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RESUMO 

 

 

 Cada vez mais importante para uma organização, a Tecnologia da Informação (TI) tem 

passado por profundas mudanças nas últimas décadas, pois a velocidade com que novas 

tecnologias aparecem está cada vez maior. Nesse contexto, as organizações devem estar 

preparadas para implementar, sob a forma de projetos, essas tecnologias da maneira mais 

rápida e efetiva possível. Em um cenário competitivo, o projeto de TI de uma empresa deve 

apresentar resultados antes dos de seus concorrentes. Portanto, pode-se notar que a entrega de 

um projeto no prazo cada vez mais curto é essencial para que uma empresa se mantenha na 

frente dos competidores. Considerando tais observações, o propósito principal deste estudo é 

o de explorar como falhas na gestão dos stakeholders de projetos de TI podem impactar, 

direta ou indiretamente, os prazos finais desses projetos. A exploração dos atrasos por meio da 

teoria dos stakeholders é uma das possíveis abordagens para se estudar a questão, sendo a 

gestão dos stakeholders, incluindo a comunicação, considerada a principal deficiência dos 

gerentes de projetos. A pesquisa empírica realizada, de natureza qualitativa, é do tipo 

exploratória e contou com a participação de gerentes de projetos de TI e de gestores de 

gerentes de projetos de TI, os quais responderam a uma entrevista semiestruturada e 

forneceram documentos de apoio à pesquisa. As transcrições das entrevistas, assim como os 

documentos fornecidos, foram utilizadas para a análise de conteúdo dos dados. Como 

resultado final, as principais falhas na gestão dos stakeholders que podem prejudicar – em sua 

maioria, indiretamente – a entrega pontual dos projetos de TI são identificadas e exploradas. 

Por fim, são apresentadas as limitações do presente estudo e sugestões para pesquisas futuras. 

 

 

Palavras-Chave: Stakeholders, projetos, Tecnologia da Informação, prazos, falhas. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

 Increasingly important for an organization, the Information Technology (IT) has 

undergone profound changes in recent decades because the speed with which its new 

technologies appear has been increasing. In this context, organizations must be prepared to 

implement these technologies, on the form of projects, as quickly and effectively as possible. 

In a competitive environment, a company's IT project must provide results before its 

competitors. Therefore, it can be noted that the delivery of a project on time, ever shorter, is 

essential for a company to keep ahead of competitors. Considering these observations, the 

main purpose of this study is to explore how failures in IT project stakeholder management 

may impact, directly or indirectly, the deadlines of these projects. The exploration of the 

delays through the stakeholder's theory is one possible approach to study the issue, being the 

management of stakeholders, including the communication, considered the main shortcoming 

of project managers. The empirical research, qualitative in nature, is of the exploratory type 

and counted with the participation of IT project managers and managers of IT project 

managers, who answered a semistructured interview and provided documents in support of 

the research. The transcripts of the interviews as well as the provided documents were used 

for the analysis of data content. As a final result of this study, the main failures in the 

stakeholder management that may compromise – mostly indirectly – the timely delivery of IT 

projects are identified and explored. Finally, the limitations of this study and suggestions for 

future research are presented. 

 

 

 

Key words: Stakeholders, projects, Information Technology, deadlines, failures. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Falhas em projetos de Tecnologia da Informação (TI), principalmente os atrasos 

recorrentes nos prazos acordados, são vistas como algo tão comum que acabam sendo aceitas 

sem muito questionamento, embora os prejuízos e insatisfações decorrentes sejam claros. 

Relatórios e pesquisas em todo o mundo (SAUER; CUTHBERTSON, 2003; apud 

Gresse Von Wangenheim, 2009; PMI CHAPTERS, 2011) relatam que a ultrapassagem do 

prazo final dos projetos de TI continua sendo a principal, ou uma das principais, falha nesses 

projetos. 

A impressão geral que se tem é que todo projeto de TI atrasa e que o assunto continua 

sendo negligenciado. A única exceção possível a regra é dos projetos que possuem uma data 

final de entrega inalterável, como no famoso projeto do Bug do ano 2000. 

No caso do Bug do ano 2000, todo o esforço organizacional foi para corrigir os 

códigos dos programas até a data estipulada. Outras variáveis como o investimento financeiro 

e a quantidade de pessoal envolvido eram secundárias, pois o que importava realmente era 

terminar tudo no prazo. Assim, o investimento nessa iniciativa foi um dos maiores em TI visto 

até a ocasião. Como resultado, a grande maioria desses projetos atingiram o prazo requerido. 

É possível investigar o problema dos atrasos nos projetos de TI por diferentes 

perspectivas: planejamento inadequado; alto grau de incerteza devido a uma nova tecnologia; 

mudanças constantes no escopo; má comunicação dos stakeholders; etc. 

Devido à comunicação com os stakeholders ser considerada a principal deficiência dos 

gerentes de projetos (PMI CHAPTERS, 2011), optou-se por compreender o fenômeno dos 

atrasos em relação à eficácia na comunicação com os stakeholders ou, de maneira mais 

genérica, em relação à eficácia na gestão dos stakeholders dentro dos projetos, já que a 

comunicação com estes faz parte dessa gestão. 

Apesar do destaque dado à gestão dos stakeholders em projetos (e a comunicação 

como algo central nessa gestão), o assunto ainda é pouco pesquisado em relação as possíveis 

falhas que uma má gestão dos stakeholders pode causar nos projetos e, em particular, nas 

falhas relacionadas a prazos nos projetos de TI. 

Assim sendo, este trabalho preocupa-se com a compreensão dos atrasos em projetos de 

TI ocasionados, direta ou indiretamente, por problemas na gestão dos stakeholders desses 

projetos. 
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Nesse contexto, pode-se definir o seguinte problema de pesquisa: como falhas na 

gestão dos stakeholders de projetos de TI podem impactar negativamente – de maneira direta 

ou indireta – os prazos finais de entrega do projeto?  

Dessa forma, esta pesquisa justifica-se, principalmente, pela relevância que a 

pontualidade dos projetos de TI tem no processo de ascensão das organizações, em especial as 

brasileiras. Segundo Valeriano (2001, p. 209):  

muitas vezes o projeto deve apresentar seu resultado antes de outros, como se fosse 
preciso chegar em primeiro lugar, em uma competição de vida ou morte. Quem 
conhece os segundos lugares dos concursos do Prêmio Nobel? Que é feito dos 
pedidos de patente que entram depois do registro de um similar? Como deve entrar 
no mercado um segundo produto, depois da disseminação do que chegou antes? 

 
Pode-se notar que a entrega no prazo num mundo competitivo é essencial para que 

uma organização se mantenha na frente. 

Os atrasos em projetos de TI são tão comuns que, em muitos casos, são vistos como 

algo normal. Em países latinos, como o Brasil, até a cultura é usada como justificativa para 

tais atrasos no cronograma do projeto. 

A carência de pesquisas que procuram mitigar esses atrasos e, neste caso específico, de 

explorá-los em relação às falhas na gestão dos stakeholders dos projetos, também justifica 

esse estudo que busca prover à academia e ao meio organizacional, uma maior compreensão 

desse tema. 

Esta pesquisa apresenta o seguinte objetivo: explorar como falhas na gestão dos 

stakeholders de projetos de TI podem impactar, direta ou indiretamente, os prazos finais 

desses projetos. 

De modo geral, busca-se descrever os conceitos e particularidades da gestão de 

stakeholders em projetos de TI e dos atrasos nos prazos de tais projetos. 

Assim, busca-se compreender melhor os atrasos, tão comuns nesses projetos, à luz dos 

problemas enfrentados na gestão dos stakeholders nesses tipos de projetos. 

Analisar os atrasos por meio da teoria dos stakeholders é uma das possíveis leituras 

para se compreender melhor esse fenômeno. A importância dessa leitura se dá, pois falhas na 

gestão dos stakeholders, como, por exemplo, a má comunicação desses (MOLENA, 2011), 

resulta no problema de maior frequência em projetos: o não cumprimento de prazos. 

Por meio de leituras e conversas exploratórias sobre o tema em questão e da própria 

observação prática do pesquisador, como gerente de projetos, pôde-se definir – tentativamente 

– algumas suposições para a pesquisa. Tais suposições serviram como direcionadoras para a 

estruturação do referencial teórico e para a elaboração do roteiro de entrevistas. Essas 
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suposições são: 

 

• A não identificação de um ou mais stakeholders pode afetar negativamente o 

prazo final do projeto. 

• A alteração de um ou mais stakeholders após o início do projeto pode afetar 

negativamente o prazo final do projeto. 

• A má comunicação com um ou mais stakeholders pode afetar negativamente o 

prazo final do projeto. 

 

Como delimitações do estudo, devem ser destacados os pontos que não se pretende 

tratar, em função do escopo, dos objetivos e do método empregado: 

 

• Para se compreender melhor o tema em questão, utilizam-se os gerentes de 

projetos de TI e/ ou os gerentes de gerentes de projetos de TI como fonte de 

informação por se acreditar que esses possam contribuir melhor ao assunto 

abordado com suas experiências práticas e pontos de vista como gestores; 

• Embora interessante para pesquisas futuras, não se busca investigar o problema 

do ponto de vista de outros atores organizacionais, tais como os stakeholders; 

• Por se tratar do problema de maior ocorrência em projetos de TI, o foco do 

estudo é dado aos atrasos nos prazos finais desses projetos. O outro motivo 

dessa escolha é, propositadamente, por motivos de recorte. Entretanto, o texto 

trata de outras falhas que podem ser resultados de falhas na gestão dos 

stakeholders. Essas outras falhas, embora não sejam foco desse estudo, podem 

ser úteis para pesquisas futuras; 

• Quanto a sua natureza qualitativa, as limitações e restrições dessa abordagem 

são tratadas em maiores detalhes no capítulo “Metodologia”. O que é 

importante ressaltar é que a abordagem qualitativa foi escolhida pois o 

pesquisador tem como objetivo compreender o tema na visão que os 

entrevistados dariam ao problema; 

• Não há intenção de analisar se os projetos de TI relatados estavam ou não 

alinhados aos objetivos de negócio das empresas, tampouco se os seus 

resultados finais foram um sucesso – do ponto de vista da eficácia – para as 
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empresas. O foco é, por motivos de importância e delimitação, na variável 

prazo somente. 

 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos. A figura 1 mostra a estrutura deste 

estudo com os seus principais tópicos. 

 

 

Figura 1 – Estrutura do Estudo 

 

Nesta parte introdutória, é fornecida uma visão geral do estudo, justificando a 

importância do tema, com destaque para o problema e objetivos da pesquisa. 

O segundo capítulo trata da fundamentação teórica. Começando pela revisão da 

literatura sobre tecnologia da informação (TI), em que tópicos como administração da TI, 

governança e alinhamento da TI com o negócio são abordados com o intuito de mostrar que 

um projeto deve ser iniciado somente se muito bem alinhado às necessidades do negócio. Em 

seguida, são conceituados os projetos e as características particulares dos projetos de TI, em 

que também são descritas as principais falhas nesses projetos, com destaque especial para as 
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falhas no cumprimento dos prazos finais. Finalmente, são revistos os principais conceitos 

sobre os stakeholders, ressaltando a importância de uma gestão efetiva dos stakeholders nos 

projetos de TI e de uma busca constante por uma comunicação clara com eles. 

O terceiro capítulo descreve os aspectos metodológicos utilizados no estudo, com 

definição do método de pesquisa, técnicas de coleta, tratamento e análise dos dados e as 

limitações dos procedimentos adotados. 

O quarto capítulo apresenta as informações obtidas pela pesquisa e a análise de 

conteúdo realizada com base nas transcrições das entrevistas e nos documentos fornecidos por 

alguns dos entrevistados. 

O quinto capítulo trata das considerações finais do estudo, incluindo recomendações 

para a academia e para a gestão de projetos organizacionais, sugestões para estudos futuros 

sobre o tema e limitações da pesquisa. 

Ao final do trabalho encontram-se: (i) as referências bibliográficas utilizadas no 

decorrer do estudo; e (ii) os apêndices, contendo informações importantes sobre a pesquisa 

realizada, tais como o roteiro de entrevista utilizado.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Tecnologia da Informação 

 

 

Cada vez mais importante e estratégica para uma sociedade e suas organizações, a 

informática, o processamento de dados ou sistemas de informação (SIs), e, mais 

recentemente, a Tecnologia da Informação (TI), passa por profundas mudanças todos os anos. 

A velocidade com que novas tecnologias aparecem e a forma com que organizações 

incorporam-nas no seu dia a dia é extremamente alta. 

Tudo isso ocorre porque a informação é fundamental para a sociedade e, 

principalmente, para a empresa moderna. Ela é uma das principais formas com que uma 

empresa pode obter uma vantagem competitiva diante da concorrência (VICO MAÑAS, 

2010). 

Somente como ilustração, em uma pesquisa realizada com 103 empresas americanas e 

europeias a respeito de sua TI, 34% delas utilizaram TI para digitalizar (informatizar) seus 

processos centrais. Tais empresas, em comparação com a concorrência, têm maior 

lucratividade, possuem um tempo de entrega menor, possuem maior acesso a dados sobre seus 

clientes, correm menos riscos de falhas em seus sistemas críticos e, de forma 

surpreendentemente positiva, têm custos de TI 25% menores (WEILL; ROSS; ROBERTSON, 

2008). 

Mas, afinal, o que é a informação? Para que servem os SIs? Como a informática ou o 

Processamento de Dados evoluiu para a TI? 

Para responder tais perguntas, precisamos conceitualizar alguns termos. 

 

 

2.1.1 Conceituando Informação 

 

 

Na maioria das definições, informação conota dados com significados ou dados 

tratados ou processados para ter significado (MEIRELLES, 1994; LAUDON, J.; LAUDON, 

K., 2004; TURBAN; RAINER; POTTER, 2005; LAURINDO, 2008; CRUZ, 2010). E para 

ter significado, depende do contexto e do conhecimento geral do recipiente (ZWASS, 1998). 



19 
 

Na informática, designa o resultado de um processo automático ou computadorizado que trata 

e organiza os dados para que sejam úteis ou relevantes. 

Para Vico Mañas (2010), conceito que será utilizado neste trabalho, é o processo pelo 

qual a empresa informa-se sobre ela própria e seu ambiente e, por tal processo, informa seu 

ambiente sobre si. Ainda segundo Vico Mañas, a informação pode ser dividida em quatro 

subfunções ilustradas na figura 2: 

 

 

Figura 2 – Quatro subfunções da informação 
Fonte: Adaptado de Vico Mañas (2010, p. 70). 

 

 

2.1.2 Conceituando Sistemas de Informação 

 

 

 Segundo Zwass (1998), um SI é um conjunto organizado de componentes que visa a 

coleta, transmissão, armazenagem e processamento de dados com o objetivo de prover 

informação para ação. 

 De maneira resumida, é a logística indispensável à realização do processo de 

informação, a qual não se reduz somente à informática (VICO MAÑAS, 2010). 

 Neste texto, o conceito de SI utilizado será o de SI informatizado (LAUDON, J.; 

LAUDON, K., 2004) ou SI baseado em computador (TURBAN; RAINER; POTTER, 2005; 

ZWASS, 1998) que é um SI que utiliza tecnologia de computação para executar algumas ou 

todas as tarefas requeridas. 
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 A interação entre sistemas de informações e uma organização é muito complexa, sendo 

influenciada por uma quantidade enorme de fatores intervenientes, tais como: estrutura da 

organização; políticas; cultura; o ambiente que a cerca; processos de negócios; pessoal; 

maturidade da utilização da TI na empresa; etc. (LAUDON, J.; LAUDON, K., 2004). 

 A figura 3 ilustra os fatores intervenientes e a complexidade dessa interação: 

 

 

Figura 3 – Relacionamento de duas vias entre a organização e um SI    
Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon (2004, p. 75). 

 

 Os gestores devem estar conscientes de que sistemas de informações podem alterar 

significativamente a vida da empresa. Assim sendo, novos sistemas não podem ser projetados 

tampouco implementados com sucesso, sem que haja uma compreensão muito boa do 

funcionamento da organização e dos fatores intervenientes (LAUDON, J.;LAUDON, K., 

2004). 

 Quando projetados e implementados com sucesso, os SIs proporcionam uma série de 

capacidades que podem ser exploradas para se atingir objetivos do negócio (ZWASS, 1998). 

O quadro 1 lista as dez principais capacidades dos SIs para os negócios e exemplos de seus 

usos: 

 
Capacidade Exemplos de uso 

1. Processamento de dados rápido e 

preciso, com grande capacidade de 

armazenamento e comunicação 

rápida entre localidades 

Consolidação de resultados financeiros em uma 

corporação global. 
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Capacidade Exemplos de uso 

2. Acesso instantâneo à informação  Um executivo de uma rede de supermercados 

verificando as vendas de ontem pela manhã. 

 

3. Formas de coordenação  Planejamento e controle das vendas para o próximo 

trimestre. 

Planejamento, programação e execução de um projeto 

de um grupo de trabalho. 

4. Superando fronteiras  Investigando as oportunidades competitivas em um 

novo mercado.  

5. Suporte a tomada de decisão  Elaboração do orçamento da divisão de Vendas para 

suportar o volume de vendas projetada. 

6. Suportando o aprendizado e a 

memória organizacional  

Usando descrições eletrônicas de seus produtos 

anteriores para projetar novos produtos. 

7. Institucionalizando prática 

organizacional 

Processando uma apólice de seguros em um formulário 

eletrônico com a ajuda de um sistema de fluxo de 

trabalho. 

8. Diferenciação de produtos e 

serviços 

Graças a um sistema de fabricação flexível, clientes 

podem pedir versões individuais de seu produto. 

9. Modelagem  Seu produto é projetado e testado eletronicamente até 

que um protótipo físico e final seja feito. 

10. Automação  Sua linha de montagem ou seu centro de dados é 

operado sem participação humana. 
 

Quadro 1 – Dez principais capacidades dos SIs para a competição nos negócios 
Fonte: Zwass (1998, p. 26) 

 

 

2.1.3 Conceituando Tecnologia da Informação (TI) 

 

 

 De acordo com Meirelles (1994), o termo Tecnologia da Informação (TI) apareceu 

pela primeira vez na literatura em 1958, no clássico artigo “Administrando nos Anos 80” de 

Leavitt e Whisler. 
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 Essa expressão começa a firmar-se a partir da década de 80, substituindo as expressões 

Informática, Processamento de Dados e similares, mais comuns até então (LAURINDO, 

2008). 

 Alguns autores definem TI como todo e qualquer dispositivo (não-humanos) 

dedicados a tratar e/ ou processar informações, tanto de forma sistêmica como esporádica, 

quer esteja aplicada no produto, quer esteja aplicada no processo (CRUZ, 2010; 

MEIRELLES, 1994). Portanto, um conceito muito similar ao dos SIs. 

 Neste trabalho, conceituaremos TI como algo mais abrangente do que Processamento 

de Dados, Informática, apenas o conjunto de Hardware e Software, Sistemas de Informação, 

Engenharia de Software ou Tecnologia da Informação e Telecomunicações, pois envolve 

também aspectos humanos, administrativos e organizacionais (LAURINDO, 2008; 

LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, 1993; KEEN, 1993). Esse conceito, mais amplo, já 

contempla o uso de Telecomunicações e, principalmente, os aspectos administrativos e 

humanos das organizações, focos do estudo aqui abordado. 

 Dentre os benefícios da TI, destacam-se aqueles que proporcionam valor estratégico 

para todas as partes da organização. Nestes casos, a TI pode ser usada para: reduzir custos, 

melhorar a qualidade de produtos e serviços, melhorar o serviço prestado aos clientes, integrar 

a operação da empresa com a de fornecedores e parceiros, facilitar o aprendizado 

organizacional e criar novas oportunidades de mercado (LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, 

1993).  

 Nas últimas três décadas, da mesma forma que aumentou muito a complexidade das 

aplicações de TI, aumentou também a preocupação dos gestores no que tange a melhor 

maneira de administrar a área de TI e os seus profissionais (LAURINDO, 2008). 

 Isso ocorre porque qualquer empresa líder tem acesso aos mesmos recursos ou 

capacidades de TI (tais empresas podem adquirir hardware, software e serviços de TI de uma 

grande gama de provedores a custos muito acessíveis), o que determina então a vantagem ou 

desvantagem competitiva de uma empresa é a diferença na forma como sua TI é gerida ou 

administrada (KEEN, 1993).  

 

 

2.1.4 Administração da Tecnologia da Informação (TI) 
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A unidade ou função organizacional formal responsável pela prestação de serviços 

tecnológicos dentro de uma empresa é denominada departamento de Sistemas de Informação. 

Sua principal função é a de manter os equipamentos  (hardware), sistemas e programas 

(software), armazenagem de dados e redes de comunicação. É composto principalmente de 

especialistas como programadores, analistas de sistemas, líderes de projetos e gerentes de 

sistemas de informações (LAUDON, J.; LAUDON, K., 2004). 

O departamento de Sistemas de Informação também é conhecido atualmente como 

departamento de Informática, departamento de TI ou, simplesmente, área de TI. Dependendo 

da empresa, pode ser um departamento, uma divisão ou até uma diretoria. Portanto, com 

menos ou mais poder ou influência na empresa. Em todos os casos, entretanto, é sempre 

tratado como área de apoio. Neste trabalho, o termo “área” de TI será usado de maneira 

predominante para se referenciar ao departamento, divisão, unidade ou diretoria de TI.  

Tem como principal função prestar diferentes serviços relacionados aos SIs internos da 

empresa, como por exemplo, o desenvolvimento (incluindo possíveis aquisições ou 

adaptações), a operação e a manutenção dos SIs. De forma cada vez mais frequente, essa área 

coordena a prestação desses diferentes serviços ao invés de fornecê-los totalmente sozinha. 

Para isso, utiliza-se com frequência de parceiros externos ou contratos de terceirização 

(ZWASS, 1998). 

Assim como a administração de outras áreas ou unidades organizacionais (Marketing, 

Finanças, Recursos Humanos, etc.), a área de TI deve considerar os princípios e teorias da 

administração geral, não sendo aceito que sua administração tenha um modo totalmente 

diferente e particular de ser realizada (ALBERTIN, 2004). 

De qualquer forma, algumas características particulares e importantes dessa área 

devem ser consideradas, por exemplo: 

 

• As tecnologias (hardware e software) estão em constante evolução; 

• Isso requer um alto investimento da empresa não apenas nas novas tecnologias, 

mas também nos profissionais e serviços relacionados; 

• A área deve atuar como uma prestadora de serviços, facilitando as mudanças 

culturais impostas pelos projetos de SI e agindo como instrumento de 

modernização; 
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• A área deve colaborar para integrar a empresa como um todo, diminuindo os 

silos e melhorando as interfaces entre departamentos ou funções. Portanto, atua 

– na maioria das vezes – de maneira transversal; 

• Utiliza-se muito de parceiros externos para realização de serviços do dia a dia 

ou para a implementação de projetos. 

 

Assim, utilizando-se dos princípios e teorias da administração geral, Albertin (2004) 

apoia-se nas funções essenciais de Dale (1978), como quadro de referência para a 

Administração da TI: Planejamento, Organização, Pessoal, Direção e Controle. 

 

 

2.1.4.1 Planejamento na Administração da TI 

 

 

 O planejamento define onde a empresa deseja estar no futuro e como chegar lá. Para 

isso, no planejamento são definidos objetivos para o desempenho futuro da empresa, de uma 

unidade de negócio específica ou, ainda, de um departamento, como o de TI. Não importa se 

o administrador encontra-se no nível estratégico, tático ou operacional, com a definição dos 

objetivos realizada, os administradores devem criar planos que permitam alcançar tais 

objetivos (CARAVANTES; PANNO; KLOECKNER, 2005). 

O planejamento é a primeira função administrativa, sendo a base para as demais. Sem 

um planejamento adequado, as demais funções são prejudicadas (ALBERTIN, 2004). 

 A figura 4 ilustra a importância de um planejamento bem realizado e como as demais 

funções essenciais dependem dele: 
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Figura 4 – A inter-relação do planejamento com as demais funções essenciais                  
Fonte: Adaptado de Higgins (1994, p. 194). 

 

É também durante o planejamento que será definida a estratégia funcional da TI 

(LAURINDO, 2008) ou, de maneira mais conservadora, a tática da área de TI, a qual deve 

estar alinhada e atender as necessidades atuais e de futuro da empresa. 

 

 

2.1.4.2 Organização na Administração da TI 

 

 

 Após o planejamento, a área de TI deve ser organizada em uma estrutura com funções 

e subfunções (ALBERTIN, 2004): 

1º. Dividir o trabalho da área em funções e subfunções, as quais devem estar 

alinhadas aos objetivos da empresa e da área; 

2º. Determinar o tipo de perfil dos profissionais para cada uma das funções e 

subfunções; 

3º. Agrupar profissionais e trabalhos ou atividades de acordo com suas funções, 

objetivos e características, formando órgãos que irão compor a área de TI; 
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4º. Determinar todos os relacionamentos (formais e informais) internos e externos 

da área, definindo as dependências, responsabilidades, comunicações, processos e 

outros. 

 

 

2.1.4.3 Pessoal na Administração da TI 

 

 

 Nesta função, o gestor trabalha para encontrar a pessoa certa para cada função. Esse é 

um trabalho contínuo pois pessoas sempre estão chegando ou saindo da organização (DALE, 

1978). Dessa forma, é essa função que trata da administração dos recursos humanos, onde a 

criação de carreiras completas e valorizadas são fatores primordiais para o pessoal da TI 

(ALBERTIN, 2004). 

Os principais profissionais ou carreiras da área são mostrados no quadro 2: 

 

 

 

 

 
 Profissão ou 

carreira 

Responsabilidades  

Gestão, Melhoria 

e Controle 

Chief Information 

Officer (CIO) ou 

Diretor de TI  

Responsável pela unidade ou área de TI da 

organização. 

Gerente de Projeto 
Responsável pela gestão de um projeto, por exemplo, 

o desenvolvimento de um novo SI. 

Gerente Funcional ou 

Líder de Equipe  

Líderes das diferentes equipes dentro da área de TI 

(Gerente de SI; Gerente de Operações; Gerente de 

Enterprise Resource Planning (ERP); etc.). 

Analista de 

Processos de TI 

Responsável por facilitar a execução dos diferentes 

processos de gestão da tecnologia dentro da área de 

TI. 

Auditor de SIs  
Avalia se os SIs possuem dados confiáveis e 

íntegros. 

Instrutor  Treina os usuários nas novas tecnologias. 
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 Profissão ou 

carreira 

Responsabilidades  

Desenvolvimento 

e Projeto de 

Sistemas 

Analista de Sistemas 

Em colaboração com os usuários, traduz os 

problemas e requisitos da empresa em requisitos de 

informações e sistemas. 

Projetista de 

Sistemas 

Projeta sistemas baseando-se nas especificações 

fornecidas pelos analistas de sistemas. 

Programador 
Escreve ou modifica códigos de programas para 

satisfazer as necessidades de informação. 

Analista de Testes Testa os programas escritos pelo programador. 

Arquiteto de TI 

Responsável por assegurar que os padrões técnicos 

sejam seguidos ou, se necessário, auxilia na busca de 

soluções alternativas em um processo de exceção. 

Administrador de 

Dados  

Gerencia os dados da organização como um recurso 

corporativo. 

Especialistas 

Técnicos 

Administrador ou 

Especialista em 

Tecnologia 

Específica 

Banco de Dados, ERP, Redes, Sistemas 

Operacionais, Armazenagem, Web, Hardware, 

Backup, etc. 

Equipes 

Operacionais 

Operador de 

Computador  

Opera diferentes tipos de computadores em um Data 

Center. 

Operador de Fitas  
Manuseia unidades de fita para realização de backup 

e armazenagem em cofres. 

Operador de Redes Monitora o status da rede e de seus equipamentos. 

Analista de Help 

Desk  

Normalmente por telefone, auxilia os usuários dos  

sistemas com dúvidas e problemas.  

Quadro 2 – Principais profissionais ou carreiras da área de TI  

 

 Muitos desses profissionais não são, necessariamente, subordinados formais à área de 

TI ou ao diretor de TI. Como exemplo, muitas empresas têm departamentos ou escritórios de 

projetos nos quais um gerente de projeto pode ser alocado para um projeto de um novo 

produto ou para uma iniciativa de TI. Outro ponto importante é que alguns desses 

profissionais podem ser parte de uma prestadora de serviços externa que está trabalhando 

dentro da organização. Em qualquer caso, a responsabilidade final pelo sucesso de um projeto 

de TI e de seus SIs reside na área de TI e no seu principal executivo: o diretor de TI ou CIO. 
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Além disso, no Brasil, é muito comum uma pessoa desempenhar mais de uma função. Por 

exemplo, muitas vezes o analista de sistemas é também o projetista e o programador de um 

sistema. 

Muitas carreiras do quadro 2 possuem variantes de empresa para empresa. Sendo que 

muitos dos cargos são divididos por especialidade ou tecnologia. Em uma mesma empresa, 

como ilustração, podemos ter gerentes de projetos de infraestrutura e gerentes de projetos de 

sistemas, programadores web e programadores ERP, e assim por diante. 

Uma das grandes preocupações dos gestores na função Pessoal é a de desenvolver (ou 

adquirir) habilidades não-técnicas, tais como habilidades em gestão de pessoas, em técnicas 

de comunicação, em solução criativa de problemas, etc. (VICO MAÑAS, 2010; ALBERTIN, 

2004). 

 O desenvolvimento de tais habilidades pode contribuir para minimizar um dos 

problemas mais sérios da área de TI: a comunicação. 

 

 

2.1.4.4 Direção (ou liderança) na Administração da TI 

 

 

 É inútil realizar um planejamento eficaz, estruturar o departamento eficientemente e 

contratar as pessoas com as habilidades certas, se essas pessoas não querem ou são incapazes 

de executar suas atribuições como deveriam. 

 Por conseguinte, a função Direção inclui não somente comunicar as pessoas o que elas 

devem fazer, mas também, garantir que elas saibam o que é esperado delas em cada situação 

e, além disso, dar o apoio necessário a elas no desenvolvimento e melhoria de suas 

habilidades profissionais (DALE, 1978). 

 Para realizar uma direção eficaz, o gestor da área de TI deve, então, estar preparado ou 

procurando melhorar suas habilidades relacionadas a comunicação, motivação e liderança. 

 

 

2.1.4.5 Controle na Administração da TI 

 

 

 Na função anterior (Direção), o gestor comunica ao seu pessoal o que eles devem fazer 

para atingir os objetivos estratégicos da área, apoiando-os no que for necessário para 
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alcançarem esses objetivos da melhor maneira. É durante a função Controle que o gestor 

acompanha e avalia qual progresso está sendo feito em direção aos objetivos estratégicos 

(DALE, 1978). 

É também nessa função que devem ser definidos padrões e indicadores de desempenho 

para as diferentes funções e processos da área de TI. Níveis de serviços com os outros 

departamentos da empresa, métodos de trabalho e índices de produtividade internos são 

aspectos que, uma vez estabelecidos, devem ser observados e acompanhados durante o dia a 

dia da operação da área de TI. A observação, o acompanhamento e a correção, quando 

necessária, formam parte do controle da área. 

Para endereçar uma série de problemas de  gestão da área de TI  e  da empresa como  

um todo, a governança da TI vem sendo adotada por grande parte das organizações. 

 

 

2.1.5 Governança de TI 

 

 

 Com o objetivo de melhorar a comunicação da TI com o negócio e aumentar a 

consistência e a transparência de seus processos internos e da sua gestão em si, a governança 

de TI tem sido adotada como um excelente instrumento para melhorar a administração, a 

tomada de decisão e o alinhamento da TI. Ela tem como ideia central determinar o arranjo 

organizacional adequado – em termos de estruturas, processos e pessoal – para administrar 

com sucesso as interdependências entre esses componentes e assegurar que a TI produza valor 

a partir dos investimentos realizados (LAURINDO, 2008). 

 O primeiro passo para formular a governança de TI é determinar quem (um dono 

responsável) deve tomar cada tipo de decisão e ser responsabilizado por seus resultados. 

Dessa forma, a governança de TI consiste em um quadro de referência que contempla 

responsáveis pelas decisões (ou donos das decisões), responsabilidades e práticas para 

estimular comportamentos desejáveis no uso da TI. Não deve ser considerada de forma 

isolada, devendo compartilhar comitês executivos, processos orçamentários e outros 

mecanismos com outros processos de governança da empresa como um todo, alinhando com 

isso, os processos decisórios (WEILL; ROSS, 2005). 

 No mercado, o modelo de governança mais utilizado é o Control Objectives For 

Information Technology (COBIT), desenvolvido e mantido pela Information Systems Audit 

and Control Association (ISACA) desde 1996. 
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 O COBIT é um modelo de referência que fornece um guia para a gestão executiva 

governar a TI dentro da empresa. 

 Os benefícios de usar o COBIT como um modelo de governança de TI são (ITGI, 

2007): 

 

• Uma visão mais clara para os executivos da empresa sobre o que a TI faz; 

• Uma divisão mais clara das responsabilidades baseada em uma orientação por 

processos; 

• Um melhor alinhamento baseado no foco do negócio; 

• Melhor entendimento e comunicação entre todos os stakeholders, baseado no uso de 

uma linguagem comum; 

• Aceitação geral por terceiros e órgãos reguladores; 

• Cumprimento dos requisitos do Committee of Sponsoring Organisations of the 

Treadway Commission (COSO1) para controle do ambiente de TI. 

 

Um estudo realizado com o principal executivo de TI de dez empresas cujo impacto da 

TI para o negócio é relevante no presente e, aparentemente, no futuro, mostrou que a adoção 

do COBIT de maneira integral é raramente realizada por uma empresa, assim como ocorre 

com outros modelos de referência. Além disso, é comum que ele seja complementado por 

outros modelos de referência. Nessa mesma pesquisa, o COBIT foi considerado o mais 

completo e útil como modelo para a gestão da área de TI dentro da organização (SILVA, 

2007). 

 Assim, destaca-se a importância da governança de TI para uma gestão com processos 

de decisão melhores e alinhados aos objetivos de negócio. Em um estudo com cerca de 250 

empresas em 23 países da América, Europa e Ásia Pacífica, relatou-se que empresas com uma 

governança de TI em bom funcionamento têm lucros até 20% maiores do que empresas com 

uma governança deficiente (WEILL; ROSS, 2004). 

 No mesmo estudo, Well e Ross argumentam que não existe uma fórmula única para 

governar a TI e que as empresas de melhor desempenho constroem cuidadosamente a 

governança de TI alinhada com a da empresa como um todo. O modelo é evoluído com o 

                                                
1 Sobre o COSO e seu relatório “Internal Control – Integrated Framework”, que é considerado um padrão aceito 

mundialmente para governança corporativa, é possível obter maiores informações acessando www.coso.org.  
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tempo e com a ajuda de todas as partes envolvidas (stakeholders), que tomam decisões diárias 

utilizando a governança como base. 

 

 

2.1.6 Alinhamento estratégico da TI com o negócio 

 

 

 Por ser uma atividade de administração complexa, o alinhamento da TI com a 

estratégia do negócio continua um desafio para a maior parte das empresas (TURBAN; 

RAINER; POTTER, 2005). Esse desafio só tende a aumentar com o aumento da 

complexidade e da velocidade das mudanças que o mundo vem passando nas últimas duas 

décadas. 

 Essas mudanças trazem, cada vez mais, novos desafios e oportunidades para todos os 

tipos de negócios. Muitas dessas mudanças demandam transformações drásticas nas 

organizações e na forma como realizam seus negócios. Nesse mundo de mudanças frenéticas, 

a TI (ou a era da Informação ou do Conhecimento) não é apenas uma das principais, se não a 

principal, causadora de mudanças, mas é também a principal ferramenta – quando usada de 

forma estratégica – para a transformação organizacional (LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, 

1993). 

 Atualmente, é do conhecimento da maioria dos gestores que a utilização e 

implementação eficiente e eficaz da TI requer o alinhamento das estratégias (ou táticas) de TI 

com as estratégias da organização. 

 Dessa forma, a principal questão que diferentes modelos de alinhamento estratégico de 

TI com o negócio procuram responder é como a TI pode proporcionar o alcance de vantagens 

competitivas ou estratégicas para a empresa. 

 

 

2.1.6.1 O planejamento estratégico da TI 

 

 

 O planejamento estratégico da TI é um conjunto de metas ou objetivos futuros que 

descrevem o alicerce de TI e os principais projetos de SI necessários para alcançar as metas 

da organização (TURBAN; RAINER; POTTER, 2005). Esse planejamento deve: 
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• Estar alinhado com o planejamento estratégico da organização; 

• Fornecer um alicerce ou arquitetura de TI que delineie a forma como os recursos de TI 

(desde os aspectos técnicos das tecnologias até os aspectos gerenciais da área) devem 

ser utilizados na organização; 

• Selecionar e priorizar projetos de SIs de acordo com o plano estratégico e a arquitetura 

de TI. 

 

A figura 5 exemplifica um dos processos de planejamento estratégico de TI similar ao 

utilizado por muitas organizações. Esse processo começa com a análise do planejamento 

estratégico da empresa (passo 1). 

 

 

Figura 5 – Processo de planejamento estratégico de TI 
Fonte: Adaptado de Turban, Rainer e Potter (2005, p. 396). 

 



33 
 

O resultado dessa análise em conjunto com a arquitetura de TI (que é o alicerce que 

delineia como os recursos de TI – tecnológicos, humanos, processuais e administrativos – 

devem ser usados na empresa) fornecem as informações necessárias para desenvolver o 

planejamento estratégico da TI (passo 2). 

O planejamento estratégico da TI inclui também a missão e os objetivos da área de TI. 

Essa definição da missão e dos objetivos da área precisa ser realizada com o envolvimento 

dos principais stakeholders internos da empresa (membros da diretoria, gerentes funcionais e 

usuários-chave) para que a missão e os objetivos fiquem alinhados às estratégias e metas 

corporativas. 

Normalmente, esse planejamento estratégico de TI é realizado em ciclos de um ano, 

procurando identificar novos benefícios em potencial dos serviços de TI e realizando análises 

de custo-benefício de possíveis iniciativas ligadas a TI (TURBAN; MCLEAN; WETHERBE, 

2004). 

Dependendo do novo plano estratégico de TI, uma alteração em sua arquitetura pode 

ser necessária (passo 3). A próxima fase do processo inclui o plano operacional de TI (passo 

4), que visa definir as ações e recursos necessários para implementar ou executar o plano 

estratégico de TI. O principal resultado dessa fase é a lista de projetos de SIs aprovados e 

priorizados. Tais projetos são adicionados a um cronograma de desenvolvimento ou de 

Liberações (OGC, 2007) e deverão ser implementados no período, que geralmente vai de um 

a três anos (TURBAN; MCLEAN; WETHERBE, 2004), definido pelo plano operacional de 

TI (passo 5). 

 

 

2.2 Projetos 

 

 

 A definição mais comum e aceita de um projeto é aquela que o define como um 

esforço temporário empreendido para criar um serviço, produto ou resultado exclusivo. Por 

ser temporário, tem sempre uma data de início e fim definidas. O fim é atingido quando os 

objetivos iniciais do projeto tiverem sido atingidos. Embora elementos repetitivos possam 

estar presentes dentro de projetos distintos, essa repetição não muda a característica 

fundamental de cada projeto: a natureza exclusiva de cada um desses empreendimentos (PMI, 

2008). 
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 Devido a sua singularidade, pode haver incertezas em relação ao seu resultado final. 

Além disso, os trabalhos necessários como parte do projeto podem ser novos para os 

profissionais envolvidos. Finalmente, seu resultado normalmente tem impactos sociais, 

econômicos, ambientais e organizacionais. Tudo isso requer uma administração formal dos 

projetos. 

 A administração ou gerência de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas – muitas delas reaproveitadas e adaptadas das teorias e práticas da 

administração geral – as atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos (PMI, 

2008). 

 Durante as duas últimas décadas, o conhecimento e a compreensão dos gestores em 

relação ao gerenciamento de projetos amadureceu de tal forma que praticamente todas as 

empresas estão usando o gerenciamento de projetos de uma forma ou outra. As empresas 

perceberam que o gerenciamento de projetos, produtividade e qualidade estão relacionados 

(KERZNER, 2001). 

 

 

2.2.1 Projetos de TI 

 

 

 Os projetos de TI são cruciais para o crescimento da economia. Atualmente, metade de 

todo o investimento de capital é em tecnologia da informação. Esse investimento cria valor 

com projetos que colocam a tecnologia para trabalhar para propósitos práticos, o que vem 

modificando muitos aspectos do trabalho e da sociedade (SAUER; CUTHBERTSON, 2003). 

 A utilização de TI significa uma mudança, muitas vezes significativa, na empresa, que 

deve ser planejada e preparada para que se garanta seu sucesso. Essa mudança ou 

implementação de uma TI requer um esforço organizacional considerável que é realizado na 

forma de projetos de TI (ALBERTIN, 2001). 

 Um projeto de TI pode produzir e entregar diferentes produtos, serviços e/ou 

resultados: um SI, um novo software, uma recomendação baseada em um estudo, etc. 

(MARCHEWKA, 2002). 

 Durante a implementação de uma nova tecnologia da informação em uma empresa, é 

essencial manter uma perspectiva sociotécnica dos trabalhos. Tal perspectiva diz que toda 

mudança tecnológica deve ser balanceada levando-se em conta os aspectos sociais e humanos 

da tecnologia (ZWASS, 1998). 
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 Um projeto de TI, por exemplo a implementação de um SI, é muito mais do que 

simplesmente instalar um sistema desenvolvido e treinar os usuários para utilizá-lo. Isso 

ocorre porque cada projeto de TI em uma organização tem suas próprias características e, 

portanto, deve ser estudado e planejado de acordo com a organização, seus estágio de 

crescimento ou maturidade em TI e seu momento atual. 

 Assim, projetos de TI possuem características particulares que devem ser levadas em 

conta no seu gerenciamento, embora considere-se a mesma base conceitual do gerenciamento 

de projetos tradicional. 

 Como exemplo de algo que deve ser levado em conta é que muitos dos projetos de TI 

são complexos em termos de inovação tecnológica e/ou número de interfaces entre os atores 

(stakeholders) envolvidos. Isso proporciona a esses projetos um alto nível de incerteza 

relacionado com a tecnologia envolvida, com a data de entrega e com o horizonte de 

stakeholders envolvidos (VAAGAASAR, 2011). 

 Outra singularidade é que, muitas vezes, os custos de um projeto de TI são tangíveis, 

ao passo que muitos dos seus benefícios intangíveis (ALBERTIN, 2004). 

 Assim como todo projeto, mas principalmente por essas particularidades, os projetos 

de TI incorrem em falhas que – se não gerenciadas a contento – levam a desperdícios, atrasos, 

entre outros problemas. Além, é claro, de influenciar negativamente na estratégia da 

organização, com consequências muitas vezes desastrosas. 

 

 

2.2.2 Falhas em projetos de TI 

 

 

Os projetos de TI têm sido sinônimo de falhas nas últimas quatro décadas, o que acaba 

denegrindo sua reputação entre a maior parte de seus usuários devido ao seu desempenho 

(AL-AHMAD; et al., 2009; SAUER; CUTHBERTSON, 2003). A alta taxa de falhas é um 

fenômeno mundial. Acadêmicos e profissionais de TI parecem conhecer bem as razões das 

falhas. Entretanto, muitas dessas razões precisam ser mais exploradas. Isso torna-se mais 

perceptível quando constatamos que a indústria de TI, quando comparada com a maior parte 

das outras, é considerada jovem. Dessa forma, ela ainda não possui um conjunto claro de 

regras, definições, padrões e boas práticas para tratar o fenômeno da falha em seus projetos 

(AL-AHMAD; et al., 2009). 

No entanto, o que determina que um projeto é falho? Há duas correntes de pensamento 
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(NICHOLAS; HIDDING, 2010; VICO MAÑAS, 2010): 

 

• A primeira, conhecida como “eficácia”, que:  

o Define como sucesso aqueles projetos que têm o seu resultado final (o 

produto ou serviço produzido) considerado um sucesso. Por exemplo: 

o seu produto ou serviço produzido causou melhora na produtividade, 

nas vendas ou nos lucros; 

o Tem foco nos resultados finais do projeto. 

• A segunda, conhecida como “eficiência”, que: 

o Define o sucesso como a entrega do projeto dentro do orçamento e do 

prazo;  

o Tem foco nos recursos, atividades e processos do projeto. 

 

Embora as duas abordagens sejam importantes, o objeto de estudo deste trabalho é em 

uma falha que se encontra no grupo de “eficiência” (o atraso). Por motivos de recorte e foco, 

considera-se que o resultado dos projetos (o produto, serviço ou conhecimento criado) sempre 

será um sucesso (exemplo: melhorando a produtividade, as vendas ou os lucros). 

Considerando a abordagem da “eficiência”,  pesquisas indicam que mais da metade de 

todos os projetos de TI tornam-se falhos, ultrapassando seus prazos e orçamentos ao mesmo 

tempo que falham para entregar o resultado esperado (AL-AHMAD; et al., 2009). 

Uma pesquisa realizada na Grã-Bretanha, com 1.500 gerentes de projetos de TI, 

mostrou que o desempenho desses projetos vem melhorando, embora ainda apenas 16% dos 

projetos atinjam todos os seus objetivos previamente planejados (SAUER; CUTHBERTSON, 

2003). 

Nessa mesma pesquisa, constatou-se que, em média: 

 

• 23% do projetos de TI estouram o prazo final; 

• 18% estouram o orçamento; 

• 7% não atingem completamente o escopo ou a funcionalidade requeridos. 

 

Segundo o Standish Group (apud GRESSE VON WANGENHEIM, 2009), uma 

empresa de pesquisa e consultoria em TI e responsável pelo relatório Chaos Report, o mais 
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difundido e comentado relatório sobre falhas em projetos de TI:  

 

• 63% desses projetos não terminam no prazo; 

• 45% ultrapassam o orçamento; 

• 67% da funcionalidade, somente, é entregue. 

 

No Brasil, os números não são muito diferentes. A pesquisa anual realizada pelos 

Escritórios Brasileiros do Project Management Institute  (PMI CHAPTERS, 2011) relata que, 

no ano de 2011: 

 

• 58% dos projetos de TI não cumpriram os prazos (o terceiro problema mais 

frequente na pesquisa); 

• 66% tiveram mudanças constantes no escopo (o primeiro problema mais 

frequente na pesquisa); 

• 61% tiveram problemas de comunicação (o segundo problema mais frequente); 

• 45% não cumpriram o orçamento. 

 

Outro aspecto que contribui para falhas em projetos de TI é que a maior parte do 

conhecimento em gerência de projetos foi desenvolvida por profissionais de engenharia (AL-

AHMAD; et al., 2009; KAPUR, 1999), especialmente engenheiros civis (KAPUR, 1999, p. 

32). Muitas áreas de TI tentam replicar essas práticas e conhecimentos para a gestão de 

projetos de TI, com pouca ou nenhuma adaptação. Isso pode ser um grande erro (KAPUR, 

1999). 

Conforme Kapur (1999), existem sete diferenças entre os projetos de engenharia e os 

de TI que devem ser avaliadas, entendidas e adaptadas pelos departamentos de TI, por seus 

gestores e pelos gerentes de projetos. As diferenças são: 

 

1. Estado final claramente definido: ao contrário de um projeto de engenharia, o 

estado final de um projeto de TI não é, muitas vezes, claramente definido ou 

conhecido, mesmo após a conclusão do projeto. 

2. Fases do projeto lineares: um projeto de construção tem fases lineares (arquitetura, 

projeto, especificação e construção) e limites bem definidos. Já em um projeto de 
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TI as fases se sobrepõem e muitas vezes se repetem, tornando o gerenciamento 

muito complexo. 

3. Criação versus fabricação: projetos de engenharia consistem, primordialmente, na 

fabricação de um produto a partir de componentes pré-projetados e pré-testados. 

Nos projetos de novos SIs, muitos dos códigos ainda são escritos desde o começo. 

4. Entregas determinísticas: as entregas de um projeto de SI são, raramente, bem 

definidas e, com frequência, são abertas a diferentes interpretações por diferentes 

stakeholders. 

5. Informação histórica: ao contrário de projetos de engenharia civil, existem poucas 

bases de dados históricas com estimativas de esforço e custo para projetos de TI. 

6. Responsabilidades bem definidas: os membros de projetos de engenharia civil têm 

funções e responsabilidades bem definidas (pedreiro, encanador, eletricista, etc.). 

Já em projetos de SI, uma mesma pessoa – muitas vezes – desempenha mais de 

uma função (exemplo: um analista de sistemas desempenhando o trabalho de um 

projetista e de um programador). 

7. Símbolos versus texto: a engenharia utiliza muito de símbolos e termos padrões em 

seus projetos. Isso facilita o entendimento dos diferentes profissionais e empresas 

envolvidas. Já em TI acontece algo bem diferente, as empresas que vendem 

software, consultoria e serviços de TI criam terminologias próprias para se 

diferenciarem umas das outras. O resultado é que temos sistemas com o mesmo 

objetivo, mas com nomes e termos diferentes; profissionais realizando o mesmo 

trabalho, mas com nomes de cargos distintos de empresa para empresa; e outra 

série de diferenças que dificulta o entendimento e a integração dos projetos de TI. 

Os projetos de TI, portanto, têm certos atributos que os deixam mais suscetíveis a 

falhas e são diferentes e potencialmente mais difíceis do que outros projetos de engenharia 

(AL-AHMAD; et al., 2009). 

E, como pôde-se notar, a falha que aparece constantemente no topo das pesquisas, 

nacionais e internacionais, é a relacionada ao prazo. A tabela 1 sumariza esse cenário: 

 

Tabela 1 - Falhas em projetos de TI que aparecem constantemente no topo das pesquisas 
Porcentagem de falhas no prazo Posição na pesquisa 

23% dos projetos estouram o prazo 1º colocado na pesquisa da Universidade de 

Oxford (SAUER; CUTHBERTSON, 2003) 
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63% não terminam no prazo 1º colocado na pesquisa do Standish Group 

(apud Gresse Von Wangenheim, 2009) 

53% não cumpriram o prazo 3º colocado na pesquisa dos Escritórios 

Brasileiros do Project Management Institute 2 

(PMI CHAPTERS, 2011) 

 

Fica clara a necessidade de se diminuir as falhas nos prazos dos projetos de TI. Em 

meio à complexidade e à incerteza presentes nesses projetos, o prazo tem sido algo difícil de 

se gerenciar efetivamente. 

 

 

2.2.3 Prazos em projetos de TI 

 

 

 Uma das principais razões para o uso dos conhecimentos e práticas da gestão de 

projetos é para determinar se o prazo final de um projeto pode ser atingido e, caso contrário, 

buscar alternativas para que isso aconteça. 

 Um prazo final ou data final fixada traz os seguintes benefícios (PHILLIPS, 2003):  

 

• Cria um senso de responsabilidade em relação ao término do projeto; 

• Fornece à equipe uma direção para o trabalho; 

• Representa um compromisso, formalizado e comunicado, dos patrocinadores, dos 

membros da equipe e do gerente do projeto; 

• Confirma que o projeto terá fim. 

 

O gerenciamento do prazo ou do tempo do projeto inclui os processos e práticas 

necessárias para gerenciar o término pontual do projeto (PMI, 2008). Ou seja, gerenciar o 

projeto de tal maneira que o prazo final, planejado e aprovado pelos stakeholders, seja 

alcançado. 

                                                
2 Na mesma pesquisa, realizada em 2010, a falha relacionada ao não cumprimento do prazo aparece em primeiro 
lugar com 49%. Sobre essa pesquisa, é possível obter maiores informações acessando http://www.pmsurvey.org. 
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 O projeto, portanto, será considerado uma falha se a data de fim ou o prazo final 

acordado durante o planejamento (com possíveis ajustes nas datas, incorporados por 

mudanças aprovadas pelos stakeholders) não for atingido. 

 Alguns gerentes de projetos definem um prazo final flexível. Isso não é uma boa 

prática. Se uma data final flexível for definida, todos os stakeholders (internos e externos) do 

projeto contarão com essa flexibilidade no menor dos problemas. Dessa forma, o gerente de 

projeto – após muito planejamento – deve definir um prazo final fixo e se prender a ele 

(PHILLIPS, 2003). 

 O bug do ano 2000 foi um projeto de considerável relevância para a maior parte das 

áreas de TI ao redor do mundo. Esse projeto recebeu grande atenção dos mais importantes 

stakeholders tais como acionistas, mídia, gerência-sênior e, claro, os usuários dos serviços de 

TI. Os riscos e possíveis impactos associados com o bug eram tão grandes que o investimento 

em projetos de TI foi o maior registrado até a ocasião. 

Além dos riscos, impactos e custos associados, esse enorme esforço organizacional por 

parte das áreas de TI teve uma razão principal: seu prazo para término era inalterável 

(MARCHEWKA, 2002). 

Um prazo final inalterável parece ser um fator muito importante para se evitar atrasos 

nos projetos de TI. Isso acontece, normalmente, quando além da data final ser inflexível, 

outras dimensões do projeto (como o custo ou o escopo) são mais flexíveis do que o prazo 

final de entrega. 

Um desses casos foi o da implementação da subsidiária da operadora de 

telecomunicações Global Village Telecom (GVT) no Brasil em 2000, um projeto 

extremamente complexo que envolveu a implantação e integração de todo um conjunto de 

sistemas de TI (8 softwares de fornecedores diferentes, estrutura de central de atendimento, 

intranet e internet) em apenas sete meses, tudo isso com uma equipe de 240 pessoas de 

diferentes fornecedores, trabalhando todos os dias, sem finais de semana e feriados (JUCÁ, 

2001). Nesse caso, todo o esforço organizacional e da equipe do projeto foi direcionada à 

principal variável inflexível do projeto: a variável tempo, que é uma das variáveis mais 

imponderáveis e implacáveis em um projeto. É difícil quantificar com acuricidade o custo do 

atraso. O que é certo é que existe um custo, que o atraso gera insatisfação e que o objetivo 

final demora mais para ser atingido (BAUCAUI; et al., 2010). 

Para Zwicker e Souza (2003), a fase de implementação de um projeto de um sistema 

ERP é uma das mais críticas. Segundo eles, muitas falhas ocorrem devido a mudanças 

organizacionais – que afetam diretamente a forma como indivíduos e departamentos (os 
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stakeholders) desempenham seu trabalho – exigidas por um novo sistema de TI. Um dos 

exemplos citados por esses autores é de uma implementação big-bang de ERP na empresa 

Chemicals que teve seu prazo dilatado devido a problemas em um módulo encadeando 

dificuldades em outros, problemas de treinamento e de comprometimento de alguns 

envolvidos com o projeto. 

Como no caso da empresa Chemicals, onde problemas em uma das fases do projeto 

encadearam dificuldades nas seguintes, muitos projetos de TI, principalmente os mais 

complexos, são divididos em fases. Isso significa que a fase seguinte depende totalmente ou 

parcialmente da anterior. 

Além disso, ao contrário da maioria dos projetos de engenharia que possuem uma 

relação sequencial entre as fases (figura 6), os projetos de TI, normalmente, possuem uma 

relação sobreposta (figura 7), em que uma fase tem início antes do término da anterior (PMI, 

2008). A divisão em fases incorre não somente na necessidade de cumprimento dos prazos de 

maneira mais rígida, já que o não atingimento do prazo de uma fase pode impactar ou até 

inviabilizar a seguinte, prejudicando o projeto como um todo. Incorre também que 

stakeholders diferentes podem existir nas diferentes fases, além de aumentar as chances de 

retrabalho. Portanto, projetos com fases sobrepostas aumentam os riscos e a complexidade 

para se gerir o projeto, embora a sobreposição possa contribuir para a redução do cronograma 

como uma técnica de paralelização. 

 

 
Figura 6 – Projeto com relação sequencial entre as fases 

Fonte: PMI (2008, p. 21). 
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Figura 7 – Projeto com relação sobreposta entre as fases 

 

 

 Os atrasos na entrega de projetos de TI são umas das principais razões e, 

provavelmente, a mais frequente, dos insucessos de tais iniciativas. 

Segundo Mulcahy (2009, p.181), “a maioria dos gerentes de projetos simplesmente 

trabalha no projeto e torce para conseguir cumprir o prazo final”. 

As possíveis razões dos atrasos e outras falhas relacionadas à má gestão do tempo 

são diversas: 

 

• Falta de planejamento adequado (dedicando-se tempo para isso e utilizando-se de boas 

práticas de gestão de projetos para a elaboração de cronogramas) para a criação de um 

cronograma factível (YOUNG, 2003). 

• Aceitação do prazo final, dado pela gerência sênior, pelo gerente de projeto sem 

analisar profundamente as necessidades do projeto, sem revalidar estimativas, sem 

reconciliar possíveis diferenças e, após tudo isso, obter um novo aceite da gerência 

sênior e de outros stakeholders (MULCAHY, 2009). 

• A incerteza em relação aos objetivos finais, a dificuldade com a quantidade de 

mudanças por impossibilidades de congelar os requerimentos e a necessidade de 

paralelismo e concorrência, cada vez maiores devido à duração mais curta exigida  

pelas empresas, têm aumentado a complexidade dos projetos de TI e dificultado a 

entrega no prazo (WILLIAMS, 1999).  
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• O cronograma, previamente planejado e aprovado, é a dimensão do projeto que sofre 

mais mudanças (em média cinco) durante o ciclo de vida de um projeto. Isso adiciona 

dificuldade e complexidade para se conseguir datas factíveis (SAUER; 

CUTHBERTSON, 2003). 

• Qualquer mudança no escopo, mesmo que aparentemente simples, sem uma devida 

avaliação e aprovação pelos membros da equipe do projeto e seus stakeholders 

(PHILLIPS, 2003). 

• Ciclos comerciais (o prazo final coincide com os períodos mais movimentados do 

ano?), situações financeiras (uma empresa pode ter maior ou menos receptividade para 

investir em determinada época do ano) e épocas do ano (quando os membros da 

equipe tiram férias? Elas coincidem com o prazo final?) (PHILLIPS, 2003). 

• A má comunicação dos stakeholders resulta nos dois problemas de maior frequência 

em projetos. Segundo Molena (2011), baseando-se no estudo de Benchmarking em 

Gerenciamento de Projetos Brasil (PMI - CHAPTERS BRASILEIROS, 2008), esses 

problemas são: (1) não cumprimento de prazos e (2) mudanças constantes no escopo. 

 

Muitas das crises e atrasos nos projetos de TI são causados por cronogramas irreais 

(YOUNG, 2003). O cronograma fornece um plano detalhado que representa “como” e 

“quando” o projeto entregará os produtos, serviços e resultados definidos no escopo do 

projeto e pode servir como ferramenta de comunicação, gerenciando as expectativas dos 

stakeholders e como base para relatórios de desempenho. Normalmente é exibido como uma 

linha do tempo ou um calendário que lista as atividades com suas datas esperadas de início e 

término. Integra e organiza logicamente vários componentes do projeto, tais como atividades, 

recursos e dependências, constituindo-se uma ferramenta essencial para aumentar as chances 

de completar o projeto dentro do prazo final (PMI, 2011). 

Segundo Young (2003), é necessário e, imprescindível, um enorme trabalho para 

elaborar um cronograma factível antes de iniciar a execução do projeto. Segundo essa autora, 

sete aspectos são frequentemente negligenciados, quando deveriam ser realizados com afinco 

pelos gestores do projeto. São eles: 

 

1. Definir claramente o escopo e os requerimentos; 

2. Prototipar os maiores riscos técnicos; 

3. Criar um modelo da interface do usuário; 

4. Prestar atenção a estimativas padrões da indústria para projetos similares; 
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5. Deixar cada pessoa criar um cronograma com uma estimativa das tarefas do seu 

próprio trabalho; 

6. Aceitar somente relatórios de status mensuráveis e observáveis (como “pronto” ou 

“não pronto”, com uma definição clara do que é “pronto”); 

7. Subdividir todas as tarefas até que cada tarefa leve de uma a duas semanas para 

completar. 

 

É claro também que boa parte dos benefícios finais dos projetos de TI são intangíveis 

(e estes podem levar um bom tempo para aparecer mesmo após o término de um projeto). 

Assim, quanto mais tempo atrasar um projeto, mais tempo os stakeholders terão a sensação de 

que nenhum retorno a iniciativa está proporcionando.  

Os stakeholders não estão interessados apenas no término pontual de um projeto para 

que os benefícios da iniciativa sejam aproveitados o quanto antes. É fato que muitos deles têm 

interesses contrários à entrada do projeto no prazo estipulado, seja por interesses válidos e 

positivos ou por interesses contrários e inválidos à entrada da iniciativa. 

Esse interesse contrário por parte de um ou mais stakeholders pode ser válido (por 

exemplo, o grupo de interesse de um stakeholder acredita que determinada data representa um 

risco para o seu grupo ou para a empresa) ou inválido (por exemplo, um stakeholder percebe 

o resultado do projeto como uma ameaça ao seu crescimento na empresa, dessa forma, 

trabalha para que o projeto não entre no prazo ou, simplesmente, não entre). 

Seja qual for o caso, o gerente de projeto de TI deve gerenciar esses stakeholders, seja 

aqueles que defendem e ajudam o projeto, ou aqueles que se opõem a ele e, portanto, 

precisam ser vencidos. 

Muitos desses stakeholders estão em posições poderosas na organização, que vão além 

da influência da autoridade formal que o gerente de projeto de TI tem. É nesse contexto que o 

gerente de projeto deve usar diferentes abordagens para gerenciar e influenciar os 

stakeholders a apoiar o projeto (BODDY; BUCHANAN, 1992). 

 

 

2.3 Gestão dos Stakeholders 

 

 

2.3.1 Conceituando Stakeholders 
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No mundo atual, em que as empresas estão em constante transformação, a 

preocupação apenas com os clientes e acionistas já não é suficiente. Nesse contexto, outros 

stakeholders (também chamados públicos de interesse, partes interessadas ou públicos 

estratégicos) tais como funcionários, fornecedores, distribuidores, imprensa, comunidade 

local, governo, sindicato e a sociedade estão cada vez mais presentes nas preocupações 

empresariais (ROCHA; GOLDSCHMIDT, 2010). 

Antes de definirmos stakeholders, é necessário compreender o desafio das mudanças 

que hoje, mais do que nunca, as empresas e seus administradores enfrentam. Tais mudanças 

surgem dos ambientes internos e externos à organização. Segundo Freeman (1984), as 

turbulências vivenciadas pelos executivos têm duas origens:  

 

• Mudanças internas: são aquelas que requerem ação e envolvem grupos e 

indivíduos internos à organização tais como proprietários, empregados e 

acionistas. Embora requeiram ação, não alteram significativamente a maneira 

como a empresa e seus executivos vêem o mundo. Normalmente, ocorrem de 

acordo com regras bem conhecidas e no dia a dia empresarial. São, portanto, de 

menor impacto e risco para uma empresa. 

• Mudanças externas: são aquelas que surgem no ambiente externo à organização, 

que é o ambiente que inclui qualquer elemento fora da empresa que é relevante 

para sua operação. Tais mudanças envolvem a emergência de novos grupos, 

eventos e problemas que não podem ser prontamente compreendidos dentro de um 

quadro de referência, teoria ou prática organizacional. Frequentemente produzem 

incertezas e afetam a habilidade dos gestores de lidarem com as mudanças 

internas. São, portanto, de maior impacto e risco para uma empresa.  

 

Assim, para este estudo, entende-se que a influência externa é substancial. Portanto, as 

mudanças externas – provocadas pelos stakeholders externos e pelos elementos de ação 

indireta, tais como mudanças nas variáveis econômicas, políticas, tecnológicas e sociais – 

merecem atenção especial nesta parte do texto. 

Em especial, o foco será dado aos stakeholders externos para que a análise posterior 

seja beneficiada. 
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Neste momento, já podemos definir o que é um stakeholder. Conforme Freeman 

(1984, p.46), “um stakeholder em uma organização é (por definição) qualquer grupo ou 

indivíduo que pode afetar ou é afetado pela realização dos objetivos organizacionais”. 

O termo stakeholder tem origem no termo stockholder (acionista), e amplia o foco da 

organização, que antes era satisfazer o acionista e passa a ser satisfazer suas partes 

interessadas mais importantes ou estratégicas, como funcionários, mídia, fornecedores, 

sindicatos, comunidade local e clientes (ROCHA; GOLDSCHIMIDT, 2010). 

A teoria dos sistemas nos ajuda a compreender melhor a relação de uma empresa com 

seu ambiente externo. Segundo essa teoria, as organizações não são autossuficientes nem 

independentes. Elas estão em constante troca de recursos com o ambiente externo, 

dependendo dele para sua sobrevivência. Assim, uma empresa capta insumos no ambiente 

externo, transformam-nos em produtos e/ou serviços, retornando-os, em seguida – 

modificados – ao ambiente externo (STONER; FREEMAN, 1999). 

A figura 8 delineia a imagem ambiental de uma organização, mostrando a influência 

dos elementos de ação indireta e direta, separando estes últimos, em stakeholders internos e 

externos. É possível notar que o ambiente externo tem elementos de ação direta e de ação 

indireta. Como os stakeholders influenciam diretamente uma empresa são, por conseguinte, 

elementos de ação direta (STONER; FREEMAN, 1999). 
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Figura 8 – Elementos de ação indireta e direta de uma organização                       
Fonte: Stoner e Freeman (1999, p. 47). 

 

Já o ambiente de ação indireta é formado por forças ou variáveis que podem criar um 

clima que exija que a empresa reaja a uma ou mais mudanças. São exemplos de mudanças 

externas nessas variáveis: econômica (crescimento ou declínio), tecnológica (uma nova 

tecnologia cria um novo mercado), política (nova legislação prejudica determinado setor) e 

social (o aumento da classe média no Brasil vem modificando o consumo dos produtos e 

serviços para essa classe). 

A figura 8 busca apenas ilustrar os diferentes elementos que compõem o ambiente de 

uma empresa. Na prática, as fronteiras entre os diferentes elementos do sistema não são tão 

rígidas. Por exemplo, uma grande mudança econômica não afetaria somente os sindicatos e a 

mídia, mas sim, de uma ou de outra forma, todos os stakeholders externos mostrados na 

figura e, consequentemente, a empresa em si. 

Ainda sobre os stakeholders externos, o impacto prático de um determinado elemento 

sobre uma empresa determina se ele é um stakeholder e, consequentemente, parte do 

ambiente de ação direta da empresa. O mesmo elemento pode ter relacionamentos diferentes 
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com empresas distintas. Por exemplo, um sindicato pode ter um impacto pequeno e indireto 

sobre uma indústria não sindicalizada, enquanto sobre uma indústria altamente sindicalizada, 

o impacto poderá ser grande e direto. Dessa forma, nesse exemplo, o sindicato seria um 

stakeholder de uma empresa da indústria altamente sindicalizada, mas não de uma empresa da 

indústria não sindicalizada. 

Da mesma forma que uma organização possui stakeholders externos e internos, a área 

de TI também possui suas próprias partes interessadas específicas. 

O stakeholder de TI pode ser definido como qualquer grupo ou indivíduo que é 

afetado ou possa afetar as decisões estratégicas relacionadas à tecnologia da informação em 

uma empresa. Normalmente, eles são numerosos e, algumas vezes, difíceis de se identificar. O 

seu envolvimento depende muito do contexto. Assim, nem sempre o que é apropriado para 

uma situação (ou projeto de TI), funcionará para outra. Por conseguinte, se todos os 

stakeholders de um projeto de TI estão em harmonia, com um entendimento comum dos 

objetivos do projeto e comprometidos com eles, as chances de sucesso do projeto serão 

consideravelmente maiores (MCMANUS, 2004). 

 

 

2.3.2 Gestão dos Stakeholders em Projetos de TI 

 

 

O conceito de administração de stakeholders surgiu como uma resposta para gerir 

organizações em tempos turbulentos em meio à diversidade. Os projetos de TI, devido ao seu 

caráter complexo, em que a velocidade de implementação e o alto risco são presenças 

constantes, também enfrentam a turbulência e a diversidade. Basta notar as mudanças internas 

e externas causadas por novas tecnologias e a diversidade de usuários, com culturas e 

gerações distintas, que um projeto de TI deve considerar. 

 Assim, muitos conceitos das teorias de stakeholders podem ser deslocados para a 

gestão de projetos de TI. Recapitulando o conceito de Freeman (1984), visto anteriormente, 

um stakeholder em uma empresa é qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou é afetado 

pela realização dos objetivos empresariais. 

 Na gestão de projetos, podemos definir um stakeholder ou parte interessada como 

qualquer grupo ou indivíduo que é afetado ou possa afetar o alcance dos objetivos estratégicos 

de um projeto. Podemos dividi-los em internos (aqueles que estão sob a autoridade formal do 

gerente de projeto) e externos (aqueles que não estão sob a autoridade formal do gerente de 
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projeto). A figura 9 ilustra os diferentes tipos de stakeholders que estão abaixo (os internos) 

ou fora (os  externos) da autoridade formal do gerente de projeto de um projeto de TI. Na 

ilustração, os internos são os que fazem parte da Equipe do Projeto e os externos aqueles que 

estão fora (ao redor) da Equipe do Projeto. 

 

 
Figura 9 – A relação entre os stakeholders e o projeto de TI 

Fonte: Adaptado de PMI (2008, p. 24). 

 

Os externos, por representarem um impacto em potencial maior no projeto e por 

estarem fora da influência formal do gerente de projeto, requerem uma gestão mais 

sistemática que minimize problemas inesperados, ao mesmo tempo que garanta o apoio deles 

ao projeto. Por tais motivos, os stakeholders externos dos projetos de TI são o foco desta 

pesquisa. 

Segundo Vico Mañas (2012), a gerência de projetos, como todo processo, implica em 

ter, acessar e alimentar a todas as partes (subsistemas) e a todos os stakeholders com as 

informações cabíveis. Usar essas informações é parte da função de cada parte, em cada passo 

e de cada envolvido. Porém, ao gestor, no caso o gerente de projeto, cabe transformar a 

informação em comunicação, difundindo a especificidade para cada um e, ao mesmo tempo, 

para todos (informação verbal)3. 

                                                
3 Informação fornecida pelo autor Antonio Vico Mañas, em 2012. 
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 Frequentemente, o projeto é sensível as ações e decisões tomadas pelos stakeholders 

externos, sendo que muitas das informações e recursos necessários para o projeto são 

controlados por eles. Esse controle dá um certo poder aos stakeholders (KARLSEN, 2002). 

Além disso, são os stakeholders que, no final do projeto, avaliarão se o projeto foi ou não um 

sucesso (JERGEAS; et al., 2000). 

 Os três aspectos acima (fornecedores/controladores de informação;  

fornecedores/controladores de recursos; avaliadores do sucesso ou fracasso do projeto) são a 

chave para determinar a importância ou o poder que um stakeholder exerce sobre um projeto. 

 Esse poder ou influência (muitas vezes negativos) que um ou mais stakeholders 

podem exercer é a principal justificativa para adotar-se a gestão dos stakeholders em projetos 

(CLELAND, 1986). 

 A gestão dos stakeholders do projeto assume que o sucesso depende de se levar em 

conta o impacto em potencial das decisões do projeto sobre todos os stakeholders durante o 

ciclo de vida do projeto. Dessa forma, é imprescindível ter um processo formal para 

identificar, gerenciar e compreender como os prováveis stakeholders do projeto podem: ser 

impactados pelas decisões do projeto; reagir a tais decisões; interagir uns com os outros e com 

o gerente de projeto; enfim, como podem afetar as chances de sucesso do projeto 

(CLELAND, 1986).  

 Quando a gestão dos stakeholders é negligenciada, incertezas e problemas inesperados 

podem acontecer, o que pode contribuir para o insucesso do projeto. Alguns exemplos de 

possíveis problemas (KARLSEN, 2002): 

 

• Falta de uma definição clara do que será o “sucesso” para o projeto; 

• Comunicação pobre; 

• Recursos inadequados assinalados para o projeto; 

• Mudanças constantes no escopo do projeto; 

• Notícias desfavoráveis na mídia em relação ao projeto; e 

• Reações negativas da comunidade em relação ao projeto. 

 

Ainda sobre possíveis problemas, Jergeas et al. (2000) adicionam os seguintes efeitos 

negativos quando os stakeholders não são gerenciados: 

 

• Stakeholders insatisfeitos com o resultado do projeto; 
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• Interrupções no projeto que acabam afetando o orçamento e o prazo final; 

• Endossamento insuficiente para o projeto, até mesmo para iniciá-lo; e 

• Problemas que podem impactar o relacionamento com os stakeholders e o time do 

projeto o que pode prejudicar o trabalho em conjunto em projetos futuros. 

 

Para Jergeas et al., a chave para o sucesso é fazer com que os stakeholders acreditem 

no projeto, comunicando uma missão clara que faça com que o propósito do projeto seja real 

para eles (JERGEAS; et al., 2000). 

De acordo com o PMI (2008), a gestão efetiva dos stakeholders em um projeto é 

composta pelos seguintes processos: 

 

• Identificar os stakeholders; 

• Planejar as comunicações dos stakeholders; 

• Distribuir as informações aos stakeholders; 

• Gerenciar as expectativas desses. 

 

Como pôde ser notado no parágrafo anterior, a gestão dos stakeholders está 

diretamente ligada a comunicação dentro do projeto. Tanto que o PMI trata a gestão dos 

stakeholders como parte da área de conhecimento “Comunicação” em seus livros, cursos e 

práticas. 

Os gerentes de projetos de TI devem tomar cuidado para não ignorar grupos ou 

indivíduos que aparentemente não são importantes em dado momento, pois eles podem 

tornar-se essenciais (ou provocar maior impacto) no futuro. “A não identificação de uma parte 

interessada pode estender o cronograma e aumentar substancialmente os custos” (PMI, 2008, 

p. 24). 

Por isso, um processo mais formal que identifique os stakeholders, planeje como será 

a comunicação com cada um deles e, finalmente, realize essa comunicação, é fundamental 

para o sucesso do projeto. 

Um processo formal para a gestão dos stakeholders é proposto por Cleland (1986) e 

mostrado na figura 10: 
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Figura 10 – Um processo formal para a gestão dos stakeholders                        

Fonte: Adaptado de Cleland (1986, p. 39). 

 

O primeiro passo do processo (identificar os stakeholders), considerado a base para os 

demais, pode ser facilitado pela criação de um mapa com os stakeholders do projeto. A figura 

11 ilustra um mapa desses para um projeto típico de um novo SI em uma empresa comercial.  

Todo processo para a gestão dos stakeholders envolve intensa comunicação e uso das 

principais funções essenciais da administração, como é destacado pelos ciclos em torno do 

processo (figura 10). Embora alguns ofereçam mais rigor e formalidade, todos os passos do 

processo utilizam-se de comunicação, seja para obter mais informação sobre um stakeholder, 

seja para gerenciar as expectativas desse. 
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Figura 11 – Exemplo de mapa com os stakeholders mais comuns de um projeto de TI 
              

A comunicação torna-se ainda mais importante em organizações tradicionais baseadas 

em funções, onde os responsáveis se perdem entre as diversas existentes e onde são criados os 

feudos (VICO MAÑAS, 2010). Em relação a isso, Kezner (2001) coloca que é 

responsabilidade do gerente de projetos fazer com que esses feudos e seus respectivos 

stakeholders comuniquem-se horizontalmente em direção aos objetivos em comum. 

 

 

2.3.3 Comunicação para os Stakeholders 

 

 

 Todos os stakeholders envolvidos em um projeto necessitam de informação, seja a 

detalhada – contendo informações de cada atividade, prazo, custo, responsabilidades, etc. – ou 

seja um resumo do cronograma com seus pontos de controle e um quadro sumário com os 

prazos a serem alcançados e com o orçamento do projeto.  

 Adicionalmente, a informação que é compartilhada pelo gerente de projeto aos 

stakeholders requer um retorno e comprometimento destes com as atividades ou mesmo um 

respaldo como aprovação de mudanças, inclusão de requerimentos, gerenciamento do tempo, 

risco e recursos. 
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 Uma comunicação clara cria credibilidade com os stakeholders. Assim sendo, é muito 

importante que o gerente de projeto crie um plano de comunicação logo no início do projeto. 

Esse plano deve atender as necessidades de comunicação e as expectativas identificadas dos 

principais stakeholders (PMI, 2011).   

 Segundo Molena (2011), em um ranking de deficiências, a comunicação é considerada 

a habilidade mais deficiente dos gerentes de projetos (tabela 2) e, ao mesmo tempo, em um 

ranking de habilidades mais valorizadas, é a segunda habilidade mais valorizada pelas 

organizações e a primeira na última pesquisa de 2011 (tabela 3). Mesmo assim, livros e 

treinamentos em gestão de projetos não dão foco nem tratam com detalhes dos desafios da 

comunicação nos projetos. 

 

Tabela 2 - Principais deficiências dos gerentes de projetos nas organizações 

 

Fonte: Adaptado de PMI - Chapters Brasileiros (2008), PMI - Chapters Brasileiros (2009), PMI - Chapters 
Brasileiros (2010) e PMI Chapters (2011). 

 
 

Tabela 3 - Principais habilidades valorizadas ao gerenciar projetos nas organizações 

 
Fonte: Adaptado de PMI - Chapters Brasileiros (2008), PMI - Chapters Brasileiros (2009), PMI - Chapters 

Brasileiros (2010) e PMI Chapters (2011). 
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Ainda segundo Molena, a não comunicação completa dos stakeholders resulta em uma 

série de problemas em um projeto. O autor exemplifica que problemas de comunicação que 

envolvam: não definições de stakeholders; acertos mal definidos com fornecedores; 

indefinição quanto ao início e término de atividades; solicitação de alterações no escopo mal 

controladas; etc., interferem no prazo do projeto. 

São frequentes os casos nos quais o gerente de projeto fica envolvido na resolução de 

problemas que acaba negligenciando a comunicação com os stakeholders. Essa falta de 

comunicação e alinhamento pode gerar problemas futuros no projeto. É comum, nesses casos, 

stakeholders falarem que não sabiam da urgência de determinada entrega do projeto ou que 

não sabiam que suas equipes já poderiam ter iniciado determinado trabalho. Problemas de 

comunicação como esses podem facilmente atrasar as entregas do projeto, impactando seu 

prazo final. É por isso que um processo formal de comunicação, com reuniões regulares – nas 

quais os principais avanços e questões do projeto são informadas – é fundamental para o 

sucesso de um projeto (CHARVAT, 2002).  

Assim sendo, é de suma importância que o gerente de projeto gaste boa parte do seu 

tempo comunicando os stakeholders. Ele deve, constantemente, “vender e revender” o projeto 

para todos os stakeholders: alta administração, departamentos funcionais, clientes, outros 

interessados de fora do projeto e, também, para a própria equipe do projeto. Esse “processo de 

venda” deve focar no esclarecimento dos objetivos do projeto e como o sucesso será atingido 

(MEREDITH; MANTEL, 2012). 

Meredith e Mantel (2012) também destacam o caráter político que o gerente de projeto 

deve exercer em relação aos stakeholders. Apontam que a descrição de cargo de um gerente 

de projeto deveria incluir, por exemplo, a construção e manutenção de alianças com os líderes 

das áreas funcionais. 

Na mesma linha de pensamento, Lovell (1993) destaca a importância de se conhecer o 

processo político e seus principais atores dentro de uma empresa. A falha do gerente de 

projeto em entender esse jogo de poder e seus principais envolvidos contribuiu para o 

insucesso de muitos projetos.  

É importante destacar que a comunicação é vital para os gerentes de projetos não só 

para um bom relacionamento com os stakeholders próximos e que defendem o projeto, mas 

também com aqueles que são hostis às prioridades e aos objetivos do projeto. Essa estrutura 

de stakeholders é complexa e muda constantemente, portanto requer um auto nível de 

“manutenção” dos relacionamentos por parte do gerente de projeto. Essa “manutenção” é 

realizada principalmente por meio de uma comunicação ativa (BOURNE; WALKER, 2005).  
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 Também é imprescindível que o gerente de projeto reconheça sinais de perigo, 

principalmente ligados aos stakeholders que podem exercer mais poder sobre o projeto. 

Recapitulando conceito visto anteriormente, a capacidade que determinado stakeholder tem 

de controlar o fornecimento de determinada informação, de controlar o fornececimento de 

determinado recurso (KARLSEN, 2002) e de avaliar positivamente ou negativamente o 

sucesso final do projeto (JERGEAS; et al., 2000) são os aspectos que determinam o quanto de 

poder um stakeholder pode exercer sobre o projeto. Alguns sinais de perigo em relação a tais  

stakeholders podem ser (BODDY; BUCHANAN, 1992):  

 

• Interferência do stakeholder no projeto sem consultar; 

• O stakeholder não provê suporte quando necessário; 

• Muitos níveis hierárquicos entre o gerente de projeto e o stakeholder, provocando um 

vínculo pobre de comunicação; e 

• O stakeholder faz promessas sem fundamentos ou apoio. 

 

 Somente um gerente de projeto que construir uma credibilidade e saber como se 

inserir dentro das estruturas de poder de sua empresa (por meio do conhecimento profundo 

dos stakeholders e de seus potenciais de influência) pode reconhecer esses sinais de perigo e 

desarmar crises em potencial antes que o pior ocorra (BODDY; BUCHANAN, 1992). 

Por tudo isso, Molena (2011) destaca a importância de tratar a comunicação com os 

stakeholders de um projeto de maneira mais formal, planejada e profissional, muitas vezes – 

principalmente nos projetos grandes – com o envolvimento de profissionais da área (relações 

públicas; assessor de imprensa; gerente de comunicação; etc.) e, quando houver, da área de 

comunicação interna da empresa. 

Como visto na seção 2.3.2, a comunicação está no centro da gestão dos stakeholders. 

Os assuntos são tão inter-relacionados que o PMI trata a gestão dos stakeholders como um 

subcomponente do processo de comunicação dentro de um projeto. A comunicação com os 

stakeholders é tratada aqui como um tópico a parte apenas por motivos de organização e para 

dar o devido destaque ao tema.  

Dessa forma, todo o processo que se inicia com a identificação dos stakeholders,  

passa pela sua classificação cuidadosa, pela compreensão de quais são suas influências no 

projeto, como se relacionam com o projeto e entre si e, principalmente, quais os interesses que 
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os conectam ao projeto e como gerenciar esses interesses, envolve uma intensa comunicação 

(ROCHA; GOLDSCHMIDT, 2010). 

 Um típico plano de comunicação deve incluir (CHARVAT, 2002): 

 

• Todos os stakeholders internos e externos ao projeto;  

• Uma matriz de comunicação com os papéis e responsabilidades; 

• Regras gerais para todas as informações criadas e distribuídas; 

• Descrição de onde e como os dados do projeto devem ser armazenados; 

• Regras gerais dos diferentes tipos de relatórios a serem usados; 

• Frequência dos diferentes tipos de reuniões; 

• Revisões gerenciais (projeto, orçamento, encerramento).  

 

Alguns procedimentos podem auxiliar no processo de comunicação (ROCHA; 

GOLDSCHMIDT, 2010): 

 

• Entender os principais stakeholders para o projeto; 

• Diferenciá-los o mais homogeneamente possível e entender o perfil resultante de cada 

grupo; 

• Compreender a ressonância de comunicação e o fluxo de influência de cada um dos 

grupos de stakeholders para o projeto; e  

• Cultivar e desenvolver ligações favoráveis com os stakeholders. 

 

Finalmente, a comunicação dos stakeholders na gestão de projetos de TI não é tão 

simples como assumido pela literatura em geral. A maneira como um projeto de TI é 

comunicado e endereçado logo de início aos stakeholders pode contribuir de maneira 

importante para o sucesso do projeto (MCMANUS, 2004).  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

Para esta pesquisa, optou-se pela abordagem qualitativa que normalmente enfatiza as 

palavras ao invés da quantificação dos dados. Essa abordagem mostra-se cada vez mais 
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popular entre os pesquisadores de administração (BRYMAN; BELL, 2003), pois oferece uma 

melhor possibilidade para compreender como os indivíduos dão sentido e adotam seus 

mundos organizacionais (SWANSON; HOLTON III, 2005). Isso permite ao pesquisador 

explorar e aprender o significado que os pesquisados dão a questão (CRESWELL, 2010).  

Em relação ao seu objetivo geral, esta pesquisa deve ser classificada como qualitativa 

do tipo exploratória, proporcionando maior familiaridade com o problema em questão, 

visando torná-lo mais explícito e aprimorar as ideias relacionadas ao tema (GIL, 2002). 

Após a elaboração do roteiro de entrevista, entrevistas semiestruturadas foram 

realizadas com dezessete gerentes de projeto de TI e/ ou gestores de gerentes de projetos de TI 

de organizações empresariais privadas e, em sua grande maioria, de grande porte. Essa 

amostra – considerada pequena – valida-se por tratar-se de uma pesquisa qualitativa, onde há 

grande dispêndio de tempo em virtude das extensas interpretações que são realizadas 

embasadas nas transcrições das entrevistas. Devido a amostra ser pequena, os resultados deste 

estudo não podem ser considerados representativos de uma população geral e a pesquisa deve 

ser vista como exploratória. 

Esse tipo de entrevista permitiu ao entrevistador variar a sequência de perguntas que 

estavam descritas no roteiro. Para isso, as perguntas foram um pouco mais abertas do que o 

normalmente encontrado em um roteiro de entrevista estruturada. Além disso, o entrevistador 

teve margem para fazer mais perguntas em resposta ao que o entrevistado destacava e o 

entrevistado ficou livre para ampliar suas colocações (BRYMAN; BELL, 2003). 

O roteiro de entrevista, elaborado previamente, é composto por três partes, sendo: 1ª)  

Informações ao entrevistado: orientações gerais ao entrevistado sobre a pesquisa e sobre a 

entrevista; 2ª) Sobre o entrevistado: cadastro básico para identificar o perfil do entrevistado; 

3ª) Sobre o projeto: lista de perguntas relacionadas ao tema em questão. Esse roteiro foi 

previamente testado e validado por dois colegas também pesquisadores acadêmicos e com 

experiência prática em gestão de projetos de TI. O roteiro final utilizado na pesquisa encontra-

se no Apêndice B. 

Antes de iniciar cada entrevista, conforme documentado no Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE) e no roteiro de entrevista, cada respondente foi informado sobre os 

detalhes da pesquisa, sobre o sigilo dos dados fornecidos e sobre a declaração de 

consentimento. O respondente também foi informado que tudo dito durante a entrevista seria 

gravado e que se alguma coisa fosse confidencial, o pesquisador deveria ser informado. Além 

disso, teve o respondente a opção de não ter sua entrevista gravada ou de ter a gravação 

pausada a qualquer momento ou de solicitar que determinada informação falada/ gravada não 
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fosse documentada. Por se tratar de uma pesquisa que buscou identificar falhas, optou-se pelo 

anonimato dos respondentes em qualquer tipo de citação utilizada no estudo. Dessa forma, 

tudo relatado neste trabalho está dentro dos limites éticos. O TCLE, utilizado na pesquisa e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP, encontra-se no Apêndice A. 

Cada entrevista teve uma duração média de, aproximadamente, 19 minutos, indo ao 

encontro do tempo médio estimado nos dois pré-testes realizados com colegas pesquisadores 

acadêmicos com experiência na área – conforme citado anteriormente – e foi conduzida de 

forma semiestruturada com o objetivo de deixar o respondente mais a vontade, colaborando 

para o fluir da entrevista. Essa técnica de entrevista procurou respostas para questões 

específicas, mas o respondente foi solicitado a identificar outros aspectos relevantes a 

questão. Isso contribuiu para que informações relevantes e não previamente pensadas não 

fossem omitidas. Essa técnica proporcionou uma maneira mais profunda de questionar do que 

seria obtido através de entrevistas mais formais (DOLPHIN, 2005). 

Os gerentes de projetos de TI e/ou os gestores de gerentes de projetos de TI foram 

escolhidos intencionalmente como participantes e objetos de estudo pois estão em melhor 

posição para assistir o pesquisador no entendimento do tema em questão, pois são eles que 

estão no centro da gestão dos diferentes stakeholders e devem gerenciar as suas expectativas 

para atingir o sucesso do projeto. Outros fatores que contribuíram para a escolha do perfil dos 

entrevistados foram: notório saber em assuntos pertinentes ao tema da pesquisa em questão,  e  

experiência anterior como gestores de projetos de TI. 

Ao término de cada entrevista, foi solicitado ao entrevistado que compartilhasse pelo 

menos um documento que exemplificasse um plano de gestão dos stakeholders (ou um plano 

de comunicação que incluisse a gestão dos stakeholders) elaborado pelo pesquisado durante 

seu trabalho como gerente de projeto de TI. Com isso, uma análise de conteúdo (BRYMAN; 

BELL, 2003; VERGARA, 2005) podê ser aplicada nos resultados das entrevistas realizadas, 

assim como, em tais documentos – quando disponíveis. Com o objetivo de aumentar a 

credibilidade da pesquisa, buscaram-se diferentes maneiras para investigar um mesmo ponto 

(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998) que, no caso, são os atrasos nos 

projetos de TI causados por falhas na gestão dos stakeholders. Para tanto, realizou-se a 

triangulação de fontes, ou seja, compararam-se os dados das entrevistas, com os dados dos 

documentos – quando fornecidos – a fim de validar as informações. Cabe ressaltar que tal 

estratégia só foi possível nos casos em que o entrevistado cedeu documentação para estudo. 
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Optou-se pela análise de conteúdo por se tratar de um método tanto com fins 

exploratórios (de descoberta) quanto aos de verificação (validando ou não pressupostos) 

(VERGARA, 2005). 

Entre os procedimentos utilizados neste trabalho estão: a) leitura e conversas 

exploratórias sobre o tema de interesse (QUIVY; CAMPENHOUDT, 1998); b) seleção 

intencional dos participantes (gerentes de projetos de TI ou gestores de gerentes de projetos 

de TI) que melhor contribuiriam com o pesquisador para compreensão do problema 

(CRESWELL, 2010); c) elaboração de um roteiro de entrevistas (CRESWELL, 2010); d) 

realização de entrevistas semiestruturadas, de maneira pessoal ou por telefone, com os 

gerentes de projetos de TI e/ ou gestores de gerentes de projetos de TI (VERGARA, 2005); e) 

transcrição das gravações das entrevistas (CRESWELL, 2010); f) análise e categorização do 

conteúdo das respostas e do conteúdo dos documentos compartilhados pelos entrevistados, 

utilizando-se de procedimentos interpretativos (VERGARA, 2005); g) interpretação 

qualitativa e descrição dos dados; h) confrontação dos resultados obtidos com as teorias que 

deram suporte à investigação (VERGARA, 2005). 

Tanto a categorização quanto a análise do conteúdo dos dados coletados (transcrição 

das gravações com as respostas das entrevistas e documentos compartilhados pelos 

entrevistados) foram auxiliadas pelo uso do software de análise qualitativa de dados NVivo 

(QSR INTERNATIONAL, 2012). Neste software, todos os documentos foram importados e, 

com o auxílio de seus recursos de Nodes (categorização, codificação ou nós) e Query 

(consulta ou pesquisa), as informações relacionadas puderam ser pesquisadas e agrupadas em 

categorias, facilitando o processo de análise. 

Com o apoio desse software, o início da análise envolveu a organização das respostas 

por categorias (nós) e anotações de pontos importantes que poderiam colaborar com a 

interpretação e compreensão dos dados. A figura 12 mostra um exemplo de categoria (nó) e 

um exemplo de anotações criadas com o auxílio do NVivo para análise das entrevistas. 
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Figura 12 – Categoria (nó) e anotações criadas com o auxílio do NVivo 

 

As categorias criadas foram: 

 

• Categorias baseadas nas suposições iniciais do estudo, conforme figura 13: 

 

 
Figura 13 – Categorias baseadas nas suposições iniciais do estudo 

 

• Categoria baseada na pergunta aberta sobre os motivos dos atrasos, conforme 

figura 14.  
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Figura 14 – Categoria baseada na pergunta aberta sobre os motivos dos atrasos 

 

• Categoria baseada na questão sobre os planos de gestão e comunicação dos 

stakeholders. 

• Categoria baseada na questão sobre a variável mais flexível para se gerenciar, 

conforme figura 15. 

 

 
Figura 15 – Categorias baseadas na questão sobre a variável mais flexível 

 

• Categoria baseada nos conflitos entre os gerentes de projetos e os stakeholders. 

 

Trata-se, então, de uma pesquisa empírica, na qual o pesquisador entrevistou 17 

(dezessete) gerentes de projetos de TI e/ou gestores de gerentes de projetos de TI. O contato 

inicial com os possíveis participantes foi realizado por meio de um convite, enviado pelo 

pesquisador por meio de um e-mail, com uma breve mensagem a colegas profissionais da 

área, colegas de cursos e outros pesquisadores acadêmicos, solicitando a sua participação e/ou 

indicação de outros gerentes de projetos de TI ou gestores de gerentes de projetos de TI. 

Portanto, não foi uma amostra aleatória. 

Os convites foram enviados a um total de 30 (trinta) contatos sendo, em maioria, 

gerentes de projetos de TI, gestores dos gerentes de projetos de TI, gestores de TI e 
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pesquisadores acadêmicos da área de TI. Cinco responderam que gostariam de participar, 15 

(quinze) novos possíveis participantes foram indicados e 17 (dezessete) não responderam ao 

convite. Os 5 (cinco) que responderam que gostariam de participar, participaram prontamente 

das entrevistas. Das 15 (quinze) possíveis indicações de participantes, doze participaram. No 

final, foram realizadas 17 (dezessete) entrevistas no total. A figura 16 sumariza a amostra 

escolhida e as entrevistas realizadas: 

 

 
Figura 16 – Amostra escolhida 

 

Como vantagens da pesquisa qualitativa escolhida para este trabalho, podem-se 

enumerar: 1) flexibilidade e versatilidade, já que ela pode ser usada como ponto de partida 

para outras pesquisas de natureza mais conclusivas (GONÇALVES; MEIRELLES, 2004); 2) 

a entrevista interpessoal um a um permite ao pesquisador controlar a linha de questionamento 

e obter – neste caso via entrevista semiestruturada – informações históricas dos entrevistados 

(CRESWELL, 2010); 3) torna-se útil quando, como neste caso, os participantes não podem 

ser diretamente observados (CRESWELL, 2010); 4) grandes quantidades de dados 

qualitativos podem ser tratados e armazenados com o auxílio de softwares especializados 

(VERGARA, 2005); 5) é possível perceber a reação do entrevistado a cada pergunta. 
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Embora o método qualitativo seja adequado aos objetivos exploratórios deste trabalho, 

são conhecidas algumas limitações dos procedimentos adotados neste estudo, em particular 

(CRESWELL, 2010): 1) a presença do pesquisador durante as entrevistas face a face pode 

influenciar as respostas; 2) as respostas podem acabar fornecendo informações indiretas, 

filtradas pelos pontos de vista dos entrevistados; 3) nem todos os entrevistados podem 

fornecer exemplos dos documentos solicitados devido às restrições impostas pelas empresas 

que trabalham; 4) quando fornecidos, nem todos os documentos podem ser autênticos ou 

precisos. 

No próximo capítulo, maiores detalhes sobre o perfil dos entrevistados serão 

fornecidos. Além disso, serão mostrados os resultados das entrevistas assim como das análises 

realizadas com base nas respostas dos entrevistados. 

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

De alguma maneira, todos os gerentes de projetos e gestores dos gerentes de projetos 

entrevistados relataram casos em que problemas na gestão dos stakeholders impactaram 

negativamente, direta ou indiretamente, os prazos finais de projetos de TI. 

Aspectos tais como alteração tardia dos requisitos/escopo do projeto, falta de recursos 

humanos disponíveis na data acordada e até questões de “ego” são alguns dos problemas 

causados por falhas na gestão dos stakeholders e que podem causar atraso no prazo final dos 

projetos de TI. 

Para um melhor entendimento do perfil dos entrevistados e das entrevistas realizadas, 

foi elaborado o quadro 3 que exibe um resumo dessas entrevistas. Cabe lembrar que, 

conforme relatado na metodologia, os nomes dos entrevistados e de suas respectivas empresas 

foram ocultados. Neste quadro é possível identificar a formação e experiência do entrevistado, 

o segmento da empresa em que esse trabalha e se o entrevistado atua como gerente de projeto 

de sistemas ou de infraestrutura de TI. Outras informações, tais como a duração e a forma 

como a entrevista foi realizada, também estão disponíveis. 
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Quadro 3 – Resumo das entrevistas realizadas 

 
Como relatado pelo gestor dos gerentes de projetos de TI de uma grande empresa de 

TI sobre a identificação tardia de um stakeholder em projetos: 

[I]sso, infelizmente é muito frequente. Até, em função da pressão para que se inicie 
logo o projeto, você acaba não envolvendo todos os stakeholders necessários ao 
projeto. No momento oportuno (inicial) e, por consequência, isso vai lhe trazer certa 
resistência. O stakeholder quando não é inicialmente envolvido, você corre o risco 
de ter uma resistência por parte desse stakeholder, você tem um impacto em escopo 
porque, sem dúvida nenhuma, isso traz novos requerimentos e, por consequência, 
você tem a probabilidade de incorrer num atraso de cronograma. 

 
A seguir serão detalhadas as análises realizadas para cada uma das categorias (nós) 

importantes para a pesquisa. 

 
Suposição 1: a não identificação de um ou mais stakeholders pode afetar negativamente o 

prazo final do projeto. 

 

Todos os entrevistados relataram acreditar que a não identificação de um stakeholder 

pode impactar negativamente o prazo de um projeto. Todos eles reportaram que vivenciaram 

uma situação de não identificação inicial de um stakeholder, o que causou problemas no 

prazo e em outras variáveis do projeto. 

A grande maioria, entretanto, associa de maneira indireta o impacto negativo no prazo 

final do projeto, pois para a maior parte dos entrevistados, a não identificação de um 

stakeholder provocará uma série de novos requerimentos por parte do stakeholder outrora 

“esquecido”, que resultará em alterações no escopo e, finalmente, no prazo final do projeto. 

Poucos foram os exemplos fornecidos de impacto direto no prazo de um projeto. Em 

um desses exemplos, o stakeholder envolvido tardiamente pediu alteração do prazo pois sua 
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equipe não estaria disponível na data solicitada, conforme reportou o gerente de projeto de 

uma prestadora de serviços de gestão de projetos: “(...) o stakeholder não foi envolvido 

corretamente e quando chegou a hora da equipe dele atuar, ele não tinha recurso [disponível] e 

o projeto atrasou”. 

Outros aspectos interessantes reportados pelos entrevistados: 

 

• Algumas vezes é interessse da própria empresa que determinado stakeholder 

não seja identificado ou envolvido no projeto. 

 

Dois entrevistados colocaram essa situação, pois acreditam que algumas 

empresas “preferem” não envolver determinado stakeholder para que o projeto 

tenha uma duração menor e atinja seu objetivo mais rapidamente. Nos dois 

casos, citaram exemplos que a área de Segurança da Informação foi 

“esquecida”, a princípio, pois era uma área que sempre colocava uma série de 

restrições e requisitos que normalmente aumentavam o esforço, o custo e o 

prazo dos projetos. Esses dois casos foram reportados por gerentes de projetos 

de empresas prestadoras de serviços. Ou seja, não são funcionários diretos da 

empresa que estava executando o projeto. 

 

• Gerentes de projetos com pouca experiência da estrutura organizacional ou 

gerentes de projetos de empresas prestadoras de serviços sofrem mais com o 

problema da não identificação de um ou mais stakeholders. 

 

No primeiro caso, o gerente de projeto de um dos maiores bancos privados do 

Brasil disse que não envolveu corretamente uma área de infraestrutura (um 

stakeholder), pois não tinha muito conhecimento desta. Por não tê-la envolvido 

no momento adequado e da melhor maneira, o gerente de projeto teve que 

submeter o seu projeto a uma série de validações internas requisitadas por essa 

área, o que ocasionou atrasos no projeto. Essa situação demonstra, talvez, que 

o gerente de projeto não tinha um conhecimento completo da estrutura 

organizacional da empresa. Isso pode acontecer, normalmente, com gerentes de 

projetos novos trabalhando em empresas grandes e com estrutura matricial 

complexa. 
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No segundo caso, um gerente de projeto de uma empresa de TI que presta 

serviços de outsourcing para outras empresas, comentou que na área de 

prestação de serviços, é muito comum que no início do contrato o gerente de 

projeto não conheça ninguém tampouco a estrutura organizacional da empresa 

cliente. 

Por isso, o gerente de projeto da prestadora de serviços depende de alguém 

interno da empresa contratante, que conheça os diferentes stakeholders para 

que seja iniciado o processo de identificação das principais pessoas e áreas 

envolvidas no projeto. Pelo fato de não conhecer a nova empresa-cliente em 

detalhes e por depender de alguém interno dessa para prover informações, a 

identificação dos stakeholders pode demorar. Com isso, o projeto acaba 

iniciando sem todos os stakeholders mapeados. 

 
Suposição 2: a alteração de um ou mais stakeholders após o início do projeto pode 

afetar negativamente o seu prazo final. 

 

Para nove dos entrevistados, a alteração de um ou mais stakeholders após o início do 

projeto pode sim afetar negativamente o prazo final do projeto. 

Essas alterações nos stakeholders durante o decorrer do projeto, conforme relato de 

um gerente de projeto de uma empresa do setor de Medicina e Saúde, são bem comuns, 

especialmente em projetos com duração mais longa (acima de um ano), pois a chance de 

movimentações na empresa (promoções, demissões, etc.) é sempre maior. 

Conforme a maioria desses entrevistados, o impacto negativo da alteração de um 

stakeholder pode ser maior dependendo do peso ou poder que o stakeholder tem. Esse peso 

ou poder, depende muito do nível de influência, poder político, posição hierárquica e 

propriedade em determinado assunto, conforme relato de alguns respondentes. Conceito 

muito similar ao colocado por Karlsen (2002) que baseia o poder de um stakeholder em 

relação ao controle que esse pode ter sobre recursos ou informações em um projeto. 

Dois aspectos muito citados pelos entrevistados foram os possíveis problemas de 

expectativas trazidos pelo novo stakeholder e pedidos de mudança de escopo no projeto. 

Em relação ao primeiro aspecto, dois gerentes de projetos comentaram que o novo 

stakeholder pode ter diferentes expectativas em relação as entregas do projeto e pode, até 

mesmo, ver o projeto com outra prioridade (menor) em relação a outras iniciativas. 



68 
 

Junto à mudança, quase sempre vêm também pedidos de mudanças nas entregas e, 

portanto, no escopo do projeto. Essas mudanças tardias no escopo são, para a maioria dos 

gerentes de projetos entrevistados, a causa dos atrasos nos cronogramas. 

Para minimizar os problemas de expectativas e de apoio ao projeto causados pela troca 

de um stakeholder, duas sugestões vindas dos entrevistados parecem interessantes: 

 

• Primeira sugestão, vinda de um gerente de projeto de uma empresa de 

Medicina e Saúde:  

[o gerente de projeto deve] ir para cima no dia seguinte do anúncio [da alteração do 
stakeholder] para repactuar todos os acordos firmados com o stakeholder em 
questão (...) porque a primeira coisa que vai acontecer é isso: chance de mudança 
[no escopo e, consequentemente, no prazo]. 

 

• Segunda sugestão, vinda de um gerente de projeto de um grande empresa de 

TI: “o cliente muda alguém [um stakeholder], você [o gerente de projeto] tem 

que vender para ele [o novo stakeholder] o projeto”. 

 

Essas duas sugestões vão ao encontro do que Meredith e Mantel (2012) destacam 

como um constante processo em que o gerente do projeto deve efetuar de “vender e revender” 

o projeto para os stakeholders. 

 

Suposição 3: a má comunicação com um ou mais stakeholders pode afetar 

negativamente o prazo final do projeto. 

 

Quinze dos desessete entrevistados disseram que, por não acharem necessário, 

deixaram de comunicar algum stakeholder e que isso ocasionou algum problema ao projeto. 

Sete deles reportaram que o stakeholder que não foi comunicado ficou “incomodado” 

ou se sentiu excluído. É interessante notar que esses gerentes de projetos, na maioria dos 

casos, não associam esse incômodo ou sentimento de exclusão com outros problemas mais 

graves no projeto. Para a maioria, foram casos que geraram algum “estresse”, mas pouco 

impacto no projeto. Entretanto, o que parece apenas um incômodo ou até uma questão de 

“ego” por parte do stakeholder não comunicado, como reportado por um dos gerentes de 

projeto, pode ser realmente algo negativo que afetou o projeto. 

Após ouvir o relato em que o stakeholder ficou incomodado, o entrevistador 

questionou o gerente de projeto em questão sobre o porquê do incômodo. O entrevistado, 

então, explicou que pelo fato de não ter sido avisado previamente das datas que a equipe do 
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stakeholder deveria atuar nos testes integrados, essa equipe não poderia realizar os testes já 

que era um período de fechamento e eles estariam dedicados a outros trabalhos. Essa foi, na 

realidade, a razão “incômodo”. 

De qualquer forma, a questão do “ego” é algo a se considerar já que foi mencionado, 

de alguma forma, por muitos dos entrevistados. Um gerente de projeto, que presta 

consultorias em gestão de projetos, comentou que muitas vezes um stakeholder não precisa 

receber determinada informação, mas por aspectos de hierarquia, políticos ou, até mesmo, de 

“ego”, a pessoa quer receber o comunicado. Esse é um aspecto que, embora pareça subjetivo, 

não deve ser subestimado. 

Um dos gerentes de projetos entrevistados resumiu bem a necessidade de uma boa 

comunicação após enfrentar desafios no projeto por não ter envolvido a alta gestão da 

empresa durante um problema que, a princípio, ele acreditava que não fosse “acabar o 

mundo”, mas o problema rapidamente se desdobrou, tornando-se uma crise. O entrevistado 

disse que aprendeu uma lição com tudo isso: “por pior que seja, por mais simples que seja, 

comunica! Porque esse problema pode se desdobrar e virar uma situação que vai te gerar um 

desgaste muito maior depois”. 

Ou seja, em caso de dúvidas em comunicar ou não determinado stakeholder, peque 

pelo excesso e comunique-o. 

  

Pergunta aberta sobre os motivos dos atrasos dos projetos de TI 

 

Quando questionados sobre os motivos dos atrasos nos prazos dos projetos de TI com 

base na experiência do dia a dia deles, doze entrevistados colocaram o mau levantamento dos 

requisitos e problemas na definição do escopo como os principais motivos desses atrasos. 

É interessante notar que alguns gerentes de projetos associam o mau levantamento de 

requisitos a aspectos que podem estar relacionados a gestão dos stakeholders. Como relato, 

pode-se destacar os seguintes pontos comentados pelos entrevistados: 

 

• Um documento de requisitos bem detalhado colabora para que aconteça um 

maior alinhamento com os stakeholders, melhorando “o desenvolvimento do 

projeto, tanto na questão da solução quanto na questão de prazo” – gerente de 

projeto de uma grande empresa de cosméticos. 

• Pelo menos em dois casos, gerentes de projetos relataram que o cliente (ou 

usuário) não sabe o que quer, por isso as indefinições nos requisitos e no 



70 
 

escopo seriam frequentes. Isso, na verdade, pode indicar uma falha no processo 

de levantamento de requisitos e no engajamento dos stakeholders. Será que o 

cliente não sabia o que queria ou o gerente do projeto é que não soube fazer as 

perguntas corretas? Será que as perguntas foram feitas para o stakeholder 

correto? 

O ideal, segundo um dos gerentes de projetos entrevistados, seria que o gerente 

de projeto colocasse todos os stakeholders em uma sala e falasse o seguinte: 

“Gente, o que a gente vai entregar é isso aqui. O que a gente precisa para fazer 

isso aqui? Que escopo a gente precisa entregar? Preciso disso, disso, daquilo, 

etc.” – gerente de projeto de uma empresa do setor de Medicina e Saúde. 

  

O segundo fator mais lembrado pelos gerentes de projetos para essa pergunta aberta 

dos motivos dos atrasos foi relacionado à comunicação dos stakeholders ou à sua gestão. 

Aspectos como a não identificação de um stakeholder, problemas de relacionamento 

com um ou mais stakeholders e a falta de um entendimento claro das suas responsabilidades 

perante o projeto foram mencionados pelos gerentes de projetos. 

Uma sugestão interessante de um gerente de projeto de uma grande empresa do setor 

de TI é a de criar uma tabela chamada RACI (Reponsible, Accountable, Consulted, Informed), 

que é uma forma de definir claramente os papéis e responsabilidades de cada parte 

interessada, logo no início do projeto. Essa tabela RACI deve ser muito bem comunicada a 

todos os stakeholders. 

O terceiro fator mais lembrado foi relacionado às aquisições do projeto, que incluem 

atrasos na entrega de materiais e equipamentos, atrasos na contratação de links de 

comunicação, na contratação de pessoas e problemas com empresas contratadas para entregar 

ou desenvolver parte do projeto. 

Finalmente, outros aspectos reportados pelos entrevistados como motivos dos atrasos 

são: 

 

• Prazos irreais: para ilustrar esse problema, o gerente de projeto cita os casos de 

implementações de ERPs, tais como o da empresa Systems Applications and 

Products (SAP). Segundo esse gerente de projeto, uma implementação 

completa de um sistema como esse leva, em média, três anos, mas as 

consultorias vendem com prazo de implementação de um ano e o cliente 

compra, mesmo sabendo que poderá haver uma série de alterações e que as 
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chances de finalizar dentro do prazo acordado de um ano é mínima. 

• Falta de processos ágeis e estrutura organizacional matricial: segundo um 

gerente de projeto de uma consultoria de projetos, os gerentes de projetos 

precisam se atualizar e aprender a trabalhar com novos métodos de gestão de 

projetos tais como as novas metodologias Agile 4. 

Segundo o entrevistado:  

existe a necessidade de que o pessoal de TI também faça uma auto crítica em alguns 
momentos, usando metodologias rápidas [como a Agile] para alguns projetos que 
podem ser trabalhados dessa forma e outros projetos ficam com a metodologia 
anterior [a tradicional, baseada no PMBOK]. 
 

Outro aspecto comentado por dois gerentes de projetos é em relação aos 

desafios relacionados ao tipo de estrutura organizacional, principalmente a 

matricial. Os gerentes de projetos reclamam da dificuldade de envolver os 

diferentes stakeholders nesse tipo de estrutura e reclamam também da 

dificuldade de se conseguir o comprometimento e dedicação adequada dos 

diferentes recursos humanos do projeto, já que estes estão dividindo suas 

responsabilidades no projeto com outras responsabilidades externas, 

normalmente mais operacionais e do dia a dia. 

• Mudança de prioridade: dois gerentes de projetos reportaram que algo que 

prejudica os prazos é a mudança na prioridade do projeto em relação a outros 

projetos. Isso faz com que a atenção de um ou mais stakeholders se volte para 

um projeto mais crítico no momento. 

• Riscos: embora pareça algo muito importante para previnir possíveis atrasos, 

apenas um gerente de projeto colocou a não identificação e tratativa de riscos 

como a principal causadora de atrasos nos projetos de TI. 

 

Planejamento da gestão e da comunicação dos stakeholders do projeto 

 

Do total de entrevistados, apenas oito (menos da metade) acreditam que os gerentes de 

projetos de TI estabeleçam planos (mesmo que de maneira informal) para gerir os 

stakeholders e a comunicação com estes. 

De acordo com os entrevistados, o teor desses planos incluem desde simples listas com 

o nome dos principais participantes do projeto, passando por fluxos de escalação, formato e 

                                                
4 Sobre o método de gestão de projetos Agile, é possível obter maiores informações acessando  
http://www.agilemanifesto.org/iso/ptbr/. 
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periodicidade dos comunicados e chegando até em artefatos mais sofisticados tais como 

mapas de stakeholders e matrizes para acompanhar as expectativas e fazer a rastreabildade do 

escopo do projeto. 

Segundo os entrevistados, alguns dos motivos para a não criação dos planos de gestão 

e de comunicação dos stakeholders são: 

 

• Falta de conhecimento da importância de tais planos para o projeto. 

• Muitas vezes, em projetos de menor duração e orçamento, o gerente de projeto 

acaba não dedicando esforços para tais planos. 

• Dificuldade e esforço para manter tais planos atualizados durante o ciclo de 

vida do projeto. De acordo com um entrevistado, algumas vezes há uma 

tentativa inicial de criar tais planos, mas após o início do projeto, eles acabam 

não sendo atualizados e deixam de ser utilizados. 

• Problemas culturais. Segundo um dos entrevistados, os gerentes de projetos 

brasileiros ainda pecam muito na fase de planejamento, ao passo que nos 

Estados Unidos e na Inglaterra a criação e utilização de tais planos são muito 

mais comuns. 

• Aparentemente, alguns gerentes de projetos ainda consideram esses planos 

como algo opcional para o planejamento de um projeto como um todo e, 

portanto, não essenciais para o sucesso do projeto. 

 

Alguns aspectos que podem contribuir para uma maior conscientização no uso dos 

planos de gestão e comunicação dos stakeholders: 

 

• Tais planos apoiam o modelo de governança do projeto. Assim, definições 

básicas tais como o organograma dos envolvidos no projeto e os papéis e 

responsabilidades de cada um são imprescindíveis para uma boa governança, 

que é algo cada vez mais exigido pelas empresas. Assim, tais planos tendem a 

ser algo “obrigatório” em projetos futuros. Tal aspecto foi mencionado pelo 

gestor dos gerentes de projetos de uma grande empresa de TI como algo que 

tem sido obrigatório nos últimos projetos em que sua equipe atuou. 

• A existência de um Escritório de Gestão de Projetos (Project Management 

Office ou PMO), que incentive o uso desses planos, pode ser fundamental para 
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a conscientização da importância desse planejamento. Isso pôde ser notado na 

entrevista de um gerente de projeto de um grande banco privado brasileiro que 

relatou que, através do PMO, o banco faz “um acompanhamento muito forte” e 

os gerentes de projetos “são praticamente obrigados a realizar esse tipo de 

documentação”. 

 

Outros aspectos interessantes 

 

Qual fator é mais flexível para se gerenciar: escopo, tempo ou custo? 

 

Uma das perguntas feitas aos entrevistados teve como objetivo compreender, nos 

projetos gerenciados por eles, qual das seguintes variáveis (escopo, tempo ou custo) eles 

conseguiam mais flexibilidade para realizar ajustes, propor alterações ou negociar mudanças 

com os stakeholders do projeto. 

O principal objetivo de tal pergunta foi o de verificar se a variável tempo seria a mais 

flexível para se alterar em relação as duas outras variáveis consideradas mais importantes para 

o gerenciamento de projetos: escopo e custo. Por exemplo, em um momento de dificuldades 

em um projeto, qual ação seria tomada: 1) cortar parte do escopo para entregar no prazo final 

(ou seja, flexibilizar o escopo em função do prazo); 2) autorizar mais gastos para contratar 

mais profissionais para entregar no prazo final (ou seja, flexibilizar o orçamento/custo em 

função do prazo); ou 3) adiar a entrega do projeto (ou seja, flexibilizar o prazo em função de 

manter o projeto com escopo e/ou custo estáveis). 

 

Variável tempo (prazo): 

 

Oito entrevistados responderam que o prazo é o que se consegue se flexibilizar mais 

quando comparado com as variáveis escopo e custo. 

Já cinco respondentes disseram que o menos flexível seria o prazo. 

Para aqueles que acreditam que a variável tempo é a mais flexivel, podemos destacar 

alguns aspectos comentados pelos gerentes de projetos: 

 

• “O tempo é irreal. Daí, você acaba negociando-o” – gerente de projeto de uma 

grande empresa de TI. 

Talvez, uma das razóes do prazo ser alg muitas vezes flexível e “negociável” é 
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o fato de que durante o decorrer de alguns projetos, os principais stakeholders 

vão percebendo que o prazo acordado inicialmente era irreal. Assim, eles 

acabam aceitando mais facilmente postergar o prazo do projeto como um todo. 

• A prioridade de um projeto pode mudar (diminuir) em relação a outras 

iniciativas. Segundo um gerente de projetos de uma prestadora de serviços de 

TI, muitaz vezes, por motivos de negócios ou, até mesmo, por motivos 

políticos, a prioridade de um projeto pode diminuir em relação a outro. Quando 

isso acontece, o projeto que teve a prioridade diminuída perde um pouco da 

atenção da alta gestão da empresa e, normalmente, os prazos do projeto são 

postergados para que o esforço organizacional seja dado para o projeto que 

ganhou prioridade na agenda da alta gestão. 

 

Para aqueles gerentes de projetos que acreditam que a variável tempo é a menos 

flexível, podemos destacar alguns aspectos comentados durante as entrevistas: 

 

• Para empresas líderes de mercado e em franco crescimento, a entrega de um 

projeto no prazo é muito importante. 

 

Nos projetos de TI de um grande banco privado brasileiro e de um grande 

laboratório de análises clínicas, os respectivos gerentes de projetos relataram 

que a preocupação em entregar no prazo (o mais rápido possível), 

flexibilizando o orçamento (se necessário) é algo constante em todos os 

projetos que gerenciam. 

O gerente de projeto desse laboratório ilustrou bem o cenário que ele vivencia: 

“a empresa troca [prioriza] tempo por escopo e custo”. Comenta ainda que a 

empresa faz o possível para não alterar a data de entrada dos projetos mesmo 

que precisem gastar mais ou deixar parte do escopo do projeto para uma 

iniciativa futura. 

O gerente de projeto do grande banco também disse que a data estipulada é 

muito perseguida, mesmo que “tenha que fazer uma fazer uma força-tarefa 

muito grande, contratação de consultoria”, ou seja, gastar mais para que o 

projeto entre no prazo. 

Segundo o gerente de projeto do laboratório, ele acredita que esse cenário é 

bem específico exatamente porque “a empresa está crescendo” e “está saudável 
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financeiramente”. Esse comentário pode também ser aplicado ao banco, que 

vive situação semelhante. 

• Empresas que vivenciam uma concorrência muito grande priorizam o prazo 

final. 

 

Uma gerente de projeto de uma empresa de TI, especializada em projetos de 

Business Inteligence (BI), comentou que na maioria dos projetos que ela 

participou durante seis anos em empresas cuja concorrência era muito forte, o 

prazo final “não tinha negociação”, mesmo que fosse necessário que os 

profissionais do projeto virassem noites e que os gastos aumentassem. 

 

Variável custo (orçamento): 

 

Sete entrevistados mencionaram o orçamento do projeto como a variável menos 

negociável. Ou seja, a menos flexível de todas para os gerentes de projetos entrevistados. 

Um dos possíveis motivos para isso é o fato de que a grande maioria dos gerentes de 

projetos entrevistados (doze) são de empresas prestadoras de serviços. Desta forma, elas 

normalmente não conseguem negociar os custos do projeto, já que esses foram acordados 

formalmente antes do início do projeto, quando a contratação e a escolha da prestadora de 

serviços foram realizadas. 

Já dois gerentes de projetos de empresas líderes em seus mercados, em ascenção e 

saudáveis financeiramente, colocaram o orçamento de seus projetos como a variável mais 

flexível. Tal cenário, novamente, parece específico para empresas em situações parecidas em 

relação ao crescimento, posição de mercado e saúde financeira. 

 

Variável escopo: 

 

Cinco gerentes de projetos colocaram o escopo como a variável menos flexível nos 

projetos que lideraram. Segundo uma gerente de projeto de uma grande empresa de 

cosmético, a principal razão para o escopo ser o menos flexível é porque, normalmente, a 

partir de alterações no escopo, “você altera o custo, [e] altera o prazo”. Esse relato vai ao 

encontro da opinião de outros entrevistados, que evitam ao máximo alterações no escopo. 

 

A variável mais importante depende muito de projeto para projeto: 
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Quando questionados sobre qual variável (escopo, tempo ou custo) seria a mais 

flexível e a menos flexível, embora tenham definido suas respostas, alguns gerentes de 

projetos responderam que a resposta para essa pergunta dependia muito. Por exemplo, um dos 

entrevistados disse que sempre que inicia um novo projeto, ele faz essa pergunta ao 

patrocinador (normalmente o principal stakeholder) do projeto. Segundo esse gerente de 

projeto, de uma consultoria de projetos, “[o] negócio, a organização, o solicitante são quem 

determinam e devem responder isso [quais variáveis devem ser mais e menos flexíveis no 

projeto em questão]". 

 

Impactos de conflitos entre gerentes de projetos e stakeholders 

 

Buscando compreender quais tipos de problemas (em um projeto) ocasionados por 

conflitos entre o gerentes de projetos e os stakeholders, cada gerente de projeto foi 

questionado se um conflito com um stakeholder afetou negativamente o relacionamento dele 

com o mesmo stakeholder em projetos futuros e se isso ocasionou algum problema ao projeto. 

Oito dos dezessete entrevistados relataram ter vivenciado situação em que houve um 

conflito com um determinado stakeholder e, em um projeto futuro, no qual o mesmo 

stakeholder era participante, esse conflito anterior prejudicou o relacionamento com o 

stakeholder em questão. 

Os possíveis problemas provocados pelos conflitos vão desde resistência maior a 

mudança até pedidos de substituição do gerente de projetos: 

 

• Pedido de substituição do gerente de projeto 

 

Na situação mais extrema, o gerente de projeto de uma consultoria de projetos 

relatou que um dos principais stakeholders do projeto pediu ao patrocinador do 

projeto a troca do gerente, no caso o gerente de projetos entrevistado aqui, 

segundo quem isso aconteceu devido a um conflito entre os dois em um projeto 

anterior. No projeto seguinte, o stakeholder solicitou, então, a troca dele por 

outro gerente de projeto. A princípio, o pedido não foi aceito pelo patrocinador. 

Entretanto, pouco depois, esse patrocinador deixou a empresa e o stakeholder 

em questão, ganhando força na organização, conseguiu a troca do gerente de 

projeto. 
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• Resistência, estresse e rancor 

 

Pelo menos dois gerentes de projetos comentaram que conflitos anteriores com 

stakeholders provocaram maior resistência em projetos futuros por parte do 

mesmo stakeholder. 

Dois outros gerentes de projetos, de duas empresas distintas de TI e com 

experiência em projetos nacionais e internacionais, comentaram que tais 

problemas de conflitos com stakeholders são mais comuns aqui no Brasil. Nas 

palavras de um deles:  

Aqui no Brasil o pessoal é mais rancoroso. Se você tem um problema com um 
stakeholder hoje, ele não vai querer te ver amanhã. Além do brasileiro não saber 
falar não, ele não sabe ouvir não também. 
 

Segundo outro gerente de projeto, tais problemas acabam sendo muito 

desagradáveis e estressantes para o gerente de projeto e para o projeto como 

um todo. 

Esses depoimentos podem indicar que o aspecto cultural é algo importante a se 

considerar para uma gestão de stakeholder mais adequada. 

 

Esses problemas de resistência e rancor podem, de certa forma, causar atrasos no 

cronograma do projeto. Em algumas situações mais extremas, como a da substituição do 

gerente de projeto, pôde-se observar ações semelhantes a boicotes. Além disso, o desafio 

cultural do Brasil e talvez de outros países latino-americanos em relação a gestão dos 

stakeholders, parece algo que não deve ser subestimado. 

Finalmente, dois gerentes de projetos comentaram que conflitos, a princípio negativos, 

em um projeto, acabaram melhorando o relacionamento com o mesmo stakeholder em um 

projeto posterior. Segundo o gerente de projeto da empresa do setor de Medicina e Saúde, o 

conflito fez com “que a gente se conhecesse melhor [e] se aproximasse” no projeto seguinte. 

Em outro exemplo, o gerente de projeto de uma empresa de TI disse que o conflito com um 

stakeholder e a maneira como ele foi tratado (com “franqueza”) colaboraram para a criação de 

um “relacionamento de confiança” em um projeto posterior. 

Dessa forma, o conflito nem sempre pode ser visto de maneira negativa. O que parece 

realmente fundamental é que os gerentes de projetos tenham “jogo de cintura” no 
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relacionamento que travam com os diferentes stakeholders, conforme palavras do gerente de 

projetos do setor de construção. 

 

 

Análise dos documentos fornecidos 

 

Ao todo, oito documentos com modelos de planos de comunicação e de gestão dos 

stakeholders foram fornecidos pelos entrevistados. Pelo fato de alguns documentos estarem 

totalmente em inglês ou com alguns termos nesse idioma, a análise de frequência de palavras 

foi prejudicada e não foi considerada na pesquisa. 

Com excessão de dois documentos recebidos, todos os modelos continham uma 

espécie de quadro com o tipo de comunicado (o que comunicar), o principal destinatário, a 

frequência de comunicação e o meio utilizado (e-mail, telefone, presencial, etc.). 

O quadro 4 (criado com base nos modelos fornecidos) ilustra o tipo de informação 

contida nesses planos. 

 

 
Quadro 4 – Tipos de comunicação em um projeto 

 

 

Metade dos documentos possuem uma matriz RACI, com os papéis e 

responsabilidades dos integrantes do projeto. O uso de uma matriz RACI também foi 

mencionado pelos entrevistados como algo importante para deixar claro e bem comunicado, 

logo de início, quais as responsabilidades dos diferentes stakeholders do projeto (internos e 

externos). 

A figura 17, também baseada nos modelos fornecidos, dá um exemplo de RACI. 
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Figura 17 – Exemplo de matriz RACI 
 

Outro artefato visual, também mencionado durante as entrevistas como algo 

importante, foi um tipo de organograma do projeto. Embora encontrado no formato de tabela, 

esse instrumento parece bem útil para mostrar visualmente os diferentes stakeholders do 

projeto. 

Encontrado apenas em documentos fornecidos por gerentes de projetos de empresas 

prestadoras de serviços de TI, o plano de escalação pode ser algo importante para “assegurar 

que assuntos e problemas não detectados antecipadamente (...) sejam plenamente resolvidos 

de forma eficiente e no devido tempo” (extraído de documento fornecido por um gerente de 

projeto de uma grande empresa de TI). 

De todos os documentos compartilhados pelos entrevistados, o plano de comunicação 

e de gestão dos stakeholders utilizado pela empresa de Medicina e Saúde, parece ser um dos 

mais estruturados e que leva mais a sério aspectos relacionados à gestão dos stakeholders. 

Um dos diferenciais de tal empresa é o fato de que seus projetos são apoiados pelo seu 

departamento de comunicação interna, que contribui com planos, políticas, ferramentas e 

apoio direto nos diferentes projetos da organização. 

Dentro do plano de comunicação e de gestão dos stakeholders utilizados por eles, 

pode-se destacar uma planilha de mapeamento dos stakeholders, que contempla, além dos 

aspectos básicos de comunicação presentes em outros modelos, dois atributos importantes 

para uma gestão mais adequada dos stakeholders: a expectativa e a influência de cada 

stakeholder sobre o projeto. 
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Tais atributos permitem aos gerentes de projetos da empresa mapear e controlar qual a 

expectativa de determinado stakeholder em relação aos objetivos do projeto e qual tipo de 

influência (positiva/ negativa; forte/ fraca) esse stakeholder pode ter sobre o projeto. 

Com a análise dos documentos, pode-se notar (para os gerentes de projetos que 

forneceram tais documentos) uma coerência entre as entrevistas concedidas e os documentos 

fornecidos, mostrando que existe uma preocupação, cada vez maior por parte dos gerentes de 

projetos, dos PMOs e dos gestores dos gerentes de projetos, com a comunicação e gestão dos 

stakeholders. 

 

Outras informações interessantes obtidas com o apoio do NVivo 

 

Utilizando-se o recurso chamado “consulta de frequência de palavras” do NVivo, 

pôde-se obter as palavras mais mencionadas pelos gerentes de projetos durante as entrevistas. 

Antes de executar tal consulta, todas as questões foram removidas das transcrições para evitar 

a contagem de palavras não mencionadas pelos entrevistados. Além disso, a consulta foi 

configurada para considerar palavras similares como parte da busca. Finalmente, o 

pesquisador formatou os dados no MS-Excel, removendo palavras não importantes para a 

pesquisa (preposições, nomes, etc.), agrupou algumas palavras não consideradas similares 

pelo NVivo mas que, no contexto da pesquisa, eram similares e deixou apenas as dez palavras 

mais frequentes. 

A tabela 4 mostra essas dez palavras encontradas com mais frequência nas respostas 

dos entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - Frequência de palavras encontradas nas respostas dos entrevistados 
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Fonte: Adaptado de uma consulta realizada com o software NVivo. 

 

O dado mais interessante que pode-se notar é a palavra “escopo” aparecendo como a 

mais frequente, logo após a palavra “stakeholder” com 204 aparições. O fato da palavra 

stakeholder estar no topo com 206 aparições já era – de certa forma – esperado, pois grande 

parte das perguntas tinham ligação com essa palavra. 

Já a grande quantidade de vezes que a palavra “escopo” foi mencionada pode indicar o 

quão importante os gerentes de projetos e seus gestores consideram a gestão do escopo e dos 

requisitos para se evitar falhas nos projetos, principalmente aquelas relacionadas aos prazos. 

Essa observação também pôde ser feita nas respostas dadas à pergunta aberta sobre os 

motivos dos atrasos na opinião dos entrevistados. Para tal pergunta, conforme análise anterior, 

a maior parte dos entrevistados colocou o mau levantamento dos requisitos e problemas na 

definição do escopo como principais causas dos atrasos. 

De maneira indireta, esse mau levantamento de requisitos e do escopo do projeto pode 

estar relacionado a falhas na gestão dos stakeholders. Por exemplo: 

• Não identificar um stakeholder pode fazer com que determinado requisito/ 

escopo não seja mapeado, causando uma alteração tardia no escopo e, 

consequentemente, no prazo. 

• Uma má comunicação com um stakeholder pode causar falhas na compreensão 

dos requisitos do projeto, o que pode provocar solicitações tardias de mudança 

no escopo, afetando o prazo como consequência. 

 

Outras palavras que podem ter relação com a palavra “stakeholder” e aparecem com 

frequência são: “equipe” e “pessoal”, quarta e quinta colocadas, respectivamente. 
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A equipe quase sempre deve ser considerada um stakeholder interno, conforme 

conceito visto no referencial teórico, no caso de ser a equipe do projeto. O pessoal, no caso, 

pode ser um stakeholder externo (o mais comum no contexto das entrevistas) ou interno. 

Em todo o caso, essas duas palavras, mais a palavra “stakeholder” e suas similares, 

podem mostrar a importância dada aos stakeholders, externos e internos, pelos gerentes de 

projetos e gestores de gerentes de projetos entrevistados. 

No próximo capítulo, algumas conclusões e considerações finais serão tratadas. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta  pesquisa  buscou explorar e compreender melhor os atrasos nas entregas dos 

projetos de TI por meio da teoria dos stakeholders. Esses projetos, devido a sua 

complexidade, podem sofrer de muitas incertezas em relação à data de entrega final e em 

relação aos stakeholders envolvidos. 

Essa complexidade e incerteza tornam a gestão dos stakeholders e o atingimento do 

prazo final desses projetos um desafio para o gerente de projetos de TI e para toda a equipe 

envolvida. 

O estudo pôde mostrar que, mesmo de maneira indireta (mas, também de maneira 

direta em alguns casos), os prazos finais dos projetos de TI podem, sim, ser negativamente 

impactados por falhas na gestão dos seus stakeholders. 

Isso pôde ser constatado não somente por meio de alguns autores mencionados no 

referencial teórico, mas também pelo relato dos gerentes de projetos de TI e dos gestores de 

gerentes de projetos de TI entrevistados. 

As suposições iniciais puderam ser verificadas principalmente através da análise das 

entrevistas realizadas. Algumas considerações sobre cada suposição são colocadas a seguir. 

A primeira verificação realizada, a da suposição 1 (a não identificação de um ou mais 

stakeholders pode afetar negativamente o prazo final do projeto), mostrou como a experência 

prática da não identificação inicial de um stakeholder pode causar problemas no projeto, 

principalmente àqueles relacionados à solicitação tardia de novos requerimentos e que acabam 

prejudicando a entrega dos objetivos do projeto de maneira pontual. Embora em pequena 

quantidade, algumas citações de impactos diretos no prazo foram relatadas, como no exemplo 
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em que o stakeholder não identificado logo de início, solicitou a alteração da data final, pois 

sua equipe não estaria disponível na data combinada (sem a presença dele) inicialmente. 

A segunda verificação realizada, a da suposição 2 (a alteração de um ou mais 

stakeholders após o início do projeto pode afetar negativamente o prazo final do projeto), 

também confirmou um possível impacto negativo no prazo final dos projetos. Portanto, os 

gerentes de projetos de TI devem estar bem atentos a tais alterações, especialmente se o novo 

stakeholder tem poderes (conforme definição disponível no referencial teórico) que possam 

ser exercidos sobre o projeto. Os problemas mais comentados pelos entrevistados foram 

relacionados a desafios de expectativas diferentes em relação às entregas do projeto por parte 

do novo stakeholder e pedidos de mudança no escopo.  Esses pedidos de mudança, 

normalmente tardios, são o que podem acabar prejudicando, indiretamente, a entrega pontual 

do projeto. 

A terceira e última verificação realizada, a da suposição 3 (a má comunicação com um 

ou mais stakeholders pode afetar negativamente o prazo final do projeto), pôde ser 

confirmada por relatos de gerentes de projetos de TI que, por algum motivo, não 

comunicaram adequadamente determinado stakeholder e isso ocasionou atrasos no projeto. 

Nesse caso, mais uma vez, a maior parte dos impactos negativos no prazo foram causados de 

maneira indireta por falhas na gestão dos stakeholders. 

O que pôde ser notado de maneira predominante é que a maior parte dos gerentes de 

projetos de TI associam falhas na entrega pontual do projeto a problemas de escopo e 

requisitos mal definidos. Isso foi constatado na pergunta aberta sobre os motivos dos atrasos. 

Entretanto, é interessante ressaltar que muitos dos problemas de levantamento de requisitos e 

de escopo podem estar associados às falhas na gestão dos stakeholders. Por exemplo: a) um 

stakeholder não identificado logo no início do projeto, tem chances de pedir algo novo 

quando ele for engajado (não importando qual a fase do projeto em que ele foi envolvido); b) 

um novo stakeholder (que entrou no projeto em substituição a outro), que tem a gestão de 

suas expectativas negligenciada, tem maiores chances de pedir mudanças nas entregas do 

projeto; e c) as fases de identificação de requisitos e de definição de escopo envolvem intensa 

comunicação com os stakeholders. Portanto, uma comunicação ineficiente nessas fases pode 

acarretar em falhas na identificação dos requisitos do projeto (como, por exemplo, o não 

mapeamento de um requisito importante), o que, por sua vez, pode gerar pedidos tardios de 

novos requerimentos e, consequentemente, prejudicar a entrega pontual do projeto. 

Outra consideração importante é que, aparentemente, poucos gerentes de projetos  

estabelecem planos para gerir os stakeholders e a comunicação com eles. Fato constatado nas 
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entrevistas em que apenas oito dos entrevistados disseram acreditar que os gerentes de 

projetos de TI estabeleçam tais planos. 

Entendendo que um dos principais objetivos de um projeto é o de atender as 

expectativas dos stakeholders, esses gerentes de projetos deveriam criar planos que 

permitissem gerenciar tais expectativas, facilitando a entrega daquelas essenciais para o 

sucesso do projeto e mitigando aquelas que vão de encontro aos seus objetivos finais. 

Além dos motivos já citados pelos entrevistados para a não criação de tais planos 

conforme item 4 (Análise dos Resultados), parece que os gerentes de projetos de TI estão 

pecando em um aspecto básico para todo administrador, no caso específico em relação à 

gestão dos stakeholders: o planejamento. 

Gerenciar e influenciar as expectativas dos stakeholders para que estes tenham um 

entendimento comum dos objetivos de um projeto e, com isso, aumentar o apoio a esses 

objetivos (ou diminuir a resistência dos stakeholders que poderiam “jogar contra”), são ações 

que podem não somente diminuir os atrasos, mas aumentar as chances de sucesso do projeto 

como um todo. 

Dessa forma, é fundamental que os gerentes de projetos de TI elaborem um plano 

formal para se gerenciar os stakeholders do projeto. Esse plano precisa deixar de ser algo 

opcional – conforme alguns dos entrevistados deixaram transparecer – para se tornar algo 

obrigatório, como uma espécie de alicerce para que se aumente as chances de sucesso dos 

projetos de TI. 

O PMI pode ter identificado isso também, já que em sua próxima versão do PMBOK, 

livro base da maioria dos gerentes de projetos, uma área de conhecimento nova será criada, 

chamada de “Gerenciamento dos Stakeholders”. Nessa nova versão, a versão 5, um capítulo 

completo sobre essa nova área de conhecimento estará disponível. Com isso, espera-se que o 

número de novas publicações, treinamentos e artigos sobre o tema aumentem nos próximos 

anos, contribuindo para uma maior conscientização e capacitação da comunidade de gerentes 

de projetos sobre o tema. 

De qualquer forma, as organizações, principalmente através dos gestores dos gerentes 

de projetos, dos seus escritórios de projetos (PMO) e de seu RH, devem continuar 

preocupadas em desenvolver os gerentes de projetos (muito dos quais ainda formados em 

áreas técnicas e de Exatas) em habilidades não-técnicas como comunicação, gestão de 

conflitos, gestão de pessoas, etc. Tais habilidades podem minimizar os problemas 

relacionados à má comunicação com os stakeholders. 
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Para algumas empresas, a gestão dos stakeholders de um projeto vem se tornando, de 

certa maneira, uma exigência cada vez mais frequente. Tal fato é notório, particularmente, em 

empresas que utilizam a governança em sua gestão interna. De acordo com um dos 

entrevistados, gestor de uma empresa que utiliza práticas de governança corporativa em sua 

gestão, a criação de um organograma, determinando os principais responsáveis por cada 

decisão no projeto (os stakeholders), tem sido algo obrigatório em todos os projetos mais 

recentes que sua equipe atuou.  

Esse organograma, com os stakeholders identificados e as responsabilidades de cada 

um deles previamente mapeadas, acaba sendo uma ferramenta para melhorar o entendimento 

e a comunicação entre o gerente de projeto e os stakeholders do projeto. 

Além disso, é interessante também destacar o caso de empresas que têm a entrega 

pontual (dentro do prazo) de seus projetos de TI como um objetivo central. Essas empresas, 

normalmente, parecem conseguir abrir mão de um controle mais rígido sobre o orçamento do 

projeto em função de atingir o prazo final deste. No fundo, elas querem que o objetivo final 

do projeto seja alcançado o quanto antes e, sempre que possível, antes de seus concorrentes. 

Assim, tais empresas, basicamente, aceitam injetar mais dinheiro no projeto para que 

diferentes ações (por exemplo: contratar especialistas externos; adquirir um software que 

agilize o desenvolvimento; treinar a equipe; etc.) façam com que o prazo final seja cumprido a 

“qualquer custo”. Tais casos ainda parecem exceções, sendo mais frequentes em empresas em 

franco crescimento, líderes em seus mercados e saudáveis financeiramente. 

Finalmente, em relação à ultrapassagem dos prazos finais em particular, parece que 

profissionais e acadêmicos da área estão começando a buscar soluções práticas para endereçar 

esse problema. Uma delas é a gestão de projetos Agile, que busca como base uma maior 

interação com os stakeholders além de outros métodos e ferramentas para entregar projetos de 

TI de maneira mais rápida. Tal ponto foi mencionado por um dos entrevistados e vem se 

tornando uma das primeiras ações globalmente aceitas para tratar especificamente dos 

projetos de TI, até então muito baseados no gerenciamento de projetos tradicional (por sua 

vez, muito baseado na engenharia). Essa solução parece ser uma das primeiras ações de 

sucesso a adaptar as “boas práticas” da gestão de projetos tradicional, a gestão de projetos de 

TI. 

A compreensão do tema em questão, pelo ponto de vista dos gestores de projetos de 

TI, embora possa contribuir para um melhor entendimento do problema, também limita essa 

compreensão a partir de um “único olhar”. Assim, seria interessante, por exemplo, investigar 
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esse problema do ponto de vista de outros atores organizacionais, tais como os próprios 

stakeholders, com o objetivo de compreender a visão que esses atores dariam ao problema. 

Outra limitação reconhecida, mas que atendeu os objetivos exploratórios do estudo, foi 

a do tamanho da amostra utilizada na pesquisa, considerada pequena. Dessa forma, um estudo 

futuro, talvez utilizando-se do método quantitativo, com uma amostra mais representativa, 

também seria útil. 

Sendo assim, frente à abrangência do tema pesquisado e às limitações das 

particularidades apresentadas, se faz oportuna a continução do presente estudo a fim de 

desenvolver o tema em suas diversas problemáticas. Durante o decorrer do trabalho, algumas 

perspectivas relevantes (diferentes da escolhida para desenvolvimento) foram sendo 

identificadas e, justamente por conta de sua relevância, entende o autor que mereçam ser 

tratadas com maior atenção e aprofundamento, mediante critérios específicos para cada uma 

delas em pesquisas futuras. Por exemplo, o aprofundamento do tema em relação a outras 

falhas tais como orçamento excedido, funcionalidades (requisitos) não entregues, qualidade 

não adequada (ex.: muitos bugs no sistema), entre outras, também podem gerar 

conhecimentos interessantes. Outra sugestão seria um estudo que compare os problemas 

enfrentados pelos gerentes de projetos de empresas prestadoras de serviços de TI com os 

problemas enfrentados pelos gerentes de projetos internos a uma organização. Essa pesquisa 

pode ser interessante, pois parece que os gerentes de projetos das empresas prestadoras de 

serviços de TI sofrem mais com problemas relacionados com a gestão dos stakeholders por, 

normalmente, não conhecerem os stakeholders internos da organização contratante. Por fim, 

mudanças no escopo, mesmo que aparentemente simples, são aspectos que merecem um 

estudo mais profundo, já que tais mudanças podem impactar negativamente os prazos dos 

projetos de TI, conforme mencionado durante o referencial teórico e pela maior parte dos  

entrevistados. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 
 

 Prezado(a) Sr(a). respondente, sou o aluno Leonardo Lopes do curso de mestrado em 

Administração da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP.  

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada: “Atrasos em Projetos de 

TI Empresariais Causados por Falhas na Gestão dos Stakeholders: Um Estudo Exploratório” 

de minha autoria, orientada pelo Prof. Dr. Antonio Vico Mañas docente do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Administração, curso de mestrado em Administração da PUC/SP. 

 A referida pesquisa tem como objetivo explorar como falhas na gestão dos 

stakeholders de projetos de TI podem impactar, direta ou indiretamente, os prazos finais 

desses projetos, sendo que sua participação se dará por meio de uma entrevista 

semiestruturada que será gravada e posteriormente transcrita, constituindo base para análise 

de conteúdo das respostas fornecedas durante a entrevista. 

 Conforme consta da Resolução CNS/MS nº 196/96 toda pesquisa em qualquer área do 

conhecimento envolvendo seres humanos, envolve riscos e desconfortos, contudo não 

identificamos  problemas e/ ou riscos que possam afetar os participantes desta pesquisa. 

 Estarei disponível para quaisquer esclarecimentos antes, durante e após a conclusão da 

pesquisa sobre a metodologia e outros assuntos a ela correlatos, podendo ser contatado através 

dos dados que seguem: 

 

Pesquisador – orientando Comitê de Ética em Pesquisa5 

Leonardo Lopes 
Tel. (11) 3771-3968 
Cel. (11) 9399-7508 
e-mail: leo_lopes01@hotmail.com  

Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP 
R. Ministro Godói, 969 – sala 63C 
05015-001 – Perdizes – São Paulo – SP 
Tel. (11) 3670-8466  
e-mail: cometica@pucsp.br  

  

                                                
5 Esta pesquisa foi encaminhada para análise e revisão ética do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP – campus Monte 
Alegre,  obtendo aprovação em 03/08/2012 sob o protocolo de pesquisa/ parecer nº 03510112.6.0000.5482/66786. 
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 Você também poderá a qualquer tempo, com ou sem justificativa, retirar o seu 

consentimento de participação desta pesquisa sem qualquer ônus e/ ou penalização. 

  Seus dados serão mantidos sob minha guarda e responsabilidade, sendo que os dados 

serão tratados de forma confidencial e os resultados serão apresentados de forma agregada. 

A presente pesquisa terá seus resultados publicados na dissertação apresentada à 

Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, contudo, será 

garantido seu sigilo e anonimato, assim como realizada a troca de nomes e a omissão de 

dados que possam levar à sua efetiva identificação por parte dos que vierem a ter 

conhecimento destes estudos. O mesmo procedimento de sigilo e anonimato será adotado com 

os nomes das empresas que os respondentes trabalham ou que foram citados pelos mesmos 

nas entrevistas. 
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Declaração de consentimento 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer 

outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar será mantido em sigilo. 

Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo ou retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar justificá-lo, e de que, por desejar sair da 

pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo. 

 É assegurada a assistência durante toda a pesquisa, bem como me é garantido o livre 

acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 

conseqüências; enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha 

participação. 

 Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de tudo o que aqui é mencionado e 

compreendido sobre a natureza e o objetivo do referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico a receber ou a pagar por minha participação. 

 Por estar assim ciente, assinam o presente em (02) duas vias de igual teor: 
 
 
 

Leonardo Lopes 
Autor da pesquisa 

CPF:   
RG: 

  <NOME DO RESPONDENTE> 
Sujeito participante da pesquisa 

CPF: 
RG: 

 

Importante: o respondente que participar da entrevista por telefone poderá declarar o seu 

consentimento por meio de e-mail, em resposta a uma mensagem enviada pelo pesquisador. 

Portanto, não necessita assinar fisicamente esse documento. 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista 

 

 

Informações ao Entrevistado 
 
 

1. A entrevista será gravada; 
2. Informações como o nome da empresa e do entrevistado serão preservadas (não serão 

mencionadas no trabalho); 
3. Caso o entrevistado queira fornecer informações mas não gostaria que elas fossem 

gravadas, o mesmo deverá solicitar ao pesquisador a pausa da gravação; 
4. Caso o entrevistado prefira omitir determinada informação já gravada, deverá esse 

solicitar ao pesquisador que tal informação não seja incluída na transcrição da 
entrevista e, portanto, excluída da pesquisa. 

 
Sobre o Entrevistado 

 
1. Nome: ............................................................................................................................... 

 
2. E-mail: .............................................................................................................................. 

 
3. Telefone: .......................................................................................................................... 

 
4. Formação: ......................................................................................................................... 

 
5. Empresa: ........................................................................................................................... 

 
6. Segmento da empresa: ..................................................................................................... 

 
7. Tempo de experiência (em anos) como Gerente de Projetos de TI: ................................ 

 
8. Atua como Gerente de Projetos de sistemas, infraestrutura ou outros? ........................... 
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Sobre o Projeto 
1. Na gestão de projetos, na sua opinião, o que é mais importante gerenciar para finalizar 

um projeto com sucesso?  
2. Em qual ordem de importância você classificaria fatores como: escopo; tempo; 

aquisições; comunicação; custo e outros (a escolha do entrevistado)? 
3. Em relação à questão anterior, explique as razões pelas quais classificou os fatores de 

maior e menor importância. 
4. Ainda em relação à ordem de importância dos fatores, nos projetos que liderou, qual o 

fator que é dado mais importância pela alta gestão da empresa que você trabalha? 
5. Pouco antes da fase de execução de um projeto, o gestor da segurança de informação 

(uma pessoa interessada no projeto) foi envolvido para avaliar os impactos do novo 
sistema na segurança. Esse envolvimento, tardio, provocou mudanças nos 
requerimentos, o que ocasionou a alteração no prazo do projeto. Você, como gestor ou 
parte da equipe de projetos, já passou por situações parecidas? Em caso afirmativo, 
cite um ou mais exemplos. 

6. Como é feito o levantamento dos requisitos do projeto? Comente. 
7. No seu dia a dia, os gerentes de projetos criam planos de gestão dos stakeholders ou 

de comunicação? Se sim, forneça um exemplo. 
8. Você acredita que a não identificação ou a alteração de um stakeholder (parte 

interessada) pode impactar o prazo de um projeto? Comente sua resposta. 
9. Você acredita que os gerentes de projetos criam uma base de conhecimento (lições 

aprendidas) dos problemas enfrentados em seus projetos? Comente. 
10. Pensando nos projetos que você gerencia - ou já gerenciou -, como você classificaria 

fatores como Escopo, Tempo e Custo em relação à flexibilidade (alta, média ou 
baixa)? Comente. 

11. Problemas, como, por exemplo, de conflito com um stakeholder de um projeto que 
você liderou, impactaram negativamente o seu relacionamento com o mesmo 
stakeholder em projetos futuros? Se sim, quais tipos de problemas aconteceram? 
Comente. 

12. Baseado na sua experiência, quais os motivos dos atrasos nos prazos de projetos de 
TI? 

13. Por não achar necessário, você já deixou de comunicar algum stakeholder em 
determinada fase do projeto? Se sim, isso ocasionou problemas ao projeto? Comente. 

14. Poderia compartilhar um plano de gestão dos stakeholders (ou um plano de 
comunicação que inclua a gestão dos stakeholders) de um de seus projetos? Esse 
documento será utilizado somente para análise de conteúdo para a pesquisa. 

15. Quem devo procurar para aprender mais sobre minhas perguntas? 
 

 

 

 

 

 

 

 


