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A automatização de processos, por meio do uso de software, tornou-se uma prática 

amplamente utilizada nos mais diversos níveis organizacionais. Nesse contexto, o sucesso de 

projetos de desenvolvimento de software passou a ter um papel fundamental e determinante. 

A importância da definição dos atributos de sucesso, bem como da determinação e tratamento 

dos fatores críticos em projetos de desenvolvimento de software, pode ser evidenciada através 

dos diversos estudos já realizados que, na sua maioria, utilizam survey research (pesquisa de 

levantamento). Para evitar o comprometimento dos resultados, neste tipo de pesquisa, a 

validade interna dos instrumentos de pesquisas utilizados deve ser verificada, ou seja, 

averiguar se eles realmente medem o que se propõem a medir. Este estudo teve como objetivo 

determinar quais fatores críticos, para o resultado de projetos de desenvolvimento de 

software, são encontrados nas organizações brasileiras. Para isto, inicialmente realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica visando definir os atributos de sucesso e os fatores críticos encontrados 

na literatura, os quais depois de traduzidos, serviram de base para o desenvolvimento e 

validação do instrumento de pesquisa. Após o instrumento ser desenvolvido e validado, 

utilizou-se o mesmo para a realização de uma pesquisa de caráter descritivo do tipo survey, 

valendo-se da metodologia quantitativa para o levantamento e análise dos resultados. 

Participaram desta pesquisa 172 profissionais de TI, de organizações brasileiras, envolvidos 

em projetos de desenvolvimento de software, aos quais foi aplicado o instrumento de 

pesquisa. Para a análise dos dados realizou-se testes estatísticos com o auxílio do software 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 20.0. Concluídas todas as etapas de 

pesquisa previstas, obteve-se um instrumento que poderá servir de modelo para pesquisas 

futuras envolvendo fatores críticos em projetos de desenvolvimento de software. Também, foi 

possível verificar que os problemas (fatores críticos) encontrados no desenvolvimento deste 

tipo de projeto continuam os mesmos ao longo do tempo, porém, não estão recebendo a 

atenção e o tratamento adequado para a obtenção de um resultado de sucesso. Conclui-se que, 

para estes projetos, existem fatores críticos únicos (não mais de sucesso ou de fracasso) 

impactando os seus resultados. Por outro lado, para os projetos desenvolvidos em 

organizações brasileiras, determinaram-se quais fatores críticos impactam em seus resultados. 

Verificou-se a utilização dos atributos (Escopo, Qualidade, Tempo e Custo) como descritores 

de sucesso. Determinaram-se as relações existentes entre os fatores críticos e os atributos de 

sucesso. Comprovou-se a percepção dos respondentes, considerando a metodologia utilizada, 

da importância dos fatores críticos para os resultados destes projetos. Foi verificado, também, 

o impacto destes fatores críticos em projetos com resultados de sucesso e contestados. 

Apresentou-se um quadro demonstrativo, para cada fase do projeto, com os fatores críticos a 

serem monitorados. Finalmente, são apresentadas as considerações finais, conclusões e 

sugestões para trabalhos futuros. 

 

Palavras-chave: Fatores críticos. Projetos de desenvolvimento de software. Sucesso. Falha.  



 

 

ABSTRACT 

 

 

CRITICAL FACTORS FOR THE OUTCOME OF SOFTWARE DEVELOPMENT 

PROJECTS: A STUDY IN BRAZILIAN ORGANIZATIONS 
 

 

AUTHOR: GÉDSON MÁRIO BORGES DAL FORNO 

ADVISOR: FELIPE MARTINS MÜLLER 

 

 

Automation of processes, through the use of software, has become a widely used practice in 

the most diverse organizational levels. In this context, the success of software development 

projects has been a crucial and decisive role. The importance of defining success attributes, as 

well as the determination and treatment of critical factors in software development projects, 

can be highlighted through the several studies that have already been carried out, most of 

which use survey research. In order to avoid compromising the results, in this type of 

research, the internal validity of the research instruments used must be verified, that is, to 

verify if they actually measure what they propose to measure. This study was developed with 

the objective of developing and validating an instrument for evaluating critical factors for the 

outcome of software development projects, as well as determining which critical factors found 

for this type of projects in Brazilian organizations. For this, a bibliographic research was 

initially carried out aiming to define the attributes of success and the critical factors found in 

the literature, which, after being translated, served as a basis for the development and 

validation of the research instrument. After the instrument was developed and validated, it 

was used to perform a descriptive research of the type survey, using the quantitative 

methodology for the survey and analysis of the results. A total of 172 IT professionals from 

Brazilian organizations involved in software development projects participated in this 

research, to which the research instrument was applied. Statistical tests for analysis of the data 

were performed with the help of SPSS software (Statistical Package for the Social Sciences) 

version 20.0. After completing all the planned research steps, an instrument was obtained that 

could serve as a model for future research involving critical factors in software development 

projects. Also, it was possible to verify that the problems (critical factors) found in the 

development of this type of project remain the same over time, however, they are not 

receiving the attention and the appropriate treatment to obtain a success result. We conclude 

that for these projects, there are unique critical factors (no more of success or failure) 

impacting their results. On the other hand, for the projects developed in Brazilian 

organizations, it was determined which critical factors impact on their results. We verified the 

use of attributes (Scope, Quality, Time and Cost) as success descriptors. The relationships 

between critical factors and attributes of success were determined. The perception of the 

respondents, considering the methodology used, of the importance of the critical factors for 

the results of these projects was verified. We also verified the impact of these critical factors 

on projects with successful and contested results. A demonstration chart was presented for 

each phase of the project, with the critical factors to be monitored. Finally, the final 

considerations, conclusions and suggestions for future work are presented. 

 

Keywords: Critical factors. Software development projects. Success. Failure. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ambiente dinâmico, resultado das constantes mudanças às quais estão sujeitas as 

organizações, em razão da globalização e de um mercado cada vez mais competitivo, exige 

que estas tomem decisões e respondam de forma rápida e precisa a tais mudanças. 

Para atender a essas exigências, os Sistemas de Informações (SI) automatizados vêm 

sendo amplamente utilizados nos mais diversos setores das organizações. Isso se justifica pelo 

fato de a automação de processos, realizada por meio da utilização de software, torná-los 

rápidos e eficientes, contribuindo enormemente para a tomada de decisão por parte dos 

gestores. 

De acordo com Kaur e Aggrawal (2013), a organização que deseja manter-se 

competitiva no mercado global necessita melhorar os seus SI de negócio no ambiente 

dinâmico do mercado, sendo uma exigência que esta possua SI que forneçam informações 

precisas e oportunas. 

Baseando-se nessa afirmativa, pode-se dizer que as informações resultantes da 

utilização dos SI possuem um papel fundamental, tanto nas decisões a serem tomadas como 

nas ações a serem desenvolvidas pelos gestores das organizações. Isso leva à necessidade de 

que tais informações estejam disponíveis e sejam confiáveis (KAUR; AGGRAWAL, 2013). 

Entretanto, para que elas estejam disponíveis e sejam confiáveis, é necessário que os 

SI utilizados apresentem disponibilidade e confiabilidade, sendo disponibilidade “a 

probabilidade de um SI estar operando com sucesso, de acordo com as especificações, em um 

determinado momento”, e confiabilidade “a probabilidade de um SI operar sem apresentar 

defeitos, sob certas condições, em um determinado intervalo de tempo” (PFLEEGER, 2004, 

p. 330). 

Sendo assim, para que os SI automatizados apresentem disponibilidade e 

confiabilidade, implica-se que o software, um dos componentes das Tecnologias da 

Informação (LAUDON; LAUDON, 2010, p. 15-16) e responsável pela automação dos 

processos, também possua essas características. Isso se torna possível pela aplicação de 

métodos existentes para o desenvolvimento de projetos de software, bem como de padrões de 

qualidade do software resultante desses projetos, métodos e padrões estes estabelecidos pela 

Engenharia de Software. 

Todo projeto, por definição, é um esforço temporário empreendido para criar um 

serviço, produto ou resultado exclusivo. É dito temporário por ter uma data de início e uma 

data de fim definidas. O término de um projeto ocorre por uma das seguintes razões: quando 

os objetivos do projeto forem alcançados; quando os objetivos não serão ou não podem ser 
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alcançados; quando há necessidade de o projeto deixar de existir ou quando o cliente assim o 

desejar (PMI, 2013). 

Os vários métodos existentes para desenvolvimento de projetos de software, que são 

objetos da Engenharia de Software, atualmente, estão distribuídos em dois tipos de 

metodologias: a metodologia tradicional ou pesada, surgida na década de 70, e a metodologia 

ágil ou leve, que começou a despontar na década de 90 e tornou-se popular a partir da criação 

da Aliança Ágil, em 2001, por meio do lançamento do Manifesto Ágil (FOWLER; 

HIGHSMITH, 2001). 

Os métodos tradicionais são orientados a processos, tendo como característica um 

planejamento detalhado e um processo longo de desenvolvimento do software. Isso faz com 

que eles sejam resistentes às mudanças. Por outro lado, os métodos ágeis são orientados a 

pessoas, procurando trabalhar com a natureza delas e não contra elas. Para esses métodos, as 

mudanças são bem-vindas, uma vez que se adaptam e prosperam com elas, chegando ao ponto 

de mudarem a si mesmos (FOWLER; HIGHSMITH, 2001). 

Ao contrário dos métodos tradicionais, que são previsíveis, os métodos ágeis são 

adaptativos, o que favorece o atual ambiente vivenciado nas organizações (MOHAMMAD 

et al., 2013). 

Diversos métodos para desenvolvimento de projetos de software vêm sendo utilizados 

atualmente, sendo que, em determinados casos, algumas organizações criam um método 

próprio para desenvolver os seus projetos de software. Porém, embora o software continue 

sendo desenvolvido por meio de projetos que utilizam algum desses métodos, muitos deles 

ainda continuam a apresentar falhas. 

No estudo realizado pelo Standish Group
1
 (2014), os projetos de desenvolvimento de 

software, em relação à sua resolução, foram classificados em três tipos – projetos de sucesso, 

projetos contestados e projetos fracassados –, tendo este estudo apresentado, para 

8.380 projetos de desenvolvimento de software, as seguintes taxas de resolução: 16,2 % de 

projetos de sucesso, 52,7 % para projetos contestados e 31,1 % para projetos fracassados. 

Em razão dessa classificação, neste trabalho, o termo falha é utilizado para 

representar, de um modo geral, resultados de projetos que não obtiveram sucesso, ou seja, 

resultados contestados ou fracassados. 

Outro estudo realizado pelo Standish Group (2013), no qual foram analisados, 

aproximadamente, 50.000 projetos de desenvolvimento de software executados a partir de 

                                                 
1
 Organização americana de consultoria e de pesquisa primária, formada por um grupo de profissionais 

altamente dedicados e com anos de experiência prática em desempenho de projetos de software. 
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2003, em que 60 % eram baseados nos EUA, 25 % na Europa e 15 % no resto do mundo, 

apresentou as seguintes taxas de resolução: 39 % de projetos de sucesso, 43 % de projetos 

contestados e 18 % de projetos fracassados. 

O mesmo estudo atribui o aumento da taxa de projetos de sucesso a vários processos 

do ambiente de projeto, tais como: métodos, habilidades, custos, ferramentas, decisões, 

otimização, influências internas e externas e o modo de interação dos diferentes membros da 

equipe. Verificou também a importância de as organizações realizarem uma retrospectiva de 

projeto (autópsia de projeto), sendo que essas avaliações são úteis para melhorar as suas 

práticas de projeto. Ainda, observou um aumento de pequenos projetos e projetos ágeis 

(métodos ágeis) e uma diminuição de projetos em cascata (métodos tradicionais ou pesados). 

Com base no exposto, verifica-se que, embora tenha ocorrido um aumento 

significativo na taxa de resolução de projetos de sucesso, as taxas de resolução dos projetos 

contestados e fracassados ainda são preocupantes, merecendo uma continuidade das 

investigações.  

Assim, a pesquisa desenvolvida, neste trabalho, visa estudar os principais fatores que 

podem impactar os resultados de projetos de desenvolvimento de software, verificando a sua 

incidência em organizações brasileiras de desenvolvimento de software. Além disso, visa 

propor alternativas que possam minimizar ou eliminar os seus efeitos nos projetos de 

desenvolvimento de software realizados nas organizações. 

1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Para o desenvolvimento deste estudo, partiu-se dos seguintes pressupostos: 

a) a existência de pesquisas sobre fatores críticos de sucesso, em desenvolvimento de projetos 

de software; b) a existência de pesquisas sobre fatores críticos de falhas, em desenvolvimento 

de projetos de software; c) a existência de métodos para desenvolvimento de projetos de 

software (metodologias tradicionais ou pesadas e metodologias ágeis ou leves); d) a existência 

de ferramentas para gerenciamento de projetos. Assuntos estes que estão desenvolvidos no 

corpo deste estudo. 

Diante dos pressupostos acima e, uma vez que os resultados de desenvolvimento de 

projetos de software continuam apresentando falhas, além da necessidade de um maior 

número de pesquisas envolvendo organizações brasileiras, o problema de pesquisa de que 

trata este estudo é: Quais fatores críticos estão relacionados com os resultados de projetos 

de desenvolvimento de software nas organizações brasileiras? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste estudo consiste em: determinar quais os fatores críticos, para o 

resultado de projetos de desenvolvimento de software, são encontrados nas organizações 

brasileiras.  

1.2.2 Objetivos específicos 

 Traduzir e validar os atributos de sucesso e os fatores críticos encontrados na 

literatura; 

 Desenvolver e validar um instrumento de avaliação dos fatores críticos para o 

resultado de projetos de desenvolvimento de software; 

 Caracterizar o perfil sociodemográfico dos respondentes e realizar uma análise 

descritiva em relação à participação destes em projetos de desenvolvimento de 

software; 

 Analisar a perspectiva dos respondentes quanto à avaliação dos projetos de 

desenvolvimento de software executados em relação aos atributos de sucesso; 

 Analisar as diferenças existentes entre as metodologias utilizadas, os resultados e 

os fatores críticos em projetos de desenvolvimento de software; 

 Identificar as relações entre os fatores críticos, entre os atributos de sucesso e entre 

os fatores críticos e os atributos de sucesso que contribuem para o resultado de 

projetos de desenvolvimento de software. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Atualmente, é raro encontrar alguma organização que não utilize um SI ou alguma 

forma de tecnologia para realizar as suas atividades de rotina. Cada vez mais, os SI vêm sendo 

amplamente utilizados nos mais diversos setores das organizações, tanto como forma de apoio 

à tomada de decisão, por parte dos gestores, como na automação de processos, com a 

finalidade de torná-los rápidos e eficientes. 

A integração dos projetos de SI com os processos de negócios e com as estruturas das 

organizações, em virtude de fatores como globalização, descentralização, diversificação de 

negócios e adequação às exigências de um mercado cada vez mais competitivo, tornou-se 
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uma realidade indispensável (KAUR; AGGRAWAL, 2013). De certa forma, isso poderá 

constituir-se num problema para as organizações, tendo em vista as altas taxas de falhas 

verificadas em projetos de SI, como salientado pelos autores. 

O desenvolvimento de projetos de software, a longa data, vem constituindo-se num 

problema para as organizações. Embora o software continue a obedecer a uma série de leis, 

que continuam as mesmas de trinta anos atrás, ainda há problemas na construção de software 

de qualidade, dentro do prazo e do orçamento estimados (PRESSMAN, 2010, p. 13). 

Os problemas encontrados na execução de projetos de desenvolvimento de software já 

eram verificados em meados da década de 80, estando eles ligados, especificamente, à gestão 

do projeto, conforme pode ser verificado em Pressman (2010), que, ao falar sobre o assunto, 

apresenta o seguinte: 

Visitei dezenas de instalações comerciais, tanto boas como ruins, e observei um 

grande número de gerentes de processamento de dados, novamente, tanto bons como 

ruins. Frequentemente, observei como esses gerentes lutavam inutilmente com 

projetos que constituíam um verdadeiro pesadelo, espremidos por prazos de entrega 

inexequíveis, ou entregavam sistemas que irritavam seus usuários e prosseguiam 

devorando parcelas de manutenção (PAGE-JONES, 1985, p. vii apud PRESSMAN, 

2010, p. 482). 

Por sua vez, Nasir e Sahibuddin (2011), apoiados na pesquisa de Simons et al. (2003), 

salientam que as questões relacionadas à engenharia de software continuam as mesmas de 

quarenta anos atrás e ainda sem solução. 

Para Pressman (2010, p. 342), a falha de projetos de software é resultado de um 

conjunto de problemas técnicos e de gestão, e a realização de uma autópsia, após o término de 

um projeto, provavelmente levaria a uma gestão fraca. Nasir e Sahibuddin (2011) alegam que 

os problemas técnicos podem ser aliviados com uma boa gestão do projeto, e, baseados em 

seus resultados, reafirmam a aplicabilidade, ainda hoje, de que “o sucesso ou a falha de um 

projeto raramente é devido a problemas técnicos” (DeMARCO, 1988). 

A falta de estudos e de pesquisas acadêmicas que definam as reais causas de falhas em 

projetos de SI, bem como a necessidade inicial do estabelecimento de critérios, para que 

ocorra uma definição clara de sucesso e de falhas em projetos de SI, o que tornará possível a 

distinção entre eles, foi argumentado por Kaur e Aggrawal (2013). Essa falta de consenso, em 

relação a definições claras de sucesso e de falhas em projetos de SI, pode ser observada 

quando Sudhakar (2012) alega que “diferentes pesquisadores têm apresentado diferentes 

significados para o sucesso de projetos”, como também as discussões sobre o assunto, 

apresentadas nos artigos de McLeod e MacDonell (2011), Lehtinen et al. (2014) e de 

Ahimbisibwe et al. (2015). 
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De uma maneira geral, continua a existir uma falta de consenso em como definir o 

sucesso e a falha, e isso faz com que seja difícil e problemático estabelecer o resultado de um 

projeto como um sucesso ou uma falha. Não obstante, os termos continuam a ser utilizados 

em pesquisas de desenvolvimento e implantação de sistemas (McLEOD; MacDONELL, 

2011). Os referidos autores consideram que “os resultados de projetos variam ao longo de sua 

continuidade, podendo ser interpretados de formas diferentes e a partir de diferentes 

perspectivas, em muitos casos são construídos através de tomada de sentido e de negociações 

com ou dentro da empresa”. 

Por sua vez, Ahimbisibwe et al. (2015) destacam a importância da compreensão da 

variedade de dimensões de sucesso do projeto, levando em consideração que os fatores 

críticos de sucesso poderão afetar apenas algumas medidas de sucesso, ao passo que outras 

não. 

O relatório do Standish Group (2014) mostra que 52,7 % dos projetos de 

desenvolvimento de software tiveram seus custos 189 % acima de suas estimativas originais, 

salientando que isso é “apenas a ponta do iceberg” e que os custos das oportunidades de 

negócio perdidas são imensuráveis. 

Várias pesquisas vêm sendo realizadas envolvendo fatores críticos de falhas e fatores 

críticos de sucesso em projetos de software, tais como as realizadas por: Sweis (2015); 

Standish Group (2014); Kaur e Aggrawal (2013); Ibrahim et al. (2013); Standish Group 

(2013); Basu (2013); Nasir e Sahibuddin (2011); Chow e Cao (2008); Verner et al. (2008); 

Kappelman et al. (2006); Sauer e Cuthbertson (2003), entre outros. Fatores estes detalhados 

no Quadro 8 (fatores de sucesso) e Quadro 10 (fatores de falhas). 

A variedade de metodologias existentes, para projetos de desenvolvimento de 

software, pode levar os desenvolvedores a uma escolha inadequada da abordagem de 

gerenciamento de projetos, sendo esta também uma possível causa do insucesso desses 

projetos (AHIMBISIBWE et al., 2015).  

Levando em consideração o exposto acima e sendo o software um dos componentes 

dos recursos de TI, recursos estes que fazem parte dos SI, pode-se deduzir que ainda existem 

problemas na implementação de SI, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento 

de projetos de software. 

De acordo com uma das conclusões do trabalho de Basu (2013), em que o autor cita 

que, se os fatores de falhas forem identificados e controlados, levarão a implementações de 

software de sucesso, verifica-se a importância de identificar os fatores críticos que levam os 

resultados de projetos de desenvolvimento de software a serem contestados ou fracassados, 
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bem como de buscar alternativas que possam, pelo menos, reduzir as frustrações vivenciadas 

pelas organizações quando tratam do desenvolvimento de software. 

Desse modo, este trabalho apresenta as seguintes contribuições para as organizações 

brasileiras de desenvolvimento de software: 

 Teórica: a identificação dos fatores críticos que influenciam o resultado de projetos 

de desenvolvimento de software; 

 Prática: a forma como esses fatores podem ser tratados de maneira a reduzir o 

número de projetos de desenvolvimento de software com resultado contestado ou 

fracassado; 

 Para os gestores: utilização de SI com respostas mais rápidas, precisas e 

confiáveis, favorecendo as suas tomadas de decisão. 

Cabe ressaltar que não foram encontradas, até a presente data, para organizações 

brasileiras, referências na literatura sobre este tema, justificando o ineditismo do 

estudo. 

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

Com a finalidade de atingir os objetivos apresentados anteriormente, este estudo 

encontra-se estruturado em cinco capítulos. No primeiro capítulo, expõe-se uma visão geral 

do tema a ser estudado, a justificativa para a realização do estudo, a definição do problema de 

pesquisa e os objetivos. 

No segundo capítulo, apresenta-se o referencial teórico sobre o tema, o qual se 

encontra dividido em quatro subseções principais: sistemas de informação (SI), resultados de 

projetos de desenvolvimento de software, fatores críticos em projetos de desenvolvimento de 

software, compreendendo estudos com foco em fatores críticos de sucesso e estudos com foco 

em fatores críticos de falhas e, por fim, as considerações sobre os estudos de fatores críticos 

em projetos de software. 

O terceiro capítulo descreve o método utilizado para o levantamento de dados. Dessa 

maneira, são abordados a estratégia e o método de pesquisa adotado, o desenho de pesquisa, a 

população e a amostra, a técnica utilizada para a coleta de dados, a definição de termos e 

variáveis, a técnica de análise de dados e as limitações do método. 

No quarto capítulo, são descritos os resultados da pesquisa e, finalmente, no quinto 

capítulo, são apresentadas as conclusões, as limitações do estudo e as sugestões para 

pesquisas futuras.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo apresentam-se os pressupostos teóricos que balizaram a realização do 

presente estudo. Desta forma, encontra-se dividido em quatro subseções principais. Na primeira, 

abordam-se os sistemas de informação. Na segunda, discutem-se os resultados de projetos de 

desenvolvimento de sotware. Na terceira subseção, são abordados os fatores críticos em projetos 

de desenvolvimento de software. Finalmente, apresentam-se as considerações sobre os estudos de 

fatores críticos em projetos de softwares. 

2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SI) 

Embora os SI, na percepção do autor, tratar-se de um assunto já conhecido, utilizou-se 

esta subseção com o intuito de situar o software no contexto deste estudo. 

Ao longo do tempo, é possível observar que os SI têm desempenhado um papel 

importante nas organizações, sendo que, nos últimos anos, em razão do ambiente dinâmico de 

negócios vivenciado pelas organizações, verifica-se, cada vez mais, um aumento significativo 

desse grau de importância. 

Esse ambiente dinâmico ocasionado pela globalização e pelas mudanças da TI, 

conforme pode ser visualizado na Figura 1, traz como consequência a exigência de SI que 

respondam, de forma rápida e precisa, as necessidades de um mercado cada vez mais 

competitivo, originado por tais mudanças. 

 

Figura 1 – A influência da TI e da globalização nas organizações 

 

Fonte: O’Brien (2001, p. 13). 

 

Para Laudon e Laudon (2010, p. 5), o que torna os SI importantes, além do seu 

impacto no sucesso dos negócios, é a contínua mudança das tecnologias, assim como a gestão 
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do uso dessas tecnologias. O surgimento de novos negócios e setores faz com que as 

organizações bem-sucedidas sejam aquelas que aprendem a usar as novas tecnologias. 

Por sua vez, Kaur e Aggrawal (2013) argumentam que, para se manter competitiva no 

ambiente dinâmico do mercado globalizado, uma organização necessita melhorar seus SI de 

negócios, de forma que eles forneçam informações precisas e oportunas. 

Dentre as várias definições de SI elencadas por Alter (2008), neste trabalho, optou-se 

pela definição de Huber et al. (2007, p. 32), em que SI é “um conjunto organizado de pessoas, 

informação, processos de negócios e Tecnologias da Informação projetado para transformar 

entradas em saídas, a fim de alcançar um objetivo”. 

Na Figura 2, pode ser visualizado um modelo representativo de um SI, de acordo com 

a definição adotada neste trabalho. 

 

Figura 2 – Modelo representativo de um SI 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os recursos humanos (pessoas) referenciados na definição tratam-se dos especialistas 

e dos usuários finais do sistema. Por sua vez, os recursos de TI são constituídos pelos recursos 

de hardware (máquinas e mídias), recursos de software (programas e procedimentos), 

recursos de redes (meios de comunicação, acesso a redes e software de controle) e recursos de 

banco de dados (armazenamento de dados e informações). 

Como é possível ser observado, muitas são as possibilidades de falhas envolvendo os 

vários componentes dos recursos que compõem um SI, falhas que, consequentemente, 

levariam à falha esse SI. Considerando a importância da automação de processos, o foco deste 

estudo é, especificamente, o desenvolvimento de software responsável por esse tipo de ação, 

que fazem parte dos recursos de TI. 
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2.2 RESULTADOS DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

No estudo realizado pelo Standish Group (2014), os projetos de desenvolvimento de 

software, em relação à sua resolução, foram classificados em três tipos: 

 Projetos de sucesso: aqueles concluídos dentro do prazo e do orçamento, 

operacionais, possuindo todos os recursos e as funções de acordo com as 

especificações. 

 Projetos contestados: aqueles concluídos e operacionais, porém fora do prazo e/ou 

com o orçamento acima do estipulado e/ou oferecendo menos recursos e funções 

do que originalmente especificado. 

 Projetos fracassados: aqueles que foram cancelados em algum momento durante o 

ciclo de desenvolvimento. 

Muitos estudos utilizam as taxas de resolução de projetos divulgadas pelo Standish 

Group, tais como os estudos de Nasir e Sahibuddin (2011), Kaur e Aggrawal (2013), Ibrahim 

et al. (2013) e Sauer e Cuthbertson (2003). No Quadro 1, são apresentados os resultados da 

pesquisa CHAOS
2
, considerando o período entre 2004 e 2012, para a resolução de projetos 

(STANDISH GROUP, 2013). 

 

Quadro 1 – Resolução de projetos 

TIPOS DE PROJETOS 2004 2006 2008 2010 2012 

Sucesso 29 % 35 % 32 % 37 % 39 % 

Fracassado 18 % 19 % 24 % 21 % 18 % 

Contestado 53 % 46 % 44 % 42 % 43 % 

Fonte: Standish Group (2013, p. 1). 

 

Observa-se no Quadro 1 que, durante o período considerado, a variação das taxas para 

os três tipos de projetos é pequena. Além disso, a soma das taxas dos projetos que 

apresentaram falhas (contestado e fracassado) permaneceu alta e superior à taxa dos projetos 

de sucesso. 

Também as taxas verificadas, no mesmo período, para projetos que tiveram o 

cronograma e o orçamento ultrapassados, bem como a liberação de recursos além do previsto, 

são preocupantes, conforme podem ser visualizadas no Quadro 2. 

                                                 
2
 Pesquisa realizada anualmente pelo Standish Group. 
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Quadro 2 – Superação de cronograma, custos e recursos 

 2004 2006 2008 2010 2012 

Cronograma 84 % 72 % 79 % 71 % 74 % 

Custo 56 % 47 % 54 % 46 % 59 % 

Recursos 64 % 68 % 67 % 74 % 69 % 

Fonte: Standish Group (2013, p. 2). 

 

Através das taxas apresentadas no Quadro 2 é possível deduzir que, para o período em 

questão, um número expressivo de projetos apresentaram falhas devido a um cronograma mal 

elaborado ou por subestimarem o custo necessário ou por uma destinação e/ou distribuição de 

recursos mal executada.  

Sauer e Cuthbertson (2003), em seu estudo baseado em dados completos de 

desempenho de 421 projetos de TI, também utilizaram os resultados das pesquisas do 

Standish Group. O estudo foi realizado no Reino Unido, na Universidade de Oxford, em 

colaboração com a Computer Weekly para o ano de 2003, e os resultados encontram-se 

apresentados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Resolução de projetos – Computer Weekly 

PROJETOS 2003 

Sucesso 16 % 

Fracassado 9 % 

Contestado 75 % 

Concluídos conforme cronograma 55 % 

Concluídos dentro do orçamento 41 % 

Fonte: Elaborado a partir de Sauer e Cuthbertson (2003). 

 

O Quadro 3 também demonstra, para o ano de 2003, as altas taxas de projetos que 

apresentaram falhas, assim como, uma taxa média de projetos com cronograma e orçamento 

bem elaborados.  

De acordo com Weber (2015), o Standish Group acrescenta, na sua definição anterior 

de projeto de sucesso (STANDISH GROUP, 2014), a satisfação do cliente/usuário em relação 

ao resultado do projeto. O resultado de suas pesquisas, com a nova definição de projeto de 

sucesso, pode ser visualizado no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Resolução atual para todos os projetos 

TIPOS DE PROJETOS 2011 2012 2013 2014 2015 

Sucesso 29 % 27 % 31 % 28 % 29 % 

Contestado 49 % 56 % 50 % 55 % 52 % 

Fracassado 22 % 17 % 19 % 17 % 19 % 

A Resolução Moderna (no prazo, dentro do orçamento e com um resultado satisfatório) de todos os projetos de software 

de 2013 – 2015 dentro do novo banco de dados CHAOS. 

Fonte: Elaborado a partir de Lynch (2015). 

 

Pode-se observar no Quadro 4 que, para um período mais atual e considerando 

projetos concluídos dentro do prazo, do orçamento e com um resultado satisfatório, a soma 

das taxas de projetos que apresentaram falhas continua elevada. 

Salienta-se que, neste trabalho, não foi considerada a nova definição de resultado de 

sucesso estabelecida pelo Standish Group em 2015, a qual além da qualidade, do escopo, do 

tempo e do custo engloba o valor para a organização e a satisfação do cliente, pois se entende 

que, um projeto de software executado dentro do prazo e do orçamento estabelecido, que 

esteja operacional e com todos os recursos e funções de acordo com os requisitos 

estabelecidos, supostamente, satisfaça as exigências do cliente/usuário e agregue valores à 

organização. 

Por sua vez, Nasir e Sahibuddin (2011) chamam a atenção para as preocupações 

existentes em relação à confiabilidade desses valores, no sentido de não refletirem a realidade, 

e em relação à sua validade. Também argumentam o fato de os relatos, artigos e estudos 

existentes, sobre fatores críticos de sucesso, serem específicos de um determinado país. 

Alegam os autores a necessidade de estudos que envolvam diferentes tamanhos de projetos, 

em vários domínios e países. 

Após discorrer sobre as taxas e os tipos de resultados de projetos de desenvolvimento 

de software, discute-se na próxima subseção os fatores críticos em projetos de 

desenvolvimento de software, onde serão abordados alguns estudos, selecionados durante a 

pesquisa bibliográfica realizada, e que fazem referência a fatores críticos de sucesso e a 

fatores críticos de falhas. 
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2.3 FATORES CRÍTICOS EM PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Vários estudos têm sido realizados sobre os fatores críticos de sucesso em projetos. 

Entretanto, os projetos de software, por apresentarem características que os tornam mais 

críticos e complexos, são diferentes dos projetos tradicionais (SUDHAKAR, 2012). 

Ahimbisibwe et al. (2015) argumentam que pesquisas anteriores em gerenciamento de 

projetos têm contribuído para identificar os fatores críticos de sucesso que influenciam o 

sucesso ou as falhas de projetos de software; mesmo assim, não existe um amplo consenso 

sobre tais fatores críticos. Para os autores, o centro da maioria dos esforços de pesquisa tem 

sido sobre os resultados de projetos de desenvolvimento de software, e não o processo de 

desenvolvimento de software em si. Nasir e Sahibuddin (2011) salientam a influência do 

processo nos resultados de projetos de desenvolvimento de software. 

O desenvolvimento de projetos de software envolve fatores cruciais, tais como: 

confiabilidade, sigilo, prestação de contas, reportabilidade e integridade. Além disso, existe o 

envolvimento de muitas partes interessadas, as quais apresentam interesses e prioridades 

próprias que podem ter impacto sobre o sucesso do projeto. O fato de que a combinação 

dessas características pode variar muito, de projeto para projeto, sugere que a importância de 

diferentes fatores críticos de sucesso também será afetada, podendo os seus impactos nos 

critérios de sucesso do projeto serem moderados por características-chave do 

desenvolvimento de projetos de software (WYSOCKI, 2009 apud AHIMBISIBWE et al., 

2015). 

Por esse motivo, dentre os artigos selecionados na pesquisa bibliográfica, optou-se por 

alguns estudos que abordam o assunto referente a fatores críticos de sucesso e a fatores 

críticos de falhas, para serem discutidos, respectivamente, nas subseções 2.3.1 e 2.3.2. 

2.3.1 Estudos com foco em fatores críticos de sucesso 

Esta subseção apresenta algumas publicações que focavam nos fatores críticos de 

sucesso em projetos de desenvolvimento de software, as quais foram selecionadas para este 

estudo. Ao final dela, será apresentado um quadro que resume os principais fatores críticos de 

sucesso encontrados nas publicações. 

Segundo Chow e Cao (2008), o desenvolvimento de software não é um processo 

perfeito, sendo os métodos ágeis, em relação aos métodos tradicionais, uma maneira nova e 

diferente de desenvolvimento de software. A partir dessa afirmativa e baseados na literatura 
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existente que envolvia estudos de caso, meta-dados, compilações e observações de projetos 

que utilizaram práticas ágeis, desenvolveram uma pesquisa a respeito dos fatores críticos de 

sucesso em projetos de desenvolvimento ágil de software. 

Os atributos necessários para a percepção geral de sucesso de um projeto, 

considerados por Chow e Cao (2008) e apresentados no Quadro 5, foram os atributos 

sugeridos por Cohn e Ford (2003) e por Lindvall et al. (2004) que são: a Qualidade, o Escopo, 

a Pontualidade (cronograma) e o Custo (orçamento). 

 

Quadro 5 – Atributos de sucesso 

DIMENSÃO ATRIBUTO 

Nível geral de percepção de 

sucesso 

1. Qualidade (entregar um bom produto ou resultado do projeto) 

2. Escopo (cumprir todos os requisitos e objetivos) 

3. Cronograma (entregar a tempo) 

4. Orçamento (entrega dentro de custo e esforço estimados) 

Fonte: Chow e Cao (2008, p. 963). 

 

A revisão da literatura, executada por Chow e Cao (2008), resultou em 39 fatores 

críticos de sucesso, distribuídos em 5 categorias (Organizacionais, Pessoas, Processos, 

Técnicas e Projeto). Esses fatores serviram de base para o seu estudo, o qual os levou a 

concluir que, para projetos de desenvolvimento ágil de software, apenas 6 fatores críticos de 

sucesso, distribuídos em 4 categorias (Organizacionais, Pessoas, Processos e Técnicas), 

atendiam aos atributos de sucesso considerados (Qualidade, Escopo, Cronograma e 

Orçamento). 

No estudo desenvolvido por Rukshan e Mangala (2010), o objetivo principal era a 

identificação e a avaliação dos principais fatores de sucesso e de falhas em projetos de 

desenvolvimento de software, visando à criação de diretrizes que, no futuro, pudessem ser 

observadas por gerentes de projetos de software. 

O estudo em questão foi realizado em três fases, sendo que, na primeira fase, por meio 

de entrevistas com pessoas-chave das organizações fornecedoras de TI selecionadas, os 

autores buscaram compreender as funções atuais, relacionadas com implantações e práticas de 

soluções, assim como a forma como elas estão estruturadas no contexto desse setor, no Sri 

Lanka. Na segunda fase, com base nas constatações verificadas na fase anterior, foi realizada 

uma revisão da literatura. A terceira fase foi utilizada para a concepção do modelo e para 

projetar o questionário e o processo de entrevistas. 
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A população alvo do estudo, a qual realizou a identificação dos projetos, era composta 

por funcionários de instituições fornecedoras de TI, os quais eram diretamente envolvidos 

com projetos de desenvolvimento de software. Vinte instituições foram selecionadas da lista 

de instituições fornecedoras de TI do Sri Lanka, sendo que os questionários foram enviados 

por e-mail para todos os funcionários relacionados com os projetos. 

Foram relacionados 20 gestores de projetos, um para cada instituição selecionada, para 

os quais foi solicitado que identificassem as equipes de projetos relevantes e distribuíssem os 

questionários. A partir disso, cada participante preencheu o questionário, tendo como base a 

experiência de cada projeto em que eles haviam estado envolvidos. 

Conforme a população selecionada, foram enviados 750 questionários, os quais 

tiveram um feedback de 497. Por meio das respostas dos participantes, foi possível aos 

autores a identificação de 15 fatores de sucesso para projetos de desenvolvimento de software.  

Tendo como uma das questões de pesquisa a identificação dos fatores que exercem um 

impacto crítico na determinação do sucesso de projetos de software, o estudo desenvolvido 

por Nasir e Sahibuddin (2011) envolveu 43 artigos relacionados a projetos de software, 

constituídos por estudos de caso, pesquisas e opiniões de profissionais e especialistas. 

Os 43 artigos selecionados foram resultado de uma ampla pesquisa realizada em 

quatro conhecidas bases de dados online de revistas: www.sciencedirect.com, 

www.ieeexplore.ieee.org, www.springerlink.com e www.emeraldinsight.com, no período 

compreendido entre 1990 e 2010. Tratam-se de 29 conjuntos de dados empíricos de estudos 

de caso publicados, 9 conjuntos de dados empíricos de pesquisas do tipo survey e 5 artigos 

escritos por especialistas e profissionais. 

Por meio de uma análise de conteúdo dos artigos selecionados, Nasir e Sahibuddin 

(2011) identificaram 26 fatores críticos de sucesso relacionados a projetos de software. Tendo 

em vista que, em alguns casos, os fatores descritos não estavam explicitamente claros e que 

vários autores utilizaram termos diferentes para a identificação dos mesmos fatores, tornou-se 

necessário um cuidado maior na leitura, compreensão e interpretação dos artigos. 

Para Nasir e Sahibuddin (2011), mesmo nos dias atuais, a afirmação de que “o sucesso 

ou a falha de um projeto raramente é devido a problemas técnicos” (DeMARCO, 1988) ainda 

é aplicável. Além disso, depositam uma grande confiança nos resultados de sua pesquisa, pois 

a maioria dos artigos incluídos possuía um mínimo de 11 citações e foi retirada de revistas 

científicas estabelecidas, outros artigos constavam em relatórios de pesquisas bem conhecidos 

e também artigos escritos por especialistas e profissionais com larga experiência em indústrias 

relacionadas com software. 
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Sudhakar (2012) apresentou e discutiu os diferentes significados de sucesso de um 

projeto de desenvolvimento de software, bem como as diferentes maneiras de medi-lo, tendo 

tomado por base, para o seu estudo, o seguinte significado: “o sucesso do projeto envolve dois 

componentes, tais como o sucesso de gerenciamento do projeto e o sucesso do produto” 

(BACCARINI, 1999 apud SUDHAKAR, 2012). 

Uma revisão exaustiva da literatura foi realizada por Sudhakar (2012), a qual incluiu a 

coleta de artigos publicados em diversas revistas internacionais, tendo sido realizada no 

período compreendido entre janeiro e maio de 2011. Essa revisão serviu de base para a 

identificação de 80 fatores críticos de sucesso para projetos de software, os quais, de acordo 

com a natureza de cada um deles, foram classificados em sete categorias: fatores de 

comunicação, fatores técnicos, fatores organizacionais, fatores ambientais, fatores de produto, 

fatores de equipe e fatores de gerenciamento de projetos. 

Entretanto, de acordo com o estudo de Sudhakar (2012), apenas os cinco fatores que 

apresentaram o maior número de ocorrências na literatura foram considerados em cada 

categoria. Desse modo, os 35 fatores resultantes constituem os principais fatores críticos de 

sucesso, podendo ser utilizados, por equipes de desenvolvimento de software, para qualquer 

análise empírica de fatores críticos de sucesso. 

Uma análise de conteúdo criteriosa, realizada nos estudos selecionados, por meio de 

uma revisão sistemática da literatura, a qual envolveu quatro significativas bases de dados e 

considerou a data de publicação a partir de 2000, permitiu que Hashim et al. (2013) 

identificassem oito fatores de risco em projetos de desenvolvimento de software.  

Esses fatores de risco em projetos de software identificados foram utilizados por 

Hashim et al. (2013) para a realização de uma pesquisa, do tipo survey, que foi encaminhada 

para 47 organizações da indústria de software, com a finalidade de analisar os fatores críticos 

de sucesso cujos riscos associados podem afetar, de forma significativa, o sucesso de projetos. 

A avaliação foi executada com base na comparação do desempenho de projetos de TI com os 

fatores de risco que influenciam o sucesso do projeto. 

A gravidade dos fatores de risco foi categorizada por meio de percentagens, em que os 

profissionais de software, ao responderem a pesquisa online, informavam a sua estimativa, 

conforme descrito no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Percentual de risco 

PERCENTAGEM GRAVIDADE 

10 – 18 % Insignificante 

19 – 49 % Tolerável 

50 – 75 % Alta 

76 – 100 % Catastrófica 

Fonte: Hashim et al. (2013, p. 285). 

 

Assim, foi possível classificar os fatores de sucesso para projetos de software de 

acordo com sua importância, resultado este referendado pela pesquisa online. 

O artigo apresenta uma obra em progresso, com base em uma abordagem integrada 

para o sucesso de gestão do projeto, e propõe um modelo que considera, conjuntamente, uma 

série de influenciadores do sucesso, as características do projeto e os critérios de avaliação de 

sucesso, a partir do início de um projeto até o seu encerramento. 

O artigo de Marques et al. (2013) apresenta um estudo que vem sendo realizado e que 

está baseado numa abordagem integrada para o sucesso da gestão de projeto de software. O 

estudo propõe um modelo a ser considerado durante todas as fases do ciclo de vida do 

gerenciamento de um projeto de desenvolvimento de software e tem como objetivo tornar-se 

uma contribuição na busca da superação dos problemas que têm levado esses tipos de projetos 

a falhas. 

Após uma breve revisão da literatura, de estudos concentrados no sucesso de projetos 

de desenvolvimento de software, é apresentada uma versão preliminar do modelo no qual o 

autor considera, de forma conjunta, os influenciadores do sucesso, as características e os 

critérios de avaliação dos projetos de desenvolvimento de software. 

No modelo proposto pelo autor, todos os aspectos de gestão de projeto que podem 

afetar o sucesso são chamados de influenciadores, já as características são os aspectos do 

projeto que podem facilitar ou restringir a sua execução. No que diz respeito aos critérios de 

avaliação, eles são os aspectos utilizados para avaliar o sucesso do gerenciamento do projeto. 

Alguns exemplos apresentados pelo autor, como influenciadores para o sucesso, são: a 

definição clara dos objetivos do projeto, o apoio da administração superior, o envolvimento 

do usuário, um planejamento adequado e gerentes de projeto competentes. Para as 

características do projeto: os objetivos do projeto, os resultados esperados, as restrições 

existentes e os recursos disponíveis. Quanto à avaliação do projeto, os critérios normalmente 

utilizados são: o cumprimento do prazo, o orçamento e o escopo. No entanto, outros critérios, 

tais como satisfação do cliente e do usuário, também são importantes. 
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Por sua vez, o manifesto contido no Standish Group (2013) baseou-se na coleta de 

informações sobre casos reais em ambientes de TI e projetos de software. A coleta de 

informações para esse estudo foi realizada por meio de 8 instrumentos diferentes, os quais 

envolviam: perfis de projetos, acompanhamento de projetos, projetos individuais de pesquisa, 

estudos de caso, pesquisas gerais, relatórios finais de projetos e outros instrumentos. 

A base de dados utilizada para o estudo foi composta por 50.000 projetos de sucesso 

ou fracassados, os quais apresentavam uma maior concentração nos Estados Unidos e na 

Europa, abrangendo um número diversificado de indústrias e organizações de porte variado.  

O principal foco desse estudo, realizado pelo Standish Group (2013), são os projetos 

pequenos, pois a análise dos resultados do estudo sugeriram que apenas 20 % das 

características ou funções são utilizadas frequentemente e que 50 % das características ou 

funções são utilizadas raramente ou nunca. Dessa maneira, manter o foco nos 20 % das 

características e funções que retornam 80 % do valor irá maximizar os investimentos em 

desenvolvimento de software e melhorar a satisfação do cliente. Portanto, a redução do 

escopo e a não utilização de 100 % das características e funções não se torna apenas uma 

estratégia válida, mas prudente. 

Por outro lado, constataram também que poucos projetos de grande porte executavam 

bem as três restrições de gerenciamento de projeto: orçamento, prazo e escopo. Além disso, 

verificaram que os projetos pequenos possuíam mais de 70 % de chances de sucesso e que os 

projetos grandes possuíam duas vezes mais a possibilidade de atrasar, ultrapassar o orçamento 

e não apresentar todos os recursos fundamentais em relação aos projetos pequenos, sendo que 

um projeto grande estava dez vezes mais propenso a fracassar completamente. 

O Standish Group (2013) acredita que não há necessidade alguma de projetos grandes, 

sendo que qualquer projeto pode ser dividido numa série de projetos pequenos que, se 

necessário, podem ser desenvolvidos em paralelo. O Quadro 7 apresenta um comparativo das 

taxas de resolução CHAOS para os dois tipos de projetos. 

 

Quadro 7 – Resolução CHAOS para projetos grandes e pequenos 

 PROJETOS GRANDES PROJETOS PEQUENOS 

Sucesso 10 % 76 % 

Fracassado 38 % 4 % 

Contestado 52 % 20 % 

Fonte: Adaptado de Standish Group (2013). 
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O Standish Group (2013) apresenta uma relação de 10 fatores de sucesso para projetos 

pequenos, sendo que, para cada um desses fatores, são apresentados 10 pontos de sucesso, 

sendo atribuída uma fração de pontuação, não divulgada, para cada um deles. Esses 

100 pontos resultantes são considerados os pontos de sucesso para projetos pequenos. 

No relatório emitido pelo Standish Group (2014), cujo foco principal eram as falhas 

em projetos de desenvolvimento de software, os autores também apresentaram 10 fatores 

críticos de sucesso para esse tipo de projetos. 

A revisão da literatura realizada por Kouzari et al. (2015), cuja finalidade também era 

atender a um dos objetivos de seu estudo, ou seja, a identificação dos principais fatores 

críticos de sucesso envolvidos na melhoria do processo de desenvolvimento ágil de software, 

em pequenas e médias empresas engajadas nesse tipo de atividade, possibilitou ao autor 

identificar 13 fatores críticos de sucesso, que são: i) compromisso da administração superior; 

ii) envolvimento da equipe de projeto; iii) capacitação da equipe de projeto; iv) recursos; 

v) processo de ação da equipe; vi) experiência da equipe; vii) orientação da equipe; 

viii) avaliações (feedback); ix) metodologia utilizada; x) monitoramento do projeto; 

xi) comunicação no projeto; xii) retorno sobre o investimento; e xiii) conscientização sobre 

melhoria do processo de desenvolvimento de software. 

O estudo de Ahimbisibwe et al. (2015), além de discutir a definição do conceito de 

sucesso de projetos de software – a qual alegam ainda não estar clara na literatura de 

gerenciamento de projetos de software, uma vez que os critérios de sucesso podem diferir de 

projeto para projeto, em função das suas características –, também analisa e discute as 

implicações que podem ser acarretadas por uma escolha inadequada da metodologia a ser 

utilizada no desenvolvimento do projeto, se tradicional ou ágil. 

Uma pesquisa bibliográfica completa dos artigos publicados entre 2000 e 2012, em 

todas as revistas de gestão e gerenciamento de projetos de software contidas na Australian 

Research Council (ARC), de 2012, foi utilizada por Ahimbisibwe et al. (2015) para identificar 

e categorizar os fatores críticos de sucesso (ARC, 2012 apud AHIMBISIBWE, 2015, p. 15). 

Inicialmente, foram identificados 37 fatores críticos de sucesso nos 148 estudos 

selecionados envolvendo pesquisas sobre projetos de software de diferentes tamanhos, em 

vários domínios, em diferentes países e que utilizaram metodologia tradicional ou 

metodologia ágil. Posteriormente, após uma análise minuciosa desses fatores, restaram 

27 fatores críticos de sucesso. No que diz respeito à categorização dos fatores críticos de 

sucesso, Ahimbisibwe et al. (2015) salientam a inexistência de um amplo consenso entre os 
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pesquisadores e profissionais e sugerem uma estrutura alternativa com quatro temas-chave: 

fatores organizacionais, fatores de equipe, fatores de clientes e fatores de projetos. 

Para Ahimbisibwe et al. (2015), o fato de que alguns fatores sejam citados com maior 

frequência em estudos relativos a contextos ágeis, enquanto outros aparecem com maior 

frequência em estudos voltados a contextos tradicionais, implica, de uma forma clara, que é 

improvável a existência de um conjunto universal de fatores críticos de sucesso para todas as 

metodologias de desenvolvimento de software. Salientam os autores que a importância dos 

fatores críticos de sucesso irá variar para cada metodologia, sendo que alguns desses fatores 

podem ser relativamente importantes para todas as metodologias de desenvolvimento de 

software. Também enfatizam que o sucesso de um projeto será alcançado se existir uma 

concordância de seus participantes ao determinar a estratégia (metodologia) adequada de 

desenvolvimento de software, considerando as características do projeto e o ambiente 

organizacional. 

Com base na revisão da literatura selecionada, que apresentava o foco em fatores 

críticos de sucesso, relacionaram-se, no Quadro 8, os principais fatores críticos de sucesso 

encontrados.  

 

Quadro 8 – Fatores críticos de sucesso encontrados na literatura consultada 

(continua) 

N.º Fatores críticos de sucesso Frequência Referência/Pesquisadores 

1 Gestão do projeto 8 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

Nasir e Sahibuddin (2011), Sudhakar (2012), 

Standish Group (2013), Marques et al. (2013), 

Kouzari et al. (2015), Ahimbisibwe et al. (2015) 

2 Apoio da gestão superior 8 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

Nasir e Sahibuddin (2011), Sudhakar (2012), 

Standish Group (2013), Marques et al. (2013), 

Standish Group (2014), Ahimbisibwe et al. (2015) 

3 Definição de objetivos 8 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

Nasir e Sahibuddin (2011), Sudhakar (2012), 

Hasim et al. (2013), Standish Group (2013), 

Marques et al. (2013), Standish Group (2014) 

4 
Capacidade e competência da 

equipe do projeto 
8 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

Nasir e Sahibuddin (2011), Sudhakar (2012), 

Standish Group (2013), Standish Group (2014), 

Kouzari et al. (2015), Ahimbisibwe et al. (2015) 

5 Comunicação no projeto 7 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Magala (2010), 

Nasir e Sahibuddin (2011), Sudhakar (2012), 

Hasim et al. (2013), Kouzari et al. (2015), 

Ahimbisibwe et al. (2015) 

6 Planejamento do projeto 7 

Rukshan e Mangala (2010), Nasir e Sahibuddin 

(2011), Sudhakar (2012), Marques et al. (2013), 

Hasim et al. (2013), Standish Group (2014), 

Ahimbisibwe et al. (2015) 
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(conclusão) 

7 Especificação de requisitos 6 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

Nasir e Sahibuddin (2011), Hasim et al. (2013), 

Standish Group (2014), Ahimbisibwe et al. (2015) 

8 Envolvimento do usuário 6 

Rukshan e Mangala (2010), Nasir e Sahibuddin 

(2011), Sudhakar (2012), Standish Group (2013), 

Marques et al. (2013), Standish Group (2014) 

9 
Comprometimento e motivação 

da equipe do projeto 
6 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

Nasir e Sahibuddin (2011), Standish Group 

(2014), Kouzari et al. (2015), Ahimbisibwe et al. 

(2015) 

10 Apoio e recursos 5 

Nasir e Sahibuddin (2011), Sudhakar (2012), 

Marques et al. (2013), Kouzari et al. (2015), 

Ahimbisibwe et al. (2015) 

11 Tamanho do projeto 5 

Rukshan e Mangala (2010), Nasir e Sahibuddin 

(2011), Standish Group (2013), Standish Group 

(2014), Ahimbisibwe et al. (2015) 

12 Cronograma do projeto 5 

Chow e Cao (2008), Nasir e Sahibuddin (2011), 

Sudhakar (2012), Hasim et al. (2013), 

Ahimbisibwe et al. (2015) 

13 
Infraestrutura e ferramentas de 

apoio 
5 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

Nasir e Sahibuddin (2011), Standish Group 

(2013), Ahimbisibwe et al. (2015) 

14 Metodologia de desenvolvimento 4 

Nasir e Sahibuddin (2011), Standish Group 

(2013), Kouzari et al. (2015), Ahimbisibwe et al. 

(2015) 

15 
Monitoramento e controle do 

projeto 
4 

Nasir e Sahibuddin (2011), Sudhakar (2012), 

Kouzari et al. (2015), Ahimbisibwe et al. (2015) 

16 Cultura organizacional 3 
Chow e Cao (2008), Sudhakar (2012), 

Ahimbisibwe et al. (2015) 

17 Gestão de mudanças 3 
Nasir e Sahibuddin (2011), Hasim et al. (2013), 

Ahimbisibwe et al. (2015) 

18 Composição da equipe do projeto 3 
Chow e Cao (2008), Sudhakar (2012), 

Ahimbisibwe et al. (2015) 

19 Orçamento do projeto 3 
Nasir e Sahibuddin (2011), Hasim et al. (2013), 

Ahimbisibwe et al. (2015) 

20 Complexidade do projeto 3 
Nasir e Sahibuddin (2011), Standish Group 

(2013), Ahimbisibwe et al. (2015) 

21 Liderança do projeto 3 
Nasir e Sahibuddin (2011), Sudhakar (2012), 

Ahimbisibwe et al. (2015) 

22 Relacionamento equipe/usuário 3 
Chow e Cao (2008), Sudhakar (2012), Standish 

Group (2013) 

23 Expectativas do usuário 3 
Rukshan e Mangala (2010), Sudhakar (2012), 

Standish Group (2014) 

24 Participação do usuário 2 Chow e Cao (2008), Ahimbisibwe et al. (2015) 

25 Incertezas tecnológicas 2 Sudhakar (2012), Ahimbisibwe et al. (2015) 

26 Análise e gestão de riscos 2 
Nasir e Sahibuddin (2011), Ahimbisibwe et al. 

(2015) 

27 Suporte ao usuário 2 
Nasir e Sahibuddin (2011), Ahimbisibwe et al. 

(2015) 

28 Controle de qualidade 2 Nasir e Sahibuddin (2011), Sudhakar (2012) 

29 Criticidade do projeto 2 Chow e Cao (2008), Ahimbisibwe et al. (2015) 

30 
Comprometimento da gestão 

superior 
1 Kouzari et al. (2015) 

31 Processo de testes 1 Chow e Cao (2008) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Conforme se observa no Quadro 8, os fatores críticos de sucesso  foram relacionados 

em ordem decrescente de acordo com as suas frequências de ocorrência na literatura 

considerada. Para cada fator crítico de sucesso também estão relacionados os estudos em que 

foram abordados. 

2.3.2 Estudos com foco em fatores críticos de falhas 

Esta subseção apresenta as publicações selecionadas para o estudo, cujo foco eram os 

fatores críticos de falhas em projetos de desenvolvimento de software. Ao final dela, será 

apresentado um quadro que resume os principais fatores críticos de falhas encontrados nas 

publicações. 

No estudo realizado por Kappelman et al. (2006), com base numa busca extensiva da 

literatura existente e nas experiências dos autores em projetos de desenvolvimento de 

software, uma lista preliminar contendo vários sinais precoces de alerta (Early Warning 

Signs – EWS), relativos às falhas em projetos de desenvolvimento de software, foi elaborada. 

Considerando o feedback de 19 especialistas em gestão de projetos de desenvolvimento de 

software, convidados a avaliar a lista inicial, e após a adição de novos itens e modificações de 

outros, a mesma lista resultou num total de 53 EWS. 

Por meio de uma pesquisa do tipo survey, respondida pelos 19 especialistas 

avaliadores dos EWS originais e por 55 gerentes de projetos, esses 53 EWS foram 

classificados de acordo com sua importância, resultando em 17 EWS que obtiveram 

classificação acima de 6. 

Conforme a literatura pesquisada pelos autores, os riscos em projetos de 

desenvolvimento de software podem ser agrupados em três categorias gerais de risco: riscos 

de subsistema social, riscos de gestão de projetos e riscos de subsistema técnico, ou, 

simplesmente, riscos de pessoas, de processo e do produto, respectivamente. 

Os 53 EWS iniciais não são exceções. Entretanto, os 17 EWS que foram classificados 

acima de 6 pertencem apenas às categorias de risco de pessoas e de processos. De acordo com 

Kappelman et al. (2008), isso não é surpreendente, uma vez que os projetos de TI raramente 

falham devido a causas técnicas, apesar do fato de que os problemas de pessoas e de processo 

podem manifestar-se tecnicamente. Os riscos técnicos não podem ser eliminados, mas eles 

podem ser gerenciados. 

Um exame minucioso dos 17 EWS, com pontuação média acima de 6, levou a uma 

combinação de vários deles, culminando com uma lista final dos 12 EWS mais influentes. 
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Com relação aos doze sinais precoces de alerta, em projetos de desenvolvimento de 

software fracassados, Kappelman et al. (2008) salientam que cinco dos seis EWS associados a 

pessoas não são de todo mutuamente excludentes do grupo de pessoas: alta gerência, gerente 

de projeto, membros da equipe do projeto, especialistas no assunto e das partes interessadas 

em geral. Da mesma forma, cinco dos seis EWSs associados ao processo estão centrados nos 

processos de gestão de projetos e nos seus resultados associados, sendo essenciais para o 

sucesso: requisitos (incluindo um caso de negócios), controle de mudanças, planejamento, 

comunicações e recursos. 

O trabalho realizado por Verner et al. (2008) teve por objetivo uma investigação 

aprofundada de uma série de projetos que apresentaram falhas, de forma a identificar quais 

eram, exatamente, os fatores que estavam por trás dessas falhas. Para isso, baseados na 

literatura de engenharia de software e em amplas discussões com 90 profissionais da área de 

desenvolvimento de software, desenvolveram um questionário cuja finalidade era investigar 

as percepções dos desenvolvedores sobre as práticas de desenvolvimento que afetavam os 

resultados do projeto. 

O questionário continha 88 questões e foi organizado em seções que abrangiam o 

desenvolvimento de software: gestor executivo, cliente/usuário, requisitos, estimativas e 

programação, processo de desenvolvimento, gerente de projeto, gerenciamento de projetos e 

equipe de desenvolvimento. O respondente deveria considerar o projeto mais recente de que 

havia participado e informar se ele havia considerado o projeto como apresentando um 

resultado de sucesso ou de falha. 

O retorno foi de 235 questionários, cada um descrevendo um projeto de 

desenvolvimento de software, preenchidos por profissionais da área. Para efeito da pesquisa, 

foram selecionados somente aqueles projetos que tiveram os resultados considerados como 

falhas pelos desenvolvedores, totalizando 70 projetos, sendo cada um deles descrito por um 

entrevistado diferente. 

Das 88 questões do questionário, 57 eram relacionadas a fatores que poderiam ser 

considerados tanto como de falha como fatores de sucesso. A identificação dos fatores de 

falhas em cada projeto fracassado foi realizada de acordo com os critérios estabelecidos em 

Verner et al. (2008). Posteriormente, foi calculado o número de fatores de falhas existente em 

cada projeto. 

Salientam os autores que nenhum projeto apresentou apenas um fator de falha, todos 

apresentaram múltiplos problemas, e muitos dos fatores estavam relacionados uns aos outros, 

causando uma intensificação do problema. Como resultado do estudo, Verner et al. (2008) 
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apresentam os 6 fatores de falhas mais frequentes nos 70 projetos, bem como os 40 fatores de 

falhas reais presentes nos 8 projetos com o menor número de fatores de falhas.  

Por ocasião da revisão bibliográfica, realizada em seu estudo sobre fatores críticos de 

sucesso em projetos ágeis de desenvolvimento de software, Chow e Cao (2008) também 

identificaram 19 fatores críticos de falhas nesse tipo de projeto, fatores estes classificados em 

quatro categorias: organizacional, pessoas, processos e técnicas. 

O feedback dos profissionais do Sri Lanka que foram entrevistados para o estudo de 

Rukshan e Mangala (2010) possibilitou aos autores, além da identificação dos fatores críticos 

de sucesso, a identificação de 15 fatores críticos de falhas no desenvolvimento de projetos de 

software. 

Amparado, exclusivamente, em estudos que foram demonstrados empiricamente por 

vários pesquisadores e que envolviam fatores que são ditos exercerem efeito sobre o resultado 

do desenvolvimento de sistemas de software, o estudo de McLeod e MacDonell (2011) 

concentrou esforços no objetivo de identificar e classificar esses fatores. 

Após ampla discussão da definição de sucesso e de falha em resultados de projetos, os 

autores alegam que rotular um resultado de projeto como um sucesso ou falha pode ser difícil 

e problemático. Portanto, o uso dos termos sucesso e falha, no estudo, refletem a sua 

utilização pelos autores dos estudos empíricos analisados, não sendo, deliberadamente, por 

eles interpretados ou reinterpretados. 

O foco do estudo foi, intencionalmente, em projetos de sistemas de software, tendo em 

vista que, segundo os autores, o software está incorporado em um contexto normalmente 

organizacional, mas que também pode ser individual. 

A revisão da literatura do estudo em questão foi executada em duas importantes bases 

de dados, no período compreendido entre 1996 a 2006, o qual foi escolhido de modo a 

proporcionar uma base para o desenvolvimento de uma estrutura classificatória 

contemporânea. 

Tendo por base a revisão da literatura executada e utilizando os conceitos de 

Conteúdo, Processo e Contexto, tratados por Walsham (1993 apud MCLEOD; 

MACDONELL, 2011), os autores desenvolveram uma nova estrutura classificatória 

(Figura 3) ao acrescentarem um quarto componente baseado nas Pessoas e Ações, o que é 

justificado pelo reconhecimento de desenvolvimento de sistemas de software como um 

processo social. 

Distribuídos nessa nova estrutura, foram identificados e classificados 55 fatores que 

exercem efeito sobre o resultado do desenvolvimento de sistemas de software, 
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20 relacionados às Pessoas e Ações, 14 relacionados ao Conteúdo do Projeto, 14 relacionados 

ao Processo de Desenvolvimento e 7 relacionados ao Contexto Institucional. 

 

Figura 3 – Estrutura para a compreensão das influências no desenvolvimento e 

implementação de sistemas de software e os resultados do projeto 

 

Fonte: McLeod e MacDonell (2011, p. 27). 

 

Ao abordar os fatores de falhas em projetos de desenvolvimento de software, o 

relatório do Standish Group (2014) faz uma analogia entre a construção de pontes e o 

desenvolvimento de projetos de software. Isso em razão de que pontes são, geralmente, 

construídas no prazo, dentro do orçamento e, normalmente, não caem. Por sua vez, o software 

nunca fica pronto no prazo ou dentro do orçamento e, normalmente, apresenta falhas. Em 

relação ao projeto e à ocorrência de falhas, o Quadro 9 apresenta um comparativo entre pontes 

e software. 
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Quadro 9 – Comparativo entre pontes e software 

 PONTES SOFTWARE 

Projeto 
Rígido, com pouca flexibilidade para 

mudanças nas especificações. 

O ambiente de negócios em alta evolução 

requer um projeto flexível para acomodar 

as mudanças nas práticas de negócios. 

Tem sido uma base racional para o 

desenvolvimento de falhas. 

Ocorrência de 

falhas 

Ela é investigada, e um relatório é escrito 

sobre a causa da falha. 

As falhas são encobertas, ignoradas e/ou 

racionalizadas. 

Continuam a cometer os mesmos erros. 

Fonte: Elaborado a partir de Standish Group (2014). 

 

O comparativo apresentado no Quadro 9 chama a atenção para as constantes 

alterações, necessárias nos projetos de desenvolvimento de software, em razão das frequentes 

mudanças das práticas de negócios. Observam os autores que estas alterações têm sido 

responsáveis pelo desenvolvimento de falhas nestes projetos, falhas estas que normalmente 

são ignoradas e não divulgadas, fazendo com que os mesmos erros sejam cometidos e, 

consequentemente as mesmas falhas venham a ocorrer.  

Em razão disso, um dos focos de pesquisa de projetos do Standish Group tem sido a 

identificação do escopo das falhas de projetos de software, dos principais fatores que fazem 

com que projetos de software falhem e dos principais componentes que podem reduzir as 

falhas de projetos de software. 

O relatório foi baseado em uma pesquisa do tipo survey, a qual envolveu gerentes 

executivos de TI de diversos segmentos e de diferentes tamanhos de empresas. O tamanho da 

amostra foi de 365 respondentes e representou 8.380 projetos. Além disso, foram realizados 

quatro grupos focais e várias entrevistas pessoais, a fim de fornecer o contexto qualitativo 

para os resultados da pesquisa. 

Para fins de estudo, os projetos foram classificados em projetos de sucesso, projetos 

contestados e projetos fracassados.  

Como o aspecto principal da pesquisa era descobrir por que os projetos falham, o 

Standish Group pesquisou os gerentes executivos de TI para saber suas opiniões sobre o 

porquê de os projetos obterem sucesso. Foram relacionados 10 fatores de sucesso para 

projetos de sucesso e 10 fatores de falhas para projetos contestados. 

Para sedimentar os resultados da pesquisa, o Standish Group conduziu quatro grupos 

focais com os executivos de TI de grandes empresas. Os participantes foram escolhidos por 

meio de um corte transversal das empresas que participaram da fase anterior. Dois dos grupos 

focais foram de uma cidade e os outros dois de outra. Cada grupo teve em média 
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10 participantes, com um total de 41 executivos de TI. O objetivo particular desses grupos era 

solicitar opiniões sobre o porquê de os projetos falharem. Adicionalmente, foram realizadas 

entrevistas com vários gerentes de TI, sendo alguns de seus comentários esclarecedores sobre 

a variedade de problemas que afligem o desenvolvimento de projetos. 

De acordo com Sweis (2015), qualquer projeto de SI está propenso a riscos e 

incertezas e enfrenta a probabilidade de falhas, sendo que não as tratar poderá levar o projeto 

ao não cumprimento dos requisitos especificados e dos resultados esperados.  

Tendo em vista a importância, para qualquer organização, de conhecer os fatores que 

podem afetar os seus projetos, levando-os, em alguns casos, a falhas, o objetivo do estudo de 

Sweis (2015) foi identificar e categorizar esses fatores. 

Por meio da revisão da literatura e considerando os aspectos de tempo, de custo e de 

qualidade – triângulo de sucesso –, foram estudados os fatores que podem levar um projeto a 

falhas pelo não cumprimento de um ou mais desses aspectos. Os fatores comuns encontrados 

foram: os problemas de condução do processo, os problemas de conteúdo e os problemas de 

contexto. 

Após a identificação dos fatores de falhas, o autor realizou uma pesquisa do tipo 

survey, com amostragem intencional, tendo sido escolhidas 17 empresas públicas e privadas 

para representar a população do estudo. O motivo da escolha foi que tais empresas incluíam 

especialistas do tema de pesquisa, que demonstraram interesse em participar do estudo. As 

referidas empresas desenvolvem SI, desde a fase de levantamento de requisitos até a entrega 

do sistema, sendo que também oferecem serviços de manutenção, os quais abrangem 

diferentes tipos de SI. 

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário, construído com base na 

literatura e entregue em mãos para 104 profissionais das empresas participantes, dos quais 

61 questionários analisáveis retornaram. 

Uma vez realizada a análise estatística e de acordo com os critérios estabelecidos em 

Sweis (2015), o resultado apontou 9 fatores principais que apresentaram uma maior 

contribuição para as falhas em projetos, os quais se encontram distribuídos nas 3 categorias de 

problemas: problemas de condução do processo, problemas causados pelo contexto e 

problemas ocasionados pelo conteúdo. 

A relação dos principais fatores críticos de falhas encontrados na literatura 

selecionada, cujo foco eram os fatores críticos de falhas, é apresentada no Quadro 10 e 

encontra-se ordenada de acordo com as frequências de ocorrência na literatura. 
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Quadro 10 – Fatores críticos de falhas encontrados na literatura consultada 

(continua) 

N.º Fatores críticos de falhas Frequência Referência/Pesquisadores 

1 Especificação de requisitos 7 

Kappelman et al. (2006), Chow e Cao (2008), 

Verner et al. (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

McLeod e MacDonell (2011), Standish Group 

(2014), Sweis (2015) 

2 Gestão de mudanças 6 

Kappelman et al. (2006), Verner et al. (2008), 

Rukshan e Mangala (2010), McLeod e 

MacDonell (2011), Standish Group (2014), Sweis 

(2015) 

3 Gestão do projeto 6 

Kappelman et al. (2006), Verner et al. (2008), 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

McLeod e MacDonell (2011), Standish Group 

(2014) 

4 Apoio e recursos 5 

Kappelman, Mckeeman e Zhang (2006), Rukshan 

e Mangala (2010), McLeod e MacDonell (2011), 

Standish Group (2014), Sweis (2015) 

5 Apoio da gestão superior 5 

Kappelman, Mckeeman e Zhang (2006), Chow e 

Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), McLeod 

e MacDonell (2011), Standish Group (2014) 

6 Definição de objetivos 5 

Chow e Cao (2008), Verner et al. (2008), 

McLeod e MacDonell (2011), Standish Group 

(2014), Sweis (2015) 

7 Participação do usuário 5 

Kappelman et al. (2006), Rukshan e Mangala 

(2010), McLeod e MacDonell (2011), Standish 

Group (2014), Sweis (2015) 

8 Cronograma do projeto 4 
Kappelman et al. (2006), Verner et al. (2008), 

Standish Group (2014), Sweis (2015) 

9 Comunicação no projeto 4 

Kappelman et al. (2006), Rukshan e Mangala 

(2010), McLeod e MacDonell (2011), Sweis 

(2015) 

10 Planejamento do projeto 4 

Chow e Cao (2008), Verner et al. (2008), 

Rukshan e Mangala (2010), Standish Group 

(2014) 

11 Envolvimento do usuário 4 

Kappelman et al. (2006), Verner et al. (2008), 

McLeod e MacDonell (2011), Standish Group 

(2014) 

12 Expectativas do usuário 4 

Verner et al. (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

McLeod e MacDonell (2011), Standish Group 

(2014) 

13 
Capacidade e competência da 

equipe do projeto 
3 

Kappelman et al. (2006), Rukshan e Mangala 

(2010), McLeod e MacDonell (2011) 

14 Incertezas tecnológicas 3 
Rukshan e Mangala (2010), McLeod e 

MacDonell (2011), Standish Group (2014) 

15 
Infraestrutura e ferramentas de 

apoio 
3 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

McLeod e MacDonell (2011) 

16 
Comprometimento da gestão 

superior 
2 

Verner et al. (2008), McLeod e MacDonell 

(2011) 

17 Tamanho do projeto 2 
Verner et al. (2008), McLeod e MacDonell 

(2011) 

18 Cultura organizacional 2 Chow e Cao (2008), McLeod e MacDonell (2011) 

19 
Metodologia de 

desenvolvimento 
2 

Verner et al. (2008), McLeod e MacDonell 

(2011) 

20 
Composição da equipe do 

projeto 
2 

Verner et al. (2008), McLeod e MacDonell 

(2011) 
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(conclusão) 
21 Análise e gestão de riscos 1 Verner et al. (2008) 

22 Complexidade do projeto 1 McLeod e MacDonell (2011) 

23 Suporte ao usuário 1 McLeod e MacDonell (2011) 

24 
Comprometimento e motivação 

da equipe do projeto 
1 Kappelman et al. (2006) 

25 Tamanho da equipe do projeto 1 McLeod e MacDonell (2011) 

26 
Monitoramento e controle do 

projeto 
1 Chow e Cao (2008) 

27 Relacionamento equipe/usuário 1 Chow e Cao (2008) 

28 Orçamento do projeto 1 Verner et al. (2008) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observou-se que muitos fatores citados como fatores críticos de sucesso, também 

foram citados como fatores críticos de falhas, por exemplo: apoio da gestão superior, 

especificação de requisitos, envolvimento do usuário, entre outros. O que os torna diferentes é 

apenas a forma como são citados, estas diferenças podem ser visualizadas nos quadros de 

traduções dos fatores críticos contantes no Apêndice B. 

2.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ESTUDOS DE FATORES CRÍTICOS EM PROJETOS 

DE SOFTWARE 

A bibliografia consultada leva a algumas considerações importantes a respeito do 

estudo de fatores críticos de sucesso e de falhas em projetos de desenvolvimento de software. 

Em primeiro lugar, pode-se inferir a inexistência de uma definição clara e padrão para 

sucesso e falha, no âmbito considerado pelos estudos, conforme pode ser visto em McLeod e 

MacDonell (2011), Sudhakar (2012), Kaur e Aggrawal (2013) e Ahimbisibwe et al. (2015). 

Em razão da variedade de conceitos e definições existentes, torna-se necessário que os autores 

deixem claro, em seus estudos, qual a definição ou o conceito adotado. 

Ahimbisibwe et al. (2015) salientam que a falta de um amplo consenso, a respeito dos 

fatores críticos de sucesso e de falhas em projetos de desenvolvimento de software, possa ser 

motivada por: 

 Os resultados de estudos serem específicos de um determinado país, pois países 

diferentes apresentarem culturas diferentes e, consequentemente, podem apresentar 

culturas organizacionais diferentes. 

 Tamanho, domínio e complexidade diferentes dos projetos considerados nos 

estudos. 
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Isso é enfatizado por Nasir e Sahibuddin (2011) quando alegam a necessidade do 

desenvolvimento de estudos envolvendo diferentes tamanhos de projetos, em vários domínios 

e países. 

Com relação a esta pesquisa, serão consideradas as definições para resultado de 

projetos de desenvolvimento de software de sucesso, contestado e fracassado, elencadas na 

subseção 2.2 e adotadas por Chow e Cao (2008), as quais levam em consideração os atributos 

de sucesso: Qualidade, Escopo, Tempo e Custo. 

Por outro lado, 

O sucesso ou a falha de um sistema de software é construído como resultado de 

interpretações subjetivas negociadas ou contestadas, e precisam ser vistos contra o 

contexto histórico do desenvolvimento de sistemas e as complexas interações sociais 

e políticas que os envolve (MITEV, 2000; WILSON; HOWCROFT, 2000, 2002 

apud MCLEOD; MACDONELL, 2011). 

Dessa maneira, pelo fato de o sucesso e a falha tratarem-se de percepções, deve-se ter 

um cuidado especial ao definir os componentes da amostra de pesquisa, uma vez que eles 

podem não ter uma representatividade em relação ao todo que está sendo pesquisado. O 

desenvolvimento de software envolve muitas partes interessadas, como: gerência superior, 

gerente de projeto, membros da equipe, arquitetos de sistemas, testadores, usuários, 

fornecedores, vendedores e clientes, tendo cada um suas próprias prioridades, seus interesses 

(AHIMBISIBWE et al., 2015) e, consequentemente, percepções diferentes. 

Também é importante considerar o foco do estudo, pois a maioria apresenta uma 

concentração nos resultados de projetos de desenvolvimento de software, desconsiderando o 

processo de desenvolvimento em si. Entretanto, o fato de o processo influenciar nos 

resultados também é discutido (NASIR; SAHIBUDDIN, 2011). 

Segundo McLeod e MacDonell (2011), os vários fatores considerados positivos e 

importantes para projetos de desenvolvimento de software, percebidos e demonstrados 

empiricamente na literatura, talvez fossem melhor considerados como necessários, mas não 

suficientes para alcançar resultados de sucesso em projetos de desenvolvimento de software.  

Ao citarem o paradoxo de Cobb, o qual afirma: “Nós sabemos por que os projetos 

falham, nós sabemos como evitar estas falhas – então por que eles ainda falham?”, McLeod e 

MacDonell (2011, p. 51), baseados em pesquisas anteriores por eles utilizadas, trazem, em seu 

estudo, algumas considerações importantes de autores dessas pesquisas, tais como: Sauer 

(1999), Nandhakumar (1996), Somers e Nelson (2001, 2004), Scott e Vessey (2002). 



43 

 

Além disso, devido às alterações da natureza e da prática de projetos de 

desenvolvimento de software, ocorrida nos últimos tempos, McLeod e MacDonell (2011) 

salientam a importância de outras questões e fatores que surgiram, como: a natureza mutável 

dos projetos de desenvolvimento de software, as pessoas e os processos, o contexto 

institucional e as inter-relações e interações entre os fatores. 

Para Ahimbisibwe et al. (2015), existem muitas razões para que os projetos de 

desenvolvimento de software não sejam bem-sucedidos e vários estudos argumentando que 

esses projetos falham devido à escolha inadequada de uma abordagem de gerenciamento de 

projetos. Os autores salientam que a existência de várias metodologias alternativas para 

desenvolvimento de projetos torna difícil a sua escolha, sendo que, muitas vezes, os 

desenvolvedores de projetos optam por aquela em que possuem maior experiência, e, dessa 

forma, a categorização do projeto é adaptada ou os critérios de categorização utilizados não 

estão logicamente relacionados com os objetivos. 

Como mostra o Quadro 11, vários são os fatores críticos que possibilitam levar o 

resultado de projetos de desenvolvimento de software a ser um sucesso, a ser contestado ou a 

ser fracassado. Isto pode ser observado em Chow e Cao (2008) que ao estudarem o sucesso 

em projetos de desenvolvimento de software, incluíram também uma análise dos fatores 

críticos de falhas. Da mesma forma, o estudo do Standish Group (2014), ao abordar as falhas 

no mesmo tipo de projeto, também executa uma análise dos fatores críticos de sucesso. 

 

Quadro 11 – Fatores críticos para o resultado de projetos de desenvolvimento de software 

(continua) 

Nº Fatores Críticos Frequência 
Referências – Sucesso 

Referências - Falhas 

1 Gestão do projeto 14 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

Nasir e Sahibuddin (2011), Sudhakar (2012), Standish 

Group (2013), Marques et al. (2013), Kouzari et al. 

(2015), Ahimbisibwe et al. (2015) 

Kappelman et al. (2006), Verner et al. (2008), Chow e 

Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), McLeod e 

MacDonell (2011), Standish Group (2014) 

2 Especificação de requisitos 13 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

Nasir e Sahibuddin (2011), Hasim et al. (2013), 

Standish Group (2014), Ahimbisibwe et al. (2015) 

Kappelman et al. (2006), Chow e Cao (2008), Verner 

et al. (2008), Rukshan e Mangala (2010), McLeod e 

MacDonell (2011), Standish Group (2014), Sweis 

(2015) 
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(continua) 

3 Apoio da gestão superior 13 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

Nasir e Sahibuddin (2011), Sudhakar (2012), Standish 

Group (2013), Marques et al. (2013), Standish Group 

(2014), Ahimbisibwe et al. (2015) 

Kappelman et al. (2006), Chow e Cao (2008), 

Rukshan e Mangala (2010), McLeod e MacDonell 

(2011), Standish Group (2014) 

4 Definição de objetivos 13 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

Nasir e Sahibuddin (2011), Sudhakar (2012), Hasim 

et al. (2013), Standish Group (2013), Marques et al. 

(2013), Standish Group (2014) 

Chow e Cao (2008), Verner et al. (2008), McLeod e 

MacDonell (2011), Standish Group (2014), Sweis 

(2015) 

5 
Capacidade e competência da 

equipe do projeto 
11 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

Nasir e Sahibuddin (2011), Sudhakar (2012), Standish 

Group (2013), Standish Group (2014), Kouzari et al. 

(2015), Ahimbisibwe et al. (2015) 

Kappelman et al. (2006), Rukshan e Mangala (2010), 

McLeod e MacDonell (2011) 

6 Comunicação no projeto 11 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Magala (2010), Nasir 

e Sahibuddin (2011), Sudhakar (2012), Hasim et al. 

(2013), Kouzari et al. (2015), Ahimbisibwe et al. 

(2015) 

Kappelman et al. (2006), Rukshan e Magala (2010), 

McLeod e MacDonell (2011), Sweis (2015) 

7 Planejamento do projeto 11 

Rukshan e Mangala (2010), Nasir e Sahibuddin 

(2011), Sudhakar (2012), Marques et al. (2013), 

Hasim et al. (2013), Standish Group (2014), 

Ahimbisibwe et al. (2015) 

Chow e Cao (2008), Verner et al. (2008), Rukshan e 

Mangala (2010), Standish Group (2014) 

8 Apoio e recursos 10 

Nasir e Sahibuddin (2011), Sudhakar (2012), 

Marques et al. (2013), Kouzari et al. (2015), 

Ahimbisibwe et al. (2015) 

Kappelman et al. (2006), Rukshan e Mangala (2010), 

McLeod e MacDonell (2011), Standish Group (2014), 

Sweis (2015) 

9 Envolvimento do usuário 10 

Rukshan e Mangala (2010), Nasir e Sahibuddin 

(2011), Sudhakar (2012), Standish Group (2013), 

Marques et al. (2013), Standish Group (2014) 

Kappelman et al. (2006), Verner et al. (2008), 

McLeod e MacDonell (2011), Standish Group (2014) 

10 Gestão de mudanças 9 

Nasir e Sahibuddin (2011), Hasim et al. (2013), 

Ahimbisibwe et al. (2015) 

Kappelman et al. (2006), Verner et al. (2008), 

Rukshan e Mangala (2010), McLeod e MacDonell 

(2011), Standish Group (2014), Sweis (2015) 

11 Cronograma do projeto 9 

Chow e Cao (2008), Nasir e Sahibuddin (2011), 

Sudhakar (2012), Hasim et al. (2013), Ahimbisibwe 

et al. (2015) 

Kappelman et al. (2006), Verner et al. (2008), 

Standish Group (2014), Sweis (2015) 
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(continua) 

12 
Infraestrutura e ferramentas de 

apoio 
8 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

Nasir e Sahibuddin (2011), Standish Group (2013), 

Ahimbisibwe et al. (2015) 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

McLeod e MacDonell (2011) 

13 
Comprometimento e motivação 

da equipe do projeto 
7 

Chow e Cao (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

Nasir e Sahibuddin (2011), Standish Group (2014), 

Kouzari et al. (2015), Ahimbisibwe et al. (2015) 

Kappelman, Mckeeman e Zhang (2006) 

14 Tamanho do projeto 7 

Rukshan e Mangala (2010), Nasir e Sahibuddin 

(2011), Standish Group (2013), Standish Group 

(2014), Ahimbisibwe et al. (2015) 

Verner et al. (2008), McLeod e MacDonell (2011) 

15 Participação do usuário 7 

Chow e Cao (2008), Ahimbisibwe et al. (2015) 

Kappelman et al. (2006), Rukshan e Mangala (2010), 

McLeod e MacDonell (2011), Standish Group (2014), 

Sweis (2015) 

16 Expectativas do usuário 7 

Rukshan e Mangala (2010), Sudhakar (2012), 

Standish Group (2014) 

Verner et al. (2008), Rukshan e Mangala (2010), 

McLeod e MacDonell (2011), Standish Group (2014) 

17 
Metodologia de 

desenvolvimento 
6 

Nasir e Sahibuddin (2011), Standish Group (2013), 

Kouzari et al. (2015), Ahimbisibwe et al. (2015) 

Verner et al. (2008), McLeod e MacDonell (2011) 

18 Incertezas tecnológicas 5 

Sudhakar (2012), Ahimbisibwe et al. (2015) 

Rukshan e Mangala (2010), McLeod e MacDonell 

(2011), Standish Group (2014) 

19 Cultura organizacional 5 

Chow e Cao (2008), Sudhakar (2012), Ahimbisibwe 

et al. (2015) 

Chow e Cao (2008), McLeod e MacDonell (2011) 

20 
Composição da equipe do 

projeto 
5 

Chow e Cao (2008), Sudhakar (2012), Ahimbisibwe 

et al. (2015) 

Verner et al. (2008), McLeod e MacDonell (2011) 

21 
Monitoramento e controle do 

projeto 
5 

Nasir e Sahibuddin (2011), Sudhakar (2012), Kouzari 

et al. (2015), Ahimbisibwe et al. (2015) 

Chow e Cao (2008) 

22 Relacionamento equipe/usuário 4 

Chow e Cao (2008), Sudhakar (2012), Standish 

Group (2013) 

Chow e Cao (2008) 

23 Complexidade do projeto 4 

Nasir e Sahibuddin (2011), Standish Group (2013), 

Ahimbisibwe et al. (2015) 

McLeod e MacDonell (2011) 

24 Orçamento do projeto 4 

Nasir e Sahibuddin (2011), Hasim et al. (2013), 

Ahimbisibwe et al. (2015) 

Verner et al. (2008) 

25 Liderança do projeto 3 

Nasir e Sahibuddin (2011), Sudhakar (2012), 

Ahimbisibwe et al. (2015) 

 

26 Análise e gestão de riscos 3 
Nasir e Sahibuddin (2011), Ahimbisibwe et al. (2015) 

Verner et al. (2008) 

27 Suporte ao usuário 3 
Nasir e Sahibuddin (2011), Ahimbisibwe et al. (2015) 

McLeod e MacDonell (2011) 

28 
Comprometimento da gestão 

superior 
3 

Kouzari et al. (2015) 

Verner et al. (2008), McLeod e MacDonell (2011) 

29 Criticidade do projeto 2 
Chow e Cao (2008), Ahimbisibwe et al. (2015) 
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(conclusão) 

30 Controle de qualidade 2 
Nasir e Sahibuddin (2011), Sudhakar (2012) 

 

31 Processo de testes 1 
Chow e Cao (2008) 

 

32 Tamanho da equipe do projeto 1 
 

McLeod e MacDonell (2011) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com base no exposto, optou-se, neste estudo, por considerar a inexistência da divisão 

dos fatores críticos em fatores críticos de sucesso e fatores críticos de falhas, mas apenas a 

existência de fatores críticos, os quais, de acordo com a atenção e o tratamento que lhes forem 

dispensados, poderão levar o resultado de projetos de desenvolvimento de software a ser um 

sucesso, contestado ou fracassado. A Figura 4 sintetiza tal pensamento. 

 

Figura 4 – Probabilidades do Resultado de Projetos de Desenvolvimento de Software 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a Figura 4, se durante a execução do projeto for dispensada uma 

atenção e um tratamento adequado total para os fatores críticos, este projeto terá grande 

possibilidade de obter um resultado de sucesso. Entretanto, se a atenção e o tratamento 

adequado concedido aos fatores críticos forem parciais, a probabilidade será grande de ocorrer 

um resultado contestado. Da mesma forma, se nenhuma atenção e nenhum tratamento 

adequado forem direcionados aos fatores críticos, será grande a probabilidade de fracasso para 

o resultado deste projeto. 
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O Quadro 12 apresenta as definições dos fatores críticos, resultantes da discussão do 

referencial teórico e elencados no Quadro 11.  

 

Quadro 12 – Definições dos fatores críticos para projetos de desenvolvimento de software 

(continua) 

Nº Fatores Críticos Definições 

1 Gestão do projeto Forma de atuação do gerente de projeto. 

2 Especificação de requisitos 

Interação dos usuários/clientes com os membros da equipe 

durante a determinação das necessidades e exigências 

estabelecidas para o software a ser desenvolvido. 

3 Apoio da gestão superior 
O apoio direcionado ao projeto pela gestão superior da 

empresa. 

4 Definição de objetivos 

A forma de interação dos usuários/clientes com os membros 

da equipe durante a definição dos objetivos do software a ser 

desenvolvido.  

5 
Capacidade e competência da equipe 

do projeto 

O quanto a equipe é capaz e competente para desenvolver o 

projeto do software a ser construído. 

6 Comunicação no projeto 
O nível de comunicação entre os usuários/clientes e os 

membros da equipe durante toda a execução do projeto. 

7 Planejamento do projeto 
O grau de detalhamento e comprometimento com o 

planejamento estabelecido para o projeto. 

8 Apoio e recursos O nível de apoio e de recursos dispensados ao projeto. 

9 Envolvimento do usuário 
Qual o envolvimento dos usuários/clientes com o projeto a ser 

desenvolvido. 

10 Gestão de mudanças 
A maneira como as mudanças ocorridas durante o projeto são 

gerenciadas. 

11 Cronograma do projeto 
O grau de detalhamento e comprometimento com o 

cronograma estabelecido para o projeto. 

12 Infraestrutura e ferramentas de apoio 
A infraestrutura e ferramentas de apoio disponíveis para a 

equipe do projeto. 

13 
Comprometimento e motivação da 

equipe do projeto 

O grau de comprometimento da equipe com o projeto que está 

sendo desenvolvido. 

14 Tamanho do projeto A extensão do projeto. 

15 Participação do usuário 
O grau de participação do usuário/cliente com o projeto que 

está sendo desenvolvido. 

16 Expectativas do usuário Manter as expectativas do usuário dentro da realidade. 

17 Metodologia de desenvolvimento 
O tipo de metodologia escolhido para o desenvolvimento do 

projeto. 

18 Incertezas tecnológicas 
A falta de conhecimento das tecnologias existentes pela 

equipe do projeto e pelos usuários/clientes do software. 

19 Cultura organizacional 
A cultura organizacional existente na organização do 

usuário/cliente. 

20 Composição da equipe do projeto A escolha certa dos componentes da equipe do projeto. 

21 Monitoramento e controle do projeto Acompanhamento e controle rigoroso do projeto. 

22 Relacionamento equipe/usuário 
Um excelente nível de relacionamento entre os 

usuários/clientes e os membros da equipe do projeto. 
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(conclusão) 

23 Complexidade do projeto O grau de dificuldade do projeto. 

24 Orçamento do projeto 
Determinação de um orçamento compatível com o projeto a 

ser desenvolvido. 

25 Liderança do projeto 
A capacidade e a forma de liderança utilizada pelo gestor do 

projeto. 

26 Análise e gestão de riscos 
A análise dos possíveis riscos aos quais o projeto pode estar 

sujeito, bem como a forma de gerenciá-los. 

27 Suporte ao usuário 
O suporte dispensado aos usuários/clientes para a utilização do 

software desenvolvido. 

28 Comprometimento da gestão superior 
O grau de comprometimento da gestão superior da 

organização cliente com o projeto em desenvolvimento. 

29 Criticidade do projeto 
Fatores que estabelecem os riscos para a execução do projeto a 

ser executado. 

30 Controle de qualidade 
O controle da qualidade do software que está sendo 

desenvolvido. 

31 Processo de testes 

A determinação dos testes a serem executados com o software 

desenvolvido, assim como o cuidado durante a realização dos 

mesmos. 

32 Tamanho da equipe do projeto 
Um número de componentes da equipe condizente com o 

projeto a ser desenvolvido. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para que os 

objetivos do estudo fossem alcançados. Para isso, além de descrever como ocorreu o 

levantamento bibliográfico, também foram descritas as estratégias de pesquisa e o método 

adotado, o desenho de pesquisa, a população e a amostra. A seguir, são apresentadas as 

técnicas de coleta e de análise de dados, as estratégias de análise dos dados e as limitações do 

método. 

3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Visando orientar a revisão da literatura, inicialmente, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica, cuja finalidade foi verificar e selecionar a literatura existente sobre o assunto. 

Tendo em vista que este trabalho teve como ponto de partida o estudo de Nasir e Sahibuddin 

(2011), optou-se por utilizar as mesmas quatro bases de dados de revistas online utilizadas em 

seu estudo, quais sejam: ScienceDirect <www.sciencedirect.com>, IEEEXplore 

<www.ieeexplore.ieee.org>, Springer Link <www.springerlink.com> e EmeraldInsight 

<www.emeraldinsight.com>. 

Os critérios de busca utilizados foram os seguintes: 

 Artigos publicados a partir de 2011, uma vez que o período da pesquisa realizada 

por Nasir e Sahibuddin (2011) foi de 1990 a 2010; 

 Artigos que continham, no título, development projects e information systems e/ou 

IS e/ou software e/ou information technology e/ou IT; 

 Além disso, os artigos deveriam conter as palavras-chave: critical factors of failure 

e/ou failure factors e/ou critical success factors e/ou success factors. 

 

A pesquisa ocorreu no período de março de 2016 a julho de 2016, retornando 21 

artigos, dos quais 12 foram retirados por não tratar, especificamente, do assunto de interesse. 

A estes 9 artigos restantes foram incluídos 3 artigos e 2 estudos do Standish Group citados em 

suas referências, sendo estes considerados importantes para o assunto objeto deste estudo. 

Posteriormente, mediante a leitura da literatura selecionada, buscou-se aprofundar os 

conhecimentos de modo que fosse possível mapear: 

 Os fatores críticos de sucesso em projetos de desenvolvimento de software. 

 Os fatores críticos de falhas em projetos de desenvolvimento de software. 
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3.2 ESTRATÉGIAS DE PESQUISA E MÉTODO ADOTADO 

Para responder ao problema de pesquisa e atingir os objetivos delineados neste estudo, 

optou-se por realizar uma pesquisa de carácter descritivo, a qual, de acordo com Malhotra 

(2012), visa descrever as características e percepções em relação a um determinado fato ou 

objeto, assim como determinar qual o grau de associação das variáveis em estudo. Além 

disso, busca expor com precisão situações, fatos, opiniões ou comportamentos da população 

analisada, procurando mapear a distribuição de um fenômeno (TRIVIÑOS, 2007). 

No que se refere ao método de pesquisa, o estudo caracteriza-se pela adoção do 

método survey, que, segundo Baker (2001), possibilita descobrir fatos, determinar atitudes e 

opiniões, assim como ajudar a entender comportamentos, utilizando-se uma avaliação, análise 

e descrição de uma população baseada em uma amostra. As pesquisas do tipo survey buscam 

determinar o que está acontecendo ou como e por que está acontecendo, por meio de 

descrições quantitativas e utilização de instrumentos predefinidos (FREITAS et al., 2000). 

Para Richardson (1989), a pesquisa quantitativa impõe a estrutura predeterminada ao 

respondente, diminuindo a heterogeneidade da coleta dos dados e, assim, inferindo mais 

confiabilidade aos resultados. 

Desse modo, ao utilizar esse método, foi possível verificar quais os fatores críticos que 

estão relacionados com o resultado de projetos de desenvolvimento de software nas 

organizações brasileiras. Para isso, a pesquisa quantitativa foi realizada com a população de 

profissionais da área de TI, envolvidos com desenvolvimento de software, das cinco regiões 

brasileiras, por meio da aplicação de um questionário. 

3.3 DESENHO CONCEITUAL DA PESQUISA 

O desenvolvimento deste estudo teve por base o processo de pesquisa sugerido por 

Hair Jr. et al. (2007), o qual é composto por três etapas: formulação, execução e análise. A 

fase de formulação focou a definição do problema, a definição dos objetivos, a justificativa do 

estudo, a pesquisa bibliográfica, o referencial teórico e o mapeamento dos fatores críticos. Por 

sua vez, a fase de execução contemplou a definição das estratégias de pesquisa, a definição do 

método de pesquisa, o estabelecimento da população alvo, a construção e validação do 

instrumento de pesquisa e a aplicação do instrumento de pesquisa. Finalmente, a etapa da 

análise contemplou a análise dos dados e a discussão dos resultados, visando responder a 

questão de pesquisa, assim como as considerações finais do estudo. Para uma melhor 

compreensão dessas fases, a Figura 5 apresenta as etapas do processo de pesquisa. 
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Figura 5 – Etapas do processo de pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Assim, na etapa de formulação, a qual teve seu início com base no estudo de Nasir e 

Sahibuddin (2011), e após a revisão bibliográfica envolvendo vários estudos, foi possível 

elencar diversos fatores críticos relacionados a resultados de projetos de desenvolvimento de 

software, em que alguns estudos focavam o resultado de sucesso, como o apresentado por 

Sudhakar (2012), e outros focavam o resultado de falha, como o exposto por Sweis (2015). 

Considerando esses estudos, nos quais se verificou que muitos fatores críticos presentes em 

resultados de sucesso também estavam presentes em resultados de falha, elencaram-se os 

fatores críticos que atuam nos resultados de projetos de desenvolvimento de software, 

denominados de fatores críticos revisados, que, de acordo com o tratamento a eles dispensado, 

poderão levar os resultados desses projetos tanto ao sucesso como a falhas. 
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Partindo dessa concepção, alicerçada no resultado da pesquisa bibliográfica realizada, 

a etapa de execução baseou-se nesses fatores críticos revisados e nos atributos de sucesso 

apresentados no estudo de Chow e Cao (2008). Nessa etapa, também foi construído o 

instrumento de coleta de dados, considerando os modelos construídos por Chow e Cao (2008) 

e por Ahimbisibwe et al. (2015). 

Com a finalidade de facilitar o entendimento, apresenta-se, na Figura 6, o desenho de 

pesquisa, o qual servirá de base para a coleta de dados e para que seja possível atingir os 

objetivos propostos. 

 

Figura 6 – Desenho da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Finalmente, na etapa de análise, descrita no próximo capítulo, apresentaram-se a 

análise e discussão dos resultados obtidos. 
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3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Conforme Malhotra (2012), a população alvo de uma pesquisa consiste na coleção de 

elementos que possuem a informação procurada pelo pesquisador e sobre os quais devem ser 

feitas inferências. Para este trabalho, a população alvo escolhida era formada por profissionais 

de TI, de organizações brasileiras, envolvidos com projetos de desenvolvimento de software. 

A identificação das empresas deu-se por meio da Associação Brasileira de Empresas 

de Software (ABES), da Associação dos Usuários de Informática e Telecomunicações 

(SUCESU) de 17 estados e do Distrito Federal, da Federação das Associações das Empresas 

Brasileiras de Tecnologia da Informação (ASSESPRO) de 6 estados e do Distrito Federal e de 

5 sindicatos de empresas de informática, para os quais após contato telefônico inicial de 

apresentação onde foi solicitado a autorização para divulgação da pesquisa para os seus 

associados ou filiados, da área de TI, envolvidos em projetos de desenvolvimento de software. 

A partir disso, foram encaminhadas correspondências eletrônicas, contendo o endereço de 

acesso do instrumento de pesquisa para 915 empresas e/ou profissionais da área TI envolvidos 

em projetos de desenvolvimento de software. 

Dessa maneira, pode-se dizer que a técnica de amostragem utilizada para este trabalho 

foi a não probabilística por conveniência e por acessibilidade, tendo em vista que, de acordo 

com Malhortra (2012), é a técnica na qual quem decide, arbitrária ou conscientemente, os 

elementos a serem incluídos na amostra é o pesquisador. A amostra é identificada, 

primeiramente, por conveniência, em que os elementos são incluídos na amostra sem 

probabilidades previamente especificadas ou conhecidas de serem selecionados, e por 

acessibilidade, tendo em vista que as unidades de amostragem tendem a ser acessíveis. 

3.5 DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Um dos objetivos específicos deste estudo consiste em desenvolver e validar um 

instrumento de pesquisa para a avaliação dos fatores críticos em projetos de desenvolvimento 

de software. Para alcançá-lo, utilizou-se o percurso metodológico descrito a seguir, que pode 

ser visualizado na Figura 7. 

A leitura cuidadosa dos artigos selecionados, conforme especificado na subseção 3.1, 

possibilitou o mapeamento dos fatores críticos de sucesso (Quadro 8), dos fatores críticos de 

falhas (Quadro 10) e, tendo em vista que este estudo postula a inexistência de dois tipos de 

fatores críticos (sucesso e falhas), e sim apenas fatores críticos, também foram mapeados os 
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fatores críticos (Quadro 11). Com a finalidade de estabelecer uma definição para o sucesso, 

utilizou-se os atributos de sucesso (Quadro 5) utilizados por Chow e Cao (2008).  

 

Figura 7 – Percurso metodológico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após a leitura, por ocasião do mapeamento dos fatores críticos de sucesso e de falhas, 

foram realizadas traduções por meio da utilização do método Cross Cultural (BRISLIN et al., 

1973), da seguinte maneira: 



55 

 

 A tradução do inglês para o português foi realizada por um profissional da área, 

profissional A, o qual residiu, anteriormente, em um país de língua inglesa; 

 A tradução reversa, do português para o inglês, foi realizada por outro profissional 

da área, profissional B, o qual também residiu, anteriormente, em um país de 

língua inglesa; 

 A análise e os ajustes da tradução foram realizados por um terceiro profissional da 

área, profissional C, o qual também residiu, anteriormente, em um país de língua 

inglesa. 

 

A seguir, um instrumento de pesquisa (questionário) foi construído, constando os 

seguintes itens: 

a) Dados relativos ao perfil do respondente; 

b) Questões abordando a importância dos atributos de sucesso (qualidade, escopo, 

tempo e custo) no resultado de projetos de desenvolvimento de software, com base no estudo 

de Chow e Cao (2008). Para essas questões, foi utilizada uma escala do tipo Likert, de 5 

pontos, com variação (1 – muito baixa, 5 – muito alta), sendo considerado também (6 – não se 

aplica); 

c) Dados relativos ao perfil do projeto considerado pelo respondente; 

d) Questões abordando a contribuição dos fatores críticos em projetos de 

desenvolvimento de software, para o resultado do projeto considerado pelo respondente, com 

base no estudo de Ahimbisibwe et al. (2015). A escala utilizada foi do tipo Likert, de 5 

pontos, com variação (1 – muito fraca, 5 – muito forte), também sendo considerado (6 – não 

se aplica); 

e) Espaço reservado para sugestão, por parte do respondente, de até 5 fatores críticos 

não elencados nas questões, juntamente ao grau de importância considerado pelo respondente; 

f) Consideração do grau de satisfação do respondente com o projeto em questão, 

numa escala de 1 a 10; 

g) Um espaço reservado para comentários, no qual o respondente poderia fazer, de 

forma livre, qualquer observação que julgasse necessária. 

Salienta-se que, a opção de escolha pela escala Likert de 5 pontos deve-se ao fato 

desta escala ser mais precisa em relação às demais (3, 7 e 10 pontos) além de apresentar mais 

facilidade e velocidade de uso (DALMORO; VIEIRA, 2013). 

Após a construção do instrumento de pesquisa e buscando a validação de conteúdo, 

este foi submetido à avaliação de 5 profissionais da área, para que, se julgassem necessário, 
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apresentassem sugestões para possíveis alterações de seu conteúdo. Como nenhuma sugestão 

foi apresentada, tinha-se, então, determinado o instrumento piloto. 

Assim, foi realizado um pré-teste com o instrumento piloto, o qual contou com a 

participação de 14 profissionais de TI, envolvidos com projetos de desenvolvimento de 

software, ligados ao Centro de Processamento de Dados da Universidade Federal de Santa 

Maria. 

Durante a realização do pré-teste, foi possível verificar que apenas alguns ajustes, cuja 

finalidade era tornar mais claras determinadas questões que apresentaram algum tipo de 

dúvida aos respondentes, seriam necessários. Após a realização dos ajustes, elencados no 

Quadro 13 e no Quadro 14, obteve-se, então, o instrumento final, que pode ser visualizado no 

Apêndice A. 

 

Quadro 13 – Ajustes realizados para as questões relativas ao sucesso do projeto 

Questão original Questão traduzida Ajuste sugerido e realizado 

Quality (delivering good product 

or project outcome) 

Qualidade (entregar bom produto 

ou resultado do projeto) 

Qualidade (entregar um bom 

produto – correto e operacional) 

Scope (meeting all requirements 

and objectives) 

Escopo (cumprir todos os 

requisitos e objetivos) 

Escopo (cumprir todos os 

requisitos e objetivos 

estabelecidos) 

Time (delivering on time) Tempo (entrega a tempo) 
Tempo (entregar dentro do 

cronograma estabelecido) 

Cost (delivering within estimated 

cost and effort) 

Custo (entrega dentro do custo e do 

esforço estimados) 

Entregar dentro do orçamento e do 

esforço estimados 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 14 – Ajustes realizados para as questões relativas aos fatores críticos 

Questão original Questão traduzida Ajuste sugerido e realizado 

Adequate resources Recursos adequados 
Recursos adequados (humanos, 

financeiros e materiais) 

Risk management Gestão de riscos 
Gestão de riscos (análise prévia e 

tratamento) 

Organizational culture Cultura organizacional Cultura organizacional (do cliente) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.6 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação do instrumento de pesquisa, 

desenvolvido e validado pelo autor, o qual foi respondido pelos indivíduos tendo como 

referência o último projeto de desenvolvimento de software do qual haviam participado. 

O instrumento aplicado era composto por 34 questões (Quadro 15) que representam as 

variáveis do estudo.  

 

Quadro 15 – Relação das variáveis 

Variáveis 

Q17 – Especificação de requisitos 

Q18 – Definição de objetivos e metas 

Q19 – Planejamento do cronograma 

Q20 – Planejamento do projeto 

Q21 – Metodologia de desenvolvimento 

Q22 – Apoio da gestão superior 

Q23 – Comprometimento da gestão superior 

Q24 – Participação do usuário/cliente 

Q25 – Comprometimento do usuário/cliente 

Q26 – Expectativas realistas do usuário/cliente 

Q27 – Comunicação interna do projeto 

Q28 – Estimativas de custos previamente realizadas 

Q29 – Orçamento realista 

Q30 – Capacidade e competência da equipe 

Q31 – Experiência da equipe 

Q32 – Comprometimento e motivação da equipe 

Q33 – Tamanho da equipe 

Q34 – Composição da equipe 

Q35 – Experiência da equipe com a metodologia utilizada 

Q36 – Processo e metodologia adequada 

Q37 – Monitoramento e controle efetivo do projeto 

Q38 – Liderança do projeto 

Q39 – Recursos adequados (humanos, financeiros e materiais) 

Q40 – Gestão de riscos (análise prévia e tratamento) 

Q41 – Complexidade do projeto 

Q42 – Tamanho do projeto 

Q43 – Infraestrutura e ferramentas de apoio 

Q44 – Controle de qualidade 

Q45 – Experiência e competência do gestor do projeto 

Q46 – Relacionamento equipe/usuário 

Q47 – Gestão de mudanças 

Q48 – Cultura organizacional (do cliente) 

Q49 – Treinamento e aprendizagem de usuários/clientes 

Q50 – Processo de testes 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Salienta-se, ainda, que os índices de confiabilidade das dimensões do instrumento 

construído foram superiores a 0,80, com exceção dos fatores Administração de recursos 

(alpha = 0,740), Características do projeto (alpha = 0,765) e Qualidade do software 

(alpha = 0,713), o que, de acordo com Hair Jr. et al. (2009), indica um nível muito bom de 

consistência interna. 

O instrumento de pesquisa foi disponibilizado online no período de 15 de março a 

15 de julho de 2016, sendo o endereço de acesso encaminhado via correspondência eletrônica 

para 915 profissionais da área de TI que estavam envolvidos com desenvolvimento de 

software. Para isso, utilizaram-se endereços de empresas, de associações e sindicatos de 

empresas e de profissionais da área, localizados por meio da internet. O retorno obtido foi de 

172 questionários, o que corresponde a, aproximadamente, 19 % das correspondências 

eletrônicas enviadas. 

3.7 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS 

Para a análise de dados, os questionários foram tabulados em uma planilha criada no 

Microsoft Excel e, posteriormente, transpostos para o software de apoio Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0, pelo qual foi realizada a análise quantitativa. 

Inicialmente, com o objetivo de traçar o perfil dos respondentes, dos projetos de 

desenvolvimento de software utilizados para as respostas, e para analisar a percepção dos 

entrevistados quanto à avaliação desses projetos em relação aos atributos de sucesso, foram 

realizadas análises estatísticas e de frequência relacionadas a variáveis sociodemográficas, 

profissionais, metodologia utilizada e atributos de sucesso. Para isso, foram realizados 

cálculos de frequência de estatísticas descritivas para: idade, gênero, escolaridade, tempo de 

trabalho na empresa, nível do cargo ocupado na empresa, região de localização da empresa, 

função exercida no projeto, definição dos critérios de sucesso, metodologia utilizada, 

resultado do projeto, número de componentes da equipe e ano de conclusão do projeto. 

A seguir, utilizou-se a análise fatorial exploratória (AFE), com a finalidade de explorar 

os dados da escala objeto deste estudo, pois, de acordo com Hair Jr. et al. (2009), a análise 

fatorial permite analisar as inter-relações entre variáveis, definindo conjuntos de variáveis que 

são fortemente inter-relacionadas, conhecidos como fatores. 

Para verificar se a análise fatorial era apropriada para o conjunto de dados utilizado, 

foram realizados dois testes: o teste de esfericidade de Bartlett, que tem por objetivo averiguar 

se a correlação entre as variáveis é significativa, devendo apresentar um SIG < 0,05, e o teste 

de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), o qual tem por objetivo identificar se a correlação entre os 
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pares de variáveis pode ser explicada por outras variáveis incluídas no estudo e deve 

apresentar um valor igual ou superior a 0,5. De acordo com Field (2009), o valor do KMO é 

considerado medíocre (entre 0,5 e 0,7), bom (entre 0,7 e 0,8), ótimo (entre 0,8 e 0,9) e 

excelente (> 0,9). 

Com o objetivo de estimar as cargas fatoriais, foi utilizado o método dos componentes 

principais, tendo em vista que é o mais indicado quando o pesquisador tem a intenção de 

definir o número mínimo de fatores que respondem pela variância máxima dos dados 

(MALHOTRA, 2012). 

A possibilidade de serem encontrados, na análise fatorial, tantos fatores quantas forem 

as variáveis pesquisadas, leva, frequentemente, o pesquisador a resumir as informações 

compreendidas nas variáveis originais em um número menor de fatores. Entre os métodos 

apresentados por Hair Jr. et al. (2009), a fim de estabelecer critérios para definição dos fatores 

a serem utilizados, neste estudo, optou-se pela utilização do método dos autovalores 

superiores a um para a definição dos fatores. 

Para facilitar a interpretação dos fatores escolhidos, utilizou-se o método de rotação 

Varimax, o qual, segundo Hair Jr. et al. (2009), concentra-se na simplificação das colunas da 

matriz fatorial e, geralmente, é considerado superior a outros métodos de rotação ortogonal 

para a obtenção de uma estrutura fatorial simplificada. 

Na avaliação do grau de confiabilidade dos fatores, foi aplicado o Alpha de Cronbach, 

que, segundo Hair Jr. et al. (2009), pode apresentar as seguintes qualificações: fraca (α < 0,6), 

moderada (0,6 ≤ α < 0,7), boa (0,7 ≤ α < 0,8), muito boa (0,8 ≤ α < 0,9) e excelente (α ≥ 0,9), 

sendo que os valores superiores a 0,7 indicam confiabilidade satisfatória de consistência 

interna. 

Quanto à determinação das diferenças entre as metodologias utilizadas e os fatores 

críticos em projetos de desenvolvimento de software, foi realizado o teste ANOVA a um 

fator. Na determinação das diferenças entre os fatores críticos em projetos de 

desenvolvimento de software e o resultado do projeto (sucesso e contestado), foi realizado o 

teste T para amostras independentes. De acordo com o entendimento de Pestana e Gageiro 

(2008), esses testes devem ser utilizados quando se pretende comparar as médias de uma 

variável entre segmentos da amostra. 

Finalmente, utilizou-se o coeficiente de relação de Pearson para analisar as relações 

entre os fatores críticos e os atributos de resultados de projetos de desenvolvimento de 

software. A utilização dessa medida deve-se ao fato de que, no entendimento de Hair Jr. et al. 

(2009), ela mensura a associação linear entre duas variáveis métricas, permitindo que seja 

avaliada a força da associação entre elas, assim como a direção da relação estabelecida. 
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3.8 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Como limitações do método de pesquisa, pode-se citar o fato de a pesquisa ter 

abrangido uma amostra reduzida de profissionais de TI envolvidos com projetos de 

desenvolvimento de software. Além disso, houve um número muito reduzido de profissionais 

que se dispôs a citar e a avaliar algum fator crítico que, na sua percepção, não tenha sido 

contemplado por este estudo, assim como um pequeno número de manifestações no espaço 

destinado a comentários que julgassem necessários. 

Salienta-se, ainda, a inexistência e/ou a falta de atualização das informações relativas a 

número de empresas do setor, localização e classificação destas, bem como o pouco interesse 

demonstrado pela maioria das associações e sindicatos na divulgação da pesquisa para seus 

associados. 
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4 RESULTADOS 

Este capítulo contempla os resultados do estudo, alinhados com os objetivos propostos 

no capítulo introdutório. Após a análise da amostra, os resultados foram ponderados por meio 

de sete enfoques, dispostos nas subseções a seguir. 

O primeiro envolveu a tradução e a validação dos atributos de sucesso, utilizados no 

trabalho de Chow e Cao (2008), bem como dos fatores críticos encontrados na literatura 

pesquisada. O segundo buscou caracterizar o perfil sociodemográfico dos entrevistados, 

participantes da etapa quantitativa. O terceiro realiza uma análise descritiva em relação à 

participação dos entrevistados nos projetos de desenvolvimento de software por eles 

indicados. O quarto procurou analisar a perspectiva dos entrevistados quanto à avaliação dos 

projetos de desenvolvimento de software executados em relação aos atributos de sucesso. O 

quinto tratou da validação de um instrumento de avaliação dos fatores críticos em projetos de 

desenvolvimento de software. O sexto visou analisar as diferenças existentes entre as 

metodologias utilizadas, o resultado dos projetos e os fatores críticos em projetos de 

desenvolvimento de software. Finalmente, o sétimo e último enfoque destinou-se a identificar 

as relações entre os fatores críticos e os atributos que contribuem para o alcance de resultados 

em projetos de desenvolvimento de software. 

Encerra-se o capítulo com as considerações finais sobre os resultados obtidos. 

4.1 TRADUÇÃO E VALIDAÇÃO DOS ATRIBUTOS DE SUCESSO E DOS FATORES 

CRÍTICOS ENCONTRADOS NA LITERATURA 

Para a tradução e validação dos atributos de sucesso e dos fatores críticos encontrados 

na literatura, utilizou-se o método Cross Cultural (BRISLIN et al., 1973), que foi executado 

conforme relatado na subseção 3.5 deste estudo. 

Os quadros contendo os resultados dessa fase, que deram origem às variáveis 

(Quadros 1B a 32B) e aos atributos de sucesso (Quadro 33B), utilizados no instrumento 

desenvolvido, podem ser visualizados no Apêndice B. 

4.2 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Em relação à amostra pesquisada, foram investigados 172 colaboradores, profissionais 

da área TI envolvidos com projetos de desenvolvimento de software, atuando no nas cinco 

regiões do território brasileiro. O perfil dos entrevistados pode ser verificado no Quadro 16. 
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Quadro 16 – Perfil sociodemográfico dos entrevistados 

Variáveis Alternativas Frequência Percentual (%) 

Gênero 
Masculino 161 93,6 
Feminino 11 6,4 

Idade 

Até 20 anos 2 1,2 
de 21 à 25 anos 13 7,6 
de 26 à 30 anos 39 22,7 
de 31 a 35 anos 41 23,8 
de 36 a 40 anos 24 14,0 

Acima de 40 anos 53 30,8 

Nível de escolaridade 

Ensino Médio/Técnico Completo 5 1,0 
Superior Incompleto 37 7,2 
Superior Completo 159 30,8 

Pós-Graduação Incompleto 179 34,7 
Pós-Graduação Completo 123 23,8 

Nível do cargo ocupado 

na empresa 

Nível de Direção 97 56,4 
Nível de Gerência  30 17,4 

Nível Técnico 45 26,2 

Tempo de trabalho na 

empresa 

Menos de 5 anos 55 32,0 

De 5 a 9 anos 52 30,2 

De 10 a 15 anos 25 14,5 

Mais de 15 anos 40 23,3 

Região de localização da 

empresa 

Região Norte 4 2,3 

Região Nordeste 8 4,7 

Região Centro-Oeste 9 5,2 

Região Sudeste 61 35,5 

Região Sul 90 52,3 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A amostra foi composta por 65,3 % de homens e 34,7 % de mulheres, sendo que a 

maioria (30,8 %) concentrou-se na faixa etária acima dos 40 anos. 

Com relação ao grau de escolaridade, a maior concentração (34,7 %) ocorrida foi na 

pós-graduação incompleta. Observa-se também que, na sua maioria (58,5 %), os entrevistados 

possuem ou estão cursando Pós-Graduação. 

O nível do cargo ocupado pelos entrevistados, na empresa, que apresentou uma maior 

concentração (56,4 %) foi o nível de direção. Em relação ao tempo de trabalho na empresa, a 

maior concentração (32,0 %) foi de entrevistados com menos de 5 anos de serviço, sendo que 

a maioria (62,2 %) possui 9 anos ou menos de serviço na empresa. 

No que diz respeito à região de localização, a maioria (52,3 %) está localizada na 

região Sul, seguida pela região Sudeste (35,5 %), e o restante (12,2 %) está distribuído entre a 

região Norte, a região Nordeste e a região Centro-Oeste. 
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4.3 ANÁLISE DESCRITIVA EM RELAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DOS 

ENTREVISTADOS EM PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Tendo em vista que as respostas de cada entrevistado foram baseadas no último 

projeto em que ele participou, também foram investigados 172 projetos de desenvolvimento 

de software. A análise descritiva relativa aos projetos de software desenvolvidos pode ser 

verificada no Quadro 17. 

Com relação ao resultado do projeto, a maioria (55,2 %) apresentou um resultado de 

sucesso, tendo o resultado contestado também apresentado uma concentração expressiva 

(43,6 %). Por sua vez, foi inexpressivo (1,2 %) o resultado de fracasso. 

Quanto à data de conclusão, verifica-se que uma grande parte dos projetos utilizados 

pelos entrevistados, para responder as questões, foi concluída nos anos de 2016 (50,0 %) e de 

2015 (40,1 %). 

 

Quadro 17 – Perfil dos projetos de software desenvolvidos pelos entrevistados 

(continua) 
Variáveis Alternativas Frequência Percentual (%) 

Ano de conclusão do projeto 

2013 8 4,7 

2014 9 5,2 

2015 69 40,1 

2016 86 50,0 

Função no projeto 

Gerente de projeto 105 61,1 

Desenvolvedor* 53 30,8 

Gerente de qualidade 4 2,3 

Outros 15 5,8 

Número de componentes da 

equipe do projeto 

Até 3 componentes 74 43,0 

De 4 a 6 componentes 63 36,6 

De 7 a 10 componentes 15 8,7 

Acima de 10 componentes 20 11,7 

Metodologia utilizada 

Tradicional 49 28,5 

Ágil 70 40,7 

Híbrida 44 25,6 

Nenhuma 9 5,2 

Critérios de sucesso 

previamente definidos 

Sim 132 76,7 

Não 40 23,3 

Resultado do projeto 

Sucesso 95 55,2 

Contestado 75 43,6 

Fracassado 2 1,2 

Nível de satisfação em 

relação ao projeto 

1 1 0,6 

2 3 1,7 

3 1 0,6 

4 1 0,6 

5 6 3,5 

6 8 4,7 

7 31 18,0 
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(conclusão) 

Nível de satisfação em 

relação ao projeto 

8 76 44,2 

9 31 18,0 

10 14 8,1 

*Analista, projetista, programador, engenheiro de testes 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No que diz respeito à função ocupada no projeto, duas funções apresentaram um maior 

destaque, a de gerente de projeto (61,1 %) e a de desenvolvedor (30,8 %). Salienta-se aqui a 

possibilidade de o entrevistado assumir mais de uma função no projeto.  

A metodologia ágil de desenvolvimento de software foi a mais utilizada pelos 

entrevistados (40,7 %), podendo ser considerado expressivo tanto o número de projetos que 

utilizaram a metodologia tradicional (28,5 %) como o número de projetos que utilizaram uma 

metodologia híbrida (25,6 %) para o desenvolvimento de software. 

Equipes com até 3 componentes (43,0 %) e equipes com 4 a 6 componentes (36,6 %) 

foram as que apresentaram maior concentração, o que é perfeitamente justificável, tendo em 

vista o fato da grande utilização da metodologia ágil nos projetos, na qual se recomenda 

trabalhar com equipes pequenas. 

Como pode ser observado, embora um grande número de projetos (76,7 %) tivesse os 

critérios de sucesso definidos previamente, isso não representou que todos eles tivessem 

atingido um resultado final de sucesso. Desse modo, pode-se dizer que o conhecimento prévio 

dos critérios de sucesso, por parte da equipe de projeto, embora estabeleça metas e objetivos a 

serem alcançados, não é garantia de que o projeto irá alcançar um resultado de sucesso. 

Considerando o nível de satisfação do respondente em relação ao projeto, a grande 

maioria dos respondentes (88,3 %) atribuiu um conceito entre 7 e 10, demonstrando que, 

mesmo o projeto não atingindo um resultado de sucesso, os entrevistados estavam 

razoavelmente satisfeitos com o projeto. 

4.4 ATRIBUTOS DE SUCESSO: PERSPECTIVA DOS ENTREVISTADOS QUANTO A 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

A utilização dos mesmos atributos de sucesso, empregados por Chow e Cao (2008) e 

sugeridos por Cohn e Ford (2003) e Lindvall et al. (2004), visou estabelecer uma definição de 

sucesso para este trabalho, tendo em vista a falta de consenso em relação a uma definição 

clara de sucesso, o que é enfatizado por Sudhakar (2012), ao alegar que “diferentes 

pesquisadores têm apresentado diferentes significados para o sucesso de projetos”, e que 
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também pode ser verificado nas discussões sobre o assunto, apresentadas nos artigos de 

McLeod e MacDonell (2011), Lehtinen et al. (2014) e Ahimbisibwe et al. (2015). 

Dessa maneira, os atributos utilizados foram os seguintes: 

 Qualidade: entregar um bom produto – correto e operacional. 

 Escopo: cumprir com todos os requisitos e objetivos estabelecidos. 

 Tempo: entregar dentro do cronograma estabelecido. 

 Custo: entregar dentro do orçamento e do esforço estimados. 

 

No que diz respeito à média dos atributos de sucesso, conforme pode ser observado no 

Gráfico 1, percebe-se que os quatro atributos obtiveram médias elevadas, indicando que, de 

acordo com a percepção dos entrevistados, esses atributos apresentam um alto grau de 

importância. Assim, justifica-se a utilização deles, neste trabalho, como indicadores de 

sucesso de projetos de desenvolvimento de software. 

Observa-se também que a maior média (lembrando que as respostas foram dadas de 

acordo com uma escala Likert de 1 a 5) refere-se ao atributo Qualidade (4,73), seguido da 

média do atributo Escopo (4,44). Isso demonstra que, quando se trata de sucesso do resultado 

de projetos de desenvolvimento de software, os entrevistados atribuem uma importância 

maior para esses atributos. Ou seja, entregar um bom produto, correto e operacional e que 

cumpre com todos os requisitos e objetivos estabelecidos já é considerado, pelos 

respondentes, um resultado de sucesso. 

 

Gráfico 1 – Médias dos atributos de sucesso 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ratificando as conclusões estas conclusões, apresentam-se, a seguir, as concentrações 

das respostas, de acordo com a percepção dos entrevistados, relativas ao grau de importância 

de cada um dos quatro atributos de sucesso. 

No Quadro 18, é possível visualizar as informações relativas ao atributo Qualidade 

(entregar um bom produto – correto e operacional), em que 98,3 % das respostas indicando o 

grau de importância para o atributo concentraram-se na resposta 5 – Muito alto (74,4 %) e na 

resposta 4 – Alto (23,8 %). Observa-se que apenas 3 respondentes mostraram-se indiferentes 

em relação à importância do atributo. 

 

Quadro 18 – Qualidade (entregar um bom produto – correto e operacional) 

RESPOSTAS FREQUÊNCIA PORCENTUAL 
PORCENTAGEM 

VÁLIDA 

PORCENTAGEM 

ACUMULADA 

Válido 

3 3 1,7 1,7 1,7 

4 41 23,8 23,8 25,6 

5 128 74,4 74,4 100,0 

Total 172 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As respostas relativas ao atributo Escopo (cumprir todos os requisitos e objetivos 

estabelecidos), no Quadro 19, também apresentaram uma concentração maior para as 

respostas 5 – Muito alto (53,8 %) e 4 – Alto (36,3 %). Entretanto, 16 respondentes 

disseram-se indiferentes e 1 respondente considerou o grau de importância muito baixo. 

 

Quadro 19 – Escopo (cumprir todos os requisitos e objetivos estabelecidos) 

RESPOSTAS FREQUÊNCIA PORCENTUAL 
PORCENTAGEM 

VÁLIDA 

PORCENTAGEM 

ACUMULADA 

Válido 

1 1 0,6 0,6 0,6 

3 16 9,3 9,4 9,9 

4 62 36,0 36,3 46,2 

5 92 53,5 53,8 100,0 

Total 171 99,4 100,0  

Ausente 
Sistema 1 0,6   

Total 172 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se, no Quadro 20, que a concentração de respostas para o grau de importância 

do atributo Tempo (entregar dentro do cronograma estabelecido) apresentou a seguinte 

distribuição: resposta 5 – Muito alto (34,3 %) e resposta 4 – Alto (41,3 %). Nota-se aqui uma 
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concentração já mais significativa para a resposta 3 – Indiferente (20,3 %), além de 

6 entrevistados que consideraram o grau de importância do atributo como 2 – Baixo e 

1 entrevistado que considerou 1 – Muito baixo. 

 

Quadro 20 – Tempo (entregar dentro do cronograma estabelecido) 

RESPOSTAS FREQUÊNCIA PORCENTUAL 
PORCENTAGEM 

VÁLIDA 

PORCENTAGEM 

ACUMULADA 

Válido 

1 1 0,6 0,6 0,6 

2 6 3,5 3,5 4,1 

3 35 20,3 20,3 24,4 

4 71 41,3 41,3 65,7 

5 59 34,3 34,3 100,0 

Total 172 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No Quadro 21 é possível verificar que, a forma de distribuição das respostas que 

dizem respeito ao grau de importância considerado pelos respondentes, relativo ao atributo 

Custo (entregar dentro do orçamento e do esforço estimados). A concentração encontrada foi 

a seguinte: resposta 5 – Muito alto (37,8 %), resposta 4 – Alto (39,5 %), 

resposta 3 – Indiferente (17,4 %), 7 entrevistados consideraram 2 – Baixo e 2 entrevistados 

consideraram 1 – Muito baixo. 

 

Quadro 21 – Custo (entregar dentro do orçamento e do esforço estimados) 

RESPOSTAS FREQUÊNCIA PORCENTUAL 
PORCENTAGEM 

VÁLIDA 

PORCENTAGEM 

ACUMULADA 

Válido 

1 2 1,2 1,2 1,2 

2 7 4,1 4,1 5,2 

3 30 17,4 17,4 22,7 

4 68 39,5 39,5 62,2 

5 65 37,8 37,8 100,0 

Total 172 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Considerando-se as taxas de concentração acumulada das respostas 1- Muito baixo, 

2 – Baixo e 3 – Indiferente, relativas aos quatro atributos, tem-se: para a Qualidade (1,7 %), 

para o Escopo (10,0 %), para o Tempo (24,4 %) e para o Custo (22,7 %). Desse modo, é 

possível deduzir que, para os entrevistados, os dois primeiros atributos de sucesso (Qualidade 

e Escopo) possuem um grau de importância muito maior do que os atributos de Tempo e de 
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Custo. Isso demonstra, novamente, que, para os entrevistados, a entrega de um software 

correto e operacional e que cumpre com todos os requisitos e objetivos estabelecidos no 

projeto é considerado um resultado de sucesso.  

4.5 DETERMINAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS RELACIONADOS COM O 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Para a categorização dos fatores críticos relacionados com o desenvolvimento de 

software, realizou-se uma Análise Fatorial Exploratória (AFE), com a finalidade de extrair os 

fatores que melhor representam os fatores críticos em projetos de desenvolvimento de 

software. Com relação à amostra utilizada para a realização da AFE, pode-se dizer que 

apresentava um indicativo positivo, pois era constituída por 172 respostas para cada uma das 

34 variáveis (Quadro 14) a serem analisadas; sendo assim, estava de acordo com a 

recomendação de Hair Jr. et al. (2009), de que o tamanho de uma amostra para a realização de 

uma AFE deve ser maior ou igual a 100, tendo como regra geral o mínimo de cinco vezes 

mais observações do que o número de variáveis a serem analisadas. 

A utilização da Medida de Adequação da Amostra (MAA) indicou a possibilidade da 

aplicação da AFE, tendo em vista que, para a amostra em questão, os testes de KMO e de 

Bartlett apresentaram, respectivamente, os seguintes valores: KMO = 0,839 e SIG = 0,000 

(ver Quadro 22), valores estes que atendem ao que é especificado por Hair Jr. et al. (2009), ou 

seja KMO >= 0,5 e SIG < 0,05. 

 

Quadro 22 – Teste de KMO e Bartlett para fatores críticos 

Medida de Adequação da Amostra (KMO) Teste de Esfericidade de Bartlett 

0,839 

Qui-Quadrado 2816,173 

DF 528 

Sig 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Após a execução da AFE, todas as variáveis apresentaram autovalores superiores a 

um. Entretanto, de acordo com Field (2009), todas as variáveis que apresentarem 

comunalidades inferiores a 0,5 devem ser retiradas uma por uma, iniciando por aquela que 

apresentou o valor mais baixo, sendo a AFE novamente executada a cada exclusão de uma 
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variável. Apenas uma variável apresentou comunalidade inferior a 0,5, sendo então retirada; 

trata-se da variável Q47- Gestão de Mudanças, restando, portanto, 33 variáveis. 

Passou-se, então, para a determinação do número de fatores, sendo utilizado, para isso, 

o critério dos autovalores. Aplicado o critério, obtiveram-se 8 fatores, conforme pode ser 

visualizado no Quadro 23. 

 

Quadro 23 – Percentual de variância explicada por cada fator 

Fatores 
Autovalores 

Total % de Variância % Acumulada 

Fator 1 10,458 31,692 31,692 

Fator 2 3,256 9,865 41,557 

Fator 3 2,015 6,107 47,664 

Fator 4 1,836 5,564 53,228 

Fator 5 1,499 4,544 57,772 

Fator 6 1,162 3,521 61,293 

Fator 7 1,096 3,323 64,615 

Fator 8 1,019 3,089 67,704 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Utilizando o método de rotação Varimax, extraíram-se 8 fatores que explicam 67,70 % 

da variância total. Posteriormente, para análise da confiabilidade dos fatores, utilizou-se teste 

de confiabilidade Alpha de Cronbach, que, segundo Hair Jr. et al. (2009), pode apresentar um 

coeficiente variando de 0 a 1, sendo que os valores superiores a 0,7 indicam confiabilidade 

satisfatória da consistência interna. Neste estudo, todos os fatores extraídos apresentaram 

Alpha de Cronbach superiores a 0,7 e foram denominados pelo autor com base no referencial 

teórico e no conjunto de variáveis.  

No Quadro 24, além das variáveis componentes de cada fator, suas cargas fatoriais e 

suas comunalidades, é possível visualizar os valores do Alpha de Cronbach, da média e do 

desvio padrão de cada um dos 8 fatores. 

 

Quadro 24 – Variáveis componentes dos fatores e informações estatísticas 

(continua) 

Fatores Variáveis 
Cargas 

fatoriais 
Comun. 

Alpha de 

Cronbach 
Média 

Desvio 

padrão 

Características da 

equipe 

Q30 0,739 0,684 

0,832 4,072 0,684 

Q31 0,742 0,713 

Q32 0,731 0,714 

Q45 0,517 0,523 

Q46 0,501 0,624 
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(conclusão) 

Planejamento do 

projeto 

Q17 0,771 0,668 

0,828 3,728 0,728 

Q18 0,644 0,552 

Q19 0,730 0,683 

Q20 0,662 0,752 

Q40 0,579 0,560 

Q49 0,546 0,670 

Metodologia de 

desenvolvimento 

Q21 0,703 0,671 

0,855 3,524 0,791 

Q33 0,706 0,589 

Q34 0,594 0,639 

Q35 0,708 0,750 

Q36 0,684 0,731 

Q43 0,509 0,589 

Esforços 

organizacionais 

Q22 0,842 0,774 

0,809 3,855 0,765 

Q23 0,845 0,810 

Q38 0,495 0,641 

Q39 0,557 0,547 

Q48 0,526 0,787 

Atitudes do 

usuário/cliente 

Q24 0,812 0,760 
0,852 4,027 0,932 

Q25 0,842 0,802 

Administração de 

recursos 

Q26 0,531 0,695 

0,740 3,749 0,744 
Q27 0,543 0,642 

Q28 0,694 0,716 

Q29 0,668 0,690 

Características do 

projeto 

Q41 0,835 0,750 
0,765 3,886 0,762 

Q42 0,814 0,752 

Qualidade do software 

Q37 0,554 0,708 

0,713 3,716 0,806 Q44 0,689 0,635 

Q50 0,534 0,723 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os oito fatores extraídos da AFE apresentaram médias expressivas, em que dois deles 

apresentaram médias consideradas de altas a muito altas e os demais apresentaram médias 

muito próximas de alta, o que demonstra a importância, atribuída pelos entrevistados, para as 

variáveis em projetos de desenvolvimento de software. 

Salienta-se que as variáveis utilizadas, nesta pesquisa, para determinar os fatores 

críticos em projetos de desenvolvimento de software estão presentes na maioria dos estudos 

utilizados como referências, entretanto, em muitos deles, aparecem distribuídas em fatores 

que apresentam nomenclaturas diferentes. Ahimbisibwe et al. (2015) argumentam que, 

embora considerando as contribuições de pesquisas anteriores, não existe um amplo consenso 

sobre os fatores críticos e que, de acordo com a perspectiva de risco utilizada, os estudos 

podem ter identificado fatores críticos semelhantes, mas utilizado nomenclaturas diferentes. 

O primeiro fator obtido, denominado de Características da equipe, englobou cinco 

variáveis que pertencem à experiência, capacidade e competência, ao comprometimento e à 

motivação da equipe de projeto, assim como o seu relacionamento com o usuário. Cabe 
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acrescentar que esse fator apresentou a maior média dentre os fatores analisados, sinalizando 

a relevância atribuída pelos entrevistados para essas características no momento da formação 

da equipe nos projetos de desenvolvimento de software. 

Ao argumentar que um projeto de desenvolvimento de software raramente falha 

devido a problemas técnicos, sendo que problemas com pessoas podem manifestar-se 

tecnicamente, Nasir e Sahibuddin (2011) salientam a importância da equipe nesse tipo de 

projeto. 

O fator obtido em segundo lugar foi denominado de Planejamento do projeto e incluiu 

variáveis relativas às exigências e objetivos, ao cronograma, à gestão de riscos, ao 

planejamento, ao treinamento e à aprendizagem de usuários/clientes, dando mostras de que os 

entrevistados consideram importante a maneira como o projeto de desenvolvimento de 

software será executado, assim como o treinamento que será destinado aos usuários/clientes. 

Para Ahimbisibwe et al. (2015), o acompanhamento e o monitoramento rigoroso de 

um projeto, de acordo com o plano estabelecido, podem assegurar que o produto seja entregue 

dentro do cronograma e do orçamento estabelecidos. Por sua vez, McLeod e MacDonell 

(2011) argumentam que a literatura tem identificado o treinamento e a educação do usuário 

como um fator que pode influenciar o resultado de um projeto de desenvolvimento de 

software. 

Compondo o terceiro fator, denominado de Metodologia de desenvolvimento, têm-se 

as variáveis correspondentes à metodologia utilizada, à experiência da equipe com a 

metodologia, à infraestrutura e às ferramentas de apoio, bem como referente à composição e 

ao tamanho da equipe (sofrem influência de acordo com a metodologia utilizada). Ao 

apresentar uma média próxima de alta demonstra o quanto é importante a escolha da 

metodologia de desenvolvimento correta. 

McLeod e MacDonell (2011), baseados em grande parte da literatura por eles 

pesquisada, admitem que tanto o processo de desenvolvimento como o seu resultado podem 

ser melhorados com a adoção de uma metodologia de desenvolvimento. Se há pouca ou 

nenhuma mudança durante o projeto, as abordagens tradicionais que planejam cada tarefa 

com antecedência devem ser utlizadas, entretanto, se as mudanças ocorrem muito rápidas e o 

planejamento e o controle não são possíveis, as metodologias ágeis devem ser utlizadas, uma 

vez que lidam muito bem com essa situação (AHIMBISIBWE et al., 2015). 

Uma equipe qualificada e suficiente, familiarizada com a tecnologia/metodologia de 

desenvolvimento, e ferramentas de apoio e boa infraestrutura são fatores críticos destacados 

por Nasir e Sahibuddin (2011). 
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O fator denominado Esforços organizacionais foi o quarto a ser extraído e inclui cinco 

variáveis, as quais se relacionam com gestão superior, recursos, liderança e cultura 

organizacional. Apresentando uma média próxima de alta, o fator demonstra a preocupação 

dos entrevistados com esses itens no início e na continuidade da execução de um projeto de 

desenvolvimento de software. 

Uma média relativamente alta é atribuída por Rukshan e Mangala (2010) para o apoio 

da gestão superior e para a disponibilização de recursos, variáveis estas também destacadas 

por Kouzari et al. (2015). Por sua vez, o estudo de McLeod e MacDonell (2011), ao abordar a 

importância atribuída à variável cultura organizacional, para os projetos de desenvolvimento 

de software, apresenta, detalhadamente, a discussão de vários autores sobre o assunto. 

Composto por duas variáveis, a participação do usuário/cliente e o comprometimento 

do usuário/cliente, o quinto fator extraído foi denominado de Atitudes do usuário/cliente. Por 

apresentar a segunda média mais alta, esse fator constata a importância dispensada, pelos 

entrevistados, da participação efetiva do cliente/usuário durante todo o processo de 

desenvolvimento de um projeto de software. 

De acordo com o relatório do Standish Group (2014), a principal razão para que um 

projeto de desenvolvimento de software tenha sucesso é o envolvimento do usuário/cliente. 

Nos resultados de seu estudo, Nasir e Sahibuddin (2011) argumentam que, na opinião de 

muitos profissionais, um dos três principais fatores humanos mais importantes para os 

projetos de desenvolvimento de software é o envolvimento do usuário. 

A aglutinação de variáveis que dizem respeito a custos, orçamento, comunicação 

interna e expectativas de usuários/clientes deu origem ao sexto fator extraído, denominado 

Administração de recursos. O cuidado e a preocupação com estimativa de custos, orçamento 

real, comunicação entre os membros da equipe e com reais expectativas dos usuários/clientes 

devem ser observados não só no início, mas também durante a execução do desenvolvimento 

do projeto de software. 

De acordo com Nasir e Sahibuddin (2011), a estimativa realista de cronograma é um 

dos cinco fatores mais críticos para o resultado de projetos de desenvolvimento de software. 

Em seu estudo, Verner et al. (2008) salientam a necessidade de controlar as expectativas dos 

clientes em relação ao resultado desses projetos. Por sua vez, Sweis (2015) elenca os 

problemas de comunicação interna como um dos fatores que podem levar os resultados dos 

projetos a falhas, e, no estudo de McLeod e MacDonell (2011), encontram-se argumentos de 

que estimativas de custos mal-executadas têm sido uma das responsáveis pelo resultado 

negativo desses projetos. 
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O fator denominado Características do projeto foi o sétimo fator a ser extraído e foi 

formado por variáveis que tratavam de tamanho e complexidade do projeto. Esse fator 

apresentou uma média muito próxima de alta, dando mostras de que, para os entrevistados, 

essas características exercem influência significativa em diversas ações, antes e durante a 

execução de um projeto de software. 

Impor limites para as variáveis Tamanho do projeto e Complexidade do projeto de 

desenvolvimento de software é uma forte recomendação do Standish Group (2013), com o 

objetivo de obter sucesso no resultado desse tipo de projeto. 

O oitavo e último fator extraído associou três variáveis referentes a qualidade, 

controle, monitoramento e testes, sendo o fator denominado de Qualidade do software. Ao 

apresentar uma média próxima de alta, o fator sinaliza a importância, considerada pelos os 

entrevistados, da qualidade do software (produto final) para o resultado de projetos de 

software. A importância atribuída a tais variáveis pode ser verificada nos estudos de Sudhakar 

(2012) e de Kouzari et al. (2015). 

A Figura 8 apresenta os fatores extraídos da AFE que contribuem para o tipo de 

resultado obtido em projetos de desenvolvimento de software, executados em organizações 

brasileiras. 

 

Figura 8 – Fatores críticos em projetos de desenvolvimento de software 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.6 FATORES CRÍTICOS X METODOLOGIAS UTILIZADAS X RESULTADOS DE 

PROJETOS 

O método da análise da variância, para comparar amostras de uma variável 

dependente, foi determinado para testar as diferenças estatísticas significantes entre as médias 

das respostas relacionadas aos fatores críticos (AAKER et al., 2007). Os procedimentos 

incluíram o teste T para amostras independentes (comparar dois grupos) e a ANOVA para um 

fator (comparar três ou mais grupos definidos por duas ou mais variáveis independentes) 

(HAIR Jr. et al., 2009). 

4.6.1 Diferenças entre os fatores críticos e as metodologias utilizadas nos projetos de 

desenvolvimento de software 

Para identificar se a percepção dos entrevistados, em relação aos fatores críticos, difere 

quando considerada a variável metodologia utilizada para o projeto de desenvolvimento de 

software, utilizou-se o teste ANOVA para um fator. 

Ao analisar os resultados constantes no Quadro 25, considerando a metodologia 

utilizada para o projeto de desenvolvimento de software e tendo em vista que todos os fatores 

apresentaram um p-valor > 0,05, pode-se dizer que não existe diferença na percepção dos 

respondentes em relação aos fatores críticos. 

 

Quadro 25 – Teste ANOVA para os fatores críticos (metodologia) 

(continua) 
Fatores críticos Metodologia Média D. Pad. p-valor 

Características da equipe 

Tradicional 4,000 0,758 

0,686 
Ágil 4,080 0,695 

Híbrida 4,161 0,575 

Nenhuma 3,978 0,724 

Planejamento do projeto 

Tradicional 3,708 0,796 

0,217 
Ágil 3,841 0,638 

Híbrida 3,645 0,773 

Nenhuma 3,370 0,716 

Metodologia de desenvolvimento 

Tradicional 3,369 0,953 

0,104 
Ágil 3,652 0,678 

Híbrida 3,574 0,716 

Nenhuma 3,130 0,849 

Esforços organizacionais 

Tradicional 3,739 0,883 

0,434 
Ágil 3,957 0,567 

Híbrida 3,853 0,836 

Nenhuma 3,696 0,765 
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(conclusão) 

Atitudes do usuário/cliente 

Tradicional 3,947 0,836 

0,727 
Ágil 3,993 0,946 

Híbrida 4,125 0,916 

Nenhuma 4,222 1,394 

Administração de recursos 

Tradicional 3,693 0,775 

0,582 
Ágil 3,762 0,609 

Híbrida 3,841 0,861 

Nenhuma 3,500 0,960 

Características do projeto 

Tradicional 3,870 0,763 

0,710 
Ágil 3,943 0,773 

Híbrida 3,781 0,799 

Nenhuma 4,000 0,500 

Qualidade do software 

Tradicional 3,636 0,962 

0,112 
Ágil 3,891 0,706 

Híbrida 3,583 0,847 

Nenhuma 3,444 0,882 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando as informações constantes no Quadro 26, que leva em consideração a 

metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto e apresenta a ordem de classificação 

dos fatores críticos, baseada na percepção dos entrevistados do grau de contribuição de cada 

um deles para o resultado do projeto, percebe-se que: 

- Para as três metodologias utilizadas, os fatores críticos que apresentaram o maior 

grau de contribuição para o resultado do projeto, de acordo com sua classificação, foram 

Características da equipe e Atitudes do usuário/cliente. Isso demonstra que um projeto que 

possua uma equipe e um gestor competentes, experientes, capazes e comprometidos, bem 

como uma participação e um comprometimento efetivo do usuário/cliente, do início ao fim do 

desenvolvimento, terá grande probabilidade de sucesso. Já o contrário, provavelmente, fará 

com que o projeto rume para um resultado contestado ou de fracasso. 

- Os demais fatores apresentaram médias muito próximas, o que justifica as pequenas 

variações do grau de contribuição em relação às três metodologias. Porém, cabe um destaque 

para o fator Qualidade do software, que apresentou um grau de contribuição maior para a 

metodologia ágil em relação às demais, o que pode ser justificado pela característica da 

metodologia de rápidas e constantes entregas de software. 
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Quadro 26 – Grau de contribuição dos fatores críticos para o resultado dos projetos de 

acordo com a metodologia utilizada 

Metodologia Fatores críticos Média D. Pad. 

Tradicional 

Características da equipe 4,000 0,758 

Atitudes do usuário/cliente 3,947 0,836 

Características do projeto 3,870 0,763 

Esforços organizacionais 3,739 0,883 

Planejamento do projeto 3,708 0,796 

Administração de recursos 3,693 0,775 

Qualidade do software 3,636 0,962 

Metodologia de desenvolvimento 3,369 0,953 

Ágil 

Características da equipe 4,080 0,695 

Atitudes do usuário/cliente 3,993 0,946 

Esforços organizacionais 3,957 0,567 

Características do projeto 3,943 0,773 

Qualidade do software 3,891 0,706 

Planejamento do projeto 3,841 0,638 

Administração de recursos 3,762 0,609 

Metodologia de desenvolvimento 3,652 0,678 

Híbrida 

Características da equipe 4,161 0,575 

Atitudes do usuário/cliente 4,125 0,916 

Esforços organizacionais 3,853 0,836 

Administração de recursos 3,841 0,861 

Características do projeto 3,781 0,799 

Planejamento do projeto 3,645 0,773 

Qualidade do software 3,583 0,847 

Metodologia de desenvolvimento 3,574 0,716 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Buscando ampliar o entendimento da percepção dos entrevistados, em relação ao grau 

de contribuição dos fatores críticos para a obtenção de um resultado de sucesso ou contestado 

do projeto, efetuou-se o cruzamento dos dados considerando as metodologias utilizadas para o 

desenvolvimento do projeto e os respectivos resultados de sucesso e contestados. Os 

resultados encontrados para esses cruzamentos podem ser visualizados no Gráfico 2 (fatores 

críticos x metodologias x resultado de sucesso) e no Gráfico 3 (fatores críticos x metodologias 

x resultado contestado). Para a identificação dos resultados de sucesso ou contestado 

baseou-se nas respostas referentes a questão 14 do instrumento de pesquisa.  

Observando-se os gráficos e considerando-se a escala Likert de 5 pontos (1 – muito 

baixa, 3 – moderada e 5 – muito alta) utilizada para as respostas, constata-se que, 

independentemente da metodologia utilizada, todos os fatores críticos apresentaram, em 

média, uma contribuição acima de moderada e inferior a muito alta para os resultados obtidos 

pelos projetos. 
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Por meio da análise do Gráfico 2, verifica-se que, para o resultado de sucesso, as três 

metodologias apresentaram o fator Características da equipe (Fator 01) como aquele que 

apresentou a maior contribuição, sendo que o fator Atitudes do usuário/cliente (Fator 05) 

aparece como o segundo fator de maior contribuição. Observou-se também que o fator 

Metodologia de desenvolvimento (Fator 03) apresentou a menor contribuição e que o fator 

Características do projeto (Fator 07) apresentou, praticamente, a mesma contribuição para as 

três metodologias. 

 

Gráfico 2 – Fatores críticos x metodologias x resultado de sucesso 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gráfico 3 – Fatores críticos x metodologias x resultado contestado 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Por outro lado, por meio da análise do Gráfico 3, é possível observar que, para o 

resultado contestado, os fatores que apresentaram maior contribuição foram o fator Atitudes 

do usuário/cliente (Fator 05), para as metodologias tradicional e ágil, e o fator Características 

da equipe (Fator 01), para a metodologia híbrida. Por sua vez, o fator Metodologia de 

desenvolvimento (Fator 03) apresentou a menor contribuição para as três metodologias. 

O Gráfico 4 apresenta a percepção do grau de contribuição dos fatores críticos 

considerando o resultado do projeto. Apresentou-se um maior destaque para essa metodologia 

em razão de ela ter apresentado uma diferença mais acentuada para os dois tipos de resultados 

pesquisados. Observa-se que o fator Características da equipe (Fator 01) foi o que apresentou 

a maior diferença entre a contribuição apresentada para o resultado de sucesso (4,292) e o 

resultado contestado (3,665). Também é possível observar que o fator Planejamento do 

projeto (Fator 02) apresentou a mesma contribuição para os dois tipos de resultados. Além 

disso, o fator Administração de recursos (Fator 06) apresentou uma pequena diferença de 

contribuição em relação ao resultado de sucesso (3,783) e ao resultado contestado (3,818), 

sendo o único fator a apresentar uma contribuição maior para o resultado contestado do que a 

apresentada para o resultado de sucesso. Os demais fatores apresentaram distribuição 

semelhante, sendo a contribuição dos fatores para o resultado contestado inferior à 

contribuição para o resultado de sucesso. 

 

Gráfico 4 – Fatores críticos x metodologia tradicional x resultado do projeto 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Salienta-se que, pelo fato de não apresentarem uma importância relevante, além do 

pequeno número (nove) encontrado, os projetos desenvolvidos sem a utilização de alguma 

metodologia foram relacionados no Gráfico 2 e no Gráfico 3, porém não foram plotados. 

Esses projetos apenas demonstram que, em algumas organizações brasileiras, ainda é possível 

encontrar o desenvolvimento de software de forma amadora. 

Também se observa que, em razão do pequeno número de projetos que apresentaram 

um resultado de fracasso (apenas dois), esse tipo de resultado não foi analisado. O baixo 

número apresentado talvez possa ser justificado pelo seguinte motivo: na indústria brasileira 

de desenvolvimento de software, grande parte dos projetos envolve desenvolvimento de 

software comercial, projetos que, em virtude do seu baixo valor, dificilmente têm o seu 

desenvolvimento cancelado. 

4.6.2 Diferenças entre os fatores críticos e o resultado dos projetos 

Para identificar se a percepção dos entrevistados, em relação aos fatores críticos, difere 

quando considerada a variável Resultado do projeto, utilizou-se o teste T para amostras 

independentes. Previamente, realizou-se o teste F para testar a hipótese de variâncias iguais 

nos grupos analisados, visando decidir se o teste T deveria ser homocedástico ou 

heterocedástico. Para os fatores críticos Características da equipe e Atitudes do 

usuário/cliente, foi aceita a hipótese de igualdade de variância, sendo, então, aplicado o teste 

T homocedástico. Por outro lado, para os fatores críticos Planejamento do projeto, 

Metodologia de desenvolvimento, Esforços organizacionais, Administração de recursos, 

Características do projeto e Qualidade do software, constatou-se diferença de variância; sendo 

assim, aplicou-se o teste T heterocedástico. Os resultados obtidos encontram-se no Quadro 27. 

 

Quadro 27 – Teste T de diferenças de médias para os fatores críticos (resultados) 

Fator 
Sucesso Contestado 

p-valor 
Média Desvio Média Desvio 

Características da equipe 4,272 0,5371 3,826 0,765 0,000 

Planejamento do projeto 3,876 0,664 3,546 0,766 0,003 

Metodologia de desenvolvimento 3,669 0,709 3,321 0,842 0,003 

Esforços organizacionais 3,936 0,744 3,754 0,783 0,124 

Atitudes do usuário/cliente 4,207 0,760 3,803 1,071 0,005 

Administração de recursos 3,905 0,626 3,558 0,832 0,003 

Características do projeto 3,898 0,739 3,870 0,795 0,817 

Qualidade do software 3,870 0,755 3,526 0,830 0,006 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Como pode ser visto no Quadro 27 e considerando o resultado dos projetos utilizados 

pelos respondentes, obteve-se diferença significativa (p < 0,05) para as percepções de 

Características da equipe, Planejamento do projeto, Metodologia de desenvolvimento, 

Atitudes do usuário/cliente, Administração de recursos e Qualidade do software. Assim, é 

possível dizer que, considerando um nível de significância de 5 %, o teste apresentou, para 

todas as dimensões dos fatores críticos, diferença de média entre os resultados de sucesso e os 

resultados contestados. Também pode ser observado que os resultados de sucesso 

apresentaram médias mais elevadas para todos os fatores críticos. Em decorrência disso, 

evidencia-se que os profissionais de TI cujos projetos de desenvolvimento de software 

obtiveram um resultado de sucesso possuem um percepção maior da participação desses 

fatores críticos na obtenção do resultado do que a percepção dos profissionais de TI cujos 

projetos de desenvolvimento de software obtiveram um resultado contestado. 

Verifica-se também, por meio da análise dos dados do Quadro 27, que, para os 

projetos com resultado de sucesso, o fator Características da equipe foi o que apresentou a 

maior média (4,272), seguido pelo fator Atitudes do usuário/cliente (4,207). Por outro lado, 

considerando os projetos com resultado contestado, o fator que apresentou a maior média 

(3,870) foi Características do projeto, aparecendo logo a seguir (3,826) o fator Características 

da equipe. Isto demonstra que, os respondentes que obtiveram um resultado de sucesso para o 

projeto, consideraram o fator Características da equipe como o que mais contribuiu para o 

resultado, entretanto, os respondentes cujo resultado do projeto foi contestado, perceberam 

uma maior contribuição do fator Características do projeto para o resultado do projeto. 

4.7 RELAÇÃO ENTRE OS FATORES CRÍTICOS E OS ATRIBUTOS DE SUCESSO EM 

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Com o propósito de estabelecer as relações entre os fatores críticos e os atributos de 

sucesso em projetos de software, considerando as percepções dos profissionais de TI 

entrevistados, recorreu-se à análise de correlação entre os construtos. Para tanto, calculou-se o 

coeficiente de Correlação de Pearson, cujos resultados são apresentados no Quadro 28, o qual 

mede a força, a intensidade ou o grau de relação linear entre duas variáveis aleatórias (HAIR 

Jr. et al., 2009). 

Lopes (2016) explica que o coeficiente de Pearson assume valores negativos e 

positivos que variam de -1 a +1, passando por zero. Logo, valores próximos de -1 significam 

pouca dispersão e uma correlação forte e negativa, enquanto próximos de zero indicam muita 
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dispersão e ausência de relação entre as variáveis, e, ainda, quando próximos de 

+1, significam pouca dispersão e uma correlação forte e positiva. 

Da mesma forma, quanto à intensidade das correlações, por convenção, Pestana e 

Gageiro (2008) sugerem que as variações do coeficiente de Correlação de Pearson entre 

0,01 e 0,2 são classificadas como muito baixas; entre 0,2 e 0,39 são consideradas baixas; entre 

0,4 e 0,69 são definidas como moderadas; entre 0,7 e 0,89 são designadas altas; e entre 0,9 e 

1 são qualificadas como muito altas. 

O Quadro 28 apresenta a convenção adotada para a identificação dos fatores críticos e 

dos atributos de sucesso. 

 

Quadro 28 – Identificação dos fatores críticos e dos atributos de sucesso 

FATORES CRÍTICOS 
Denominação Descrição 

Fat1 Características da equipe 

Fat2 Planejamento do projeto 

Fat3 Metodologia de desenvolvimento 

Fat4 Esforços organizacionais 

Fat5 Atitudes do usuário/cliente 

Fat6 Administração de recursos 

Fat7 Características do projeto 

Fat8 Qualidade do software 

ATRIBUTOS DE SUCESSO 

Denominação Descrição 

Atr1 Qualidade: entregar um bom produto – correto e operacional 

Atr2 Escopo: cumprir com todos os requisitos e objetivos estabelecidos 

Atr3 Tempo: entregar dentro do cronograma estabelecido 

Atr4 Custo: entregar dentro do orçamento e do esforço estimados 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 29 – Matriz de correlação entre os fatores críticos e os atributos de sucesso 

(continua) 
Correl. Fat1 Fat2 Fat3 Fat4 Fat5 Fat6 Fat7 Fat8 Atr1 Atr2 Atr3 Atr4 

Fat1 1 
** 

0,347 

** 

0,675 

** 

0,469 

** 

0,376 

** 

0,481 

** 

0,211 

** 

0,448 

* 

0,189 
- 

0,028 

* 

0,162 
 -

0,137 

Fat2  1 
** 

0,344 

** 

0,483 

** 

0,301 

** 

0,489 

** 

0,369 

** 

0,563 

** 

0,263 

** 

0,290 

** 

0,244 

** 

0,222 

Fat3   1 
** 

0,524 

** 

0,242 

** 

0,392 

** 

0,226 

** 

0,491 

* 

0,186 
 -

0,006 

- 

0,112 

 -

0,133 

Fat4    1 
** 

0,373 

** 

0,342 

** 

0,245 

** 

0,463 

* 

0,179 
- 

0,025 

** 

0,201 

** 

0,206 

Fat5     1 
** 

0,398 
 -

0,134 

** 

0,279 
- 

0,127 

- 

0,068 

 -

0,087 

* 

0,152 

Fat6      1 
** 

0,216 

** 

0,419 

** 

0,211 
 -

0,108 

 -

0,053 

* 

0,164 

Fat7       1 
** 

0,389 

* 

0,163 
 -

0,021 

 -

0,014 

 -

0,006 
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(conclusão) 

Fat8        1 
* 

0,155 
 -

0,031 

** 

0,225 

** 

0,259 

Atr1         1 
** 

0,274 

** 

0,315 

** 

0,308 

Atr2          1 
** 

0,318 

** 

0,197 

Atr3           1 
** 

0,618 

Atr4            1 

* Correlação é significativa ao nível de 0,05 

**Correlação é significativa ao nível de 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Por meio da análise dos dados resultantes do cálculo do coeficiente de Correlação de 

Pearson, apresentados no Quadro 29, é possível observar que, de uma maneira geral, foram 

obtidos coeficientes de correlação significativos, os quais, por serem todos positivos, indicam 

que as variáveis possuem o mesmo sentido de associação. Além disso, é possível notar que, 

em 82 % dos casos significativos, obteve-se coeficiente de correlação entre 0,2 e 0,69, 

indicando que grande parte das correlações possui intensidade baixa a moderada (PESTANA; 

GAGEIRO, 2008). 

Entretanto, destaca-se que não foram significativas as correlações entre as seguintes 

variáveis (destacadas no Quadro 29): 

 Fat5 (Atitudes do usuário/cliente) e Fat7 (Características do projeto); 

 Fat1 (Características da equipe) e Atr2 (Escopo); 

 Fat1 (Características da equipe) e Atr4 (Custo); 

 Fat3 (Metodologia de desenvolvimento) e Atr2 (Escopo); 

 Fat3 (Metodologia de desenvolvimento) e Atr3 (Tempo); 

 Fat3 (Metodologia de desenvolvimento) e Atr4 (Custo); 

 Fat4 (Esforços organizacionais) e Atr2 (Escopo); 

 Fat5 (Atitudes do usuário/cliente) e Atr1 (Qualidade); 

 Fat5 (Atitudes do usuário/cliente) e Atr2 (Escopo); 

 Fat5 (Atitudes do usuário/cliente) e Atr3 (Tempo); 

 Fat6 (Administração de recursos) e Atr2 (Escopo); 

 Fat6 (Administração de recursos) e Atr3 (Tempo); 

 Fat7 (Características do projeto) e Atr2 (Escopo); 

 Fat7 (Características do projeto) e Atr3 (Tempo); 

 Fat7 (Características do projeto) e Atr4 (Custo); 

 Fat8 (Qualidade do software) e Atr2 (Escopo). 
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Analisando, especificamente, a relação entre os fatores que compõem o construto 

fatores críticos (sinalizada em cor salmão no Quadro 29), constata-se que apenas a correlação 

entre o Fat5 (Atitudes o usuário/cliente) e o Fat7 (Características do projeto) foi não 

significativa. Com relação às intensidades das correlações significativas, 40,5 % são 

consideradas como moderadas, tendo em vista que se encontram no intervalo compreendido 

entre 0,40 e 0,69, e 59,5 % são consideradas baixas, pois se encontram no intervalo de 0,20 a 

0,39 (PESTANA; GAGEIRO, 2008). 

Ressalta-se, ainda, que o maior coeficiente de correlação obtido (0,675) refere-se à 

associação entre o Fat1 (Características da equipe) e o Fat3 (Metodologia de 

desenvolvimento). Esse resultado demonstra a importância do conhecimento, da competência 

e da experiência dos membros da equipe, assim como do gestor do projeto em relação à 

metodologia escolhida para o desenvolvimento do projeto. 

No que diz respeito à correlação dos Atributos de sucesso (marcada em cor verde no 

Quadro 29), verifica-se que todos os coeficientes de correlação foram significativos, o que 

justifica a utilização desses atributos como indicadores do sucesso. De modo geral, em relação 

às intensidades, a maioria dos coeficientes encontrados sinaliza para uma associação baixa 

entre as dimensões, com exceção da correlação entre o Atr3 (Tempo) e o Atr4 (Custo), a qual 

apresentou um coeficiente de correlação moderado (0,618), indicando a importância de um 

cronograma bem estabelecido para a observância do orçamento e dos recursos estimados. 

Ao considerar o relacionamento entre a percepção dos fatores críticos e das dimensões 

dos atributos de sucesso (destacado em cor roxa no Quadro 29), pode-se afirmar que os 

resultados demonstram, em todos os casos, a existência de correlações baixas. Contudo, cabe 

evidenciar que as dimensões Fat2 (Planejamento do projeto) e Atr2 (Escopo) exibiram o 

maior coeficiente de correlação entre os construtos (0,290), o que remete ao entendimento de 

que quanto maior a atenção dispensada ao planejamento do projeto (especificação de 

requisitos, definição de objetivos e metas, planejamento de cronograma, gestão de riscos, 

treinamento e aprendizado de usuários/clientes), maior será a possibilidade de atender ao 

atributo de sucesso Escopo (cumprir todos os requisitos e objetivos estabelecidos). 

Entretanto, o fato da inexistência de relação entre a percepção de algum fator crítico 

com algum atributo de sucesso não significa que esse fator não contribua para que o objetivo 

desse atributo seja alcançado, pois existe uma relação indireta entre eles, em razão da 

existência de relações não só entre os atributos, mas também entre os próprios fatores. 

Pela Figura 9, é possível visualizar os relacionamentos existentes entre os fatores 

críticos e os atributos de sucesso, os quais podem ser utilizados como checkpoints na 
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concepção de um plano de ação para o gerenciamento do projeto. Por meio desse plano de 

ação, será possível, desde o início do projeto, verificar e, quando necessário, corrigir o 

tratamento e os cuidados dispensados aos fatores críticos, aumentando, assim, a probabilidade 

de obtenção de um resultado de sucesso para o projeto. 

Salienta-se que, embora o relacionamento ocorra nos dois sentidos, tomou-se a 

liberdade de representá-lo apenas no sentido fator crítico/atributo de sucesso, pelas seguintes 

razões: evitar a poluição da figura e, principalmente, por esse sentido representar o interesse 

do estudo de forma mais clara. A intenção do autor ao utilizar a Figura 9 foi apenas de 

demonstrar a existência, embora com intensidades moderadas e baixas, dos diversos 

relacionamentos que ocorrem entre os fatores críticos e os atributos de sucesso. 
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Figura 9 – Relacionamentos entre os fatores críticos e os atributos de sucesso 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS 

Dos 172 respondentes, apenas 23 (13,3 %) citaram fatores críticos para projetos de 

desenvolvimento de software, os quais consideravam importantes e que não foram abordados 

na pesquisa. Da mesma forma, apenas 12 entrevistados (6,9 %) atenderam à solicitação feita 

no instrumento de pesquisa e, de forma livre, apresentaram comentários relativos ao assunto 

abordado na pesquisa. 

Através do exame dos fatores críticos, apresentados pelos respondentes, observou-se 

que todos eles estavam contidos pelos fatores críticos identificados no estudo. Isso pode ser 

verificado conforme alguns exemplos apresentados no Quadro 30. 

 

Quadro 30 – Fatores críticos citados e englobados pelos fatores críticos identificados 

FATORES CITADOS PELOS RESPONDENTES FATORES IDENTIFICADOS NO ESTUDO 

Gestão da expectativa do cliente Expectativas realistas do usuário/cliente 

Planejamento de riscos Gestão de riscos 

Comunicação na equipe Comunicação interna do projeto 

Lições aprendidas e atividades realizadas em projetos 

anteriores 
Experiência da equipe 

Comprometimento do usuário chave Comprometimento do usuário/cliente 

Importância para a empresa Comprometimento da gestão superior 

Testes e controle de qualidade 
Processo de testes 

Controle de qualidade 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por sua vez, os comentários efetuados de forma livre pelos respondentes, ao atenderem 

à solicitação feita no item 53 do instrumento de pesquisa, considerados importantes por se 

tratarem de experiências de profissionais da área, trouxeram algumas considerações, tais 

como: 

- A importância da participação do cliente não só no processo de desenvolvimento, 

como também na fase de testes; 

- O cronograma e o orçamento devem estar ajustados para atender aos objetivos e às 

especificações definidas pelo usuário/cliente; entretanto, toda e qualquer alteração que sofra 

esses objetivos e/ou especificações leva, obrigatoriamente, a uma alteração no cronograma e 

no orçamento do projeto, sob pena de o resultado tender à falha; 

- Para alguns usuários/clientes, o prazo é irrelevante, se comparado com o efeito 

produzido esperado a partir da utilização do software; 

- A comunicação no projeto, entre os membros da equipe e o usuário/cliente, é 

fundamental para o resultado de sucesso do projeto; 
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- Uma especificação clara de objetivos e requisitos evita perda de tempo, retrabalho e 

erros nos processos de implementação, implantação e treinamento do usuário/cliente; 

- A avaliação criteriosa do projeto, a utilização de um documento contendo a 

especificação de objetivos e requisitos aprovado pelo usuário/cliente, o levantamento das 

tecnologias necessárias, uma equipe de projeto organizada e com papéis bem definidos são 

elementos cruciais para um resultado de sucesso do projeto; 

- A criação e utilização de um protótipo, a ser avaliado pelo usuário/cliente, após o 

conhecimento do software a ser desenvolvido, é um excelente meio para verificar se a sua 

especificação de objetivos e requisitos está completa. 

Ao analisar tais considerações, observou-se que algumas delas constam na literatura e 

foram contempladas por alguns dos fatores identificados neste estudo; outras, porém, poderão 

ser alvo de estudo em pesquisas futuras. 

Com base nos resultados deste estudo e levando-se em consideração os fatores críticos 

relacionados com o resultado de projetos de desenvolvimento de software identificados, 

elaborou-se um quadro demonstrativo para cada fase do desenvolvimento de um software, 

Quadros 31 a 36, nos quais são apontados os fatores críticos a serem observados em cada uma 

delas. A observância ou não dos fatores críticos poderá interferir diretamente no resultado do 

projeto de desenvolvimento de software, podendo levá-lo ao sucesso, a ser contestado ou, até 

mesmo, ao fracasso. 

Como fases do desenvolvimento de um software, utilizaram-se as consideradas por 

Pressman (2010, p. 19), compreendendo análise e definição de requisitos, planejamento, 

projeto do software, implementação do software, testes de unidades, testes de integração, 

treinamento e manutenção. 

 

Quadro 31 – Fatores críticos na fase de análise e definição de requisitos 

FASE DO 

DESENVOLVIMENTO 
FATORES CRÍTICOS VARIÁVEIS A CONSIDERAR 

ANÁLISE E 

DEFINIÇÃO DE 

REQUISITOS 

Esforços organizacionais 

Apoio da gestão superior 

Comprometimento da gestão superior 

Liderança do projeto 

Planejamento do projeto 
Definição de objetivos e metas 

Especificação de requisitos 

Atitudes do usuário/cliente 
Participação do usuário/cliente 

Comprometimento do usuário/cliente 

Administração de recursos 
Expectativas realistas do usuário/cliente 

Comunicação interna do projeto 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 32 – Fatores críticos na fase de planejamento 

FASE DO 

DESENVOLVIMENTO 
FATORES CRÍTICOS VARIÁVEIS A CONSIDERAR 

PLANEJAMENTO 

Planejamento do projeto 

Planejamento do projeto 

Definição de objetivos e metas 

Definição de requisitos 

Planejamento do cronograma 

Gestão de riscos 

Características da equipe 

Experiência da equipe 

Experiência e competência do gestor do 

projeto 

Metodologia de desenvolvimento 

Metodologia de desenvolvimento 

Tamanho da equipe 

Composição da equipe 

Experiência da equipe com a metodologia 

utilizada 

Esforços organizacionais 

Apoio da gestão superior 

Comprometimento da gestão superior 

Liderança do projeto 

Recursos adequados  

Cultura organizacional (do cliente) 

Administração de recursos 

Comunicação interna do projeto 

Estimativas de custos previamente 

realizadas 

Orçamento realista 

Características do projeto 
Complexidade do projeto 

Tamanho do projeto 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 33 – Fatores críticos na fase de implementação do software 

(continua) 
FASE DO 

DESENVOLVIMENTO 
FATORES CRÍTICOS VARIÁVEIS A CONSIDERAR 

PROJETO DO 

SOFTWARE 

Características da equipe 

Capacidade e competência da equipe 

Experiência da equipe 

Experiência e competência do gestor do 

projeto 

Comprometimento e motivação da equipe 

Relacionamento da equipe/usuário 

Planejamento do projeto 
Definição de objetivos e metas 

Definição de requisitos 

Metodologia de desenvolvimento 

Metodologia de desenvolvimento 

Tamanho da equipe 

Composição da equipe 

Experiência da equipe com a metodologia 

utilizada 

Processo e metodologia adequados 

Infraestrutura e ferramentas de apoio 
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(conclusão) 

PROJETO DO 

SOFTWARE 

Esforços organizacionais 

Apoio da gestão superior 

Comprometimento da gestão superior 

Liderança do projeto 

Cultura organizacional (do cliente) 

Recursos adequados 

Atitudes do usuário/cliente 
Participação do usuário/cliente 

Comprometimento do usuário/cliente 

Administração de recursos 
Expectativas realistas do usuário/cliente 

Comunicação interna do projeto 

Características do projeto 
Complexidade do projeto 

Tamanho do projeto 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 34 – Fatores críticos na fase de implementação do software 

FASE DO 

DESENVOLVIMENTO 
FATORES CRÍTICOS VARIÁVEIS A CONSIDERAR 

IMPLEMENTAÇÃO DO 

SOFTWARE 

Características de equipe 

Comprometimento e motivação da equipe 

Experiência e competência do gestor do 

projeto 

Relacionamento da equipe/usuário 

Planejamento do projeto Definição de requisitos 

Metodologia de desenvolvimento 

Metodologia de desenvolvimento 

Experiência da equipe com a metodologia 

utilizada 

Tamanho da equipe 

Composição da equipe 

Processo e metodologia adequados 

Infraestrutura e ferramentas de apoio 

Esforços organizacionais 

Apoio da gestão superior 

Comprometimento da gestão superior 

Recursos adequados 

Liderança do projeto 

Atitudes do usuário/cliente 
Participação do usuário/cliente 

Comprometimento do usuário/cliente 

Administração de recursos 
Expectativas realistas do usuário 

Comunicação interna do projeto 

Qualidade do software 

Monitoramento e controle efetivo do 

projeto 

Controle de qualidade 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 35 – Fatores críticos da fase de testes de unidades e testes de integração 

FASES DO 

DESENVOLVIMENTO 
FATORES CRÍTICOS VARIÁVEIS A CONSIDERAR 

TESTES DE UNIDADES 

E TESTES DE 

INTEGRAÇÃO 

Características da equipe 

Experiência da equipe 

Experiência e competência do gestor do 

projeto 

Comprometimento e motivação da equipe 

Relacionamento da equipe/usuário 

Metodologia de desenvolvimento 

Processo e metodologia adequados 

Tamanho da equipe 

Composição da equipe 

Infraestrutura e ferramentas de apoio 

Esforços organizacionais 

Apoio da gestão superior 

Comprometimento da gestão superior 

Liderança do projeto 

Recursos adequados 

Atitudes do usuário/cliente 
Participação do usuário/cliente 

Comprometimento do usuário/cliente 

Administração de recursos Comunicação interna do projeto 

Qualidade do software 

Monitoramento e controle efetivo do 

projeto 

Controle de qualidade 

Processo de testes 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 36 – Fatores críticos na fase de treinamento e manutenção 

FASE DO 

DESENVOLVIMENTO 
FATORES CRÍTICOS VARIÁVEIS A CONSIDERAR 

TREINAMENTO E 

MANUTENÇÃO 

Características da equipe 

Capacidade e competência da equipe 

Experiência da equipe 

Relacionamento da equipe/usuário 

Planejamento do projeto 
Treinamento e aprendizagem de 

usuários/clientes 

Metodologia de desenvolvimento Processo e metodologia adequados 

Esforços organizacionais 

Apoio da gestão superior 

Comprometimento da gestão superior 

Recursos adequados 

Liderança do projeto 

Atitudes do usuário/cliente 
Participação do usuário/cliente 

Comprometimento do usuário/cliente 

Administração de recursos Comunicação interna do projeto 

Qualidade do software 

Monitoramento e controle efetivo do 

projeto 

Controle de qualidade 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Manter uma atenção permanente, bem como proporcionar um tratamento adequado 

aos fatores críticos envolvidos em cada fase do projeto, por meio do monitoramento contínuo 
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das variáveis sugeridas para consideração, fará com que o resultado do projeto tenha grande 

probabilidade de sucesso, caso contrário, será grande a probabilidade da obtenção de um 

resultado contestado ou de fracasso. 

O estabelecimento de uma conexão entre os fatores críticos, para o resultado de 

projetos de desenvolvimento de software, e as etapas de desenvolvimento desses projetos, 

consideradas pela engenharia de software, constitui mais uma contribuição deste trabalho, ao 

possibilitar a identificação de prováveis problemas que podem ocorrer em cada uma delas, 

problemas estes que se forem bem tratados, evitarão possíveis falhas no projeto. 
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5 CONCLUSÕES 

Após a execução de todas as etapas de pesquisa previstas para este estudo, é possível 

afirmar que os problemas (fatores críticos) encontrados no desenvolvimento de projetos de 

software continuam sendo os mesmos ao longo do tempo; entretanto, discorda-se quanto ao 

fato de ainda não existir uma solução para eles, pois as soluções passam pela atenção e 

tratamento adequados destinados a esses fatores críticos durante o desenvolvimento do 

projeto. 

Verificou-se que os fatores críticos para o resultado de projetos de desenvolvimento de 

software são únicos, podendo levar o resultado do projeto ao sucesso ou à falha em razão da 

atenção e do tratamento a eles destinados. Por essa razão, propõe-se a existência apenas de 

fatores críticos, e não mais de fatores críticos de sucesso e de fatores críticos de falhas, 

conforme os vários estudos constantes na bibliografia. 

Por meio da tradução e validação dos atributos de sucesso e dos fatores críticos 

encontrados na literatura, foi possível desenvolver e validar um instrumento de avaliação dos 

fatores críticos para o resultado de projetos de desenvolvimento de software, que poderá 

servir de modelo para pesquisas futuras envolvendo fatores críticos nesse tipo de projeto. 

O tratamento estatístico dos dados oriundos de uma survey, que utilizou esse 

instrumento de avaliação e foi aplicada aos profissionais de TI de organizações brasileiras 

envolvidas em projetos de desenvolvimento de software, permitiu a obtenção de algumas 

conclusões. 

Em relação à análise dos atributos de sucesso (Qualidade, Escopo, Tempo e Custo) 

para o resultado de projetos de desenvolvimento de software, verificou-se, nessas 

organizações, a utilização dos atributos como descritores de sucesso para o resultado dos 

projetos. Observou-se também que, em virtude das médias encontradas, os entrevistados 

conferem tanto à Qualidade como ao Escopo um maior grau de importância em relação ao 

Tempo e ao Custo. Sendo assim e tendo em vista que a maioria dos projetos desenvolvidos 

diz respeito a softwares para fins comerciais, os quais, dificilmente, são cancelados em função 

de ultrapassarem o Tempo e/ou o Custo estimado, pode-se dizer que, para os profissionais de 

TI das organizações brasileiras desenvolvedoras de softwares para fins comerciais, a entrega 

de um software correto e operacional e que cumpre com todos os requisitos e objetivos 

estabelecidos no projeto é considerado um resultado de sucesso. 

Com relação ao perfil sociodemográfico, concluiu-se que a maioria dos profissionais 

de TI das organizações brasileiras é do sexo masculino, concentrada numa faixa etária acima 
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dos 40 anos e está cursando ou possui pós-graduação. Também foi possível verificar que a 

maioria desses profissionais ocupa cargo em nível de direção e desempenha a função de 

gerente de projeto, o que demonstra a participação ativa de gestores das organizações nos 

projetos de desenvolvimento de software. Por outro lado, no que diz respeito à localização 

dessas empresas, a maior concentração ocorreu nas regiões Sul e Sudeste, o que está 

perfeitamente de acordo com a realidade nacional. 

Os projetos considerados para as respostas, na sua maioria, foram concluídos nos anos 

de 2015 e 2016, sendo a metodologia ágil de desenvolvimento a mais utilizada, fato que 

comprova o grande interesse que essa metodologia tem despertado entre os profissionais de 

TI. A concentração na utilização de equipes pequenas (no máximo 6 componentes) é 

perfeitamente justificável, tendo em vista o fato de que a metodologia ágil recomenda 

trabalhar com equipes pequenas. 

Embora em pequeno número (apenas nove), verificou-se a existência de projetos 

desenvolvidos sem a utilização de qualquer metodologia. Isso pode ser um indicativo de que, 

em algumas organizações brasileiras, ainda é possível encontrar o desenvolvimento de 

software de forma amadora. 

Também se observou que a definição e a comunicação prévia dos critérios de sucesso 

para o projeto é muito importante; entretanto, essas premissas não são suficientes para 

garantir o sucesso do resultado do projeto. Isso demonstra o quão necessários são o 

acompanhamento e o controle, assim como a atenção dedicada aos fatores críticos em projetos 

de desenvolvimento de software nas organizações brasileiras. 

Considerando o nível de satisfação do respondente em relação ao projeto, a grande 

maioria dos respondentes atribuiu um conceito alto (entre 7 e 10), demonstrando que, mesmo 

o projeto não atingindo um resultado de sucesso, os entrevistados estavam satisfeitos com o 

projeto. 

Constataram-se, para as organizações brasileiras, as seguintes taxas para os resultados 

de projetos de desenvolvimento de software: 55,2 % para resultados de sucesso, 43,6 % para 

resultados contestados e 1,2 % para resultados de fracasso. A alta taxa apresentada para 

projetos com resultado contestado, aliada à baixíssima taxa para projetos com resultado de 

fracasso, mais uma vez, comprova que a maioria dos softwares desenvolvidos pelas 

organizações brasileiras trata-se de softwares para fins comerciais, cujos projetos raramente 

(ou jamais) são cancelados por ultrapassarem o prazo ou custo estabelecido para o seu 

desenvolvimento. 
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A realização da Análise Fatorial Exploratória (AFE) possibilitou a determinação de 

8 fatores críticos para o resultado de projetos de desenvolvimento de software em 

organizações brasileiras (Características da equipe, Planejamento do projeto, Metodologia de 

desenvolvimento, Esforços organizacionais, Atitudes do usuário/cliente, Administração de 

recursos, Características do projeto e Qualidade do software), fatores considerados 

importantes para o resultado do projeto e que apresentaram médias expressivas e uma 

confiabilidade satisfatória para a consistência interna. Em razão da utilização da AFE, chama-

se a atenção para o fato de a denominação fator crítico estar sendo utilizada para representar o 

agrupamento das variáveis, as quais nada mais são do que os fatores críticos encontrados na 

literatura. 

Comprovou-se também que, levando em consideração a metodologia utilizada para o 

projeto de desenvolvimento de software, não existe diferença da percepção dos respondentes 

em relação à importância dos fatores críticos para o resultado do projeto. 

Entretanto, ao verificar as diferenças entre os fatores críticos e o resultado dos 

projetos, observou-se que os resultados de sucesso apresentaram médias mais elevadas para 

todos os fatores críticos, sugerindo, consequentemente, que, nas organizações brasileiras, a 

atenção e o tratamento dispensados para esses fatores, por parte dos profissionais de 

TI durante a execução do projeto, são maiores para os projetos que obtiveram um resultado de 

sucesso do que para os projetos que obtiveram um resultado contestado. 

No tocante à relação entre os fatores críticos, verificou-se que apenas não existe 

relação entre os fatores Atitudes do usuário/cliente e Características do projeto, os demais 

fatores possuem associações positivas consideradas moderadas e baixas. Destaca-se a 

associação entre os fatores Características da equipe e Metodologia de desenvolvimento, 

demonstrando que quanto maior for o conhecimento da equipe em relação à metodologia 

utilizada no projeto, maiores serão os benefícios acarretados pelo uso dessa metodologia. 

Para o relacionamento entre os fatores críticos e as dimensões dos atributos de 

sucesso, constatou-se a existência de associações positivas, na maioria dos casos, 

consideradas baixas. Contudo, cabe evidenciar que a relação entre o fator crítico 

Planejamento do projeto e o atributo de sucesso Escopo, a qual mesmo exibindo a maior 

correlação entre os construtos, caracteriza-se como positiva e baixa. Esse resultado remete ao 

entendimento de que quanto maior a atenção dispensada ao Planejamento do projeto, maior 

será a possibilidade de atender ao atributo de sucesso Escopo. 

Ainda, há a elaboração de um quadro demonstrativo, em que, para cada fase de um 

projeto de desenvolvimento de software, foram elencados os fatores críticos envolvidos, bem 
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como as variáveis a serem monitoradas, tornando possível a identificação precoce de falhas, 

de forma que medidas possam ser tomadas para evitar um possível resultado de falha. Essa 

colaboração poderá servir de base para futuros estudos sobre modelos de gestão de projetos de 

desenvolvimento de software. 

Em razão dos resultados obtidos, pode-se verificar que todos os objetivos propostos 

foram alcançados, respondendo, assim, a questão central de pesquisa. A aplicação de um 

instrumento de avaliação dos fatores críticos em projetos de desenvolvimento de software, 

desenvolvido e validado neste estudo, aos profissionais de TI das organizações brasileiras 

envolvidas com esse tipo de projeto, permitiu: verificar a percepção dos entrevistados em 

relação aos atributos de sucesso considerados, identificar os fatores críticos, bem como 

verificar as suas importâncias para o resultado desses projetos, analisar as possíveis diferenças 

existentes entre as metodologias utilizadas para o desenvolvimento e os fatores críticos, assim 

como as possíveis interações entre estes fatores críticos e os atributos de sucesso. 

Destacam-se, ainda, alguns fatores limitantes a ao estudo, como a existência de outras 

variáveis independentes, não analisadas neste estudo, para a determinação dos fatores críticos, 

as quais poderão ser utilizadas em estudos posteriores, com o objetivo de novas descobertas a 

respeito de cada fator. Outro aspecto refere-se à dificuldade encontrada na obtenção de 

informações, o que resultou num número não tão elevado de respostas; entretanto, dedicou-se 

o máximo empenho para a obtenção das informações, de maneira que os resultados obtidos 

pudessem demonstrar, da melhor forma possível, a real situação das organizações brasileiras 

envolvidas com projetos de desenvolvimento de software. 

Portanto, para pesquisas futuras, sugere-se também o emprego de uma abordagem 

qualitativa, a qual permitiria uma visão mais detalhada do assunto estudado. Recomenda-se, 

ainda, nessa linha de investigação, a utilização de outras variáveis independentes, não 

consideradas neste estudo, para que possam ser verificados possíveis ajustes nos fatores 

críticos obtidos neste estudo. 

Também seria importante levar em consideração, em pesquisas futuras, outras 

características das organizações, tais como: tamanho, faturamento, localização, entre outras, 

além de características relativas aos softwares e aos projetos desenvolvidos. 
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APÊNDICE B – TRADUÇÃO DOS ATRIBUTOS DE SUCESSO E FATORES 

CRÍTICOS ENCONTRADOS NA LITERATURA 

 

Quadro 1B – Tradução dos fatores críticos relativos à gestão de projeto 

GESTÃO DO PROJETO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Gerente de projeto sem autoridade (fraco) Weak project manager Kappelman et al. (2006) 

PM não tem plena autoridade para 

gerenciar o projeto 

PM not given full authority to 

manage project 
Verner et al. (2008) 

Gerentes experientes em processo ágil 
Managers knowledgeable in agile 

process 

Chow e Cao (2008) 
Gerentes com estilo de gerenciamento 

tranquilo ou adaptável (leve ou adaptável) 

Managers who have light-touch or 

adaptive management style 

Falta de competência em gerenciamento 

de projetos 

Lack of project management 

competence 

Influência do gerente de projeto Project manager influence 
Rukshan e Mangala (2010) 

Falta de gerenciamento de TI Lack of IT management 

Habilidades/metodologias efetivas de 

gerenciamento de projetos (gerente de 

projeto) 

Effective project management 

skills/methodologies (project 

manager) 

Nasir e Sahibuddin (2011) 

Gerenciamento de projetos Project management 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Competência do gerente do projeto Project manager’s competence Sudhakar (2012) 

Gerentes de projeto competentes Competent project managers Marques et al. (2013) 

Perícia (Experiência) em gerenciamento 

de projetos 
Project management expertise Standish Group (2013) 

Falta de gerenciamento de TI Lack of IT management Standish Group (2014) 

Chefia, comando, orientação Guidance Kouzari et al. (2015) 

Gerenciamento de boa qualidade Good quality management Ahimbisibwe et al. (2015) 

 

Quadro 2B – Tradução dos fatores críticos relativos à capacidade e competência da equipe 

CAPACIDADE E COMPETÊNCIA DA EQUIPE 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Os membros da equipe não possuem 

conhecimentos e/ou habilidades 

necessárias 

Team members lack requisite 

knowledge and/or skills 
Kappelman et al. (2006) 

Membros da equipe com alta competência 

e perícia (experiência) 

Team members with high 

competence and expertise 
Chow e Cao (2008) 

Pessoal Competente Competent Staff 

Rukshan e Mangala (2010) Baixo nível de habilidade dos membros 

da equipe do projeto 

Low skill level of the project team 

members 

Equipe qualificada e suficiente Skilled and sufficient staffs Nasir e Sahibuddin (2011) 

Equipe do projeto Project Team 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Capacidade/competência da equipe Team capability/competence Sudhakar (2012) 

Recursos qualificados Skilled resources Standish Group (2013) 

Equipe competente Competent staff Standish Group (2014) 

Perícia (Experiência) da equipe Staff experience Kouzari et al. (2015) 

Perícia (Experiência) geral da equipe do 

projeto 
Project team’s general expertise Ahimbisibwe et al. (2015) 
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Quadro 3B – Tradução dos fatores críticos relativos à definição de requisitos  

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Falta de documentação dos requisitos 

e/ou dos critérios de sucesso 

Lack of documented requirements 

and/or success criteria 
Kappelman et al. (2006) 

Seguindo um processo ágil de 

gerenciamento de requisitos 

Following agile-oriented 

requirement management process 
Chow e Cao (2008) 

Requisitos do projeto fracamente 

definidos 
Ill-defined project requirements 

Nenhum método para a coleta de 

requisitos 

No method for requirements 

gathering 
Verner et al. (2008) 

O projeto não tinha bons requisitos em 

qualquer etapa 

Project did not have good 

requirements at any stage 

Definição clara de requisitos Clear statement of requirements 
Rukshan e Mangala (2010) 

Requisitos Incompletos Incomplete Requirements 

Requisitos e especificações claras 
Clear requirements and 

specifications Nasir e Sahibuddin (2011) 

Requisitos fixos Frozen requirement 

Determinação de Requisitos Requirements determination 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Especificação de requisitos Requirement specification Hasim et al. (2013) 

Definição clara de requisitos Clear statement of requirements 

Standish Group (2014) 
Requisitos e especificações incompletas 

Incomplete requirements & 

specifications 

Requisitos e especificações Requirements and specifications Ahimbisibwe et al. (2015) 

Fracas definições de requisitos e escopo 
Weak definitions of requirements 

and scope 
Sweis (2015) 

 

Quadro 4B – Tradução dos fatores críticos relativos à comunicação no projeto 

COMUNICAÇÃO NO PROJETO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Falha na comunicação entre as partes 

interessadas 

Communication breakdown among 

stakeholders 
Kappelman et al. (2006) 

Cultura oral colocando alto valor na 

comunicação frente a frente 

Oral culture placing high value on 

face-to-face communication 
Chow e Cao (2008) 

Canais de comunicação com a alta 

administração (na organização do cliente) 

Communication channels with top 

management (in client 

organization) 
Rukshan e Mangala (2010) 

Falta de canais de comunicação com a 

alta administração (na organização do 

cliente) 

Lack of communication channels 

with top management (in client 

organization) 

Comunicação efetiva e feedback 
Effective communication and 

feedback 
Nasir e Sahibuddin (2011) 

Comunicação Communication 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Comunicação no projeto Communication in project Sudhakar (2012) 

Comunicação pobre Poor communication Hasim et al. (2013) 

Comunicação Communication Kouzari et al. (2015) 

Comunicação interna do projeto Internal project communication Ahimbisibwe et al. (2015) 

Comunicação interna pobre Poor internal communication Sweis (2015) 
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Quadro 5B – Tradução dos fatores críticos relativos a apoio da gestão superior 

APOIO DA GESTÃO SUPERIOR 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Falta de apoio da alta gerência Lack of top management support Kappelman et al. (2006) 

Falta de apoio/financiamento (patrocínio) 

executivo 
Lack of executive sponsorship 

Chow e Cao (2008) 

Falta de compromisso da administração Lack of management commitment 

Apoio da alta administração (da 

organização do cliente) 

Executive management support (in 

client organization) Rukshan e Mangala (2010) 

Falta de apoio da alta administração Lack of executive support 

Apoio da alta administração top management support Marques et al. (2010) 

Apoio da alta administração Support from top management Nasir e Sahibuddin (2011) 

Apoio da alta administração Top management support Sudhakar (2012) 

Alta administração Top management 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Apoio do gerente executivo Executive management support Standish Group (2013) 

Apoio do gerente executivo Executive management support 
Standish Group (2014) 

Falta de apoio Executivo Lack of executive support 

Apoio da alta administração Top-level management support Ahimbisibwe et al. (2015) 

 

Quadro 6B – Tradução dos fatores críticos relativos a planejamento do projeto 

PLANEJAMENTO DO PROJETO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Planejamento de projeto fracamente 

definido 
Ill-defined project planning Chow e Cao (2008) 

Sem plano efetivo para o projeto No effective project plan Verner et al. (2008) 

Planejamento adequado Proper planning 
Rukshan e Mangala (2010) 

Falta de planejamento Lack of planning 

Planejamento adequado Proper planning Nasir e Sahibuddin (2011) 

Planejamento do projeto Project planning Sudhakar (2012) 

Planejamento adequado proper planning Marques et al. (2013) 

Melhorias no planejamento Planning improvements Hasim et al. (2013) 

Planejamento adequado Proper planning 
Standish Group (2014) 

Falta de planejamento Lack of planning 

Nível de planejamento do projeto Level of project planning Ahimbisibwe et al. (2015) 

 

Quadro 7B – Tradução dos fatores críticos relativos a comprometimento e motivação da 

equipe 

COMPROMETIMENTO E MOTIVAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Fraco comprometimento da equipe do 

projeto 
Weak commitment of project team Kappelman et al. (2006) 

Membros da equipe com grande 

motivação 

Team members with great 

motivation 
Chow e Cao (2008) 

Pessoal focado Focused staff Rukshan e Mangala (2010) 

Equipe comprometida e motivada Committed and motivated team Nasir e Sahibuddin (2011) 

Pessoal focado, trabalhando firme Hard-Working, focused staff Standish Group (2014) 

Comprometimento Commitment Kouzari et al. (2015) 

Comprometimento da equipe do projeto Project team commitment Ahimbisibwe et al. (2015) 
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Quadro 8B – Tradução dos fatores críticos relativos a objetivos do projeto 

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Escopo do projeto fracamente definido Ill-defined project scope 

Chow e Cao (2008) Tipo de projeto com escopo FATOR 

CRÍTICO e requisitos emergentes 

Project type being of variable 

scope with emergent requirement 

O escopo do projeto não foi bem definido Scope of project not well defined Verner et al. (2008) 

Visão e objetivos claros Clear vision & objectives Rukshan e Mangala (2010) 

Objetivo/meta/escopo claros Clear objective/goal/scope Nasir e Sahibuddin (2011) 

Escopo, metas e objetivos do projeto Project scope, goals and objectives 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Objetivo claro do projeto Clear project goal Sudhakar (2012) 

Requisitos irreais Unrealistic requirements Hasim et al. (2013) 

Objetivos comerciais claros Clear business objectives Standish Group (2013) 

Objetivos do projeto claramente definidos Clearly defined project objectives Marques et al. (2013) 

Visão e objetivos claros Clear vision & objectives 
Standish Group (2014) 

Objetivos pouco claros Unclear objectives 

Fracas definições de requisitos e do 

escopo 

Weak definitions of requirements 

and scope 
Sweis (2015) 

 

Quadro 9B – Tradução dos fatores críticos relativos a envolvimento do usuário 

ENVOLVIMENTO DO USUÁRIO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Sem envolvimento e/ou participação das 

partes interessadas 

No stakeholder involvement and/or 

participation 
Kappelman et al. (2006) 

Baixo nível de envolvimento do 

cliente/usuário 

Low level of customers/user 

involvement 
Verner et al. (2008) 

Envolvimento do usuário User involvement Rukshan e Mangala (2010) 

Envolvimento do usuário/cliente User/client involvement Nasir e Sahibuddin (2011) 

Atitude e envolvimento do usuário User attitude and involvement 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Envolvimento do usuário User involvement 
Sudhakar (2012) 

Envolvimento do cliente Customer involvement 

Envolvimento do usuário User involvement Standish Group (2013) 

Envolvimento do usuário user involvement Marques et al. (2013) 

Envolvimento do usuário User Involvement 
Standish Group (2014) 

Falta de envolvimento do usuário Lack of user Involvement 

 

Quadro 10B – Tradução dos fatores críticos relativos a apoio e recursos 

APOIO E RECURSOS 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Recursos atribuídos a um projeto de 

maior prioridade 

Resources assigned to a higher 

priority project 
Kappelman et al. (2006) 

Falta de recursos Lack of resources Rukshan e Mangala (2010) 

Recursos adequados Adequate resources Nasir e Sahibuddin (2011) 

Recursos Resources 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Suporte financeiro Financial support Sudhakar (2012) 

Recursos disponíveis Available resources Marques et al. (2013) 

Falta de recursos Lack of Resources Standish Group (2014) 

Suposições incorretas em relação à 

disponibilidade de recursos 

Incorrect assumptions regarding 

resource availability 
Sweis (2015) 

Recursos Resources Kouzari et al. (2015) 

Recursos adequados Adequate resources Ahimbisibwe et al. (2015) 
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Quadro 11B – Tradução dos fatores críticos relativos a mudanças 

GESTÃO DE MUDANÇAS 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Nenhum processo de controle de 

mudanças (gerenciamento de mudanças) 

No change control process (change 

management) 
Kappelman et al. (2006) 

Mudança do escopo durante o projeto Scope changes during project Verner et al. (2008) 

Mudança de requisitos e especificações 
Changing requirements & 

specifications 
Rukshan e Mangala (2010) 

Mudança efetiva e gerenciamento de 

configuração 

Effective change and configuration 

management 
Nasir e Sahibuddin (2011) 

Gestão da mudança Management of change 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Gestão da mudança Change management Hasim et al. (2013) 

Mudança de requisitos e especificações 
Changing Requirements & 

Specifications 
Standish Group (2014) 

Mudança de habilidades de 

gerenciamento 
Change management skills 

Ahimbisibwe et al. (2015) 

Mudanças de especificações/requisitos Specification/requirement changes 

Mudanças nas especificações no final do 

projeto  

Changes in design specifications 

late in the project 
Sweis (2015) 

 

Quadro 12B – Tradução dos fatores críticos relativos a cronograma do projeto 

CRONOGRAMA DO PROJETO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Planejamento e/ou gerenciamento 

ineficaz de cronograma 

Ineffective schedule planning 

and/or management 
Kappelman et al. (2006) 

Projetos com cronograma dinâmico e 

acelerado 

Projects with dynamic, accelerated 

schedule 
Chow e Cao (2008) 

Os clientes/usuários não foram 

envolvidos nas estimativas do 

cronograma 

Customers/users not involved 

schedule estimates 
Verner et al. (2008) 

Cronograma realista Realistic schedule Nasir e Sahibuddin (2011) 

Cronograma do projeto Project schedule Sudhakar (2012) 

Cronograma otimista Optimistic schedule Hasim et al. (2013) 

Cronograma irrealista Unrealistic time frames Standish Group (2014) 

Cronograma realista Realistic schedule Ahimbisibwe et al. (2015) 

Subestimar o cronograma Underestimate of timeline Sweis (2015) 
 

Quadro 13B – Tradução dos fatores críticos relativos à infraestrutura e a ferramentas de apoio 

INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS DE APOIO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Instalação apropriada com ambiente de 

trabalho de estilo ágil  

Facility with proper agile-style 

work environment 
Chow e Cao (2008) 

Inadequação da tecnologia e das 

ferramentas 

Inappropriateness of technology 

and tools 

Ferramentas e técnicas utilizadas em cada 

fase do ciclo de vida do projeto 

Tools and techniques used in each 

phase of the project lifecycle 

Rukshan e Mangala (2010) 
Falta de ferramentas e técnicas utilizadas 

em cada fase do ciclo de vida do projeto 

Lack of tools and techniques used 

in each phase of the project 

lifecycle 

Boas ferramentas de suporte e 

infraestrutura 

Supporting tools and good 

infrastructure 
Nasir e Sahibuddin (2011) 

Condições ambientais Environmental conditions 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Ferramentas e infraestrutura Tools and infrastructure Standish Group (2013) 

Boas ferramentas de suporte e 

infraestrutura 

Supporting tools and good 

infrastructure 
Ahimbisibwe et al. (2015) 
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Quadro 14B – Tradução dos fatores críticos relativos a tamanho do projeto 

TAMANHO DO PROJETO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

O tamanho do projeto afetou a solicitação 

de requisitos 

Size of project affected 

requirements elicitation 
Verner et al. (2008) 

Metas intermediárias pequenas do projeto Smaller project milestones Rukshan e Mangala (2010) 

Complexidade, tamanho do projeto, 

duração e número de organizações 

envolvidas 

Complexity, project size, duration, 

number of organizations involved 
Nasir e Sahibuddin (2011) 

Características do projeto Project characteristics 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Otimização 

(tamanho e complexidade) 

Optimization 

(size and complexity) 
Standish Group (2013) 

Metas intermediárias pequenas do projeto Smaller project milestones Standish Group (2014) 

Tamanho relativo do projeto Relative project size Ahimbisibwe et al. (2015) 

 

Quadro 15B – Tradução dos fatores críticos relativos a expectativas do usuário 

EXPECTATIVAS DO USUÁRIO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Falta de expectativas realistas dos 

clientes/usuários 

Customers/users did not have 

realistic expectations 
Verner et al. (2008) 

Expectativas realistas Realistic expectations 
Rukshan e Mangala (2010) 

Expectativas irrealistas Unrealistic expectations 

Expectativas do usuário User expectations 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Expectativas realistas Realistic expectations Sudhakar (2012) 

Expectativas irrealistas Unrealistic expectations, 
Standish Group (2014) 

Expectativas realistas Realistic expectations 

 

Quadro 16B – Tradução dos fatores críticos relativos a incertezas tecnológicas 

INCERTEZAS TECNOLÓGICAS 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Analfabetismo tecnológico Technology illiteracy Rukshan e Mangala (2010) 

Incerteza técnica Technical uncertainty Sudhakar (2012) 

Tecnologia Technology 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Novas tecnologias New technology 
Standish Group (2014) 

Analfabetismo tecnológico Technology illiteracy 

Incerteza tecnológica Technological uncertainty Ahimbisibwe et al. (2015) 

 

Quadro 17B – Tradução dos fatores críticos relativos à composição da equipe 

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Arranjo (localização) de toda a equipe Collocation of the whole team Chow e Cao (2008) 

O projeto não possuía pessoal adequado Project not adequate staffed Verner et al. (2008) 

Equipe do projeto Project team 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Selecionar a equipe do projeto correta Select right project team Sudhakar (2012) 

Composição da equipe do projeto Project team’s composition Ahimbisibwe et al. (2015) 

 

 



111 

 

Quadro 18B – Tradução dos fatores críticos relativos à metodologia de desenvolvimento 

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Metodologia de desenvolvimento 

inapropriada 

Inappropriate development 

methodology 
Verner et al. (2008) 

Processos/metodologias de 

desenvolvimento apropriadas (processo) 

Appropriate development 

processes/methodologies (process) 
Nasir e Sahibuddin (2011) 

Uso de um método padrão Use of a standard method 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Processo ágil Agile process Standish Group (2013) 

Processos/metodologias de 

desenvolvimento 

Development 

processes/methodologies 
Ahimbisibwe et al. (2015) 

Metodologia de implementação Implementation methodology Kouzari et al. (2015) 

 

Quadro 19B – Tradução dos fatores críticos relativos à cultura organizacional  

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Cultura organizacional muito tradicional 
Organizational culture too 

traditional 

Chow e Cao (2008) Cultura organizacional muito política Organizational culture too political 

Cultura organizacional cooperativa em 

vez de hierárquica 

Cooperative organizational culture 

instead of hierarchal 

Cultura organizacional Organizational culture 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Política organizacional Organizational politics Sudhakar (2012) 

Cultura organizacional Organizational culture Ahimbisibwe et al. (2015) 

 

Quadro 20B – Tradução dos fatores críticos relativos à participação do usuário 

PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Sem envolvimento e/ou participação das 

partes interessadas 

No stakeholder involvement and/or 

participation 
Kappelman et al. (2006) 

Forte compromisso e presença do cliente 
Strong customer commitment and 

presence 
Chow e Cao (2008) 

Falta de envolvimento do usuário Lack of user involvement Rukshan e Mangala (2010) 

Participação do usuário User participation 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Falta de contribuição do usuário Lack of user input Standish Group (2014) 

Participação do usuário/cliente User/client participation Ahimbisibwe et al. (2015) 

Falta de envolvimento e contribuições do 

usuário desde o início 

Lack of user involvement and 

inputs from the onset 
Sweis (2015) 

 

Quadro 21B – Tradução dos fatores críticos relativos a monitoramento e controle do projeto 

MONITORAMENTO E CONTROLE DO PROJETO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Falta de mecanismo ágil de rastreamento 

de progresso 

Lack of agile progress tracking 

mechanism 
Chow e Cao (2008) 

Monitoramento e controle efetivos Effective monitoring and control Nasir e Sahibuddin (2011) 

Mecanismos de controle do projeto Project control mechanisms Sudhakar (2012) 

Monitoramento Monitoring Kouzari et al. (2015) 

Monitoramento e controle Monitoring and controlling Ahimbisibwe et al. (2015) 
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Quadro 22B – Tradução dos fatores críticos relativos à análise e gestão de riscos 

ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Riscos não identificados no início do 

projeto 

Risks not identified at start of the 

project 

Verner et al. (2008) Riscos não incorporados no planejamento 

do projeto 

Risks not incorporated into project 

plan 

Riscos não reavaliados e controlados Risks not reassessed and controlled 

Gerenciamento de riscos Risk management Nasir e Sahibuddin (2011) 

Gerenciamento de riscos Risk management Ahimbisibwe et al. (2015) 

 

Quadro 23B – Tradução dos fatores críticos relativos a orçamento do projeto 

ORÇAMENTO DO PROJETO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Projeto subestimado Project underestimated Verner et al. (2008) 

Orçamento realista Realistic budget Nasir e Sahibuddin (2011) 

Orçamento extrapolado Overdrawn Budget Hasim et al. (2013) 

Orçamento realista Realistic budget Ahimbisibwe et al. (2015) 

 

Quadro 24B – Tradução dos fatores críticos relativos à complexidade do projeto 

COMPLEXIDADE DO PROJETO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Complexidade, tamanho do projeto, 

duração e número de organizações 

envolvidas 

Complexity, project size, duration, 

number of organizations involved 
Nasir e Sahibuddin (2011) 

Compreensão Understanding 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Otimização 

(tamanho e complexidade) 

Optimization 

(size and complexity) 
Standish Group (2013) 

Complexidade técnica Technical complexity Ahimbisibwe et al. (2015) 

 

Quadro 25B – Tradução dos fatores críticos relativos a relacionamento da equipe/usuário 

RELACIONAMENTO EQUIPE/USUÁRIO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Relacionamento ruim com o cliente Bad customer relationship 
Chow e Cao (2008) 

Bom relacionamento com clientes Good customer relationship 

Relacionamento entre usuários e equipe 
Relationship between users and 

staff 
Sudhakar (2012) 

Relacionamento de qualidade com os 

usuários 
Quality user relationship Standish Group (2013) 

 

Quadro 26B – Tradução dos fatores críticos relativos à liderança do projeto 

LIDERANÇA DO PROJETO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Boa liderança Good leadership Nasir e Sahibuddin (2011) 

Liderança Leadership Sudhakar (2012) 

Características de liderança Leadership characteristics Ahimbisibwe et al. (2015) 
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Quadro 27B – Tradução dos fatores críticos relativos a suporte ao usuário 

SUPORTE AO USUÁRIO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Oferta de treinamento para usuários finais End-user training provision Nasir e Sahibuddin (2011) 

Treinamento do usuário User training 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Apoio ao usuário User support Ahimbisibwe et al. (2015) 

 

Quadro 28B – Tradução dos fatores críticos relativos a comprometimento da gestão superior 

COMPROMETIMENTO DA GESTÃO SUPERIOR 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

O comprometimento do patrocinador não 

durou todo o projeto 

Sponsor commitment did not last 

through project 
Verner et al. (2008) 

Alta administração Top management 
McLeod e MacConell 

(2011) 

Comprometimento da alta administração Senior management commitment Kouzari et al. (2015) 

 

Quadro 29B – Tradução dos fatores críticos relativos à criticidade do projeto 

CRITICIDADE DO PROJETO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

A natureza do projeto não tem vida crítica 
Project nature being non-life-

critical 
Chow e Cao (2008) 

Criticidade do projeto Project criticality Ahimbisibwe et al. (2015) 

 

Quadro 30B – Tradução dos fatores críticos relativos a controle de qualidade 

CONTROLE DE QUALIDADE 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Bom gerenciamento da qualidade Good quality management Nasir e Sahibuddin (2011) 

Controle de qualidade Quality control Sudhakar (2012) 

 

Quadro 31B – Tradução do fator crítico relativo a processo de testes 

PROCESSO DE TESTES 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Teste de integração correto Correct integration testing Chow e Cao (2008) 

 

Quadro 32B – Tradução do fator crítico relativo a tamanho da equipe projeto 

TAMANHO DA EQUIPE DO PROJETO 

Fator Crítico Fator Crítico/Literatura Pesquisador 

Características do projeto Project characteristics 
McLeod e MacConell 

(2011) 

 

Quadro 33B – Tradução dos atributos de sucesso 

ATRIBUTOS DE SUCESSO 

Atributo Atributo/Literatura Pesquisador 

Qualidade (entregar bom produto ou 

resultado do projeto) 

Quality (delivering good product or 

project outcome) 

Chow e Cao (2008) 

Escopo (cumprir todos os requisitos e 

objetivos) 

Scope (meeting all requirements 

and objectives) 

Tempo (entrega a tempo) Time (delivering on time) 

Custo (entrega dentro do custo e do 

esforço estimados) 

Cost (delivering within estimated 

cost and effort) 

 


