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RESUMO 

Este trabalho tem com base estudos realizado pelo Standish Group, que 

ressaltam uma taxa relativamente baixa de sucesso em projetos no setor de 

Tecnologia da Informação. 

Pretende-se verificar as causas de tais índices, analisar diferentes práticas de 

engenharia de projetos e também perspectivas e características do ambiente de 

tecnologia. 

Com base em outros estudos, é sabido que a devida preocupação prestada às 

etapas iniciais dos projetos de Tecnologia da Informação, destacando-se a análise e 

especificação de requisitos, assim como o investimento de tempo e orçamento nesta 

fase é um fator determinante na obtenção de sucesso do projeto. 

A própria elicitação de requisitos é responsável por parte substancial do 

orçamento dos projetos de TI e não apenas facilita todo processo a ser realizado 

posteriormente até a entrega do produto ao cliente como, por ter a marcante 

característica de estabelecer comunicação entre diferentes departamentos internos 

e representantes dos clientes, evita exceder os limites do tempo e do orçamento 

previstos inicialmente ou mesmo, no pior cenário, o cancelamento por completo do 

projeto. 

Essa pesquisa analisa algumas das causas mais relevantes responsáveis por 

esse baixo índice de sucesso e considera uma metodologia que colabore com a 

inversão desse quadro. Para tal, realiza-se um estudo de caso sobre a implantação 

de projetos de Tecnologia da Informação na tentativa de criar uma analogia com os 

dados levantados e com o conteúdo bibliográfico usado nesta pesquisa. 

INTRODUÇÃO 

A sistematização das entidades, digitalização e automatização dos processos 

e a disponibilidade e facilidade cada vez maior de acesso a dispositivos eletrônicos 

têm aproximado o ser humano das tecnologias digitais, devido entre outras razões, à 

velocidade de obtenção de resposta e à diminuição de custos. 

Diversos novos projetos de Tecnologia da Informação são propostos todos os 

dias e milhares de outros estão em seu processo de desenvolvimento a fim de suprir 

novas necessidades ou de aproveitar uma tendência de mercado, por exemplo, as 

Startups. Entretanto, é de conhecimento geral dentre os setores de TI que a taxa de 

sucesso nos projetos é consideravelmente baixa. 



Segundo acompanhamento do Standish Group (CHAOS MANIFESTO, 2013), 

entre os projetos de TI, apenas 39% obtiveram sucesso, 43% encontraram 

dificuldades, como atraso na entrega ou gastos acima do orçamento original, e 18% 

falharam completamente. Entre os 5 últimos períodos de pesquisa (2004, 2006, 

2008, 2010, 2012) este foi o melhor resultado obtido, considerando que no ano de 

2004 apenas 29% dos projetos foram bem-sucedidos.  

Ainda assim, além de mostrar que não chega à metade os projetos de TI que 

prosperaram, segundo a mesma pesquisa, quando considerado apenas os projetos 

de grande porte (custos acima de US$10 milhões), a taxa de sucesso cai para 10%, 

enquanto as falhas representam uma fatia de 38%. Apesar de não ser possível 

definir absolutamente o custo causado pelos projetos cancelados, é verificável que 

eles custam de US$50 a US$80 bilhões anualmente (GALORATH, 2012). 

Além dos já citados atrasos de entrega e gastos acima do orçamento, é 

possível enriquecer a lista de motivos de falha no desenvolvimento de projeto de TI 

listando a falta ou erros de comunicação entre as partes, falta de comprometimento 

entre algum dos envolvidos, concorrência, estimativas de custo ou tempo mal 

definidas, falha no gerenciamento de risco e, finalmente, a elicitação de requisitos 

ineficiente. É estimado que este último fosse o grande responsável por mais de 41% 

do orçamento de TI para desenvolvimento de software, considerando uma média 

empresa e analistas medianos comparando-se a uma organização otimizada 

(KRIGSMAN, 2008). 

OBJETIVOS 

Geral 

Estabelecer e debater as principais causas, assim como identificar os efeitos 

e consequências do baixo índice de sucesso nos projetos de TI. 

Específicos 

 Discorrer sobre os processos de Análises de Requisitos; 

 Discutir os modelos de processo de engenharia de requisitos; 

 Evidenciar como o modelo de processo de engenharia de requisitos pode 

auxiliar no sucesso de um projeto de software. 

METODOLOGIA 

A pesquisa aqui realizada tem caráter qualitativo, não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas, porém as contém em seu próprio conteúdo 



bibliográfico e também dados quantitativos. Outros projetos, informativos científicos 

e autores que tratam do tema serão nossa principal fonte de coleta de dados. 

Quanto aos fins, essa pesquisa tenciona através da análise e estudo de 

casos, propor e desenvolver soluções de problemas. Pretende-se também buscar 

apoio em relatos e instruções de profissionais e instrutores com vasta experiência 

em nossa área de estudo e a utilização de um estudo de caso baseado num projeto 

desenvolvido na disciplina de Engenharia de Software II, por alunos discentes do 

terceiro semestre do curso Análise e Desenvolvimentos de Sistemas em 2013. Este 

projeto teve continuidade em um grupo de iniciação científica envolvendo as 

disciplinas de Engenharia de Software, Banco de Dados e Gestão de Projetos. 

- Estudo de Caso Fast 

Dentre as diversas metodologias de aplicação da elicitação de requisitos de 

sistema, decidiu-se utilizar para estudo de caso o FAST (do português Técnica 

Facilitada para Especificação de Aplicações) devido à sua conhecida abrangência, 

efetividade e agilidade no levantamento de informações pertinentes a esta etapa. 

Este estudo tem o propósito de avaliar o desempenho dessa metodologia em 

uma situação real, onde demonstra a relação entre clientes e desenvolvedores 

durante o desenvolvimento de um software, o cumprimento do prazo de entrega e as 

consequências na conclusão do produto final, abrange o emprego de uma 

ferramenta que ajuda gerir esses fatores presentes na rotina de uma empresa ou 

equipe que desenvolve softwares. Dessa forma, se pode observar não apenas os 

resultados esperados do levantamento de requisitos, mas também os objetos 

obtidos durante o seu processo e o reprocessamento destas informações no 

decorrer das reuniões. Nela é perceptível a transformação dos requisitos iniciais 

quando submetidos ao ponto de vista dos stakeholders. 

 O estudo de caso refere-se à temática do desenvolvimento de um software e-

commerce feito pelos alunos: Vanessa Udo, Carlos Henrique de Moraes, Carina 

Fernandes e Rudney Marengo, projeto motivado pela avaliação na disciplina de 

Engenharia de Software II, ministrada no 3º semestre do curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba em 

2013. O projeto foi desenvolvido utilizando a metodologia FAST que foi, então, o 

foco de estudo da disciplina. 



Inicialmente foi realizada uma reunião entre cliente e desenvolvedor para 

levantamento de escopo do projeto com perguntas e respostas relevantes onde foi 

feita a requisição de produto utilizando o porquê do projeto como questão principal. 

Com a requisição do produto pronta, foi marcado local, data e horário para 

realização da FAST. Para isso foram convidados 5 participantes envolvidos no 

projeto dos quais 1 é escolhido para ser o moderador. 

Uma cópia da requisição de produto foi entregue a cada um dos 5 

participantes os quais, orientados pelo moderador, desenvolveram listas individuais 

com itens referentes ao produto para serem trazidas na reunião FAST. 

Na realização da reunião FAST, a requisição de produto e a justificativa de 

levar o projeto adiante foram revistas e aprovadas pelos participantes e foram 

apresentadas as listas individuais de requisitos. 

Após a criação das listas individuais, uma lista combinada é criada pelo 

grupo. A lista combinada elimina entradas redundantes dos objetos, serviços e 

restrições adicionando qualquer ideia nova que surgiu durante a discussão, mas não 

apaga nada. Depois que listas combinadas para todos os assuntos tiverem sido 

criadas, a discussão, coordenada pelo facilitador, tem início. 

A lista combinada é reduzida, ampliada ou reescrita para refletir 

adequadamente o produto/sistema a ser desenvolvido. 

Realizada a criação da lista combinada, o mediador propõe discussão 

relevante às listas. É importante recordar neste ponto o papel do mediador durante a 

FAST como a dinamização da reunião para manter sua fluidez. 

A lista combinada sofre modificações se necessário (redução, nova 

proposição textual ou ampliação dos tópicos) para modelar melhor a proposta de 

solução (produto). 

Após discussão entre a equipe FAST sobre a lista combinada, uma lista 

consensual é criada com os objetos, serviços e restrições que equipe considera 

pertinente. O mediador deve neste momento armazenar as listas desenvolvidas até 

aqui, arquivar e documentar todas as listas criadas.  

Criada a lista consensual, a equipe é subdividida em equipes menores. Cada 

uma trabalha para desenvolver as mini especificações para uma ou mais entradas 

da lista. Cada mini especificação é um detalhamento da palavra ou frase que consta 

na lista. 



Quando elaboradas as mini especificações pelos subgrupos, cada 

participante apresenta sua lista. Realiza-se a modelagem das mini especificações de 

acordo com as opiniões dos participantes (listas podem ser expandidas, reduzidas 

ou redigidas). 

A partir do resultado da combinação destas listas, chega-se a uma lista 

consensual dos Critérios de Validação. 

Foi desenvolvida a lista com os critérios de validação apresentada por cada 

subequipe, cada uma cobrindo as áreas que consideraram ser relevantes. A partir 

do resultado da combinação destas listas, chega-se a uma lista consensual dos 

Critérios de Validação.  

Os participantes foram elencados para reunir os dados levantados nas 

reuniões, desenvolvendo a especificação completa, resultando na especificação em 

moldes. 

RESULTADOS        

Foi de grande importância à análise dos dados levantados pelo Standish 

Group para uma aproximação da situação de mercado e os fatores que agravam a 

taxa de insucesso de projetos de software. 

Notando-se a partir desses dados a carência de fator humano e aproximação 

de clientes (usuários) e demais envolvidos no projeto, metodologias como JAD, 

brainstorm e de maneira abrangente, a FAST podem produzir uma elicitação de 

requisitos clara e provinda de recursos diversos.    

O método de elicitação promove o comprometimento maior das áreas 

envolvidas no projeto e do próprio usuário no processo de desenvolvimento de 

sistemas que, não apenas acompanha a maior parte das etapas do projeto, como 

está presente desde o seu início no levantamento de requisitos, conforme 

apresentado na FAST. 

No estudo de caso apresentado, o tempo e esforço usado na elicitação de 

requisitos promoveu um maior e mais focado engajamento das partes envolvidas, 

propiciando o cumprimento de prazos e total controle de adversidades, que auxiliou 

a conclusão do projeto e da disciplina devido aos seguintes fatores: 

 Os requisitos do sistema foram bem elucidados para todas as partes 

envolvidas; 



 A colaboração com e dos clientes em simultâneo no projeto, acima de apenas 

negociações de contratos; 

 O comprometimento da equipe incutida de responsabilidade com o 

envolvimento do projeto como um todo; 

 Os diversificados pontos de vista e especializados que ajudam a detectar 

problemas e solucioná-los; 

 A facilitação de manutenção independente de escopos do projeto devido a 

clara elicitação dos requisitos, custos, mão-de-obra empregada e tempo por 

função.  

Os fatores problemáticos no emprego iniciante dessa metodologia foram: 

 Mobilizar um grupo diversificado de pessoas e opiniões ao mesmo tempo; 

 Interferência na rotina de desenvolvimento do trabalho; 

 Necessidade de um facilitador experiente e habilidoso. 

Quanto à aplicação do método de acordo com o tamanho do projeto a ser 

desenvolvido, analisamos que os benefícios da metodologia, aplicado a este caso de 

uso que aborda um projeto de tamanho moderado pode ser conseguido em maiores 

escalas devido a sua característica adaptativa em escopos, ou seja, um projeto 

maior que pode ser dividido em partes menores devido a aproximação das equipes e 

de um cronograma e requisitos bem elaborados e controlados.  

O estudo do sucesso aqui baseado no diagnóstico realizado pelo Standish 

Group em 2013, bem como de outras corporações de TI e profissionais do meio, 

pode ser alarmante, mas indica evolução na taxa de sucesso dos projetos, conforme 

figura 5. 

 

Figura 5. Dados comparativos de acordo com o tamanho dos projetos 
Fonte: retirado do sitio http://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015 (acessado em 05/05/2016). 



Uma eficiente elicitação de requisitos pode preparar também uma base sólida 

para o emprego correto de metodologias ágeis antes abordadas de maneira 

equivocada, ou seja, era compreendida a metodologia ágil como algo que tudo se 

pode, desenvolver sem documentação, sem padrão e sem cuidado. Porém, um 

método ágil de desenvolvimento pode ser bem implantado potencializando seu fator 

humano e de desenvolvimento, características essas fortemente estruturadas com 

métodos de elicitação de requisitos. 

Dados comparativos entre método ágil e modelo cascata pode ser observado 

na figura 6. 

 

Figura 6. Dados comparativos entre método ágil e cascata 
Fonte: retirado do sitio http://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015 (acessado em 05/05/2016). 

 

Segundo Standish Group alguns fatores de sucesso no desenvolvimento de 

software são pontuados conforme figura 7. 



 

Figura 7. Pontuação entre fatores de sucesso no desenvolvimento de software 
Fonte: retirado do sitio http://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015 (acessado em 05/05/2016). 

 

Nota-se que os três fatores com maior pontuação, responsáveis pelo sucesso 

no desenvolvimento de softwares são pertinentes ao fator humano: 

 Apoio Executivo: quando um executivo ou grupo de executivos se envolvem 

diretamente no projeto, a proposta é incentivar e ajudar na conclusão bem-sucedida 

do projeto; 

 Maturidade emocional é a coleção de comportamentos básicos de como as 

pessoas trabalham juntas. Em qualquer grupo, organização ou empresa é tanto a 

soma de suas habilidades e o elo mais fraco que determinam o nível de maturidade 

emocional; 

 Envolvimento do usuário: ocorre quando os usuários estão envolvidos no 

processo de tomada de decisão e de coleta de informações. Isto também inclui o 

feedback do usuário, os requisitos de avaliação, a pesquisa básica, prototipagem e 

outras ferramentas de construção de consenso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda que os índices atuais estejam abaixo do esperado, estudos como este 

colaboram efetivamente na melhoria dos resultados que se tem obtido ao levantar os 

pontos de falha atuais e mais comuns propondo visões diferentes de abordagem.  

O ambiente de negócio é amplamente dinâmico e a área de TI deve agir em 

igual dinamicidade, até por ser uma das maiores aliadas das empresas na obtenção 

de soluções e entrega de resultados. Trata-se da satisfação tanto interna, 



considerando a corporação como um todo e os próprios profissionais 

individualmente, como do cliente que deseja ver o retorno dos seus investimentos. 

As metodologias ágeis e técnicas processuais como a FAST tem sido recursos 

valiosos na obtenção desses resultados e, como pontuamos aqui, devem ser melhor 

exploradas. 
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