10 foram realizadas entrevistas. 

A amostragem é do tipo não-probabilística intencional, caso em que o pesquisador 

escolhe certos tipos de elementos para pertencer à amostra, neste caso, pessoas 

diretamente relacionadas aos projetos de tecnologia da informação da empresa. O 

critério utilizado foi encontrar empresas em que a área de gestão de projetos de TI fosse 

estruturada, organizada e desenvolvida. 

O método aplicado nesta pesquisa é levantamento tipo survey de abordagem 

exploratória, utilizando análises qualitativas e quantitativas para concluir e responder o 
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objetivo geral da pesquisa. O tipo de pesquisa exploratória realizou-se através do 

levantamento bibliográfico, aplicação de questionários e entrevistas com pessoas ligadas 

ao ramo de projetos de TI das organizações pesquisadas. A abordagem qualitativa 

permitiu dá ênfase às perspectivas do indivíduo questionado e proximidade com a 

realidade estudada e a abordagem quantitativa permitiu aferir dados de forma mais 

estruturada para utilização de comparações e deduções estatísticas.  

Segundo Forza (2002) o levantamento tipo survey é dividido em três tipos: 

exploratória, descritiva e explanatória. Neste estudo a pesquisa é levantamento tipo 

survey exploratória, ou seja, suas unidades de análise são claramente definidas; os 

respondentes são representativos da unidade de análise; não são necessárias hipóteses de 

pesquisa; o critério de seleção de amostra é por aproximação; não é necessário a 

amostra ser representativa; o tamanho da amostra é o tamanho suficiente para incluir 

uma gama do fenômeno de interesse; o pré-teste é realizado com uma parte da amostra; 

a taxa de retorno não tem número mínimo e são utilizados múltiplos métodos para a 

coleta de dados. 

 

3.3 Coleta de dados 

Segundo Silva e Menezes (2001) o levantamento de dados envolve a interrogação 

direta das pessoas ou empresas pesquisadas. O processo de contato com as empresas 

(que foram escolhidas segundo o critério de deter uma área de gestão de projetos de TI), 

tanto para a realização das entrevistas quanto para a aplicação dos questionários, foi 

através de telefonemas, emails e presencialmente.  

Primeiramente o pesquisador colheu informações das empresas de TI em 

associações empresariais (permitindo a criação de um banco de contatos de empresas de 

TI em âmbito nacional); Em seguida o contato com as empresas selecionadas deu-se 

através de telefonemas explicativos acerca do propósito do estudo a fim de saber se a 

empresa estava interessada em participar da pesquisa; Por último, marcava-se o local, 

dia e horário para a realização da entrevista ou aplicação do questionário no caso 

presencial, ou era enviado um email diretamente ao responsável previamente contatado. 

Segundo Hair Jr (2005) os métodos de coleta estão divididos em duas categorias: 

observação e survey. O primeiro baseia-se na observação humana, mecânica ou 

eletrônica; o segundo baseia-se em questionários e entrevistas, que podem ser 
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estruturadas, não-estruturadas ou semi-estruturadas. Nesta pesquisa foi utilizada a 

entrevista estruturada que possibilitou a interação do entrevistador com o entrevistado 

de forma planejada e contundente de forma que o entrevistado pôde discorrer sobre o 

tema proposto de maneira livre, porém dentro do que foi questionado.  

A pesquisa foi realizada em duas etapas: Primeiramente foram realizadas 

entrevistas utilizando um questionário aberto e em seguida foi aplicado outro tipo de 

questionário com questões específicas sem a interação do entrevistador. Os 

questionários aplicados nesta pesquisa são apenas parte inicial de uma ampla pesquisa a 

nível internacional na área de projetos de TI, sendo pretendido desenvolver um novo 

instrumento de pesquisa a ser aplicado em todo o Brasil. 

A finalidade da aplicação dos questionários é obter dados sobre a gerência e o 

gerenciamento dos projetos de TI no Brasil por meio de investigação da atitude 

comportamental acerca da percepção do fator cultural como influenciador do sucesso e 

falha servindo como base para uma pesquisa a nível internacional e a realização das 

entrevistas tem intenção de conhecer mais profundamente a área de TI nas empresas 

brasileiras através do diagnóstico das percepções dos fatores de sucesso e falha em 

projetos de TI, apresentando os resultados obtidos na etapa de análise. 

 

3.4 Processamento e análise de dados 

Após a aplicação dos instrumentos de pesquisa, questionários e entrevistas, os 

dados foram agrupados e examinados para conferência da possibilidade de utilização 

dos questionários devolvidos.  É fato que o instrumento de coleta de dados utilizado tem 

vantagens e desvantagens, por isso, é necessário que sejam verificados respostas 

incompletas, incoerentes, enganosas que interfiram negativamente no resultado da 

pesquisa. A análise dos dados foi desenvolvida através de ferramentas de métodos 

estatísticos como o software Statistica.  

Por fim, realizou-se análise exploratória dos dados a fim de verificar a relação 

entre variáveis de estudo para que seja possível explicar as causas que resultam no 

sucesso ou fracasso nos projetos de tecnologia da informação. A finalidade da fase de 

análise é compreender os dados coletados para que se possa responder as questões 

formuladas e ampliar o conhecimento adquirido das informações. 
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A análise de dados apresenta as informações colhidas nas entrevistas e nos 

questionários, a combinação das informações das entrevistas e questionários permite 

relacionar as questões culturais com os fatores determinantes de sucesso e falha em 

projetos de TI. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

Esta pesquisa foi realizada em empresas que gerenciam projetos de tecnologia da 

informação para entender quais os fatores que estão ligados ao fracasso ou ao sucesso 

dos projetos de TI. Nas seções a seguir podemos visualizar as análises descritivas e 

exploratórias dos dados coletados nestas empresas. Primeiramente será feito a análise 

das entrevistas e em seguida a análise dos questionários. Em cada análise serão 

apresentadas as perguntas que foram utilizadas para compor a apreciação dos resultados 

em questão.  

4.1 Análise descritiva 

A primeira parte da análise, busca identificar os entrevistados através de 

informações demográficas. A pesquisa foi realizada no Brasil em empresas que 

trabalham com projetos de tecnologia da informação. Inicialmente a pesquisa buscou 

identificar dados acerca das empresas e das características pessoais dos entrevistados 

como podemos ver nas figuras 4.1 e 4.2. 

Uma maneira de estratificar empresas de projetos de tecnologia da informação foi 

através do porte, segundo a FIEPE (2005), o porte das empresas, considerando o 

número de funcionários são assim representados: 

Tabela 4.1 Porte das empresas 

Número de funcionários Porte 

0-10 Microempresa 

11-100 Pequena 

101-500 Média 

Acima de 500 Grande 

Fonte: FIEPE (2005) 

Pode ser observado na figura 4.1, que a maioria das empresas entrevistadas são 

empresas de grande porte, o que permite dizer que há uma fonte de respostas de 

empresas experiente do ramo de atuação de tecnologia da informação, sendo, portanto 

relevante para o setor os resultados apurados neste estudo.  
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Figura 4-1Porte das empresas 

Na figura 4.2 pode-se observar que os entrevistados foram em sua maioria do sexo 

masculino, o que permite concluir que o universo feminino em cargos ligados ao ramo 

de projetos de tecnologia da informação são ainda inexpressivos, havendo 

predominância masculina. 
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Figura 4-2 Gênero dos entrevistados 
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A respeito da nacionalidade dos entrevistados, observa-se na figura 4.3 que a 

maioria são nativos do Brasil, 99% são brasileiros e 1% é estrangeiro, mais 

especificamente da Venezuela. Portanto, conclui-se que a pesquisa baseia-se em 

opiniões que representam a realidade brasileira acerca dos questionamentos realizados.  

4.1.1 Análise das entrevistas 

A seguir são apresentadas análises a respeito das percepções dos fatores 

determinantes de sucesso e fracasso em empresas de tecnologia da informação. Nesta 

primeira etapa, realização das entrevistas, 10 empresas localizadas em Pernambuco e 

Rio de Janeiro foram entrevistadas. Cada empresa será analisada separadamente a 

respeito de suas considerações, sendo as entrevistas descritas de forma sucinta, o que 

permite compreender o detalhamento de cada questionamento realizado e cada 

posicionamento apresentado pelos entrevistados além da comparação entre as respostas.  

Empresa 1: Integradora de soluções em TI, desenvolve softwares, gerencia 

serviços de suporte e estrutura parques de informática para clientes importantes no 

cenário econômico nacional.  

Questionada sobre quais são os fatores determinantes de sucesso e fracasso, 

afirma que: Os Fatores que determinam o sucesso são: Expectativa do cliente; Escopo; 

Tempo e Fator risco. 

Segundo o entrevistado todos esses fatores dependem um do outro, porém para 

obter o sucesso é preciso primordialmente atender o fator expectativa do projeto, ou 

seja, satisfazer o cliente. Os Fatores que determinam o fracasso são: Não atingir algum 

dos fatores que determinam o sucesso. A relação entre os fatores de fracasso são 

inversamente proporcionais ao que determinam o sucesso. Não atingir esses quatro 

fatores necessariamente significa fracasso do projeto. 

Questionada quanto à classificação dos fatores de sucesso e falha afirma que: 

Existe uma classificação de sucesso e falha de projetos na empresa, há um “range” que 

varia de sucesso absoluto a fracasso absoluto. O sucesso e o fracasso são classificados 

de acordo com três níveis, são eles: Sucesso Absoluto; Projeto Mediano e Fracasso 

Total. 

Questionada quanto à formação e percepção dos fatores de sucesso e falha, 

afirma que: Os conceitos de sucesso e falha mudam com o tempo e como todo projeto 
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de tecnologia da informação tem seu ciclo de vida composto por diferentes fases: 

Identificação, Design, Construção e Avaliação, geralmente só há a formação da 

percepção confiável de sucesso ou um fracasso do projeto a partir de sua conclusão, ou 

seja, na fase final do projeto, onde já foram despendidos investimentos, pessoal e 

material, mas é onde o cliente verá o produto pronto e a empresa saberá se foi um caso 

de sucesso ou não. 

Questionada quanto às diferentes percepções dos stakeholders do projeto, 

afirma que: As divergências e conflitos das partes envolvidas no processo do projeto 

em todas suas etapas são frequentes e rotineiras, pois cada uma das partes percebe o 

projeto de uma maneira diferente e requer que atenda as necessidades do que este acha 

importante. 

Antes mesmo de envolver os stakeholders externos há um conflito de interesse 

dos três diretores envolvidos com um projeto. Para ele, dentro da empresa 

principalmente há percepções diferentes de três diretores: o diretor executivo, o diretor 

comercial e o diretor de desenvolvimento do projeto.  O diretor comercial pensa nas 

vendas e quer obter um preço mais competitivo possível; O diretor de desenvolvimento 

pensa no escopo e tempo, pois é necessário realizar um projeto adequado a várias 

especificações; e o Diretor executivo quer uma maior rentabilidade para a empresa 

atendendo tudo o que os outros também requerem. Portanto, os stakeholders querem um 

projeto ideal que seria até tido como “fictício ou irreal” já que devem atender todos os 

interesses das partes envolvidas, sem criar conflito entre nenhuma dessas partes, mas na 

realidade alguém tem que ceder para que outro seja beneficiado e ambos convivam.  

 

Empresa 2: Trabalha com implementação de soluções integradas nas seguintes 

áreas de negócios:  infra-estrutura tecnológica, comunicação (conectividade), soluções 

de softwares e desenvolvimento de sistemas e gestão de TI. 

Questionada sobre quais são os fatores determinantes de sucesso e fracasso, 

afirma que: Os Fatores que determinam o sucesso são ordenados da seguinte forma: 

Requisitos de Custo /Qualidade/Tempo e Escopo; Pessoas e Ferramentas adequadas e 

Acompanhamento do projeto. Os Fatores que determinam o fracasso: Falta de 

Comunicação; Falta de Experiência das pessoas e Falta de Conhecimento de mercado. 
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Questionada quanto à classificação dos fatores de sucesso e falha afirma que: 

O sucesso e o fracasso são classificados de acordo com dois níveis, são eles: Sucesso e 

Fracasso. O que se entende como Sucesso e Fracasso está relacionado à renovação do 

contrato que foi realizado após um período determinado no mesmo. Basicamente está 

relacionado ao atendimento da satisfação do cliente que volta a demandar mais serviços 

e produtos da empresa.  

Questionada quanto à formação e percepção dos fatores de sucesso e falha, 

afirma que: O conceito de sucesso ou fracasso é realizado na fase inicial de projeto, 

fase de planejamento.  Justifica-se a formação da percepção de sucesso e falha na fase 

de planejamento porque é nesta fase que tudo “será formado”, onde serão realizados 

todos os investimentos e o projeto poderá seguir adiante ou não. Afirma que os 

conceitos de sucesso e falha mudam com o tempo, causados pelas adversidades do 

ambiente que fazem com que medidas extremas sejam propostas. 

Questionada quanto às diferentes percepções dos stakeholders do projeto, 

afirma que: Há sempre a negociação das partes interessadas no projeto e claramente 

percebe-se que as percepções ou visões das partes interessadas são diferentes. O conflito 

que existe nesta empresa está entre o cliente e a empresa, como depende do contrato 

realizado, às vezes o contratante tem espaço (direito) para requerer algo que o 

contratado (empresa) tenta negociar juridicamente ou informalmente. Porém sempre há 

uma harmonia na negociação para que ambos os lados saiam ganhando. 

 

Empresa 3: É especializada em tecnologias da informação para inovação em 

gestão de ativos físicos. 

Questionada sobre quais são os fatores determinantes de sucesso e fracasso, 

afirma que: Os Fatores que determinam o sucesso são ordenados da seguinte forma: 

Comunicação, Foco, Persistência e Cooperação em equipe. Os Fatores que determinam 

o fracasso: Falta de Clareza dos objetivos, Equipe não comprometida, Liderança 

Perdida e Time de Mercado. 

Questionada quanto à classificação dos fatores de sucesso e falha afirma que: 

O sucesso e o fracasso são classificados de acordo com três níveis, são eles: Sucesso 

reconhecido, Sucesso Temporário e Fracasso.  
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Questionada quanto à formação e percepção dos fatores de sucesso e falha, 

afirma que: A percepção de sucesso e fracasso só se concretiza a partir da terceira para 

a quarta etapa do ciclo de vida do projeto, ou seja, a partir mais ou menos de 75% do 

encaminhamento do projeto, etapas em que há a maturidade do projeto deixando de ser 

uma ideia para ser uma realização.  Sim, os conceitos de sucesso e falha mudam com o 

tempo, pois em cada etapa são encontradas realidades diferentes, riscos e incertezas 

inesperadas que modificam o rumo do projeto. 

Questionada quanto às diferentes percepções dos stakeholders do projeto, 

afirma que: As partes interessadas sempre têm percepções diferentes, porém deve-se 

tentar negociar com as diversas partes para encontrar um ponto em comum. No final há 

sempre a congruência de pensamentos o que torna o processo muito mais ágil e eficaz. 

A empresa tem noção de que se não houver esse tipo de negociação, por exemplo, com 

o cliente este facilmente encontrará quem queria cumprir o que ele determina. 

 

Empresa 4: Empresa especializada em tecnologia da informação e consultoria 

organizacional com foco em gestão empresarial. 

Questionada sobre quais são os fatores determinantes de sucesso e fracasso, 

afirma que: Os Fatores que determinam o sucesso são ordenados da seguinte forma: 

Rentabilidade, Expectativa do cliente; Superação e Melhoria para a Sociedade. Os 

Fatores que determinam o fracasso: Prejuízo, Insatisfação do cliente, Não haver 

superação e Trazer malefícios à sociedade. 

Questionada quanto à classificação dos fatores de sucesso e falha afirma que: 

O sucesso e o fracasso são classificados de acordo com três níveis, são eles: Sucesso 

maior, Sucesso e Fracasso. 

Questionada quanto à formação e percepção dos fatores de sucesso e falha, 

afirma que: O sucesso e o fracasso são acompanhados em todas as etapas do ciclo de 

vida do projeto, ou seja, não se espera para o final nem se define no início se o projeto 

será sucesso ou fracasso, há um acompanhamento que é feito a partir de cada etapa para 

que se houver um provável indício de fracasso a empresa se concentre em buscar novos 

caminhos e estratégias para modificar o que deve ser modificado antes que aconteça o 

fatal desfecho de fracasso. Por isso, pode-se dizer que os conceitos de sucesso e falha 

mudam com o tempo. Porém a formação de uma percepção confiável só pode ser feita 
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na última etapa do projeto, pois não dá pra saber com certeza se o projeto foi um 

sucesso ou um fracasso até realizá-lo. 

Questionada quanto às diferentes percepções dos stakeholders do projeto, 

afirma que: Sempre se procura o consenso entre as partes interessadas, porém quando 

envolve acionistas, os acionistas majoritários sempre tem maior poder sobre as decisões. 

Na empresa há três níveis que convergem: o comercial, o financeiro e o de vendas e 

para haver a negociação entre essas partes é preciso através de reuniões exporem o que 

cada um pretende e tentar chegar a um ponto em comum para que as decisões sejam 

tomadas. 

 

Empresa 5: Desenvolve e implanta softwares de Folha de Pagamento para o 

gerenciamento do departamento pessoal e software de Recursos Humanos para 

gerenciamento avançado dos departamentos de RH e Pessoal. 

Questionada sobre quais são os fatores determinantes de sucesso e fracasso, 

afirma que: Os Fatores que determinam o sucesso são ordenados da seguinte forma: 

Bom planejamento do projeto; Cumprimento do que foi planejado; Flexibilidade à 

mudança; Trabalho em equipe. Os Fatores que determinam o fracasso são: Não atingir 

algum dos fatores que determinam o sucesso. A relação entre os fatores de fracasso são 

inversamente proporcionais ao que determinam o sucesso. Não atingir esses quatro 

fatores necessariamente significa fracasso do projeto. 

Questionada quanto à classificação dos fatores de sucesso e falha afirma que: 

Há uma separação quanto ao que se entende por sucesso total, sucesso, fracasso e 

fracasso total, ou seja, o sucesso e o fracasso são classificados de acordo com quatro 

níveis. 

Questionada quanto à formação e percepção dos fatores de sucesso e falha, 

afirma que: O conceito de sucesso ou fracasso é formado na fase inicial de projeto, fase 

de planejamento.  Justifica-se a formação da percepção de sucesso e falha na fase de 

planejamento porque é nesta fase que todo o projeto está sendo colocado no papel, 

sendo, portanto a fase de concepção das visões acerca do sucesso e fracasso. Afirma que 

os conceitos de sucesso e falha mudam com o tempo, pois o ambiente muda 

constantemente o que requer que a empresa adote novas estratégias e soluções para lidar 

com essas adversidades. 
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Questionada quanto às diferentes percepções dos stakeholders do projeto, 

afirma que: Há percepções diferentes entre os stakeholders do projeto. Existem duas 

fases que se complementam no processo de negociação das visões dos stakeholders. Na 

primeira fase, o conflito (Empresa x Cliente) é resolvido através da explicação do 

funcionamento do projeto, do cumprimento dos prazos e da justificativa dos valores. Na 

segunda fase, o conflito entre (Departamentos de vendas, finanças e desenvolvimento) é 

resolvido através de reuniões explicativas e do poder de barganha de uma das áreas mais 

afetadas positivamente ou negativamente com o projeto. 

 

Empresa 6: É uma empresa brasileira, focada no desenvolvimento de tecnologias 

e aplicações de softwares para gerenciamento de pessoas, processos e informações em 

tempo real. 

Questionada sobre quais são os fatores determinantes de sucesso e fracasso, 

afirma que: Os Fatores que determinam o sucesso são ordenados da seguinte forma: 

Clareza nos objetivos (determinando o que deve ser feito), Planejamento (Através da 

Gestão de Riscos) e Equipe competente (Com profissionais que saibam o que estão 

fazendo). Os Fatores que determinam o fracasso: Não atingir algum dos fatores que 

determinam o sucesso. A relação entre os fatores de fracasso são inversamente 

proporcionais ao que determinam o sucesso. Não atingir esses três fatores 

necessariamente significa fracasso do projeto. 

Questionada quanto à classificação dos fatores de sucesso e falha afirma que: 

O sucesso e o fracasso são classificados de acordo com três níveis, são eles: Projeto de 

Sucesso, Projeto Mediano e Fracasso Total. 

Questionada quanto à formação e percepção dos fatores de sucesso e falha, 

afirma que: Os conceitos de sucesso e falha são formados no final do ciclo de vida do 

projeto, ou seja, na sua conclusão, etapa em que o projeto tem uma “construção 

definitiva”. Podendo-se dizer também que é na conclusão que se tem uma percepção 

confiável do que é sucesso ou falha no projeto. Sim, os conceitos de sucesso e falha 

mudam ao longo do tempo, já que no princípio o projeto é planejado para obter sucesso, 

porém ao longo do tempo ”barreiras” aparecem tentando levá-lo ao fracasso e para isso 

é preciso implantar mudanças. 
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Questionada quanto às diferentes percepções dos stakeholders do projeto, 

afirma que: As partes interessadas têm diferentes percepções acerca do projeto. 

Observa-se que a relação de empresa e cliente é a mais conflitante, já que dentro da 

empresa, entre seus departamentos, há mais evidência de aceitação de pontos diferentes. 

Porém há sempre a negociação e a conversa a respeito do que ambas as partes querem 

obter. O que define essa relação é principalmente atingir os requisitos propostos e as 

especificações. 

 

Empresa 7: É uma empresa de gestão de serviços de valor agregado (SVA) para 

telefonia móvel, fixa e convergente. Para tal, as principais competências desenvolvidas 

pela empresa estão reunidas nas áreas de Desenvolvimento de Soluções, Qualidade, 

Operações e Marketing/BI. 

Questionada sobre quais são os fatores determinantes de sucesso e fracasso, 

afirma que: Os Fatores que determinam o sucesso são: Expectativa do cliente; Custo; 

Prazo e Qualidade. Os Fatores que determinam o fracasso: Não atingir os fatores de 

sucesso; Definição do escopo do projeto e Dependências externas.  

Questionada quanto à classificação dos fatores de sucesso e falha afirma que: 

Não há classificação que varie entre o sucesso e a falha. Sendo possível apenas separar 

projetos de: Sucesso e Fracasso. Onde: Sucesso: Teve seu propósito atendido e 

Fracasso: Não teve seu propósito atendido 

Questionada quanto à formação e percepção dos fatores de sucesso e falha, 

afirma que: Os conceitos de sucesso e falha são formados no início do ciclo de vida do 

projeto, ou seja, no seu planejamento, etapa onde a estrutura do projeto está sendo 

formada sendo, portanto necessário criar uma solução ou alterá-la. Afirma que os 

conceitos de sucesso e falha mudam ao longo do tempo. Porém, a percepção formada 

apenas pode ser formada na etapa de conclusão, já que é nesta etapa que o projeto está 

pronto para ser entregue. 

Questionada quanto às diferentes percepções dos stakeholders do projeto, 

afirma que: As partes interessadas têm diferentes percepções acerca do projeto. As 

partes mais conflitantes são empresa x cliente, porém sempre há negociações entre as 

partes para encontrar um ponto em comum. Há reuniões de esclarecimento que 

estabelecem discussões e pontos de vistas divergentes para que haja ao máximo o 
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atendimento de cada especificação e requerimento que cada parte deseja obter, 

respeitando, porém os fatores de envolvem o projetos como prazo, custo e qualidade. 

 

Empresa 8: É uma empresa de engenharia e software que oferece serviços e 

soluções de tecnologia, altamente qualificados, para atender as principais indústrias de 

processo do Brasil e do mundo. 

Questionada sobre quais são os fatores determinantes de sucesso e fracasso, 

afirma que: Os Fatores que determinam o sucesso são: Organização dos requisitos; 

Cumprir o cronograma e Custo. Os Fatores que determinam o fracasso: Não atingir 

algum dos fatores citados acima que determinam o sucesso. A relação entre os fatores 

de fracasso são inversamente proporcionais ao que determinam o sucesso. Não atingir 

esses três fatores necessariamente significa fracasso do projeto. 

Questionada quanto à classificação dos fatores de sucesso e falha afirma que: 

O sucesso e o fracasso são classificados de acordo com quatro níveis, são eles: Sucesso 

Absoluto; Sucesso; Fracasso e Fracasso Total. 

Questionada quanto à formação e percepção dos fatores de sucesso e falha, 

afirma que: Os conceitos de sucesso e falha são formados nas duas primeiras etapas do 

ciclo de vida do projeto (planejamento, construção e desenvolvimento), através do 

planejamento e reuniões que permitem modificações nesta concepção.  Porém, a 

percepção formada de quando o projeto obteve sucesso ou falha é obtida apenas na 

etapa final (conclusão), de entrega do projeto, através do feedback dos clientes. Sim, os 

conceitos de sucesso e falha mudam ao longo do tempo. Já que a cada etapa novas 

necessidades aparecem e precisam ser revistas para que o projeto continue a ser sucesso. 

Questionada quanto às diferentes percepções dos stakeholders do projeto, 

afirma que: As partes do projeto têm diferentes visões e para que isso seja solucionado 

da melhor forma possível é necessário que haja reuniões de esclarecimento e 

convergências. Os maiores conflitos estão na empresa entre as áreas comercial e 

financeira e a de desenvolvimento. 

 

Empresa 9: É uma empresa de consultoria em informática, desenvolvimento de 

software e telecomunicações. Aplica conceito de Lean IT, governança de TI e 

engenharia de valor. 
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Questionada sobre quais são os fatores determinantes de sucesso e fracasso, 

afirma que: Os Fatores que determinam o sucesso são: Comunicação; Definição do 

escopo do trabalho; Relacionamento com o cliente e Custo/Qualidade/Cronograma. Os 

Fatores que determinam o fracasso: Não atingir algum dos fatores que determinam o 

sucesso. A relação entre os fatores de fracasso são inversamente proporcionais ao que 

determinam o sucesso. Não atingir esses três fatores necessariamente significa fracasso 

do projeto. 

Questionada quanto à classificação dos fatores de sucesso e falha afirma que: 

O sucesso e o fracasso são classificados de acordo com três níveis, são eles: Sucesso 

Absoluto; Mediano e Fracassado. 

Questionada quanto à formação e percepção dos fatores de sucesso e falha, 

afirma que: Os conceitos de sucesso e falha são formados ao longo de todo o projeto, 

pois há uma necessidade de acompanhamento desse conceito em cada etapa do ciclo de 

vida do projeto. Nega que os conceitos de sucesso e falha não mudem ao longo do 

tempo.  Os conceitos só mudam quando não há clareza no planejamento, ou seja, 

quando há no planejamento o esclarecimento de todos os fatores, atividades, objetivos, 

pretensões e metas o conceito do que é sucesso não muda. 

Questionada quanto às diferentes percepções dos stakeholders do projeto, 

afirma que: As partes interessadas conflitam-se ao longo de todo o projeto e esse 

conflito se dá através de todos os envolvidos direta ou indiretamente no projeto. O que é 

feito a respeito para solucionar os problemas envoltos a esses stakeholders são reuniões 

para a negociação dos objetivos e requerimentos de cada uma das partes.  

 

Empresa 10: Empresa de mídia provedora de hospedagem de sites. 

Questionada sobre quais são os fatores determinantes de sucesso e fracasso, 

afirma que: Os Fatores que determinam o sucesso são: Pessoal qualificado; Seguir o 

propósito do projeto (clareza das informações, entendimento do significado do projeto, 

entre outros) e Ambiente propício (Produtividade, Pessoal, Material, Condições 

favoráveis, independência, etc). Os Fatores que determinam o fracasso: Não ter gente 

qualificada; Ter muito retrabalho e Falta de saber o que fazer (fazer a coisa errada de 

forma perfeita/ineficiência). 
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Questionada quanto à classificação dos fatores de sucesso e falha afirma que: 

O sucesso e o fracasso são classificados de acordo com três níveis, são eles: Sucesso; 

Meio termo e Fracasso. O respondente define um padrão para diferenciar o que seriam 

cada uma dessas etapas através de três áreas: cliente, diretoria e time. Atribuindo pesos 

a cada área para no final saber se houve sucesso ou fracasso. Ele atribui peso 3 para 

cliente; peso 2 para diretoria e peso 2 para o time (equipe de trabalho). 

Questionada quanto à formação e percepção dos fatores de sucesso e falha, 

afirma que: Os conceitos de sucesso e falha são formados na parte do planejamento do 

projeto, ou seja, na primeira etapa do ciclo de vida do projeto por entender que é nesta 

etapa do processo que são esclarecidos todos os procedimentos que devem ser 

realizados para que o projeto sempre esteja bem-sucedido em todos os fatores 

anteriormente citados. 

Afirma que os conceitos de sucesso e falha mudam ao longo do tempo, visto que 

há várias interferências internas e externas ao projeto e para cada momento é preciso 

uma mudança estratégica para manter o padrão de desenvolvimento do projeto. 

Porém a formação de uma percepção confiável a respeito de sucesso e falha do 

projeto é feita em cada etapa do ciclo de vida do projeto (PEVIM) já que a cada vez que 

se gira o PDCA há uma nova verificação que direciona o projeto para cada uma dessas 

etapas seguindo o SCRUM. 

Questionada quanto às diferentes percepções dos stakeholders do projeto, 

afirma que: Há conflitos entre todas as partes que estão envolvidas com o projeto, mas 

o que fica mais evidente é o conflito entre as seguintes partes: cliente x empresa e 

Diretor x PD (Product Developer) x PO (Product Ower). A primeira relação conflitante 

(cliente x empresa) é natural que ocorra e sempre é resolvida através de esclarecimentos 

e modificações no projeto, porém o segundo tipo de conflito (Diretor x PD x PO) que 

está localizado dentro da empresa sempre se tenta resolver parcialmente, mas é quase 

inerente à empresa, já que o pivô PD tem forme “poder político e de mercado” fazendo 

com que as decisões sejam alteradas no fluxo top-down, isto resulta em trabalhos que 

não condizem com o que a Diretoria e o Cliente querem causados pela falha de 

comunicação. 

A seguir, pode-se observar nas tabelas 4.2 e 4.3 uma visão geral dos 

questionamentos realizados nas entrevistas.  Estão apresentadas as questões acerca dos 
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fatores que determinam o sucesso e falha em projetos de TI e da classificação de 

sucesso e falha; concepção de sucesso e falha e conflito entre stakeholders. A 

construção das tabelas 4.2 e 4.3 têm a intenção de extrair as respostas dos entrevistados 

para que seja possível comparar as opiniões de cada um deles de forma simples e 

objetiva.  

Na tabela 4.2, observam-se os fatores que determinam o sucesso e falha em 

projetos de tecnologia da informação: 

Tabela 4.2 Avaliação das entrevistas quanto aos fatores de sucesso e fracasso 

Empresas Fatores que determinam o sucesso Fatores que determinam o fracasso 

Empresa 1 Expectativa do cliente; Escopo; 

Tempo; Risco 

A relação entre os fatores de fracasso são 

inversamente proporcionais ao que determinam 

o sucesso. 

Empresa 2 Requisitos de Custo 

/Qualidade/Tempo e Escopo; Pessoas 

e Ferramentas adequadas e 

Acompanhamento do projeto 

Falta de Comunicação; Falta de Experiência das 

pessoas e Falta de Conhecimento de mercado 

Empresa 3 Comunicação, Foco, Persistência e 

Cooperação em equipe 

Falta de Clareza dos objetivos, Equipe não 

comprometida, Liderança Perdida e Time de 
Mercado 

Empresa 4 Rentabilidade; Expectativa do 

cliente; Superação e Melhoria para a 

Sociedade 

Prejuízo, Insatisfação do cliente, Não haver 

superação e Trazer malefícios à sociedade 

Empresa 5 Bom planejamento do projeto;  

Cumprimento do que foi planejado; 

Flexibilidade à mudança; Trabalho 

em equipe 

A relação entre os fatores de fracasso são 

inversamente proporcionais ao que determinam 

o sucesso. 

Empresa 6 Clareza nos objetivos; Planejamento 

e; Equipe competente 

A relação entre os fatores de fracasso são 

inversamente proporcionais ao que determinam 

o sucesso. 

Empresa 7 Expectativa do cliente; Custo; Prazo 

e Qualidade 

Não atingir os fatores de sucesso; Definição do 

escopo do projeto e Dependências externas 

Empresa 8 Organização dos requisitos; Cumprir 

o cronograma e Custo 

A relação entre os fatores de fracasso são 

inversamente proporcionais ao que determinam 

o sucesso. 

Empresa 9 Comunicação; Definição do escopo 
do trabalho; Relacionamento com o 

cliente e 

Custo/Qualidade/Cronograma 

A relação entre os fatores de fracasso são 
inversamente proporcionais ao que determinam 

o sucesso. 

Empresa 10 Pessoal qualificado; Seguir o 

propósito do projeto e; Ambiente 

propício 

Não ter Pessoal qualificado; Ter muito 

retrabalho e  Falta de saber o que fazer. 

 

Como se pode observar na tabela 4.2 cada entrevistado cita e ordena os fatores 

que acha importante para alcançar o sucesso do projeto. Segundo os entrevistados, os 

fatores mais lembrados como determinantes do sucesso são cumprir com os requisitos 
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de cronograma, custo, qualidade e escopo, mesmo que sendo fatores básicos para 

qualquer projeto, ainda são necessários para garantir o sucesso do mesmo. O segundo 

fator mais lembrado é a equipe, trabalhar com uma equipe bem preparada e que coopere 

determina o sucesso além de um ambiente propício e o terceiro fator é a satisfação do 

cliente, já que este é quem demanda o projeto e precisa satisfazer-se com ele para que o 

seu feedback seja positivo para a organização, isto determina o sucesso ou não do 

projeto. A maioria das respostas sobre os fatores que determinariam o fracasso refere-se 

ao não-atendimento dos fatores que determinariam o sucesso, ou seja, a relação entre os 

fatores de fracasso são inversamente proporcionais aos que determinam o sucesso. Esta 

interpretação foi feita ao observar que na opinião dos entrevistados a falta ou omissão 

de algum fator determinante do sucesso seria agente causador do fracasso do projeto. 

Pode-se observar que nenhum dos respondentes julgou a cultura como fator 

determinando do desenvolvimento do projeto 

Tabela 4.3 Avaliação das entrevistas quanto à classificação de sucesso e falha e conflito entre 

stakeholders 

Empresas Classificação de sucesso e fracasso Concepção de 

sucesso e 

falha 

Conflito 

entre 

stakeholders 

1 Três níveis: Sucesso Absoluto; Projeto Mediano e 

Fracasso Total. 

Conclusão Sim 

2 Dois níveis: Sucesso e Fracasso Planejamento Sim 

3 Três níveis: Sucesso reconhecido, Sucesso Temporário e 

Fracasso 

Implementação Sim 

4 Três níveis: Sucesso maior, Sucesso e Fracasso Todo ciclo Sim 

5 Quatro níveis: sucesso total, sucesso, fracasso e fracasso 

total, ou seja, o sucesso e o fracasso. 

Planejamento Sim 

6 Três níveis: Projeto de Sucesso, Projeto Mediano e 

Fracasso Total. 

Conclusão Sim 

7 Dois níveis: Sucesso e Fracasso Planejamento Sim 

8 Três níveis: Sucesso Absoluto; Sucesso; Fracasso e 

Fracasso Total. 

Planejamento e 

Implementação  

Sim 

9 Três níveis: Sucesso Absoluto; Mediano e Fracassado Todo ciclo Sim 

10 Três níveis: Sucesso; Meio termo e Fracasso Planejamento Sim 

 

Como pode ser analisado na tabela 4.3, 70% dos entrevistados classificam o 

sucesso e o fracasso em três níveis, 20% em dois níveis e 10% em quatro níveis de 

classificação. Isto quer dizer que existe um conceito fuzzy entre o sucesso e o fracasso 
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que possibilita classificar em vários níveis diferentes o que seria um sucesso absoluto, 

um sucesso, um fracasso e um fracasso absoluto, por exemplo. Sendo os entrevistados a 

ausência ou a presença de fatores são responsáveis por esta classificação como já 

explicitado nas entrevistas anteriormente. Com relação à concepção de sucesso e falha 

ao longo do ciclo de vida do projeto, 50% opinam que essa concepção dá-se na fase 

inicial do projeto, ou seja, na fase de planejamento, onde todo o conceito do projeto e 

viabilização do mesmo é realizado, 20% afirmaram ser na conclusão que pode-se 

conceber o conceito de sucesso e falha, 20% opinaram que essa concepção é feita ao 

longo do projeto por causa das mudanças no ambiente interno e externo que devem ser 

gerenciadas e 10% afirmaram que essa concepção está localizada nas etapas 

intermediárias do projeto, ou seja, na implementação do projeto, fase esta onde são 

realmente postos em prática as concepções do projeto. Com relação à se existe conflito 

entre as percepções dos stakeholders, a totalidade dos entrevistados respondeu 

positivamente, ou seja, todos lidam com o gerenciamento e a negociação das partes 

envolvidas no projeto para que seus atendidos o máximo possível de suas exigências. 

Em todas as empresas existem conflitos internos, entre departamentos de finanças, 

desenvolvimentos e vendas, por exemplo, e externos, entre a empresa e o cliente. Porém 

é fato que a relação empresa cliente é mais cautelosa, já que afinal é o cliente que está 

gerando um negócio para a empresa, no entanto, constantemente é observado que o 

cliente não sabe bem o que quer, sendo preciso organizar a explicação e mostrar os 

caminhos para que o cliente finalmente entenda o processo e se satisfaça com o 

resultado final. 

Na segunda parte da pesquisa, questionários de natureza exploratória foram 

aplicados para elucidar a atual situação no que diz respeito à falha em projetos de SI / TI 

em empresas brasileiras, porém futuramente será realizada uma pesquisa internacional 

através da participação de universidades estrangeiras, utilizando as informações 

colhidas nacionalmente para fazer a comparação com as informações de outros países, 

com o propósito de verificar se a cultura influencia o sucesso ou o fracasso em projetos 

de TI. O questionário é composto por perguntas a respeito de atitudes comportamentais 

que propiciam investigar se a cultura é um fator que pode influenciar o sucesso ou 

fracasso dos projetos. 
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4.1.2 Análise dos questionários 

A seguir são apresentadas análises a respeito de questões culturais da sociedade e 

da organização. A partir da figura 4.3 pode-se observar a relação dos fatores culturais 

com os organizacionais. As questões abordadas e o que se espera analisar com suas 

respostas na figura 4.3 foram:  

o Questão 3: O primogênito do sexo masculino deve ser o chefe da família? 

Espera-se avaliar os valores culturais a respeito de liderança; 

o Questão 17: Os pais têm o direito de escolher o cônjuge de seus filhos? Espera-

se julgar a cultura inerente na sociedade com relação à vida pessoal dos respondentes; 

o Questão 21: Quando uma pessoa completa 21 anos de idade, ela deve ser 

incentivada a se afastar de casa? Espera-se avaliar a cultura nacional a respeito do 

prolongamento ou não do tempo em que os filhos permanecem nas casas dos pais; 

o Questão 19: Não há nada de errado em os funcionários chamarem seus chefes 

pelo primeiro nome? Espera-se averiguar a relação entre chefes e subordinados quanto à 

formalidade ou informalidade que se permitem; 

o Questão 23: Poder e riqueza são símbolos do “mal”? Espera-se investigar se 

poder e riqueza são entendidos como algo negativo ou positivo na vida das pessoas. 

Segundo os entrevistados, pode-se observar na figura 4.3 que 57,57% discordam 

totalmente e 12,12% discordam a respeito dos pais terem o direito de escolher os 

cônjuges dos seus filhos e a respeito do primogênito do sexo masculino ser o chefe da 

família, 75,76% discordam totalmente, 6,06% discordam e 18,18% são indiferentes. A 

afirmativa anterior condiz com o que é presente em culturas orientais e segundo as 

respostas dos entrevistados seriam inconcebíveis para a realidade brasileira. Na terceira 

afirmativa a respeito de sair de casa aos 21 anos de idade, 33,33% discordam 

totalmente, 30,03% discordam, 21,21% são indiferentes e 15,15% concordam, isto 

mostra que, unindo as porcentagens de quem discordam e discordam totalmente 63,63% 

afirmam que não se deve sair de casa antes do 21 anos, ou seja, o pensamento nacional a 

respeito da permanência por mais tempo dos jovens com seus pais tem crescido 

ultimamente dado a exigência do mercado para que os jovens estudem mais e aguardem 
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por mais tempo uma vida conjugal e de responsabilidades familiares. A respeito de 

repartir um dinheiro ganho com membros da família há divergências de opiniões, 12,12 

discordam totalmente e 42,42% discordam, 21,21% concordam, 6,06% concordam 

totalmente e 18,18% são indiferentes, o que mostra que este pensamento está dividido 

em nossa sociedade. E no que diz respeito ao pensamento de riqueza e poder serem 

símbolos do mal, 51,52% discordam totalmente, 30,30% discordam e 12,12% são 

indiferentes. 
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Figura 4-3 Opiniões acerca de dogmas e pensamentos 

As questões abordadas e o que se espera analisar com suas respostas na figura 4.4 

foram:  

o Questão 20: Considero importante manter minha vida profissional separada da 

minha vida privada? Espera-se examinar a interação entre pessoal e a vida profissional, 

se há a separação ou não entre elas no âmbito organizacional; 
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o Questão 15: Funcionários não devem falar com seus chefes sobre assuntos 

pessoais? Espera-se determinar a relação entre chefe e subordinado e se dentro dessa 

relação há espaço para assuntos não profissionais; 

o Questão 11: Não há nada de errado em os funcionários chamarem seus chefes 

pelo primeiro nome? Espera-se averiguar a relação entre chefes e subordinados quanto à 

formalidade ou informalidade que se permitem. 
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Figura 4-4 Relação pessoal e profissional 

Na figura 4.4 são apresentadas questões a respeito da relação pessoal e 

profissional dos funcionários para seus empregadores. Pode-se observar que 87,88% 

responderam concordar e concordar totalmente em chamar o nome do chefe pelo 

primeiro nome, isto mostra que a informalidade faz parte das organizações do setor e 

país em que trabalham os entrevistados. 72,72% discordam e discordam totalmente a 

respeito de não falar com seus chefes assuntos pessoais, demonstrando que há uma 

relação amigável entre superior e subordinado, no entanto 33,33% dos entrevistados são 

indiferentes e 9,09% discordam quanto a separar sua vida profissional da pessoal, mas 

57,57% concordam com esta afirmativa, ou seja, a informalidade está presente no 

relacionamento chefe e subordinado quanto ao tratamento pessoal, porém ainda existe 
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uma relutância em separar a vida profissional da pessoal para que todos os fatores que 

envolvem estes dois ambientes sejam tratados separadamente. 

As questões abordadas e o que se espera analisar com suas respostas na figura 4.5 

foram:  

o Questão 1: É importante que as pessoas estejam em conformidade com as 

normas da empresa para que os objetivos da mesma sejam alcançados? Espera-se 

avaliar o grau de valorização das normas da empresa pelos funcionários; 

o Questão 10: Regras da empresa devem ser sempre seguidas? Espera-se 

averiguar se há o cumprimento de regras na organização; 

o Questão 5: Se uma pessoa tem opinião diferente quanto à execução de uma 

tarefa, ela deve ser encorajada a fazê-lo de qualquer maneira? Espera-se averiguar se 

opiniões diferentes são encorajadas ou não; 

o Questão 14: Conflito organizacional é saudável? Espera-se julgar se os 

respondentes opinam que o conflito organizacional é necessário e bom para a 

organização ou é ruim e deve ser evitado. 
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Figura 4-5 Comportamento Organizacional 
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Pode-se observar na figura 4.5 que a maioria dos questionados, 90,91% 

concordam e concordam totalmente que é importante que as pessoas estejam em 

conformidade com as normas da empresa para que os objetivos da mesma sejam 

alcançados e 78,79% dos entrevistados concordam e concordam totalmente que as 

regras das empresas devem ser sempre seguidas, isto quer dizer que a maioria respeitas 

aos normas e regras da organização que trabalha dando importância ao seu 

cumprimento. Observa-se indiferença de 31,21% quanto ao encorajamento de opiniões 

diferentes quanto à realização de atividades, porém 24,24% concordam e 3,03% 

concordam totalmente que o conflito organizacional é saudável. 

As questões abordadas e o que se espera analisar com suas respostas na figura 4.6 

foram:  

o Questão 6: Gosto de assumir riscos? Espera-se avaliar se os respondentes são 

propensos ou avesso à riscos; 

o Questão 7: Os funcionários devem participar na tomada de decisões da 

empresa? Espera-se avaliar a importância da participação na tomada de decisões; 

o Questão 27: É importante que os gerentes tomem todas as decisões? Espera-se 

analisar a submissão dos funcionários quanto à tomada de decisões de seus chefes. 

Figura 4-6 Tomada de decisão 
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Na figura 4.6, observa-se que quanto à tomada de decisão 45% dos questionados 

gostam de assumir riscos, enquanto apenas 6,06% não gostam. Já ao tomar decisões 

percebe-se que 81% dos respondentes opinam que os funcionários devem participar da 

tomada de decisões, fato este comprovado pela expressiva discórdia quanto aos gerentes 

tomarem decisões. 

As questões abordadas na figura 4.7 foram:  

o Questão 28: É importante cumprimentar-se com apertos de mãos antes de todas 

as interações de negócios? Espera-se determinar a relação entre chefe e subordinado 

quanto ao contato físico nas negociações; 

o Questão 32: É importante terminar uma negociação antes de iniciar outra? 

Espera-se colher informações acerca do processo de negociação na organização; 

o Questão 34: É importante ser flexível durante negociações? Espera-se entender 

o funcionamento das negociações na empresa, se há possibilidade de flexibilidade ou 

não por parte dos respondentes. 
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Figura 4-7 Quanto à negociação 
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Quanto ao processo de negociação, a maioria dos entrevistados concorda e 

concorda totalmente que é importante cumprimentar-se com aperto de mão antes de 

qualquer tipo de negociação, ser flexível durante as negociações, 96,97%, e terminar 

uma negociação antes de iniciar outra, isto condiz com a formalidade do negócio 

quando a questão é relações com o mercado, segundo a figura 4.7. 

As questões abordadas e o que se espera analisar com suas respostas na figura 4.8 

foram:  

o Questão 18: Um gestor deve ser especialista no campo que ele gerencia? 

Espera-se examinar a importância do nível acadêmico dos gerentes para os 

subordinados; 

o Questão 30: Gestores e chefes devem ser selecionados com base no critério de 

antiguidade no emprego? Espera-se explorar a aceitação ou rejeição quanto à seleção 

dos superiores. 

Quanto ao processo de seleção dos gestores, segundo a figura 4.8, podemos 

observar que no primeiro gráfico de pizza, temos informações a respeito da necessidade 

do gestor ser especialista no campo em que ele gerencia, onde 36% dos entrevistados 

responderam que concordam e 6% concordam totalmente, resultando em 42% o total 

dos entrevistados que concordam com essa afirmativa. Por outro lado, 24% discordaram 

e 6% discordaram totalmente dessa afirmativa resultando em um total de 30% que 

discordam e 24% que são indiferentes, ou seja, em relação à necessidade de 

especialistas no setor os entrevistados encontraram-se pouco interessados em o gestor 

de sua área ser um profissional especializado. No gráfico ao lado, segundo gráfico de 

pizza, referente aos chefes e gerentes serem selecionados com base no critério de 

antiguidade no emprego, 9% concordaram e 75% discordaram dessa afirmativa. Ao 

relacionar essas duas variáveis, observa-se que não há preocupação extrema em o gestor 

ser um especialista na área, porém a maioria discorda que esse gestor seja selecionado 

com o critério de antiguidade no emprego, isto demonstra que a seleção dos gestores de 

área deve ser criteriosa e baseada em medir as atribuições profissionais e não em tempo 

de cargo e função exercidos. 

 



 
Capítulo 4  Análise de Dados 

 

60 

 

 

Figura 4-8 Seleção dos Gestores 

As questões abordadas e o que se espera analisar com suas respostas na figura 4.9 

foram:  

o Questão 31: É importante que os chefes supervisionem de perto seus 

subordinados? Espera-se avaliar a importância da supervisão direta dos chefes para com 

os funcionários; 

o Questão 40: As pessoas atingem os objetivos organizacionais sem serem 

pressionadas para tanto? Espera-se avaliar o alcance dos objetivos organizacionais 

perante a pressão dos chefes. 

A figura 4.9 refere-se à supervisão e alcance dos objetivos dos subordinados. 

Observa-se que quanto à supervisão dos subordinados, 51,51% concordam, 21,21% 

nem concordam nem discordam e 27,27% discordam, deixando claro que a supervisão 

em parte deve ser feita, já que um pouco mais da metade dos entrevistados responderam 

que a supervisão interfere no rendimento do funcionário. E 39,4% concordaram, 30,03 

nem concordaram nem discordaram e 30,30% discordaram que as pessoas não precisam 

ser pressionadas para atingir os objetivos organizacionais. 
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Figura 4-9 Supervisão dos subordinados 

As questões abordadas e o que se espera analisar com suas respostas na figura 

4.10 foram:  

o Questão 33: Quando trabalho em projetos em grupo, considero importante ser o 

líder? Espera-se averiguar a relevância da liderança pessoal perante um grupo; 

o Questão 37: Quando trabalho em um projeto, prefiro trabalhar como membro do 

grupo a trabalhar individualmente? Espera-se averiguar o tipo e a preferência do 

trabalho realizado na organização; 

o Questão 35: Considero importante ser capaz de trabalhar independentemente? 

Espera-se analisar qual cultura está presente na organização: a individualista ou a 

coletivista. 

Quanto à figura 4.10 observa-se a relação de trabalho em equipe e trabalho 

individual. Quando questionado a respeito do trabalho em grupo há uma preferência da 

maioria das respostas em concordar e concordar totalmente com esta afirmativa, 

54,54%, assim como ser capaz de trabalhar individualmente quando é preciso, 78,79%. 
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Quanto a ser líder quando o trabalho é em grupo, 21,21% discordam, 42,42% são 

indiferentes e 33,33% concordam e concordam totalmente. 
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Figura 4-10 Forma de trabalho  

4.2 Análise exploratória 

Com o objetivo de conhecer os fatores determinantes de sucesso e fracasso em 

projetos de tecnologia da informação em empresas brasileiras foi realizada uma análise 

exploratória dos dados, através da análise de correlação de Sperman, porém a 

informação concluída refere-se apenas à amostra, não podendo ser estendida à 

população. 

Os gráficos 4.11, 4.12 e 4.13, a seguir, exemplificam a correlação existente entre 

os critérios cooperação em grupo, confiança e reconhecimento, sendo o valor 1 

representante de discordo totalmente e 5 de concordo plenamente.  

A variação do coeficiente de correlação varia de acordo com a força de 

associação. Podemos observar isto na tabela 4.4 adaptada de Hair Jr (2005). 
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Tabela 4.4 Valor do coeficiente de correlação 

Variação do coeficiente Força de associação 

+-0,91 - +-1,00 Muito Forte 

+-0,71- +-0,90 Alta 

+-0,41 - +-0,70 Moderada 

+-0,21 - +-0,40 Pequena 

+-0,01 - +-0,20 Quase imperceptível 

Fonte: Adaptado de Hair Jr (2005) 

Na figura 4.11 tem-se a correlação entre as questões: 

o Questão 9: Eu sempre coopero para manter a harmonia do grupo? Espera-se 

determinar se há cooperação na organização a fim de manter a harmonia organizacional; 

o Questão 39: Gosto de confiar nas pessoas e cooperar com elas? Espera-se 

analisar o grau de cooperação e confiança presente nas organizações. 

Observa-se que essas duas variáveis ou afirmativas não tem correlação forte, já 

que apresentam um valor de coeficiente de 0,34996, sendo, portanto pequena a 

correlação entre cooperação e confiança no grupo de trabalho. 

Scatterplot: Cooperação vs. Confiança nas pessoas (Casewise MD deletion)
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Figura 4-11 Correlação entre cooperação e confiança nas pessoas 
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Na figura 4.12 tem-se a correlação entre as questões: 

o Questão 4: Considero muito importante receber reconhecimento pelo meu 

trabalho? Espera-se averiguar se o reconhecimento pelo trabalho é algo relevante na 

vida das pessoas; 

o Questão 25: Considero importante receber reconhecimento individual no 

trabalho? Espera-se averiguar a importância do reconhecimento pessoal no trabalho. 

Observa-se que essas duas variáveis ou afirmativas não tem correlação forte, já 

que apresentam um valor de coeficiente de 0,34467 sendo, portanto pequena a 

correlação entre reconhecimento do trabalho e reconhecimento individual. 

Scatterplot: Reconhecimento do trabalho vs. Reconhecimento individual

 (Casewise MD deletion)
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Figura 4-12 Correlação entre reconhecimento do trabalho e reconhecimento individual no trabalho 

Pode-se observar na figura 4.13 observa-se a correlação entre: 

o Questão 12: Eu preferiria trabalhar para uma empresa pequena a trabalhar para 

uma grande?  Espera-se julgar se o tamanho da empresa importa para o respondente; 

o Questão 24: O mais importante para minha carreira é um bom salário e um 

emprego de que eu goste? Espera-se aferir o grau de importância acerca da remuneração 

e função dos respondentes. 
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Observa-se que essas duas variáveis ou afirmativas não tem correlação forte, já 

que apresentam um valor de coeficiente de -0,19 sendo, portanto quase imperceptível a 

correlação entre tamanho da empresa e satisfação com salário e emprego, observado na 

figura 4.13. 

Correlations 

Tamanho da empresa

Satisfação do salário e emprego

 

Figura 4-13 Correlação entre tamanho da empresa e satisfação com salário e emprego 

Nota-se que as correlações nas figuras 4.11, 4.12 e 4.13 apresentaram um valor de 

coeficiente baixo quando a expectativa seria obter um coeficiente de correlação 

moderado ou alto. Na figura 4.11 esperava-se uma correlação forte entre as variáveis 

por entender que quem gosta de cooperar geralmente deposita confiança nas outras 

pessoas, já que seu trabalho será algo coletivo. Na figura 4.12 esperava-se uma 

correlação forte entre as variáveis reconhecimento do trabalho e reconhecimento 

individual serem algo que normalmente caminham em uma mesma direção positiva ou 

negativa. Na figura 4.13 esperava-se uma correlação forte entre as variáveis tamanho da 

empresa e satisfação do salário e emprego por acreditar que em uma organização grande 

maior mobilização quanto ao atendimento de aspectos motivacionais que dizem respeito 

ao salário e emprego. No entanto, essas inferências não puderam ser provadas pelas 

supostas razões: Tamanho da amostra, talvez a amostra não seja capaz de provar tais 

correlações como normalmente se espera ou Necessidade de mais questões para provar 

o constructo apresentado, adicionando mais variáveis para verificar se apresentam 

correlações maiores.  

A abordagem desta pesquisa é mais qualitativa e exploratória de forma que as 

averiguações quanto às perspectivas dos respondentes são dados importantes para 

chegar à conclusão das informações coletadas. As respostas das entrevistas são fonte de 
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dados que enriquecem a compreensão do objetivo da pesquisa. O fato de a abordagem 

qualitativa ser menos estruturada que a quantitativa possibilita captar os pontos de vistas 

dos questionados e entrevistados a fim de interpretar suas respostas.  

O comportamento dos dados a respeito da identificação de tendências de respostas 

dos indivíduos respondentes induz compreender que a amostra estudada é homogênea 

quanto às respostas das afirmativas do questionário quanto das perguntas realizadas na 

entrevista por não haver disparidades extremas em suas respostas. Tanto quanto à 

cultura quanto às técnicas de gerenciamento e fatores determinantes de sucesso e falha 

em projetos de TI as respostas não foram distintas ao ponto de perceber que a amostra é 

heterogênea. 

A seguir, podem-se observar na tabela 4.5 as afirmativas que apresentam 

correlação positiva e moderada, ou seja, entre 0,41 e 0,70. Cada uma delas está 

numerada de 1 a 40 de acordo com as afirmativas feita no questionário presente no 

apêndice 2.  

Tabela 4.5 Correlação obtida entre as afirmativas do questionário 

Afirmativas Afirmativas Coeficiente Força de 

associação 

1. É importante que as pessoas 

estejam em conformidade com as 
normas da empresa para que os 

objetivos da mesma sejam 

alcançados 

2. Considero importante planejar o 

futuro cuidadosamente 

0,43 Positiva e 

Moderada 

1. É importante que as pessoas 

estejam em conformidade com as 

normas da empresa para que os 

objetivos da mesma sejam 

alcançados 

10. Regras da empresa devem ser 

sempre seguidas 

0,50 Positiva e 

Moderada 

1. É importante que as pessoas 

estejam em conformidade com as 

normas da empresa para que os 

objetivos da mesma sejam 

alcançados 

27. É importante que os gerentes 

tomem todas as decisões 

0,41 Positiva e 

Moderada 

2. Considero importante planejar o 

futuro cuidadosamente 

19. Não há nada de errado em os 

funcionários chamarem seus chefes 
pelo primeiro nome 

0,53 Positiva e 

Moderada 

2. Considero importante planejar o 

futuro cuidadosamente 

28. É importante cumprimentar-se 

com apertos de mãos antes de todas 

as interações de negócios 

0,40 Positiva e 

Moderada 

3. O primogênito do sexo 

masculino deve ser o chefe da 

família 

30. Gestores e chefes devem ser 

selecionados com base no critério de 

antiguidade no emprego 

0,66 Positiva e 

Moderada 

3. O primogênito do sexo 

masculino deve ser o chefe da 

38. Funcionários deveriam 

permanecer com o mesmo 

0,41 Positiva e 

Moderada 
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família empregador durante toda a vida 

5. Se uma pessoa tem opinião 

diferente quanto à execução de 

uma tarefa, ela deve ser encorajada 

a fazê-lo de qualquer maneira 

23. Poder e riqueza são símbolos do 

“mal” 

0,41 Positiva e 

Moderada 

6. Gosto de assumir riscos 9. Eu sempre coopero para manter a 

harmonia do grupo 

0,43 Positiva e 

Moderada 

7.  Os funcionários devem 

participar na tomada de decisões da 
empresa 

17. Os pais têm o direito de escolher 

o cônjuge de seus filhos 

0,42 Positiva e 

Moderada 

8. Meu trabalho é apenas uma das 

muitas partes da minha vida 

11. Não há nada de errado em os 

funcionários discordarem 

abertamente de seus chefes 

0,43 Positiva e 

Moderada 

8. Meu trabalho é apenas uma das 

muitas partes da minha vida 

36. As pessoas devem aprender a 

traçar seus próprios caminhos no 

mundo 

0,45 Positiva e 

Moderada 

9. Eu sempre coopero para manter 

a harmonia do grupo 

20. Considero importante manter 

minha vida profissional separada da 

minha vida privada 

0,41 Positiva e 

Moderada 

9. Eu sempre coopero para manter 

a harmonia do grupo 

36. As pessoas devem aprender a 

traçar seus próprios caminhos no 

mundo 

0,43 Positiva e 

Moderada 

9. Eu sempre coopero para manter 

a harmonia do grupo 

37. Quando trabalho em um projeto, 

prefiro trabalhar como membro do 

grupo a trabalhar individualmente 

0,45 Positiva e 

Moderada 

11. Não há nada de errado em os 

funcionários discordarem 
abertamente de seus chefes 

13. É importante que as pessoas 

tenham muito tempo livre para 
perseguir seus próprios interesses 

0,50 Positiva e 

Moderada 

13. É importante que as pessoas 

tenham muito tempo livre para 

perseguir seus próprios interesses 

40. As pessoas atingem os objetivos 

organizacionais sem serem 

pressionadas para tanto 

0,50 Positiva e 

Moderada 

17. Os pais têm o direito de 

escolher o cônjuge de seus filhos 

33. Quando trabalho em projetos em 

grupo, considero importante ser o 

líder 

0,49 Positiva e 

Moderada 

19. Não há nada de errado em os 

funcionários chamarem seus chefes 

pelo primeiro nome 

24. O mais importante para minha 

carreira é um bom salário e um 

emprego de que eu goste 

0,46 Positiva e 

Moderada 

22. Posso alcançar qualquer 

objetivo que eu me determine a 

conseguir 

29. Se eu ganhasse uma grande 

quantia em dinheiro, eu a 

compartilharia igualmente com os 

membros da minha família 

0,42 Positiva e 

Moderada 

23. Poder e riqueza são símbolos 

do “mal” 

27. É importante que os gerentes 

tomem todas as decisões 

0,56 Positiva e 

Moderada 

23. Poder e riqueza são símbolos 
do “mal” 

30. Gestores e chefes devem ser 
selecionados com base no critério de 

antiguidade no emprego 

0,61 Positiva e 
Moderada 

25. Considero importante receber 

reconhecimento individual no 

trabalho 

34. É importante ser flexível durante 

negociações 

0,41 Positiva e 

Moderada 

27. É importante que os gerentes 

tomem todas as decisões 

30. Gestores e chefes devem ser 

selecionados com base no critério de 

antiguidade no emprego 

0,49 Positiva e 

Moderada 

27. É importante que os gerentes 

tomem todas as decisões 

38. Funcionários deveriam 

permanecer com o mesmo 

empregador durante toda a vida 

0,46 Positiva e 

Moderada 

30. Gestores e chefes devem ser 

selecionados com base no critério 

38. Funcionários deveriam 

permanecer com o mesmo 

0,49 Positiva e 

Moderada 
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de antiguidade no emprego empregador durante toda a vida 

31. É importante que os chefes 

supervisionem de perto seus 

subordinados 

32. É importante terminar uma 

negociação antes de iniciar outra 

0,55 Positiva e 

Moderada 

33. Quando trabalho em projetos 

em grupo, considero importante ser 

o líder 

38. Funcionários deveriam 

permanecer com o mesmo 

empregador durante toda a vida 

0,49 Positiva e 

Moderada 

 

As duas fases da pesquisa descritas anteriormente (entrevista e questionário) 

permitiram compreender a situação atual das empresas brasileiras de TI questionadas e 

entrevistadas. A entrevista permite colher informações a respeito de quais são os fatores 

determinantes de sucesso e fracasso em projetos de TI; como se dá a concepção e a 

percepção do sucesso e falha e como os stakeholders são gerenciados nas organizações. 

O questionário proporciona averiguar a posição dos entrevistados quanto às afirmativas 

relacionadas às questões culturais e organizacionais. 

A combinação entre os dados das entrevistas e dos questionários permite 

relacionar os fatores determinantes de sucesso e falha com a questão cultural inerente às 

organizações brasileiras. Ou seja, pode-se observar que a cultura brasileira evoluiu 

quanto às questões tradicionais de autoridade, submissão pessoal e relacionamentos 

profissionais, demonstrando ser um país “mais aberto” que outros, isto não quer dizer 

que não há preocupação com o cumprimento de normas e regras da organização, pois 

dentre os fatores determinantes de sucesso e fracasso dos projetos são citados o 

cumprimento dos requisitos de cronograma, custo, qualidade e escopo como fatores 

essenciais para o desenvolvimento do projeto, contudo há flexibilidade e negociação 

com o cliente para que esses requisitos possam ser cumpridos de forma que o satisfaça e 

que ambos saiam “ganhando”. 

O Brasil pode ser descrito como uma sociedade que propicia o trabalho em equipe 

e este fator segundo os entrevistados é relevante para o alcance do sucesso do projeto, 

juntamente com uma equipe preparada e consciente. Porém, a comunicação é algo que 

ainda deixa a desejar em empresas de TI brasileiras, através das entrevistas e dos 

questionários aplicados pode-se concluir que a comunicação é um fator chave que leva 

os projetos de TI ao fracasso, a cultura da informalidade das relações e comunicações 

acaba prejudicando a conclusão do projeto, juntamente com a falta de clareza das 

informações e objetivos.  
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Não é preciso que a organização seja baseada em um sistema rígido de normas, 

regras e condutas para que o cumprimento dos requisitos do sucesso do projeto seja 

alcançado, porém a informalidade das comunicações determina o fracasso do projeto 

por não deixar claros os objetivos e metas a serem perseguidos e o caminho que deve 

ser traçado para alcançar o sucesso. 

Todas as questões e análises realizadas contribuem para a conclusão da pesquisa 

de forma a entender melhor as razões que levam ao sucesso ou ao fracasso projetos de 

TI no Brasil através da extração dos dados e aplicação de ferramentas estatísticas. 

4.3 Considerações Finais 

Neste trabalho, observa-se que a situação da área de gerenciamento de projetos de 

tecnologia da informação é submetida a certos fatores que interferem no resultado final 

do projeto. Vários aspectos pessoais, gerenciais, organizacionais e culturais são 

responsáveis pela desenvoltura do projeto. Nota-se que a maioria das empresas 

pesquisadas não dispõe de uma estratégia de gerenciamento de projetos eficiente, 

necessitando de ajuda, apoio e aconselhamento externos. A utilização de métodos, 

tecnologias e ferramentas eficazes são a chave para formalizar os processos e requisitos 

que a área de gestão de projetos de TI necessita.  

Esta pesquisa teve como propósito fazer um diagnóstico no setor de projetos de TI 

através da percepção dos fatores determinantes de sucesso e fracasso segundo as 

empresas entrevistadas e questionadas. As análises realizadas sobre os questionários e 

entrevistas buscaram respostas acerca da existência do grande número de falhas em 

projetos de TI. Segundo os entrevistados, os fatores mais lembrados como 

determinantes do sucesso são em primeiro lugar: cumprir com os requisitos de 

cronograma, custo, qualidade e escopo; em segundo lugar: ter uma equipe preparada; e 

em terceiro lugar: satisfazer o cliente.  

Ao examinar as informações colhidas observou-se que a Comunicação é o fator 

mais comentado como determinante de falha nos projetos de TI, ou seja, a formalização 

dos processos e a clareza das comunicações e objetivos é algo que está deixando a 

desejar neste tipo de empresa, sendo necessário que sejam revistos a forma de 

comunicação dos requisitos do projeto para que todos na organização entendam a sua 

real intenção.  Houve a desconsideração de fatores culturais como aspecto influenciador 
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do sucesso ou fracasso de projetos de TI, o explica em parte a Comunicação ter sido o 

fator considerado como determinante da falha nos projetos de TI já que a comunicação 

está ligada ao modo como a organização interage e como está estabelecida a cultura 

organizacional da empresa, no entanto, em nenhuma das empresas entrevistadas foi 

considerado o fator humano através do aspecto cultural como fator determinante de 

sucesso e falha.  

As análises desta pesquisa podem ser usadas para compreender melhor o sucesso 

e o fracasso de projetos de TI, pois evidenciam o que está acontecendo no dia-a-dia das 

empresas pesquisadas e isto pode refletir o que acontece no setor de TI brasileiro. Como 

a pesquisa realizou-se em empresas brasileiras de alguns estados brasileiros não se pode 

dizer que as análises são representativas nacionalmente, por isso há a necessidade de 

que em outra pesquisa sejam complementados dados a nível nacional para que se 

conclua de forma correta o que se tenta provar neste estudo. 
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5 CONCLUSÃO 

Conclui-se que na área de gestão de projetos de tecnologia da informação fatores 

internos e externos à organização interferem diretamente na desenvoltura das empresas 

pesquisadas. As percepções de sucesso e fracasso são divergentes. O que determina o 

sucesso e o fracasso varia de organização para organização, todavia o fator cultural não 

chegou a ser mencionado por nenhuma organização, o que permite observar que as 

atitudes, comportamentos, crenças, nacionalidades e etnias não são percebidas quando a 

questão é alcance de sucesso dos projetos.  

Existem inúmeras pesquisas que investigam os fatores determinantes de falhas em 

projetos, no entanto, as pesquisas que incluem o aspecto cultural como fator 

determinante são inexpressivas. O objetivo deste trabalho foi apresentar, na visão dos 

pesquisados, quais fatores determinam o sucesso e o fracasso em projetos de tecnologia 

da informação e relacionar estes fatores às questões culturais e de gerenciamento dos 

projetos. 

Esse trabalho apresenta os dados obtidos por meio de entrevistas e questionários a 

pessoas diretamente relacionadas à área de projetos da empresa em que trabalham. A 

participação dos mesmos pode gerar relevantes informações à área de pesquisa, 

podendo caracterizar um cenário, expressando o comportamento da população. 

De maneira geral o trabalho pôde realizar os objetivos que propôs, mesmo que 

com algumas limitações de tempo, distância e acesso aos respondentes. A área de 

empresas de projetos de tecnologia da informação torna-se cada vez mais presente e 

importante para a economia nacional e global. Pesquisas a respeito de questões que 

envolvam a melhoria do setor são de grande relevância e contribuição, este foi o 

propósito deste estudo.  

5.1 Recomendações para trabalhos futuros 

Este trabalho é um subproduto de uma pesquisa que está sendo realizada a nível 

internacional com a participação de universidades reconhecidas como: Universidade de 

Southampton, Universidade Western Carolina, Universidade Chulalongkorn, 

Universidade da Nigéria, Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Nacional 
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Pukyong que tem a finalidade de estudar o efeito cultural nas percepções de sucesso e 

falha em projetos de tecnologia da informação e sistemas da informação. Como 

sugestão para futuros trabalhos uma proposta seria pesquisar em âmbito nacional, ou 

seja, em todos os estados do Brasil, as percepções acerca dos fatores determinantes de 

sucesso e falha em projetos de TI dando continuidade a este trabalho que já foi iniciado 

durante a pesquisa desta dissertação. Além de desenvolver uma análise situacional de 

todas as empresas de projetos de tecnologia da informação, avaliando a relação de 

sucesso dos projetos com a cultura adotada na empresa, a disseminação de práticas de 

gerenciamento de projetos e tecnologia da informação. 

Os questionários aplicados nesta pesquisa contribuirão para a pesquisa acerca da 

percepção do efeito cultural como fator determinante de sucesso e falha em projetos de 

TI e SI, portanto são de vital importância para o prosseguimento das futuras pesquisas.  

 



  Referências Bibliográficas 

73 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALENCAR, L. H.; ALMEIDA, A. T.; MOTA, C. M. M. Sistemática proposta para 

seleção de fornecedores em gestão de projetos. Revista Gestão e Produção. São 

Carlos, v. 14, n. 3, p. 477-487, set.-dez. 2007. 

BAKKER, K.; BOONSTRA, A..; WORTMANN, H. Does risk management contribute 

to IT project success? A meta-analysis of empirical evidence. International Journal 

of Project Management. v. 28, n.5, p. 493-503, ago. 2009. 

BELASSI, W. & TUKEY, O. A new framework for determining critical success/failure 

factors in projects. International Journal of Project Management. v. 14, n. 3, p.141-

151, jun. 1996. 

BELOUT, ADNANE & GAUVREAU, CLOTHILDE. Factors influencing project 

success: the impact of human resource management. International Journal of Project 

Management. v.2, n. 1, p.1-11, jan. 2004. 

BRAGA, M. M. & PASSOS, F. U. A Comunicação em Projetos de Sistemas de 

Informação: Diagnóstico de Práticas em uma Empresa da Bahia. Revista Gestão e 

Produção. v. 7, n. 13, p.22-31, jan-fev, 2006. 

CANAVESIO, M. M.; MARTINEZ, E. Enterprise modeling of a project-oriented 

fractal company for SMEs networking. Computers in industry. v. 58, n. 8-9, p.794–

813, dez. 2007. 

COOKE-DAVIES, T. The „„real‟‟ success factors on projects. International Journal of 

Project Management. v. 20, n. 3, p.185–190, abr. 2002. 

CORBETT, L. M.; RASTRICK, K.  N. Quality performance and organizational culture. 

International Journal of Quality & Reliability Management, v. 17, n.1, p.14-26, 

2000. 

CHIAVENATO. I. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas 

organizações. Rio de Janeiro, Brasil. Ed. Campus, 2005.  



  Referências Bibliográficas 

74 

 

CLARKE, ANGELA. A practical use of key success factors to improve the 

effectiveness of project management.  International Journal of Project Management. 

v.17, n. 3, p. 139-145, jun. 1999. 

FLEURY, M. T. L. &  FISCHER, R.  M.  Cultura e poder nas organizações.  Rio de 

Janeiro: Atlas, 1991. 

FISHMAN, N. & KAVANAUGH, L. Searching for your missing quality link, Journal 

for Quality and Participation, v.12, p. 28–32, dez. 1989. 

FORZA, C. Survey research in operations management: a process-based perspective. 

International Journal of Operations Management, v.22, n.2, p. 152-194, 2002. 

GUIMARÃES, L.C; MELLO, K.A.B.; ANDRADE, C.C.P; FIGUEIREDO, F.A.; 

MOTA, C.M.M. Projetos de tecnologia da informação: caracterização da gestão de 

projetos de TI no estado de Pernambuco. In: XXVIII ENCONTRO NACIONAL DE 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 13 a 16 de outubro de 

2008. 

HAIR JR., J., F.; BABIN, B.; MONEY, A.,H.; SAMOEL, P. Fundamentos de métodos 

de pesquisa em administração. São Paulo. Bookman, 2005. 

HAUGHEY, D. (2010) How to recruit an IT project manager. Project Smart. p. 1-4, 

2010. 

HENRIES, M. & SOUSA-POZA, A. Project management: a cultural literary review.  

Project Management Journal, v. 36, n. 1, p. 5-14, 2005. 

HOFSTEDE, G. Cultures and Organizations: Software of the mind. New York, 

MCGraw-Hill U.S.A., 2004. 

HOFSTEDE, G. Motivation, leadership, and organization: Do American theories apply 

abroad? Organizational Dynamics, Summer, p. 42-63, 1980. 

JICK, TODD. D. Mixing qualitative and quantitative methods: triangulation in action. 

Administrative Science Quarterly. v. 24, n.4, p. 602-611, dez. 1979. 



  Referências Bibliográficas 

75 

 

JUNG, J.; SU, X.; BAEZA, M.; HONG, S. The effect of organizational culture 

stemming from national culture towards quality management deployment.  The TQM 

Magazine v. 20, n. 6, p. 622-635, 2008. 

MARTIN, JOANNE. Organizational Culture. Mapping the Terrain. Foundations for 

Organizational Science. Sage  publications. Thousand Oaks, California, 2002. 

MEREDITH, J.R.; MANTEL, S, J.Jr.. Administração de Projetos: Uma abordagem 

gerencial. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.2003. 

MIRANDA, C.M.G.; FERREIRA, R.J.P.; GUSMÃO, A.H.; ALMEIDA, A.T. Sistema 

de apoio a decisão para seleção de atividades críticas no gerenciamento de projetos 

com avaliação multicritério. In: XXIII Encontro Nacional de Engenharia de 

Produção - Ouro Preto, MG, Brasil, 21 a 24 de out de 2003.  

MOREIRA, DANIELA. Crise afeta sucesso dos projetos de TI. INFO Online. 19 de 

junho de 2009.  

MOTA, C. M. M. & ALMEIDA, A. T. Método Multicritério de Electre IV-H para 

priorização de atividades em projetos. Pesquisa Operacional. v.27, n.2, p.247-269, 

maio-agosto. 2007.    

MUNNS, A.K. & BJEIRMI, B. F. The role of the Project Management in achieving 

project success. International Journal of Project Management, Scotland, UK. v. 14, 

n. 2, p.81-87, abril. 1996. 

MURIITHI, N. & CRAWFORD, L. Approaches to project management in Africa: 

Implications for international development projects. International Journal of Project 

Management. v. 21, n. 5, p. 309-319, jul. 2003. 

MWAURA, G.; SUTTON, J.; ROBERTS, D.. Corporate and national culture – an 

irreconcilable dilemma for the hospitality manager?  International Journal of 

Contemporary Hospitality Management. v. 10, n. 6, p. 212–220, 1998. 

NASCIMENTO, J. D. Visibilidade e previsibilidade do executivo na gerência de 

projetos em produção de software. Recife, 2006. 174p.  (Mestrado – Programa de 

pós-graduação em engenharia da produção/UFPE) 



  Referências Bibliográficas 

76 

 

NOGUEIRA, R. M. C. Diagnóstico do Gerenciamento de Projetos nas construtoras da 

cidade de Recife. Recife, 2007. 108p. (Mestrado – Programa de pós-graduação em 

engenharia da produção/UFPE) 

PETERSON, D.K; KIM, C,; KIM, J.H,; TAMURA, T. The perceptions of information 

systems designers from the United States, Japan, and Korea on success and failure 

factors. International Journal of Information Management. v. .22, n. 6, p. 421–439, 

dez. 2002. 

POTTER, S. Doing postgraduate research. London: Sage Publications Ltd. 2002  

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), Estados Unidos. A guide to the 

project management body of knowledge: PMBOK guide. 4ª ed. Pensylvania, 2008. 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – Chapters Brasileiros. Estudo de 

Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil 2008. Relatório Principal 

Perspectiva Geral, Brasil, 6ª Ed. 2008. 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), Estados Unidos. A guide to the 

project management body of knowledge: PMBOK guide. 3ª ed. Pensylvania, 2004. 

QUARTAROLI, C. & MARTINS, L.C.S. Gestão das Comunicações em Projetos de 

Tecnologia da Informação. PM World Today. V. 12, n. 1, p. 1-11. jan.  2010. 

REPISO, L. R.; SETCHI, R.; SALMERON, J.L. Modelling IT projects success: 

Emerging methodologies reviewed. Technovation.  v.27, n. 10, p.582-594, out. 2007. 

RUSSO, R.F. S.M. & SBRAGIA, ROBERTO. Tendência empreendedora do gerente: 

uma análise de sua relevância para o sucesso de projetos inovadores.  Revista Gestão 

e Produção, São Carlos, v. 14, n. 3, p. 581-593, set.-dez. 2007. 

SANTOS, G. S.. Gerenciamento de Projetos em TI: Um estudo de caso do plano de 

transição de serviços. Revista Produção Online. Associação Brasileira de Engenharia 

da Produção (ABEPRO), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). v. 9, n. 4, 

p. 675-703, 2009. 

SALGADO, C. K. D. Gestão de pessoas: O novo desafio do gerente de projetos. Revista 

TecHoje. pp.1-7, 2009. 



  Referências Bibliográficas 

77 

 

SCHMELZER, R. The problem with IT Project Management. Project Smart, p. 1-3, 

2010. 

SILVA, E. L. e MENEZES, E. M. Metodologia da Pesquisa e Elaboração de 

Dissertação. Florianópolis: UFSC, 2001. 

STEWARD, R. A. A framework for the life cycle management of information 

technology projects: ProjectIT. International Journal of Project Management. v. 26, 

n. 2,  p. 203–212, fev. 2008. 

STULL, J.B. e VON TILL, B. Hofstede‟s Dimensions of Culture as Measurements of 

Student‟s Ethnocentrism: A Quasi-Experimental Study. The annual meeting of the 

Western States Communication Association. 38p. Fev. 10-14. 1995.  

TAIMOR, A. N. Why IT Projects Fail. Project Perfect. p.1-8, 2005. 

THOMAS, G. & FERNANDÉZ, W. Sucess in IT Projects: A matter of definition? 

International Journal of Project Management. v. 26, n. 7, p.733-742, out. 2008. 

VARGAS. R.V. Gerenciamento de Projetos. 3ª ed. Rio de Janeiro, BRASPORT, 2002. 

WATERS, KELLY. Most IT Project Fail. Will Yours? Project Smart, p.1-3, 2008. 

 

 

 

 



Apêndice 1  Instrumento de coleta de dados - Entrevista 

78 

 

APÊNDICE 1 

Entrevista: Uma Percepção global de Falhas de Projetos de SI/TI 

 

Esta breve entrevista é de natureza exploratória e concebida para elicitar a atual 

situação no que se diz respeito à falha em projetos de SI / TI ao redor do mundo.  Os 

dados coletados serão utilizados no estudo da percepção de falhas em projetos.  

Para quaisquer esclarecimentos adicionais ou se desejar participar deste ou de 

futuros projetos, favor contatar:  

Dr Udechukwu Ojiako, Universidade de Southampton, Reino Unido 

[udechukwu.ojiako@southampton.ac.uk] 

Dr. Vital Anantatmula - Universidade Western Carolina, Estados Unidos 

[vittal@email.wcu.edu] 

Dr. Vachara Peansupap - Universidade Chulalongkorn, Tailândia 

[fcevps@eng.chula.ac.th] 

Professor Jonah Agunwamba - Universidade da Nigéria, Nigéria 

[jcagunwamba@yahoo.com] 

Dr. Caroline Mota, Universidade Federal de Pernambuco, Brazil 

[carol3m@gmail.com] 

Professor Kim Soo-Yong - Universidade Nacional Pukyong, República da Coréia 

[kims@pknu.ac.kr] 

 

Esta pesquisa segue a estrutura e políticas de várias Comissões de Ética de 

Pesquisa Universitária. Dados para propósito de publicação da pesquisa serão anônimos 

a não ser em casos em que haja permissão para a utilização. 

Ao participar neste estudo, você indica que tem mais de 18 anos de idade e que 

concorda em participar da pesquisa. Mediante pedido, os dados resultantes do estudo 

serão disponibilizados a todos os participantes. Obrigado. 

 

Perguntas: 

1. Quais são os fatores determinantes de sucesso e fracasso, e como são ordenados 

e relacionados? 

2.  Como você classifica o sucesso e a falha em sua empresa?  

3.  Quando os conceitos de sucesso e falha são formados, estes mudam ao longo 

do tempo? Quando uma percepção “confiável ou estável” pode ser formada? 

4.  As partes interessadas (stakeholders) têm diferentes percepções acerca do 

projeto? (diretor do programa, gerente do projeto, usuário final, consultor, membro do 

público, etc)  
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APÊNDICE 2 

Questionário 

 

Por favor, marque sua resposta a cada um dos itens de 1 a 40 de acordo com a 

seguinte escala:  

CP =Concordo Plenamente com isto; 

C = Concordo com isto;  

N = Nem concordo nem discordo;  

D = Discordo disto;  

DT = Discordo totalmente.  

 
Itens Afirmativas 1 2 3 4 5 

 CT C N D DT 

1 É importante que as pessoas estejam em conformidade com as normas 

da empresa para que os objetivos da mesma sejam alcançados 

     

2 Considero importante planejar o futuro cuidadosamente      

3 O primogênito do sexo masculino deve ser o chefe da família      

4 Considero muito importante receber reconhecimento pelo meu trabalho      

5  Se uma pessoa tem opinião diferente quanto à execução de uma tarefa, 

ela deve ser encorajada a fazê-lo de qualquer maneira 

     

6 Gosto de assumir riscos      

7 Os funcionários devem participar na tomada de decisões da empresa       

8 Meu trabalho é apenas uma das muitas partes da minha vida      

9 Eu sempre coopero para manter a harmonia do grupo      

10 Regras da empresa devem ser sempre seguidas      

11 Não há nada de errado em os funcionários discordarem abertamente de 

seus chefes 

     

12 Eu preferiria trabalhar para uma empresa pequena a trabalhar para uma 

grande 

     

13 É importante que as pessoas tenham muito tempo livre para perseguir 

seus próprios interesses 

     

14 Conflito organizacional é saudável      

15 Funcionários não devem falar com seus chefes sobre assuntos pessoais      

16 Considero mais importante ser bem pago do que ter um 

relacionamento próximo com o meu chefe 

     

17 Os pais têm o direito de escolher o cônjuge de seus filhos      

18 Um gestor deve ser especialista no campo que ele gerencia      

19 Não há nada de errado em os funcionários chamarem seus chefes pelo 

primeiro nome 

     

20 Considero importante manter minha vida profissional separada da 

minha vida privada 

     



Apêndice 2  Instrumento de coleta de dados - Questionário 

80 

 

21 Quando uma pessoa completa 21 anos de idade, ela deve ser 

incentivada a se afastar de casa. 

     

22 Posso alcançar qualquer objetivo que eu me determine a conseguir      

23 Poder e riqueza são símbolos do “mal”      

24 O mais importante para minha carreira é um bom salário e um 

emprego de que eu goste 

     

25 Considero importante receber reconhecimento individual no trabalho      

26 Considero as mudanças na minha vida importantes       

27 É importante que os gerentes tomem todas as decisões       

28 É importante cumprimentar-se com apertos de mãos antes de todas as 

interações de negócios 

     

29 Se eu ganhasse uma grande quantia em dinheiro, eu a compartilharia 

igualmente com os membros da minha família 

     

30 Gestores e chefes devem ser selecionados com base no critério de 

antiguidade no emprego 

     

31 É importante que os chefes supervisionem de perto seus subordinados      

32 É importante terminar uma negociação antes de iniciar outra      

33 Quando trabalho em projetos em grupo, considero importante ser o 
líder 

     

34 É importante ser flexível durante negociações       

35 Considero importante ser capaz de trabalhar independentemente      

36 As pessoas devem aprender a traçar seus próprios caminhos no mundo      

37 Quando trabalho em um projeto, prefiro trabalhar como membro do 

grupo a trabalhar individualmente 

     

38 Funcionários deveriam permanecer com o mesmo empregador durante 

toda a vida  

     

39 Gosto de confiar nas pessoas e cooperar com elas      

40 As pessoas atingem os objetivos organizacionais sem serem 

pressionadas para tanto 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


