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Resumo 

 

 

O atual contexto econômico tem impulsionando o trabalho das empresas na execução de 

projetos, que necessitam ser gerenciados e monitorados periodicamente. Historicamente metas 

de prazo, custo e qualidade são termômetro para medições de sucesso ou fracasso das 

empresas. Os projetos para uma melhor gestão necessitam de sistemas que deem o suporte 

necessário desde a estruturação até o orçamento de cada projeto, assim como seu 

monitoramento durante toda a execução. O resultado dos componentes acima citados refletem 

os resultados globais da instituição. Em decorrência disso o presente trabalho investigou os 

fatores críticos de sucesso para os sistemas de informações que apóiam a gestão de projetos 

no Sebrae/RN, buscou através dos gestores de projetos levantar estes fatores que influenciam 

decisões na busca da melhoria do desempenho da organização estudada. Os resultados 

apontaram  fatores críticos de sucesso que impedem o melhor desempenho dos sistemas de 

informações desde a estruturação até a execução e monitoramento dos projetos. Apontaram 

pontos críticos como ausência de controle, no sentido de avaliações periódicas do 

desempenho dos usuários, desencadeando assim ausência de capacitações, apoio da alta 

gerência em relação aos sistemas de informação, estrutura organizacional em relação a 

integração entre os sistemas e acesso facilitado visto a atuação dos colaboradores no interior 

do estado, ausência de motivação das partes interessadas, os stakeholders, etc. Estes fatores 

relacionados à questões de perfil dos respondentes e às perguntas abertas revelaram algumas 

peculiaridades para melhoria do desempenho destes sistemas de informações e, 

consequentemente da gestão dos projetos e resultados globais da instituição. 

 

Palavras-chave: Sistemas de informação, Gestão de projetos, Fatores críticos de sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Abstract 

 

The current economic climate is driving the work of companies with a focus on project 

management, which needs to be managed and monitored periodically. Historically time, cost 

and quality goals are thermometer for measuring success or failure of businesses. For better 

management projects need systems that give the necessary support starting from its 

structuring and up to the budget of each project as well as its monitoring throughout the whole 

execution. The result of the above mentioned components reflect the overall results of the 

institution. So this study aimed at investigating  the critical factors for the success of the 

information systems that support the management of projects in the view of project managers 

at SEBRAE/RN. It also  sought, by the project managers, to present these critical success 

factors for improving the performance of the organization studied by eliminating the effects of 

the critical factors for success found. The results showed some main success factors which 

block the improved performance of information systems from the structuring and up to the 

execution and monitoring of projects. Some critical aspects were pointed out such as lack of 

control regarding  periodic assessment of users performance, thus leading to lack of training 

as well as of support from the higher management in relation to the information systems, and 

of  organizational structure regarding integration between systems and easy access 

considering the performance of the employees within the state and also lack of motivation of 

stakeholders. These factors related to profile of respondents as well as to the open questions 

revealed some peculiarities for improving the performance of information systems and 

consequently the management of projects and the institution overall outcome. 

 

Keywords: Information systems, Project management. Critical success factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo Vargas (2005), com equipes de trabalho flexíveis, recursos e esforços focados 

nas necessidades organizacionais e planejamento baseado em projetos, as corporações de 

sucesso percebem que o uso dos conceitos de gerenciamento de projetos é universal. Desta 

forma, a gestão de projetos pode ser aplicada dentro de qualquer contexto organizacional em 

qualquer parte do mundo, tornando-se uma aliada ao planejamento organizacional na busca 

por melhores resultados e diferenciais competitivos. Ao conhecer estas dificuldades 

encontradas na gestão de projetos em relação aos sistemas de informação que os apoiam e 

buscando investigar os fatores determinantes para melhoria deste cenário, apoiada na teoria 

dos Fatores Críticos de Sucesso que, de acordo com a definição de Rockart (1979),  são áreas 

que têm contribuição significativa e determinante para o sucesso de uma organização, resolvi 

investigar tais fatores no Sebrae/RN. 

A gestão de projetos pode ser contextualizada neste momento como um esforço 

temporário desmembrado em ações com data de início e fim pré-definidas para consecução de 

um objetivo maior. Como conseqüência deste novo cenário, onde as organizações trabalham a 

gestão de projetos, surge também a necessidade de utilizar sistemas de informação para 

mensurar os resultados e monitorar estes projetos, que tem influência direta nos resultados 

institucionais das organizações. Em muitos casos os sistemas atualmente utilizados para gerir 

os projetos das instituições, não mensuram resultados concretos que embasem decisões 

assertivas desses projetos e, conseqüentemente, das instituições. 

Em muitas organizações privadas, públicas e do terceiro setor, a gestão de projetos é 

utilizada para otimizar o uso de recursos humanos e materiais, sendo apoiada por sistemas de 

informação alimentados pelos gestores dos projetos. As informações destes sistemas que 

embasam grandes decisões da instituição em frequentes situações encontram-se incompletas 

ou desatualizadas. Os gestores de projetos, muitas vezes, atribuem tal fato a dificuldade de 

operacionalização ou navegação nestes sistemas de informação. 

Nesta perspectiva o presente estudo compreende uma análise teórica e empírica sobre os 

Fatores Críticos de Sucesso (FCS), baseado na teoria de Rockart (1979), direcionado aos  

sistemas de informação de apoio ao gerenciamento de projetos, utilizando como objeto de 

estudo a organização onde a autora trabalha, o Serviço de apoio às Micro e Pequenas 

Empresas do Rio Grande do Norte – Sebrae/RN, coletando os dados através dos gestores de 

projetos.  
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Face ao exposto, o trabalho se propõe a discutir o seguinte problema: Quais são os 

fatores críticos de sucesso para sistemas de informação de apoio a gestão de projetos? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Geral 

 

Investigar os fatores críticos de sucesso para os sistemas de informações que apóiam a 

gestão de projetos na visão dos gestores de projetos do Sebrae/RN. 

 

1.1.2 Específicos 

 

a)  Identificar os FCSs  para sistemas de informação de apoio à gestão de projetos no 

Sebrae/RN;  

b) Analisar a influência dos FCSs na gestão de projetos. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A crescente importância da gestão por projetos se apoia no fato de que pode ser 

considerada a melhor maneira para o gerenciamento de projetos temporários, únicos e 

multifuncionais que caracterizam processos como os de inovação, aprimoramento ou de 

adaptação ao meio ambiente organizacional, fazendo com que o sucesso de organizações nas 

práticas de gerenciamento de projetos encoraje cada vez mais organizações a olhar seriamente 

para a gestão de projetos (PINTO, 2002). 

Ao longo da vida de um projeto, muitas informações são necessárias. Em cada fase as 

necessidades informacionais são diferentes devido às características próprias, assim como é 

diferente o nível hierárquico de quem toma a decisão com base nas informações disponíveis. 

Utilizar-se de recursos tecnológicos e sistemas de informação no auxílio da gestão da 

informação, seja para gestão de projetos, no planejamento estratégico organizacional ou para 

atividades simples da rotina diária, faz com que a coleta de dados e o arranjo dos mesmos 

propiciem melhor aproveitamento das informações. 

Dentro do processo de crescimento das organizações dois fatores são importantes para a 

melhoria do desempenho destas: a gestão estruturada de projetos e o uso da tecnologia da 

informação. A relevância teórica do estudo se concentra principalmente na produção de 
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conhecimento na área de sistemas de informação para gestão de projetos além de ser um 

estudo de integração entre as duas áreas. Outro ponto relevante é compreender os fatores que 

explicam o comportamento dos usuários no uso dos sistemas de informação. 

Observando o enfoque científico, as pesquisas são mais intensas em áreas de 

engenharia, como a de produção. Na área de administração ainda são pouco observadas, 

embora as buscas por estudos na área de gestão de projetos nesta área já estejam bastante 

intensas devido a necessidade de planejamento estratégico nas instituições, derivando este 

planejamento, em muitos casos, em projetos que necessitam ser bem geridos principalmente 

através de informações tempestivas para a tomada de decisões. 

A escolha do tema fatores críticos de sucesso para sistemas de informação de apoio a 

gestão de projetos se deu em virtude do interesse da pesquisadora em aprofundar 

conhecimentos sobre o assunto, já que atua na instituição auxiliando os gestores desde o 

planejamento e escopo de seus projetos até a análise de desempenho dos mesmos, sempre 

utilizando os sistemas de informação como ferramenta principal de auxílio no 

desenvolvimento de seu trabalho. 

Dentro deste contexto, conhecer e focar nos fatores críticos de sucesso para estes 

sistemas de informações que apóiam a gestão dos projetos torna-se um fator importante, tendo 

em vista que a tecnologia da informação vem possibilitando melhorias na gestão destes 

projetos e conseqüentemente da gestão organizacional. 

Sob os aspectos empíricos, esta pesquisa é relevante para aprofundamento dos estudos 

na área de sistemas de informação na gestão de projetos e para elucidar aos gestores da 

entidade estudada sobre a real importância dos sistemas de informação para apoio a gestão de 

projetos, assim como a influência de seus resultados nos resultados globais da instituição, 

mais especificamente pelas informações e conhecimentos por eles demonstrados.  

O adequado aproveitamento dos recursos aparece como uma importante contribuição 

social do estudo, já que impactará no uso eficaz das informações para obtenção de melhores 

resultados nos projetos da instituição estudada. 

 

  

 

 

 

 



12 
 

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Importância da TI nas Organizações 

 

As relações empresariais cada vez mais dinâmicas exigem das empresas e 

empreendedores flexibilidade e agilidade para atender bem seus clientes. Com o objetivo de 

alcançar maiores índices de competitividade, as organizações têm adotado uma variada e 

complexa gama de tecnologias da informação para estabelecer novas formas de cooperação e 

colaboração entre setores, mantendo-se, porém, ágeis e flexíveis (POWELL; DENT-

MICALLEF,1997).  

Na atualidade, o surgimento de um novo tipo de sociedade tecnológica é determinado 

principalmente pelos avanços das tecnologias digitais de comunicação e informação e pela 

microeletrônica. Essas novas tecnologias – assim consideradas em relação às tecnologias 

anteriormente existentes – quando disseminadas socialmente, alteram as qualificações 

profissionais e a maneira como as pessoas vivem cotidianamente, trabalham, informam-se e 

se comunicam com outras pessoas e com todo o mundo (KENSKI, 2007). 

A evolução tecnológica provoca uma revisão profunda dos modelos organizacionais, 

alterando a natureza competitiva de muitas indústrias, promovendo a integração entre 

unidades de negócios e entre organizações, além de suas fronteiras. A Tecnologia da 

Informação (TI) tem um papel fundamental na transformação organizacional, não se 

limitando a mudanças nos processos e na produtividade dos indivíduos. O desafio permanece 

em determinar exatamente qual é a sua participação, sua contribuição final e o limite para a 

transformação organizacional (TURNER, 1998). 

A implantação da TI em uma organização consiste em uma mudança tecnológica que 

visa interligar diferentes áreas dentro da mesma, bem como o redesenho da estrutura e das 

fronteiras da organização, com o intuito de aumentar a sua eficácia e eficiência para alcançar 

vantagem estratégica (DIAS, 2000). 

As novas tecnologias de informação oferecem a infra-estrutura necessária à integração 

de interesses e à cooperação entre clientes, empresas e fornecedores, gerando redução de 

custos e o uso coletivo de conhecimentos, tecnologia, meios produtivos e comerciais 

(BACHMANN, 1999). 

Nessa perspectiva, entende-se que as tecnologias emergentes e o uso dos sistemas de 

informação possibilitam novas formas de relacionamento, que merecem atenção dos gestores. 
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A complexidade desse processo de adoção das tecnologias da informação por parte das 

empresas fica marcada diante das recomendações de Dias (2000), que aconselha o 

planejamento de medidas capazes de gerenciar os impactos organizacionais respeitando o 

momento da organização, sua história em relação à utilização de tecnologia, os recursos 

disponíveis para seu uso e os conflitos a serem resolvidos. 

 

2.2 Sistemas de Informação 

 

Todo sistema, usando ou não recursos da TI, que armazena “dado” e gera informação, 

pode ser considerado um sistema de informação. Os sistemas de informação auxiliam os 

processos organizacionais e para os autores mais contemporâneos o maior objetivo desses 

sistemas seria auxiliar a tomada de decisões (REZENDE, 2008). Neste contexto, antes de 

evoluir quanto a definição e classificação dos sistemas de informação é relevante delimitar os 

conceitos dos termos: dados e informações. 

Para Turban (2003), dados são fatos puros ou descrições básicas de coisas, eventos, 

atividades e transações que são capturados, registrados, armazenados e classificados, mas não 

organizados para transmitir qualquer significado. De acordo com Rezende e Abreu (2003) a 

informação diferencia-se do dado da seguinte forma: 

 

Informação é todo dado trabalhado, útil, tratado, com valor significativo 

atribuído ou agregado a ele e com um sentido natural e lógico para quem usa 

a informação. O dado é entendido como um elemento da informação, um 

conjunto de letras, números ou dígitos, que tomado isoladamente, não 

transmite nenhum conhecimento, ou seja, não contém um significado claro 

(REZENDE; ABREU, 2003, p. 60).  

 

Os autores Laudon e Laudon (2001) definem que um sistema de informação pode ser 

tecnicamente definido como um conjunto de componentes inter-relacionados que coleta (ou 

recupera), processa, armazena, e distribui informação para a tomada de decisão em uma 

organização. Stair (1998, p. 6) em sua definição reúne o conceito de Laudon definindo o 

sistema de informação como “um conjunto de elementos ou componentes que interagem para 

se atingir objetivos, apresentando entradas, mecanismos de processamento, saídas e 

feedback”, dando suporte ao processo decisório se complementado com as idéias apresentadas 

por Rezende (2008). 
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O´Brien (2004) classifica os sistemas da informação quanto ao apoio das operações, 

administração ou atividades estratégicas dentro da organização. Segundo Rezende e Abreu 

(2003) não existe classificação rígida para os sistemas de informações, desta forma é 

permitido aos autores e principalmente às empresas classificar seus sistemas de diversas 

maneiras. Enquanto que para Rezende e Abreu (2003) os sistemas estão divididos em três 

níveis da organização, para Laudon e Laudon (2001) os sistemas da informação estão 

divididos em quatro níveis: estratégico, gerencial, de conhecimento e operacional. Na Figura 

1 é possível verificar os níveis e os principais tipos de sistemas de informações. 

 

Figura 1: Classificação dos Sistemas de Informação e seus níveis organizacionais 
             Fonte: Laudon e Laudon (2001). 

 

2.3 Avaliação dos Sistemas de Informação 

 

De acordo com Abu-Musa (2002), a avaliação dos sistemas de informação (SI) tem 

como principais finalidades verificar se o SI está de acordo com o que foi solicitado; 

proporcionar feedback para o desenvolvimento de usuários; justificar a aquisição, a 

continuidade ou o término de um projeto de SI; e ainda identificar mudanças necessárias. 

Assim, na fase de avaliação do SI, é possível identificar problemas ou oportunidades em 

potencial e verificar se o SI está ou não contribuindo adequadamente para que os objetivos e 

as metas da empresa sejam atingidos. 

Diversos modelos podem ser utilizados quando se avalia um SI. Um dos modelos 

propõe a avaliação considerando a qualidade das informações geradas. De acordo com Zwass 

(1992) é fundamental determinar qual informação é necessária e a qualidade dessa 

informação, pois quando se implementa um sistema de informação espera-se que este forneça 
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informações com a qualidade esperada. O autor considera alguns atributos da informação para 

que se gere informação de qualidade, sendo eles: conveniência, exatidão, precisão, relevância, 

concisão, ser completa e de forma apropriada. 

Desta forma, Maçada e Borenstein (2000) enfatizam que a avaliação de SI está 

ganhando cada vez mais importância, na medida em que as organizações adotam uma postura 

orientada à qualidade, utilizando os SIs como instrumentos para prover e medir a qualidade de 

seus serviços a seus clientes.  Avaliar um sistema de informação é um fator determinante para 

caracterizar o sucesso da sua implantação e garantir o seu uso contínuo. 

Para Andrade e Falk (2001) o sucesso ou fracasso de um sistema de informação (SI) 

pode estar relacionado ao seu próprio processo de implantação, que envolve outros aspectos, 

além daqueles meramente tecnológicos, entre os quais a forte participação dos usuários. A 

satisfação do usuário para com os sistemas de informação, pode ser definida, de forma mais 

ampla, como a avaliação sobre a sua experiência no uso desse sistema (CHIN; LEE, 2000). 

Diversos são os métodos para avaliar os sistemas de informação (SI). É importante que 

a escolha do método esteja baseada naquilo que se pretende avaliar e que a avaliação não 

esteja centrada apenas no retorno financeiro (tangível) do investimento em SI, mas também 

nos benefícios intangíveis que esse SI pode proporcionar e nas informações que ele pode 

disponibilizar, o que requer um julgamento subjetivo da situação analisada. Esta avaliação é 

muito importante dada a relevância destes sistemas, os altos investimento e seus importantes 

resultados esperados em relação ao desempenho da instituição. 

Em muitos casos, o sistema não executa todas as tarefas previstas ou não as executa de 

maneira apropriada. As causas mais freqüentes que indicam o fracasso dos sistemas são 

(LAUDON; LAUDON, 2004): 

 Gap de comunicação entre o usuário e a equipe de desenvolvimento; 

 Falta de apoio administrativo; 

 Nível de complexidade, tamanho e estrutura do projeto e experiência dos usuários com 

a tecnologia; 

 Na falta de análise: tempo, dinheiro e recursos alocados inadequadamente; pouco 

tempo no planejamento preliminar; equipe de projeto mal estruturada; promessa de resultados 

impossíveis; necessidades definidas a partir de documentação inadequada; recusa de usuários 

no auxílio ao projeto; usuários entrevistados de modo insatisfatório; 

 No planejamento: usuários sem responsabilidades; sistema planejado apenas para 

atender às necessidades atuais; mudanças drásticas em procedimentos e rotinas; planejamento 
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sem análise de impacto organizacional; especificações funcionais documentalmente 

inadequadas; 

 Programação: tempo e custos subestimados; programadores com especificações 

incompletas sobre as necessidades do sistema; tempo insuficiente; uso inadequado de técnicas 

atuais; falta de documentação; indisponibilidade de recursos necessários; 

 Testes: tempo necessário subestimado; não previsão de teste organizado;usuários 

insuficientemente envolvidos; planejamento de testes para aceitação da gerência; 

 Conversão: tempo e dinheiro alocados insuficientemente; treinamento iniciado 

somente na instalação do sistema antes de pronto, compensando-se perda de tempo anterior; 

documentações inadequadas do sistema e do usuário; avaliações de performance não 

realizadas; recursos insuficiente para manutenção do sistema.  

 

Quanto ao sucesso ou fracasso da implantação de um sistema de informação, há 

diferentes critérios de avaliação, os mais importantes são  (LAUDON; LAUDON, 2004): 

 Nível de utilização do sistema pelo usuário; 

 Satisfação do usuário principalmente quanto a conformidade dos requisitos funcionais 

do sistema; 

 Atitudes favoráveis dos usuários e pessoal da área de tecnologia da informação; 

 Objetivos atingidos; 

 Retorno financeiro para a organização (pela redução de custos ou aumento das vendas 

ou lucros). 

 

2.4 Gestão de Projetos 

 

Em resposta a uma crescente cobrança por resultados por parte de acionistas, 

investidores, beneficiários, sociedade, etc, além de uma preocupação demasiada com a 

eficácia e eficiência, a gestão de projetos se tornou uma ferramenta de suma importância nas 

organizações, colaborando para soluções de problemas, planejamento e gestão diante da 

complexidade do atual ambiente organizacional. Para Vargas (2005) o gerenciamento de 

projetos proporciona inúmeras vantagens sobre as demais formas de gerenciamento, tendo se 

mostrado eficaz em conseguir resultados desejados dentro do prazo e do orçamento definido 

pela organização. O autor ainda aponta como vantagem o fato do gerenciamento de projetos 
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não ser restrito apenas a grandes projetos de alta complexidade e custos, podendo ser 

empregado para projetos simples, ou mesmo controlar rotinas no dia a dia da organização. 

Prado (2008) afirma que o mundo atual depende de projetos e que a execução de 

projetos complexos e de grande porte está se tornando cada vez mais comum para atender as 

diversas necessidades envolvidas, tornando crescente o desafio das organizações em como 

gerenciar estes projetos com eficiência, ou seja, dentro dos prazos e custos previstos. 

Barbi (2011) explica o projeto como um empreendimento temporário, com data de 

início e fim, cujo objetivo é criar ou aperfeiçoar um produto ou serviço. O gerenciamento ou 

gestão de projetos seria atuar de forma a atingir os objetivos propostos dentro de parâmetros 

de qualidade determinados, obedecendo a um planejamento prévio de prazos (cronograma) e 

custos (orçamento). Ou seja, dadas as metas e as restrições de recursos e tempo, cabe ao 

gestor de projetos garantir que ele atinja os objetivos propostos. 

Segundo Possi (2004) gestão de projetos diz respeito a aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades dos projetos para atender aos requisitos e 

expectativas dos interessados no projeto como um todo. 

Para Kerzner (2001), a sistematização das práticas de gerenciamento de projetos 

contribui diretamente para o alcance dos objetivos organizacionais, tornando as empresas 

focadas em resultados. O autor complementa afirmando que a aceitação destas práticas nos 

diversos setores da economia se intensificou após a recessão de 1979/1983, mobilizando as 

organizações a trabalharem com a gestão de projetos sob a perspectiva de planejamento e 

objetivos de longo prazo. Na sua obra “Gestão de Projetos: as melhores práticas”, Kerzner, 

(2002) relaciona como elementos impulsionadores da gestão de projetos nas corporações os 

seguintes fatores. 

 

Quadro 1: A Evolução do Conhecimento na Gestão de Projetos 

1960-1985 Sem grandes fatores impulsionadores 

1985 TQM 

1990-1992 Engenharia Simultânea 

1992-1993 Delegação de Autoridade e Equipes Autodirigidas 

1993 Reengenharia 

1994 Controle de Custos e do Ciclo de Vida 

1995 Controle das Mudanças de Escopo 

1996 Gerenciamento dos Riscos do Projeto 

1997-1998 Escritório de Projetos e Centros de Excelência em Projetos 

1999 Equipes Multifuncionais Itinerantes 

2000 Equipes Globais e Modelo da Maturidade em Gestão de Projetos 

  Fonte: Kerzner (2002) 



18 
 

  

O conceito de gerenciamento de projetos passou por uma evolução nos últimos anos, no 

qual a visão tradicional de que o gestor de projetos consistia em um especialista, normalmente 

contratado por empresas de engenharia, passou a participar de inúmeros quadros em posições 

médias e elevadas dentro dos organogramas organizacionais, assumindo posições estratégicas 

nas organizações (BARBER, 2004 apud NASCIMENTO; SOUSA NETO, 2011). 

Nas últimas décadas, devido a este crescimento no número de empresas trabalhando 

com projetos estruturados, e a busca pelo sucesso destes, muitos autores desenvolveram 

trabalhos em diversas linhas de pesquisa.  

O estudo de sistemas de informação e gestão de projetos também teve um grande 

impulso com as obras de Turner (1994), Kerzner (2002), Pinto (2002), Dias (2000), Rezende 

(2008), Stair (1998), O´Brien (2004), Possi (2004), Kenski (2007), Turban (2003), Vargas 

(2005), Laudon e Laudon (2001), Gil (1987),  Andrade e Falk (2001). Em 1969 foi fundado o 

PMI – Project Management Institute (PMI, 2011), no Georgia Instituteof Technology em 

Atlanta, possibilitando aos seus associados o compartilhamento das melhores práticas e 

experiências em gerenciamento de projetos. Operando há mais de 40 anos, tornou-se o maior 

defensor mundial da profissão de gestor de projetos, atuando em mais de 160 países. Com o 

objetivo de criar uma estrutura reconhecida e independente de conhecimento que levasse a 

uma maior profissionalização das práticas aplicadas no gerenciamento de projetos, diante das 

diversas percepções e diferentes experiências e resultados obtidos por gestores de projetos em 

todo o mundo, o PMI criou um Handbook denominado de PMBOK – Project Manamegent 

Bodyof Knowledge (Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos). O 

instituto PMI oferece concessões internacionais que atestam o conhecimento das melhores 

práticas de gerenciamento de projetos, compiladas no PMBOK e atualizadas constantemente. 

 Segundo o PMBOK (2004) na gestão de projetos estão incluídos processos de 

inicialização, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Administrar 

um projeto significa ainda identificar necessidades, estabelecer objetivos claros e factíveis, 

equacionar as exigências da qualidade, abrangência, tempo e custo, adaptar as especificações 

e planos aos diferentes interesses dos stakeholders. 

A gestão de projetos sistematizada através do PMBOK como ferramenta otimizadora 

exige um planejamento estruturado, onde estão inseridas as pessoas e as ferramentas de TI, 

dando suporte ao processo. O gerenciamento deve acontecer horizontalmente e não 

verticalmente como acontece nas estruturas administrativas tradicionais. Nas estruturas 

tradicionais os trabalhadores são organizados através de cadeias de comando de cima para 

baixo, tendo assim poucas oportunidades de interação com outras áreas, na estrutura 
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horizontal projetada os trabalhadores são organizados através de equipes multifuncionais que 

operam em interação permanente, possibilitando a melhoria de clima organizacional, 

comunicação, motivação e produtividade (KERZNER, 2002). 

O PMBOK tem sido umas das referencias mais utilizadas na definição das áreas de 

conhecimento da gestão de projetos, que a divide em áreas específicas. 

 

Figura 2: As Novas Áreas de Conhecimento da Gestão de Projetos. 
 Fonte: PMBOK (2013).  

 

As práticas de gerenciamento de projetos tem sido percebidas pelas organizações como 

uma forma de alinhar suas ações com metas estratégicas e organizar, de forma sistemática as 

principais operações da organização buscando melhorar os níveis de competitividade e a 

qualidade dos serviços prestados (KERZNER, 2001). 
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2.4.1 Avaliação de Desempenho na Gestão de Projetos 

 

Os projetos podem ser avaliados quanto ao sucesso ou fracasso por diferentes 

perspectivas. Pinto e Slevin (1988 apud ROBIC; SBRAGIA, 1996) considera tanto aspectos 

internos quanto externos para avaliação de desempenho de projetos. Quanto aos aspectos 

internos pode-se considerar fatores como prazo, custos e desempenho técnico do projeto. Já 

quanto aos fatores externos, àqueles relacionados com os beneficiários do projeto, pode-se 

considerar: uso, satisfação e efetividade. 

Desta forma, seria incompleta a visão de desempenho de projeto associada, estritamente 

ao cumprimento das metas, relacionada aos fatores internos. Em um estudo clássico sobre o 

gerenciamento de projetos, elaborado por Baker, Murphy e Fisher (1974, apud PINTO, 2002) 

deve ser avaliado o grau de satisfação referente ao resultado do projeto pelas pessoas 

envolvidas. Eles propuseram o conceito de sucesso percebido, quando constataram em sua 

pesquisa que mesmo projetos onde não se alcançava suas metas originais, como custo, prazo e 

qualidade não eram, necessariamente, percebidos como projetos fracassados pelas pessoas 

envolvidas. Assim eles chegaram a seguinte conclusão: o sucesso deve ir além do 

cumprimento de metas (prazo, custos e desempenho técnico), deve ser avaliado pelo grau de 

satisfação de seus usuários, clientes e toda equipe envolvida no projeto. 

Para efeito deste trabalho serão considerados os fatores de avaliação de sucesso do 

projeto definidos por Baker. Baker, Murphy e Fisher (1983, apud MORAES, 2004) em seu 

conceito sobre o sucesso ou fracasso percebido do projeto separam os condicionantes do 

sucesso dos condicionantes do fracasso. Dentre os elementos que afetam simultaneamente ou 

isoladamente o fracasso ou sucesso de um projeto, pode-se destacar alguns dentre os diversos 

elementos observados pelos autores, e apresentados no quadro a seguir.  

 

Quadro 2: Elementos que afetam a percepção de sucesso e/ou fracasso de um projeto. 

Afetam a percepção de 

fracasso 
Afetam a percepção de sucesso 

Afetam simultaneamente a percepção 

de sucesso e fracasso do Projeto 

- Insuficiente uso de relatórios 

de posição e progresso e/ou uso 

superficial de relatórios 

- Procedimentos de controle 

adequados 

- Técnicas de planejamento e controle 

adequadas. 

- Gerente de projetos com 

habilidades administrativas, 

humanas, técnicas inadequadas. 

- Gerente de projetos 

comprometido com os prazos, 

orçamentos e metas 

estabelecidas. 

- Disponibilidade do gerente de 

projetos estar sempre presente. 

- Falta de participação da 

equipe do projeto no processo 

de decisão. 

- Participação da equipe de 

projetos na elaboração dos 

cronogramas e dos orçamentos. 

- Comprometimento da equipe com as 

metas. 
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- Estrutura excessivamente 

rígida dentro da equipe de 

projeto. 

- Organização mãe flexível e 

comprometida. 
- Ausência de Burocracia. 

- Falta de apoio da organização 

mãe. 

- Feedback frequente da 

organização mãe.  

- Critérios de Sucesso claramente 

estabelecidos 

- Falta de apoio do Cliente - Feedback frequente do cliente. - Orientação à tarefa 

- Falta de recursos para o início 

do projeto 
- Ausência de obstáculos legais. 

- Mínimas dificuldades de 

inicialização. 

- Projeto com complexidade 

maior aos que a organização já 

executou. 

 

- Disponibilidade de recursos 

financeiros adequados para a conclusão 

do projeto. 

Fonte: Adaptado de Baker et al (1983, apud MORAES, 2004).  

 

2.4.2 Avaliação dos Sistemas de Informação utilizados como apoio a Gestão de Projetos 

 

A implantação da tecnologia da informação em qualquer processo na organização é uma 

intervenção feita visando mudar o seu estado, com o intuito de aperfeiçoar seus resultados, e 

na gestão de projetos não é diferente. 

Jiang, Klein e Balloun (1996 apud MORAES, 2004) estudaram os fatores 

condicionantes de desempenho em projetos de sistema de informação (SI), fazendo um 

levantamento com os usuários e profissionais de SI. Os condicionantes encontrados em ordem 

decrescente de importância são: 1. Objetivos claramente definidos; 2. Apoio da alta 

administração; 3. Gerente de projeto competente; 4. Equipe de projeto capaz; 5. Recursos 

suficientes; 6. Consulta ao cliente; 7. Comunicação adequada; 8. Sensibilidade às 

necessidades dos clientes; 9. Capacidade de retro-alimentação; 10. Competência técnica; 11. 

Aceitação do cliente; 12. Mecanismos de controle; 13. Resolução e problemas. 

Laudon e Laudon (2004) num estudo clássico sobre o gerenciamento de projetos 

afirmaram que é difícil obter um consenso sobre o sucesso ou efetividade de um determinado 

sistema de informações. O perfil de cada usuário pode alterar a percepção do sistema, um 

usuário com perfil intuitivo, orientado para sentimentos e emoções pode fazer uma avaliação 

totalmente diferente daquele usuário com perfil mais analítico e quantitativo. Dentre os 

pesquisadores que estudam este relacionamento é possível visualizar no quadro abaixo os 

principais critérios que podem ser utilizados como medidas na avaliação dos sistemas de 

informação. 

 

Quadro 3: Critérios para avaliação dos sistemas de informação 
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Nível de 

Utilização do 

Sistema 

Satisfação do Usuário com o 

Sistema 

Atitudes 

Favoráveis 

Realização dos 

Objetivos 

Benefícios 

Financeiros 

para a 

Organização 

Mensurado 

por 

entrevistas, 

questionários 

ou parâmetros 

como volume 

de transações 

on-line. 

Mensurado por entrevistas, 

questionários, obtém-se 

dados sobre opiniões dos 

usuários sobre a relevância, 

precisão e correção dos dados 

oferecidos pelo sistema, 

desempenho geral (tempo de 

processamento), qualidade do 

serviço, etc. Verificar junto 

aos usuários se o sistema 

contribuiu para melhoria das 

tarefas realizadas e obter as 

opiniões dos gerentes sobre o 

grau de atendimento das suas 

necessidades. 

Opiniões de 

usuários sobre 

a área de 

tecnologia da 

informação e 

sobre as 

pessoas 

envolvidas na 

equipe do 

projeto 

Avaliação do grau 

em que o sistema 

realizou os objetivos 

planejados, que pode 

ser constatado 

através de análises de 

melhorias do 

desempenho 

organizacional e do 

processo de tomada 

de decisão, 

resultantes do uso do 

sistema. 

Critério 

mensurado 

através da 

análise de 

impacto nos 

custos, vendas 

e/ou 

lucratividade da 

organização, 

devido ao uso 

do sistema. 

Fonte: Adaptado de Pinto (2002). 

 

 

2.5 Fatores Críticos de Sucesso 

 

Segundo Rockart (1981), os fatores críticos de sucesso referem-se ao número limitado 

de áreas nas quais resultados satisfatórios assegurarão desempenho competitivo de sucesso 

para indivíduos, departamentos ou organizações. John F. Rockart, professor sênior de 

tecnologia da informação do Sloan School of Management, MIT, é conhecido pelo 

desenvolvimento do método de informação de FCSs (MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY – MIT, 2007). O FCSs tem sido utilizados para apresentar ou identificar 

alguns fatores chaves que são utilizados como foco para as organizações obterem sucesso 

(DANIEL apud ROCKART, 1979, p. 85) 

Ainda que os conceitos dos FCS tenham sido publicados por Rockart em 1978, a partir 

da expansão do trabalho de Daniel (1961), por se tratar de documentação de limitada 

abrangência (working paper), estes só alcançaram ampla visibilidade no meio empresarial no 

artigo intitulado “Chief Executives Define Their Own Data Needs” da Harvard Business 

Review, em 1979. Desde então, o método dos FCS é cada vez mais utilizado pelas 

organizações, com um grande número de artigos e publicações sobre o método: em 1989, 

Forster e Rockart reportavam mais de 200 papers publicados sobre o assunto, com o conceito 

e usos dos FCS sendo explorados e expandidos de diversas formas. 
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Rockart (1979) utilizou o conceito de FCS como base para a elaboração de um método 

de definição de informações gerenciais. Esta utilização tem três aspectos: 

- Se um fator é considerado crítico, ele deve receber a devida atenção e investimento, 

desde financeiro até de tempo e esforço, para que se garanta seu bom desempenho, garantindo 

assim o sucesso da organização. 

- Se um fator é considerado crítico e recebe a atenção e investimento mencionados, ele 

deve ser acompanhado de informações que permitam seu controle e conseqüentes ações 

corretivas e de melhoria. 

- Uma vez que um fator crítico deve estar intimamente ligado ao negócio da 

organização, os próprios executivos responsáveis por este último deve definir os fatores, suas 

formas de medição seu padrão de desempenho e as informações necessárias. 

De acordo com a definição de Rockart (1979), os fatores críticos de sucesso de uma 

organização são áreas que têm contribuição significativa e determinante para seu sucesso. 

Rockart (1981) define seis termos conceituais fundamentais, o que torna o método mais 

claro embora o tema esteja limitado aos FCS´s no nível operacional. 

 

1. Fatores críticos do sucesso (FCS) - FCS são o número limitado das áreas em que os 

resultados satisfatórios assegurarão o desempenho do competidor bem sucedido para o 

indivíduo, o departamento ou a organização. FCS são poucas áreas chaves onde as “coisas 

devem ocorrer adequadamente" para que o negócio floresça e para que os objetivos do gerente 

sejam alcançados. 

2. Estratégia - a estratégia é o padrão das missões, objetivos, políticas, e os planos de 

utilização dos recursos significativos, de tal forma declarada, que defina em quais negócios a 

empresa está inserida ( ou é para estar) e que tipo de companhia ela é (ou pretende ser). Uma 

indicação completa da estratégia definirá a linha de produto, os mercados e os segmentos de 

mercado para que os produtos devam ser projetados, os canais através dos quais estes 

mercados serão alcançados, os meios por que a operação deve ser financiada, a margem de 

lucro, o tamanho da organização, e a “imagem” que projetará aos empregados, aos 

fornecedores e aos clientes. 

3. Objetivos - os objetivos são indicações gerais sobre os sentidos em que uma empresa 

pretende ir, sem indicar os alvos específicos a ser alcançados em determinados momentos no 

tempo. 
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4. Metas - as metas são os alvos específicos que são pretendidos ser alcançados em um 

determinado momento. Uma meta é assim uma transformação operacional de um ou mais 

objetivos. 

5. Medidas - as medidas são os padrões específicos que permitem a calibração do 

desempenho para cada fator crítico de sucesso, ou objetivo. As medidas podem ser qualquer 

uma: “soft,” isto é, subjetivo e qualitativo ou "hard", isto é, objetivo e quantitativo. 

6. Problemas - os problemas são tarefas específicas que ganham importância em 

conseqüência do desempenho insatisfatório ou das mudanças ambientais. Os problemas 

podem afetar a realização dos objetivos ou do desempenho em uma área do FCS. 

Para Rockart (1979), o método dos FCS pode ser aplicado com três principais 

objetivos: 

• Ajudar os gestores corporativos na definição das informações relevantes em seus processos 

de tomada de decisão; 

• Contribuir para o processo de planejamento estratégico da empresa; 

• Contribuir no processo de construção de sistemas de informação mais adequados. 

 

Na literatura encontra-se também uma aplicação proposta por Zahedi (1987) dos 

conceitos de confiabilidade como uma medida de sucesso de projetos de sistemas de 

informação, baseada em FCS. Ele considera que os FCS são componentes vitais do sistema e, 

se eles falham, aumenta a probabilidade do projeto não alcançar seus objetivos. Por outro lado 

Caralli (2004) define os FCS como as áreas chaves de desempenho  que são imprescindíveis 

para que a empresa cumpra sua missão. 

Oakland (1994) considera Fatores Críticos de Sucesso os fatores chaves que a 

organização dever ter ou precisar e que, juntos, podem realizar uma missão. De forma similar, 

Bruno e Leidecker (1984) definem FCS como aquelas características, condições ou variáveis 

que, quando devidamente sustentadas, mantidas ou administradas, podem ter um impacto 

significativo no sucesso da competitividade de uma empresa. 

 

Quadro 4: Publicações internacionais na forma de artigos 

Autor (a) Ano Título Periódico/Evento 

Hardcastle, C;Edwards,  

P; Akintoye, A and Bing L 2005 

Critical success factors for PPP/PFI  

projects in the UK construction 

industry: a factor analysis approach 

Public Private Partnerships,  

Opportunities and Challenges 

Yeoh, William and koronios,  

Andy  2010 

Critical Success Factors for 

Business Intelligence Systems 

Journal of Computer  

Information Systems 
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Fiona Fui-Hoon Nah,  

Janet Lee-Shang Lau, 

JinghuaKuang 2001 

Critical factors for successful 

 implementation of enterprise 

systems 

Business Process  

Management Journal 

Lavagnon A. Ika , 

AmadouDiallo, Denis 

Thuillier 2012 

Critical success factors for World  

Bank projects 

International Journal of  

Project Management 

Hwang, B. and Lim, E.  2013 

Critical Success Factors for Key  

Project Players and Objectives: Case 

Study of Singapore 

Journal of Construction  

Engineering and Management 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

 

Em síntese, na maioria dos estudos encontrados sobre o tema, é focada a investigação 

dos FCS para alcance de melhores resultados. No caso do estudo de Hwang, B. eLim, E., que 

trata dos FCS na indústria de construção de Cingapura, o contexto explorava a questão dos 

recursos como centro do estudo, tratando sobre disposições contratuais, processos interativos 

e cronograma de desempenho, entrevistando especialistas com, no mínimo, dez anos de 

experiência. No estudo de Lavagnon A. Ika , Amadou Diallo, Denis Thuillier, foca-se desde a 

concepção do projeto, envolvendo cinco variáveis: cordenação, monitoramento, projeto, 

treinamento e ambiente institucional, em uma análise quantitativa. O estudo conclui a 

necessidade de reorientação do projeto de supervisão a partir dos resultados que demonstram 

esta necessidade a fim de atender, programas, projetos e metas de desenvolvimento. No 

estudo de William e Andy foram estudadas cinco grande organizações evidenciando o quanto 

é singular a implementação de um BI, identificando os fatores que aumentam a probabilidade 

de sucesso beneficiando principalmente organizações grandes e complexas que pretendem 

implementar a ferramenta. 

 

2.5.1 Fatores Críticos de Sucesso na Gestão de Projetos 

 

Fatores críticos de sucesso (FCS) são utilizados para apoiar e medir o sucesso de uma 

abordagem estratégica e tática para execução de projetos com a intenção de garantir o sucesso 

do projeto e apoiar a alocação adequada de recursos limitados. 

Pesquisando os Fatores Críticos de Sucesso no âmbito do gerenciamento de projetos, as 

pesquisas iniciaram-se na década de sessenta (FORTUNE;WHITE, 2006). Porém segundo 

Belasse e Tukel (1996) os fatores de sucesso e fracasso particularmente em projetos foram 

introduzidos pela experiência do gerente de projeto sobre o sucesso ou fracasso do projeto 

sendo que o desempenho técnico foi usado como uma medida de sucesso. Concluiu-se que a 

experiência anterior de um gerente de projeto tem impacto mínimo sobre o desempenho do 
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projeto, enquanto que o tamanho do projeto anteriormente gerido afeta o desempenho do 

gerente. 

Investigados desde a década de 60, as pesquisas sobre a temática FCS apresentam 

limitada concordância quanto aos fatores identificados, conforme apontam análise dos 

autores. 

Segundo Crawford (2003) o trabalho de Baker, Murphy e Fischer (1988), utilizando 

uma amostra de 650 projetos completos do setor aeroespacial, de construção e outros, com 

informações fornecidas principalmente por gerentes de projetos continua sendo um dos 

estudos mais extensos e abalizados sobre fatores que contribuem para o sucesso de projetos. 

No estudo eles apresentam a idéia de que a percepção representa um importante papel na 

definição de sucessos em projetos, sugerindo que o termo mais adequado seria “ sucesso 

percebido do projeto”. Os autores apresentam  uma lista de dez fatores cuja presença tenderia 

a melhorar a percepção de sucesso do projeto, enquanto sua ausência contribuiria para 

aumento do fracasso percebido.São eles: 1. Comprometimento da equipe do projeto com 

objetivos; 2. Estimativas iniciais acurada dos custos; 3. Capacidade adequada da equipe de 

projetos; 4. Financiamento adequado para finalização do projeto; 5. Técnicas de planejamento 

e controle adequadas; 6. Dificuldades de início mínimas; 7. Orientação para tarefa (versus 

orientação social);  8. Ausência de burocracia; 9. Presença do gerente de projetos in loco; 10. 

Critérios de sucesso claramente estabelecidos. 

Analisando outros trabalhos na literatura encontramos Morris e Hough (1987 apuld 

BELASSI; TUKEL, 1996) que estudaram oito grandes e complexos projetos que tiveram 

grande potencial econômico, porém, foram mal gerenciados e de forma geral fracassaram. Os 

autores identificaram os fatores de sucesso e fracasso para cada um deles e concluíram que 

apesar do foco do estudo ser projetos grandes e complexos, os resultados são relevantes para 

projetos em geral. No quadro abaixo são apresentados os fatores de sucesso identificados 

pelos autores. 

 

Quadro 5: Fatores de sucesso em projetos 

Apoio da gerência Sênior 

Plano forte e detalhado mantido atualizado 

Recursos suficientes e bem alocados 

Boa liderança 

Cronograma realista 

Riscos levantados/avaliados/gerenciados 
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Patrocinador/campeão do projeto 

Orçamento adequado 

Bm desempenho dos fornecedores/empreiteiros/consultores 

Estabilidade política 

                                     Fonte: Morris e Hough (1987 apud BELASSI; TUKEL, 1996).  

 

Crawford (2003) realizou revisão de literatura e levantamento dos fatores críticos de 

sucesso em projetos referente a 13 estudos, analisando a freqüência com que eram 

mencionados  de acordo com o segmento foco do estudo e também de acordo com o período 

que o estudo foi realizado. O quadro abaixo apresenta o ranking geral considerando os treze 

estudos analisados. 

 

Quadro 6: Fatores de sucesso identificados na literatura 

Fatores de Sucesso 

Planejamento 

Monitoramento e controle, Seleção da equipe, Desempenho técnico 

Comunicação / Liderança / Direção estratégica / Desenvolvimento da equipe 

Monitoramento e controle / Apoio Organizacional / Gerenciamento de stakeholders (outros) 

Estrutura organizacional 

Definição do projeto / Gerenciamento de stakeholder (cliente) 

         Fonte: Crawford (2003).  

 

 Fortune e Write (2006), realizaram extensa revisão de literatura sobre FCS em projetos 

abrangendo 63 publicações que focam o tema. O estudo foi realizado tanto teoricamente 

quanto empíricamente. Os FCS são apresentados em tabela abaixo, por ordem decrescente de 

menção: 

 

Quadro 7: Revisão da literatura de Fortune e Write (2006) 

  Fatores de Sucesso Total  Surveys 

Estudos de 

caso Teóricos 

1 O apoio da alta administração 39 19 11 9 

2 Objetivos claros e realistas 31 16 6 9 

3 Plano forte / detalhado e atualizado 29 16 6 7 

4 Boa comunicação / feedback 27 14 6 7 

5 Envolvimento do usuário / cliente 24 11 7 6 

6 

Pessoal / equipe sufucientemente qualificada  

/ habilitada 20 9 7 4 

7 Gestão da mudança efetiva 19 9 7 3 



28 
 

  

8 Gerente de projetos competente 19 8 6 5 

9 Uma sólida base organizacional para o projeto 16 8 6 2 

10 Recursos suficientes e adequadamente alocados 16 7 5 4 

11 Boa liderança 15 5 6 4 

12 Tecnologia comprovada / familiar 14 7 5 2 

13 Cronograma realista 14 5 4 5 

14 

Levantamento / Avaliação / gerenciamento de 

riscos 13 6 4 3 

15 Patrocinador / "champion" do projeto 12 4 6 2 

16 Monitoramento / controle efetivo 12 5 3 4 

17 Orçamento adequado 11 3 4 4 

18 Adaptação / cultura / estrutura organizacional 10 4 6 0 

19 

Bom desempenho dos fornecedores / 

empreiteiros /consultores 10 3 4 3 

20 

Término planejado do projeto / revisão /  

aceitação de possível fracasso 9 1 5 3 

21 Prover treinamento 7 4 2 1 

22 Estabilidade política 6 1 4 1 

23 

Escolha correta / experiencia passada em 

ferramentas / metodologia de gestão de projetos 6 1 1 4 

24 Influências ambientais 6 0 4 2 

25 Experiência passada(de aprendizagem) 5 2 3 0 

26 

Tamanho do projeto (grande) / nível de 

complexidade(alta) / número de pesoas 

envolvidas (excesso) / duração (mais de 3 anos) 4 1 2 1 

27 Diferentes pontos de vista ( apreciação) 3 2 0 1 

Fonte: Fortune e White ( 2006, p.55-56).  

 

Analisando Os FCSs dos estudos de Crawford  em relação a Fortune e Write, 

observamos que os FCSs mencionados com maior frequência no estudo de Crawford, mesmo 

que com a nomenclatura diferenciada,  conseguem  sintetizar os FCSs meis relevantes do 

tema estudado. 

 

2.5.2 Fatores Críticos de Sucesso na Gestão da TI 

 

Os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) podem ser vistos como uma forma de auxiliar os 

gestores de TI e de negócio para melhorias nos processos organizacionais, cujo efeito é muito 

mais rico se visto dentro de um determinado contexto levando em conta cada uma das etapas 

do processo de execução (SOMERS e NELSON, 2001). 

Albertin (2002) através de revisão bibliográfica e estudos de casos, desenvolveu 

trabalho para identificar os FCS da área de informática, utilizando também algumas teorias 

correspondentes, como forma de auxiliar os executivos, da área de informática ou não, a 
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identificar a situação dos fatores em suas próprias organizações e as formas de acompanhá-los 

e melhorá-los. 

Albertin (2002) dividiu os fatores críticos por algumas funções da organização, 

conforme quadro a seguir que demonstram estas funções e os fatores críticos considerados por 

Albertin  em cada uma das funções a seguir.  

 

Quadro 8: Fatores críticos de sucesso por função 
FUNÇÃO FATOR CRÍTICO DE SUCESSO 

Planejamento 

Apoio da alta gerência 

Alinhamento estratégico 

Processo de priorização 

Processo de estimativa 

Organização 
Estrutura organizacional 

Participação na organização 

Pessoal 
Aspectos sociopolíticos 

Novas tecnologias 

Direção Gerência de TI 

Controle Controle de desempenho e qualidade 

Fonte: Adaptado de Albertin (2002) 

 

Em relação aos fatores críticos do planejamento, que são de suma importância para a 

consecução dos objetivos, necessita-se de um forte apoio da alta gerência para criar um 

ambiente onde a tecnologia da informação torna-se parte da estratégia, tem acesso a 

informações globais da organização, participa do processo de priorização, tem investimentos 

assegurados e administra os processos de mudança. Necessita-se também de alinhamento 

estratégico, incluindo as dimensões de negócio, da TI e dos ambientes internos e externos, 

garantindo o suporte de longo prazo do plano de TI em relação a organização. Já definia 

Wetherbe (1993) que um dos problemas mais comuns com o planejamento de TI é o 

alinhamento do plano de TI com o plano organizacional, garantindo que ele identifique e 

selecione aplicações de TI coerentes com as prioridades estabelecidas pela organização.A 

obra de Albertin (2004), em um estudo de caso foram identificados dois níveis de 

planejamento, o primeiro voltado para grandes projetos e decisões de alto nível, alinhamento 

estratégico, participação da alta gerência e visão de médio e londo prazo. Este razoavelmente 

bem feito, e a participação da alta gerência contribui diretamente para seu sucesso e 

segurança, bem como para a própria área. Os níveis hierárquicos mais técnicos demonstraram 

claramente que sentem falta de melhor comunicação deste planejamento. O segundo nível , 
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mais operacional, voltado para projetos e manutenções menores, realizado entre o nível 

hierárquico  gerencial do usuário e os técnicos e gerenciais da área de tecnologia da 

informação, a partir da legação dada, em maior ou menor grau, da alta gerência. Neste 

planejamento , as mudanças são muitos freqüentes e geram áreas de conflito de prioridades e 

recursos, contribuindo para aumentar a imagem negativa da área. Neste sugundo nível de 

planejamento, residem os maiores problemas de relacionamento da área de tecnologia da 

informação com seus usuários, estes problemas são causados pela não existência de um 

procedimento estabelecido, por serem dependentes das habilidades dos analistas e gerentes da 

área, pela rapidez de suas mudanças, imprevisibilidade de novos pedidos e grande volume de 

manutenção, sendo que este último também deveria ser priorizado. Como solução, a alta 

gerência é chamada a intervir e procurar-se maior conhecimento das prioridades da 

organização, porém sua participação deixa a desejar, e isto interfere no desempenho da área e 

no relacionamento deste  com os usuários. 

O processo de priorização é atingido com a integração entre os altos executivos, 

usuários e gerentes de sistemas de informação, Albertin também definiu sete fatores que 

afetam as prioridades: objetivos do negócio, estratégias do negócio, benefícios financeiros, 

benefícios intangíveis, automação de processos, controles internos e importância técnica. O 

processo de estimativa dos esforços necessários para atendimento dos pedidos, necessita 

constantemente de informações de histórico, acompanhamento e realimentação posterior, isso 

levará a elaboração de planos confiáveis. Quando este processo acontece arbitrareamente 

pelos colaroradores da área, com base em suas experiências, o processo tende a ser transferido 

a outra área, ou a direção, a quem até então não compete. No caso do processo de estimativa 

os fatores de contingência devem ser considerados com cautela, visto que os mesmos 

aumentam as estimativas dos recursos e do cronograma, o que provoca rejeição pelos 

envolvidos no projeto, entretanto são difíceis de ser justificados. Segundo Albertin, as 

variáveis que influenciam no valor de TI podem ser agrupadas em variáveis tecnológicas, que 

consideram as tecnologias escolhidas, as variáveis não tecnológicas, que consideram as 

mudanças de processos,  e as variáveis de setor, que incluem as caracteristicas do setor 

economico em que a empresa atua e as variaveis macroeconomicas, que incluem o 

desempenho economico global. Lucas (1999) define que os tipos de investimentos em 

aplicações de TI incluem infra-estrutura, obrigatórios, inevitáveis, de retorno direto, de 

retorno indireto, necessidade competitiva, aplicação estratégica e para mudança 

organizacional, cada um com seu tipo específico de benefício para o negócio. 
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Em relação aos fatores críticos da função organização é destacada a definição clara da 

estrutura organizacional, com atenção ao nível de responsabilidades, atribuições, canais de 

comunicação e participação ativa de todos os níveis hierárquicos. Neste aspecto, a percepção 

da importância da infra–estrutura de TI tem crescido significativamente, ela é caracterizada 

pela fundação que permite o compartilhamento das capacidades de TI das quais o negócio da 

organização depende. A infraestrutura de TI compreende hardware, software operacional, 

comunicações, equipamentos e suporte requeridos para permitir as aplicações do negócio. 

Keen (1991) definiu que o valor da infra-estrutura de TI é prover e determinar os níveis de 

liberdade do negócio. Uma infra-estrutura de TI adequada provê flexibilidade necessária para 

atender às tendências do mercado. Ainda em relação a estrutura organizacional, Alter (1992) 

argumenta que o equilíbrio entre necessidades de centralização e descentralização é um 

determinante chave para o sucesso de sistema de informação. Uma forma de auxiliar estas 

funções é definir e demonstrar claramente as responsabilidades da TI e da alta gerência em 

relação às políticas de TI. O segundo fator crítico da função organização, que trata da 

participação na organização, é traduzido na proximidade com as áreas usuárias e com o 

ambiente do próprio negócio. Ainda nesta função a área de TI trabalha em muitos casos com a 

figura do terceirizado, proveniente do processo de terceirização, comum nesta função, o que 

muitas vezes desencadeia concorrência com os colaboradores da área interna e dificuldade de 

disseminação dos valores da organização com estes terceirizados, o que agrava o problema da 

falta de rotina de tratamento dos casos, principalmente das exceções. 

Analisando os fatores críticos de sucesso da função pessoal, ressalta-se que os aspectos 

técnicos continuam tendo mais relevância que os gerenciais, prejudicando o relacionamento 

da administração de TI com a organização. Nesta função os dois fatores críticos apontado 

estão relacionados com o domínio das tecnologias utilizadas e das novas tecnologias, como 

também a atenção dos envolvidos na administração da informática com o negócio da 

organização e seus aspectos sociopolíticos, não se restringindo a uma postura essencialmente 

técnica. Ainda na função Pessoal, considerando a utilização da terceirização, a nova estrutura 

da área de TI passa a ter uma distribuição proporcional totalmente diferenciada, com maior 

ênfase na parte estratégica e na gestão de recursos.Também bastante enfatizado nos trabalhos 

encontrados na área foi o desenvolvimento de pessoal da área de TI ter caráter essencialmente 

técnico, exigindo que, de imediato o indivíduo desempenhe atividades de coordenação e 

liderança, asism como baixos investimentos em treinamentos e atualizações dos mesmos, o 

que gera, em muitos casos, falta de motivação e pouca autonomia. 
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Em relação às novas tecnologias, este FCS envolve aquisição, assimilação, 

disseminação e utilização de novas tecnologias, seja através de prospecção interna ou externa. 

Na função direção a definição dada por Synnott (1987), onde os gerentes de TI devem 

ser homens de negócio, gerentes e tecnologistas, resume o que o autor deseja chamar a 

atenção com este FCS. Albertin cita também a centralização de decisões e informações, 

característica ainda comum nesta função. A ênfase de treinamento e desenvolvimento de 

pessoal na área de TI sido, até pouco tempo atrás, bastente técnica. Isso implica dizer que há 

pouca preparação de seus participantes para assumir posições gerenciais, isso é bastante 

percebido nos níveis hierarquicos gerenciais mais baixos, onde as promoções de cargo 

acontecem sem agregação de preparação para que o índivíduo exerça funções de coordenação 

e liderança.  Na função controle o estabelecimento de controles de desempenho e qualidade 

dos produtos e das atividades resume o FCS identificado. O controle de desempenho das áreas 

de atendimento às unidades é focado em datas, prazo e finalização de projetos, além de ser 

exercido, em sua maioria, somente nas atividades mais operacionais, as pesquisas de 

satisfação estão pouco presentes. 

Um estudo desenvolvido por Albertin em 1996 sobre FCS relativos à administração de 

tecnologia da informação, intrinsicamente relacionados com os projetos de TI, elencou as 

variáveis dos projetos de TI e as classificaram em três categorias: 

 

Cenário:  

História da organização: A propensão à utilização de TI é construída ao longo da 

história da organização, sendo um reflexo de sua postura perante novos desafios tecnológicos 

podendo ainda ser entendido através dos estágios de utilização de TI da organização, os 

produtos de TI, os ambientes de TI, entre outras teorias. Para aumentar as chances de sucesso 

na implantação de TI, a organização precisa ser preparada, devendo-se esperar o momento 

certo. 

Estratégia de negócio: A organização precisa saber aonde quer chegar e como o fará, 

para poder atribuir suas prioridades e decidir, entre outras coisas, que TIs serão importantes 

para isto. Por outro lado, a área de TI precisa entender de tecnologia e do negóciod a 

organização para poder sugerir sua aplicabilidade, tanto para a operacionalização como para a 

estratégia competitiva da organização. Assim como a alta gerência e demais áreas 

organizacionais precisam ter conhecimento de TI para entender e aproveitar a sua 

potencialidade. 
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Importância do projeto: A TI a ser implementada deve ser entendida como importante 

para a organização, seja na sua operacionalização ou na sua estratégia competitiva. É muito 

difícil ter sucesso na implantação de uma TI que a organização não considera e percebe como 

importante e necessário. 

Conflitos: Os conflitos existentes na organização devem ser entendidos e, sempre que 

possível, eliminados. A TI implementada em um ambiente com muitos conflitos, refleti-los-á. 

Recursos: a TI de uma organização pode ser considerada um investimento que requer 

certa quantidade de recursos, sejam financeiros, humanos, materiais, etc., sendo impossível 

utilizá-la sem a disponibilidade adequada destes recursos. Porém é necessário que esta 

disponibilidade seja controlada e sua necessidade comprovada por meio de benefícios 

organizacionais, tangíveis ou intangíveis. 

 

Atores: 

Apoio da alta gerência: Um projeto de TI que não tenha o apoio de um executivo da 

organização com poder suficiente para garantir sua continuidade e os recursos necessários, 

terá grande chance de fracasso. A lém do apoio em relação ao poder,a  alta gerência deve 

deixar clara sua convicção da importância do projeto para a estratégia do negócio por meio de 

suas atitudes. No apoio da alta gerência está incluído o aspecto referente a alinhamento 

estratégico. 

Patrocinador: Deve haver um executivo que tenha o papel de patrocinador do projeto de 

TI, que com sua atitude demonstre a importância do  projeto e da própria TI, garanta sua 

continuidade com a alta gerência e resolva os possíveis conflitos entre os participantes do 

projeto. 

Equipe: As equipes devem ser unidas para que trabalhem coesas e em acordo com o 

objetivo comum, o projeto de TI. Esta união também deve existir entre o patrocinador e as 

equipes. 

Usuários: A cultura e a experiência de utilização de TI dos usuários deve ser compatível 

com o projeto a ser executado, bem como com a própria área de TI e vice-versa. 

Capacitação: Os membros das equipes envolvidas no projeto de TI devem ter uma 

capacitação funcional e técnica compatível com as características da TI e das necessidades da 

organização, ou terem um plano para adquiri-la em tempo adequado. 

 

Planejamento da intervenção: 
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Impactos sociais: Todas as implementações de TI afetam o ambiente social da 

organização e o modo de trabalhar de seus participantes. Estes impactos devem ser previstos, 

estudados e trabalhados por meio de esclarecimentos, envolvimento, eliminação de dúvidas e 

medos, facilitadores de mudança, etc.  

Estratégia de intervenção: Com base no conhecimento da organização e dos impactos 

futuros, deve-se formular as estratégias de intervenção e proceder a seu planejamento. 

Prevenção: Deve-se estudar a organização e os impactos para elaborar as atividades 

necessárias para previnir as possíveis barreiras e vencer as inevitáveis. 

Esclarecimento e envolvimento: Toda a organização deve saber a importância do 

projeto e da própria TI, ter conhecimento de suas informações relevantes e ser envolvida no 

esforço comum. Isto pode ser conseguido por intermédio de treinamento, reuniões, encontros 

formais ou informais, entre outras estratégias.  

Disseminação e desmistificação: Todo o planejamento de intervenção feito para a 

implementação de TI, bem como a sua desmistificação, para garantir um bom entendimento e 

a eliminação de possíveis resistências. 

 

Quadro 9: Planejamento de intervenção para implementação de TI 

Categorias Variáveis 

    

Cenário História da Organização 

  Estratégia de Negócio 

  Importância do Projeto 

  Conflitos 

  Recursos 

    

Atores Apoio da Alta gerência 

  Patrocinador 

  Equipe 

  Usuários 

  Capacitação 

    

Planejamento da Intervenção Impactos sociais 

  Estratégia de Intervenção 

  Prevenção 

  Esclarecimento e envolvimento 

  Disseminação e desmistificação 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 
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Albertin em 2000, na pesquisa de tecnologia da informação: valor estratégico e projetos, 

identificou quais as variáveis mais importantes para os projetos de TI. As empresas estudadas 

avaliaram a importância das variáveis de projetos de TI, sem nenhuma restrição em relação a 

considerar todas as categorias. As três variáveis indicadas como mais importantes guardam 

certa distância em relação às demais. 

A avaliação da variável mais importante isoladamente coincide com a avaliação geral, 

indicando as variáveis apoio a alta gerência e estratégia de negócio, num primeiro nível de 

indicação, importância do projeto, num segundo, e história da organização e usuários, num 

terceiro nível.  

Na literatura encontramos também Zahedi (1987), que propôs uma abordagem para a 

avaliação de sistemas de informação, em que os conceitos de confiabilidade são aplicados 

como uma medida do sucesso de projetos de sistemas de informação, baseados em FCS 

(Fatores Críticos de Sucesso). Em seu modelo, o modelo para avaliação do desempenho 

estratégico, baseado em expectativas de resultados das áreas críticas da unidade de negócio 

em relação aos seus objetivos estratégicos, também propõe aplicação da teoria da 

confiabilidade como um recurso de agregação das expectativas de resultado dos FCS.  

 

2.6 Caracterização da Organização Objeto de Estudo de Caso 

 

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte – SEBRAE 

RN é Serviço Social Autônomo, instituído por escritura pública sob a forma de entidade 

associativa de direito privado, sem fins lucrativos, regulada por Estatuto, desvinculada da 

entidade da Administração Pública Federal. A administração do Sebrae/RN é exercida por um 

Conselho Deliberativo, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva. O Estatuto Social do 

Sebrae/RN é o instrumento legal que estabelece os princípios que norteiam a instituição. 

A atuação do SEBRAE/RN decorre da formulação de um conjunto de projetos e 

atividades estruturados com a participação de instituições públicas, privadas e do público 

beneficiário, voltados para a promoção do desenvolvimento sustentável, da competitividade e 

do aperfeiçoamento técnico e gerencialdos pequenos negócios. Em consonância com o 

modelo de desenvolvimento do país, baseado na atenção especial aos pequenos negócios, na 

distribuição de renda e no fomento ao empreendedorismo, o SEBRAE/RN desenvolve ações 

visando à promoção do conhecimento, o acesso aos serviços financeiros, a disseminação da 

informação e tecnologia e a capacitação empresarial, fortalecendo o segmento que gera o 

maior número de empregos no país. Em média 70% de seus projetos estão estruturados e 
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pactuados em conformidade com a metodologia da Gestão Estratégica Orientada para 

Resultados - GEOR. A GEOR possibilita a participação efetiva do público-alvo e de parceiros 

na construção e implementação dos projetos, com foco em resultados, visando ampliar a 

capacidade de promover a competitividade e sustentabilidade das micro e pequenas empresas. 

Sua missão é “promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e 

pequenas empresas e fomentar o empreendedorismo”, para tanto, objetivos, prioridades e 

estratégia de atuação são definidos, visando criar um ambiente favorável e promover o 

fortalecimento da competitividade do segmento. 

Ao atender empreendimentos de pequeno porte, dos segmentos de indústria, comércio, 

serviços e agronegócios, o SEBRAE promove a competitividade e o desenvolvimento 

sustentável das MPE e fomenta o empreendedorismo, através de ações que viabilizam o 

acesso à inovação e tecnologia, fortalecimento da cooperação, conquista e ampliação de 

mercados, acesso a serviços financeiros, orientação e capacitação em gestão. 

Para responder aos desafios impostos pela conjuntura macroeconômica do Estado e 

apoiar a inserção produtiva sustentável dos micro e pequenos negócios no mercado, o 

SEBRAE/RN atua em segmentos, agrupados em carteiras, compreendendo as atividades de 

Indústria, Comércio e Serviços, Desenvolvimento Territorial e Agronegócio, Orientação 

Empresarial, além das carteiras de apoio nas áreas de Mercado, Educação e Tecnologia. 

Para atendimento aos seus clientes o Sebrae desmembra sua atuação em projetos de 

atendimento divididos na seguintes tipologias: 

 

1. Projeto de Atendimento: 

 

São projetos executados pelo Sebrae e/ou parceiros, que atuam diretamente 

junto ao público-alvo, com o objetivo de produzir transformações relevantes de 

interessa desse público-alvo. Os projetos de atendimento têm duas formas de 

abordagem: setorial e territorial. 

 

Os Projetos de Abordagem Setorial trabalham com um público-alvo definido e 

delimitado. O atendimento é realizado a grupos sinérgicos de clientes, que possuam 

necessidades similares e possam ser trabalhados com instrumentos de atendimento 

coletivo e/ou individuais. 

 

Os projetos de abordagem setorial podem ser estruturados em três tipologias: 
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- Encadeamento Produtivo: atende a um conjunto de pequenos negócios, 

pertencentes a uma mesma cadeia de valor, tendo uma grande empresa como âncora, 

com a finalidade de facilitar a realização de negócios entre elas, melhorando a 

competitividade de toda a cadeia produtiva. São estruturados pelo Sebrae, empresa 

âncora, público-alvo, parceiros e demais interessados. 

 

- Setor/Segmento – atendem a um público-alvo organizado e se caracterizam 

pela integração, em diferentes estágios, de clientes e instituições independentes e 

complementares, articuladas em um modelo de governança; 

 

- Atendimento setorial – atendem a um público-alvo de um mesmo setor 

(agronegócio, indústria, comércio e serviço), em uma determinada região/território; 

 

Os projetos de abordagem territorial são estruturados através da tipologia de Projetos de 

Atendimento Territorial que atendem a um público-alvo em um determinado território/região 

com características próprias. Devem ser estruturados pelo Sebrae e parceiros (quando houver), 

com foco na aplicação de instrumentos de atendimento coletivos e/ou individuais, 

direcionados para atender as necessidades levantadas junto a este público. 

O sistema de gestão estratégica reflete o que preza a metodologia GEOR – Gestão 

Estratégica Orientada para Resultados, guardando as peculiaridades de cada projeto e sua 

tipologia de atendimento. Este sistema dará suporte ao projeto durante toda a sua duração e 

aos gestores e demais partes interessadas em sua operacionalização. Em recente pesquisa 

quantitativa aplicada com o público alvo de uma amostra de 25 projetos de atendimento do 

Sebrae/RN avaliaram em 8,8 a satisfação, 7,5 aplicabilidade e 7,9 a efetividade dos projetos. 

Os índices ultrapassaram o índice médio do Brasil, o que demonstra os resultados pelas lentes 

do público do projeto em relação a gestão por projetos aplicada na instituição estudada.  

Vale observar que os dados apresentados sobre a instituição e seus processos foram 

obtidos através da pesquisa de análise documental com autorização da empresa. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para consecução do objetivo geral do estudo, que é investigar os fatores críticos de 

sucesso para os sistemas de informações que apóiam a gestão de projetos na visão dos 

gestores de projetos do Sebrae/RN, foi realizada uma pesquisa de natureza exploratória e 

descritiva, através de estudo de caso, com abordagem mista, utilizando métodos quantitativos 

e qualitativos. 

Ainda quanto ao tipo de pesquisa Gil (1987) detalha que a pesquisa descritiva é àquela 

que tem como objetivo principal a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno, e que a pesquisa explicativa tem como preocupação central identificar os fatores 

que determinam ou contribuem para ocorrência destes fenômenos, e ainda que a pesquisa 

exploratória tem como objetivo geral proporcionar maior familiaridade com o problema, seu 

planejamento sendo bastante flexível e em grande parte dos casos apresentando-se na forma 

de estudo de caso. Desta forma, esta pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa 

qualitativa e quantitativa, descritiva, explicativa e exploratória através do método do estudo 

de caso. 

 

3.2 ABRANGÊNCIA DO ESTUDO 

 

A pesquisa se desenvolveu durante o ano de 2013, com abordagem quantitativa e 

qualitativa, utilizando através de estudo de caso no SEBRAE/RN. A coleta de dados 

primários foi realizada através de questionários aplicados com 30 gestores de projetos, e 

ocorreu na perspectiva de elucidar os principais fatores críticos de sucesso em relação ao 

apoio dos sistemas de informação na gestão de projetos e seus resultados.  Foi empregada a 

quantificação na coleta e no tratamento dos dados por meio de técnicas estatísticas, visando à 

garantia da precisão dos resultados e generalizações estatísticas. Esta perspectiva alinha-se a 

uma tradição positivista de construção do conhecimento que, através do reducionismo, visa ao 

controle das variáveis e à restrição da possibilidade de julgamento de valor, gerando 

casualidades através do raciocínio hipotético-dedutivo (ROESCH, 2005).  

O Sebrae/RN foi escolhido como unidade de análise devido sua importância para a 

sociedade, a importância do resultado do trabalho na elucidação dos fatores críticos, gerando 
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posterior economicidade na organização, assim como a viabilidade de realização da pesquisa 

na organização devido ao fato da autorafazer parte do ambiente de trabalho do estudo de caso, 

porém não conduzindo a pesquisa como participante, restringindo-se apenas a observação, o 

que caracteriza o estudo de caso. 

 

3.3 ESTUDO DE CASO 

 

Segundo Tripodi et al. (1981) o estudo de caso é um trabalho de aplicação de técnicas 

administrativas para propor soluções e melhorias experimentais na empresa estudada. Desta 

forma, um dos objetivos desta pesquisa é colaborar com a organização objeto do estudo de 

caso através do depoimento dos entrevistados.  

O estudo de caso no entender de Godoy (1995 apud NEVES,1996) visa ao exame 

detalhado de um ambiente, de um sujeito ou de uma situação em particular. Amplamente 

utilizado em estudos de administração, tem se tornado a modalidade preferida daqueles que 

procuram saber como e porque certos fenômenos acontecem, como frisa também Yin (1994). 

Ao se decidir pela execução de um estudo de caso, deve-se ter em mente que a 

preparação demanda atenção para as habilidades do investigador e do seu treinamento (YIN, 

1994). 

 Habilidades do investigador: habilidade de fazer perguntas e interpretar os resultados, 

habilidade para ouvir e não deixar prender pelas próprias ideologias e percepções, ter domínio 

das questões do estudo e ser flexível. 

 Treinamento: que o pesquisador tenha uma compreensão dos conceitos básicos, a 

terminologia e as questões relevantes do estudo, sabendo por que o estudo está sendo feito, 

que evidências estão sendo procuradas, e que essa evidências podem ser contrariadas. 

A pesquisa visava atingir um número de aproximadamente sessenta gestores de 

projetos, atingindo em sua etapa final uma amostra de trinta gestores. Quanto ao objetivo de 

entender a história dos sujeitos enquanto gestor de projetos no Sebrae/RN, é importante 

observar o processo que a instituição realiza para escolha e nomeação de seus gestores de 

projetos a fim de contextualizar junto aos depoimentos coletados . 

O processo de nomeação do gestor dos projetos na empresa objeto do estudo de caso se 

dá de forma natural diante dos processos da instituição, de acordo com a necessidade de 

atingir um determinado grupo de empreendedores ou segmento, também conhecido como 

público alvo do projeto, necessitando encontrar no corpo técnico, preferencialmente já atuante 

na empresa, a pessoa que mais se identifique com o projeto e público em análise, verificando 
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também sua disponibilidade e sua receptividade a novos desafios, observando se o candidato 

obedece a alguns pré-requisitos para estar à frente de um projeto, envolvendo recursos, 

pessoas e resultados pontuais e institucionais. Os gestores são submetidos também a um curso 

específico para gestor de projeto oferecido pela Universidade Corporativa Sebrae. 

O processo de coleta se deu por meio de questionário via e-mail eletrônico, contendo 

um texto de apresentação da pesquisa e solicitando o preenchimentode formulário. 

O formulário foi hospedado no Google Drive e os respondentes tiveram o período de 

102 dias para o preenchimento, compreendo as datas 17/06/2013 à 27/09/2013. O tempo de 

espera foi de 102 dias. O tempo estendido deveu-se ao acontecimento do PPA – Plano 

Plurianual da instituição durante este período, estendendo-se por quase dois meses, onde os 

gestores estavam envolvidos em programar suas atividades pelos próximos quatro anos, o que 

ocasionou o envio pela segunda vez do questionário para obtenção de um número maior de 

respostas. 

 

3.4 PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.4.1 Análise qualitativa 

 

Os métodos da pesquisa qualitativa são desenhados para auxiliar os pesquisadores a 

entender os comportamentos humanos e os contextos sociais e culturais nos quais eles estão 

inseridos. O objetivo de entender um fenômeno do ponto de vista dos participantes envolvidos 

fica bastante prejudicado quando os dados textuais são quantificados (CASTRO, 1978 apud 

PINTO, 2002). 

Conforme resumido por Pinto (2002) embora haja muita diversidade nos estudos 

qualitativos, é possível identificar alguns aspectos essenciais encontrados neste tipo de 

pesquisa: 

 A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o 

pesquisador como instrumento fundamental; 

 Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não simplesmente 

com os resultados ou produto; 

 O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são a preocupação essencial do 

investigador; 

 Pesquisadores utilizam o enfoque indutivo na análise de seus dados. 
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A análise dos dados coletados será realizada através da técnica da análise de conteúdo 

que conforme Vergara (2003) é considerada uma técnica para o tratamento de dados que visa 

identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema. 

Franco (2008) explica que na análise de conteúdo o ponto de partida é a mensagem, mas 

deve ser considerado as condições contextuais de seus produtores e assenta-se na concepção 

crítica e dinâmica da linguagem. Ainda conforme a autora a análise e a interpretação dos 

conteúdos obtidos enquadram-se na condição dos passos (ou processos) a serem seguidos. 

Reiterando, pode-se dizer que para o efetivo “caminhar neste processo”, a contextualização 

deve ser considerada como um dos principais requisitos, e, mesmo, “o pano de fundo” no 

sentido de garantir a relevância dos resultados a serem divulgados e, de preferência, 

socializados. 

A análise de conteúdo esteve presente desde as primeiras tentativas da humanidade de 

interpretaros antigos escritos, como as tentativas de interpretar os livros sagrados. Entretanto, 

a análise de conteúdo apenas na década de 20, foi sistematizada como método, devido aos 

estudos de Leavel sobre a propaganda empregada na primeira guerra mundial, adquirindo 

dessa forma, o caráter de método de investigação (TRIVINOS, 1987). 

Com obra reconhecida de Bardin (1977), o método de análise de conteúdo foi 

configurada em detalhes, L`analyse de contenu, servindo de orientação até os dias atuais. 

Posteriormente, a análise de conteúdo passa a ser definida como um conjunto de técnicas de 

análise de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas 

mensagens (BARDIN, 1994). Para Bardin (1994), a análise de conteúdo de mensagens que 

deveria ser aplicável a todas as formas de comunicação possui duas funções que podem ou 

não se dissociar quando colocadas em práticas. A primeira diz respeito a função heurística, ou 

seja, a análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória e aumenta a propensão à 

descoberta. A segunda se refere à administração da prova, em que hipóteses, sob a forma de 

questões ou de afirmações provisórias servem de diretrizes apelando para o método de análise 

de uma confirmação ou de uma afirmação.  

Pode-se afirmar então que a análise de conteúdo é um método que pode ser aplicado 

tanto na pesquisa quantitativa como na investigação qualitativa, mas com aplicações 

diferentes, sendo que na primeira o que serve de informação é a frequencia com que surge 

certas características do conteúdo, enquanto na segunda é a presença ou a ausência de uma 
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dada característica de conteúdo ou de um conjunto de características num determinado 

fragmento de mensagem que é levado em consideração ( BARDIN, 1994). 

Para análise das sugestoes e criticas aos sistemas de gerenciamento do SEBRAE-RN, 

além da análise de conteudo, foi utilizado o software Manyeyes, de plataforma livre criado 

pela IBM. (Disponivel em: http://www-

958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/page/About.html). Foram utilizadas as ferramentas 

Word Cloud Generator e Word Tree. Wills (2013) afirma que com o uso das ferramentas do 

Manyeyes é possivel construir sistemas complexos de fácil visualizaçao. Tais visualizaçoes 

permite o observador compreender de forma instantanea a partir de um conhecimento prévio 

do que está sendo analisado. 

 

3.4.2 Análise quantitativa 

 

A abordagem quantitativa permitiu analisar o perfil demográfico da amostra, investigar 

os FCSs e identificar possiveis opiniões distintas dos FCSs por variável demográfica. Para 

tanto, foi necessário o uso de estatistica descritiva, gráficos e análise de variância – ANOVA.  

A análise multivariada de dados aplica-se à compreensão do resultado ou efeito da 

interação entre mais de duas variáveis ou entre grupos destas. Somente as técnicas de 

estatística multivariada permitem que se explore a performance conjunta das variáveis e se 

determine a influência ou importância de cada uma, estando as demais presentes (CORRAR; 

PAULO; DIAS FILHO, 2009). Hair et al. (2005) explicam que a análise multivariada refere-

se a todos os métodos estatísticos que analisam simultaneamente múltiplas medidas 

(variáveis) sobre cada indivíduo ou objeto sob investigação. 

A análise multivariada refere-se a métodos estatísticos que realizam estudo estatístico 

de múltiplas variáveis em um único relacionamento ou conjunto de relações. Qualquer análise 

simultânea de mais de duas variáveis pode ser considerada análise multivariada. Estas 

variáveis podem ser quantitativas ou qualitativas. As variáveis quantitativas são as que 

apresentam valores numéricos que fazem algum sentido e podem ser classificadas como 

discretas (características mensuráveis onde somente valores inteiros fazem sentido) ou 

contínuas (os valores fracionados também fazem sentido e assumem valores em uma escala 

contínua). As variáveis qualitativas são aquelas que não possuem valores quantitativos, sendo 

definidas por categorias ou classificações, e podem ser classificadas como nominais (não 
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apresentam ordenação entre as categorias) e ordinais (apresentam ordenação entre as 

categorias (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2009). 

Para esta pesquisa no entanto, se mostrou necessário o uso de um método univariado, a 

análise de variância (ANOVA), segundo a definição de Hair et al. (2009).  

 

Análise de variância (ANOVA): Técnica estatística usada para determinar se 

as amostras de dois ou mais grupos surgem de populações com médias 

iguais (ou seja, as médias dos grupos diferem significativamente?). A análise 

de variância examina uma medida dependente, ao passo que a análise 

multivariada de variância compara diferenças de grupos quanto a duas ou 

mais variáveis dependentes (HAIR et al, p. 304).  

 

A pesquisa pretendeu identificar relações entre as médias das questões que avaliam os 

FCSs (variáveis independentes) com cada variável demográfica (variáveis dependentes). 

Portanto, foi necessário rodar diversas ANOVAs para atingir os resultados. O Quadro 10 

apresenta as diversas formas de operacionalização da análise de variância e justifica o uso da 

ANOVA nesta pesquisa.  

 

Quadro 10: Relações entre procedimentos uni e multivariados 

 

Número de variáveis dependentes 

Número de grupos em variável 

independente Uma (univariada) 

Duas ou mais 

(multivariada) 

Dois grupos (caso especializado) Teste T T² de Hotelling 

Dois ou mais grupos (caso 

generalizado) 

Análise de 

variância 

(ANOVA) 

Análise multivariada de 

variância (MANOVA 

        Fonte: (Hair et al, 2009, p. 306). 

 

Os dois procedimentos univariados para avaliação de diferenças de grupos são o teste 

T, que compara uma variável dependente ao longo de dois grupos, e ANOVA, usada sempre 

que o número de grupos é três ou mais (HAIR et al., 2009). HAIR et al (2009, p. 303) explica 

que  a “ANOVA é chamada de procedimento univariado pelo fato de usarmos a mesma para 

avaliar diferenças de grupos em uma única variável métrica”. 

O questionário foi elaborado pela autora visto sua coerência com o cenário da 

organização estudada no contexto dos FCSs para SI no apoio ao gerenciamento de projetos, 
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utilizando a estrutura de Albertin (2002), que dividiu os fatores críticos da gestão da 

tecnologia da informação por algumas funções da organização, conforme quadro a seguir que 

demonstram estas funções e os fatores críticos considerados por Albertin, ligados às variáveis 

do questionário aplicado a gestão de projetos: 

 

Quadro 11: Construtos e variáveis da pesquisa 
BLOCO 

QUESTIONÁRIO 
FUNÇÃO 

FATOR CRÍTICO DE 

SUCESSO 
VARIÁVEL QUESTIONÁRIO 

Bloco 01  

 Sistemas de 

Informação 

Planejamento 

Apoio da alta gerência 

Var 01 -  Atualização do SGE (estímulo) 

Var 02 - Monitorar o desempenho do 

projeto no SME 

Alinhamento 

estratégico 
Var 03 - Alinhamento do SGE 

Processo de priorização 
Var 04 - Atualização do SGE como 

atividade prioritária 

Organização 

Estrutura 

organizacional 

Var 05 - Rapidez nas autorizações 

necessárias dos projetos no SGE 

Var 06 - Acesso ao SGE/SME 

Participação na 

organização 

Var 07 - Suporte para o uso do SGE e 

SME 

Pessoal Novas tecnologias 
Var 08 - Domínio das funcionalidades do 

SGE e SME 

Controle 

Controle de 

desempenho  

e qualidade 

Var 09 - Avalização periódica no uso dos 

sistemas 

Bloco 02  

 Gestão de 

Projetos 

 

Planejamento 

 

Processo de priorização 

 

Var 10 - Dedicação e esforço no processo 

de estruturação/ 

planejamento do projeto 

Var 11 - Busca de conhecimento 

relacionado ao projeto 

Apoio da alta gerência 

 

Var 12 - Induz motivação às partes 

interessadas 

Var 13 - Liderança do projeto 

Alinhamento 

estratégico 

Var 14 - Alinhamento do projeto às 

estratégias do SEBRAE 

Apoio da alta gerência 

 

Var 15 - Apoio dos dirigentes 

Var 16 - Apoio das partes interessadas na 

execução do projeto 

Fonte: Elaboração da autora, 2013.  
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados demonstrados a seguir são derivados da pesquisa quantitativa e 

qualitativa realizada através de questionário com 16 perguntas fechadas e 02 perguntas 

abertas aplicado com gestores de projetos do Sebrae/RN a fim de identificar os Fatores 

Críticos de Sucesso para Sistemas de informação de apoio ao gerenciamento de projetos. 

 

4.1 PERFIL DEMOGRÁFICO 

 

Gráfico 1: Gênero 

 

 

O Gráfico 1 revela o equilíbrio da amostra em relação ao gênero, o que demonstra a 

heterogeneidade do corpo funcional do Sebrae/RN. 
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Gráfico 2: Tempo de serviço 

 

 

 

O Gráfico 02 revela uma concentração do corpo funcional em pessoas com mais de 09 

anos na instituição, representando 46,66% da amostra entrevistada. Isto significa que a 

instituição concentra o cargo de gestor de projetos em colaboradores com um certo período de 

permanência na instituição, certamente preservando os valores da organização, experiência 

técnica e institucional.A baixa rotatividade de funcionários na instituição também pode ser 

reconhecida no gráfico acima. 

 

Gráfico 3: Local de trabalho 
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O Gráfico 03 revela que a força de trabalho está distribuída pelo interior e capital com 

apenas uma pequena diferença, mostrando que a organização não trata com diferenças nem 

subestimação os colaboradores pelo fator geográfico, sendo as oportunidades para todos. É 

visível também a atuação do Sebrae/RN no interior do estado, beneficiando de igual forma os 

pequenos negócios situados fora da capital. 

 

Gráfico 4: Faixa etária 

 

 

De acordo com o gráfico 04 a força de trabalho é jovem, porém tendo a maioria mais de 

9 anos de trabalho na instituição. O Sebrae/RN adota o processo seletivo de trainees, que 

insere em estágio probatório recém formados que tem posteriormente a oportunidade de 

serem efetivados após avaliação contínua durante o processo que se perdura por, no máximo, 

dois anos.  
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Gráfico 5: Escolaridade 

 

 

 

Discutindo a especialização dos gestores de projetos, de acordo com o gráfico 05, é 

justificado pelo grande incentivo que o Sebrae concede aos seus funcionários em 

especialização, custeando quase que integralmente as despesas com este estudo continuado de 

seus colaboradores, primando por um copo funcional capacitado continuamente. O custeio de 

tais despesas obedece alguns critérios e exigências e relação ao rendimento de aprendizagem 

do conteúdo. 

 

4.2 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

Nesta etapa da pesquisa onde analisamos os fatores críticos de sucesso, que Rockart 

(1981) caracteriza como o número limitado de áreas nas quais resultados satisfatórios 

assegurarão desempenho competitivo de sucesso para organizações, revelamos os resultados 

quantitativos da pesquisa,  e estes fatores críticos se evidenciam. O instrumento da pesquisa 

consistiu em questionário aplicado aos gestores de projetos onde 01 – menor concordância e 

05 – maior concordância. 
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Gráfico 6: 01 - Eu me sinto estimulado a atualizar o Sistema de Gestão Estratégica - SGE 

regularmente pela gerência. 

 

 

 

Gráfico 7: 02 - Eu me sinto estimulado pela gerência a monitorar o desempenho do meu 

projeto no Sistema de Monitoramento Estratégico - SME regularmente. 

 

 

 

Referente à variável 01 e 02 que analisam o apoio a alta gerência, ressaltando 

aimportância do reconhecimento da TI como parte da estratégia,os sujeitos tendem a 

concordar com o estímulo no processo de atualização do SGE e do monitoramento no SME, 

visto que mais de 80% dos gestores avaliaram a afirmação de 03 a 05. 

 

 

 



50 
 

  

Gráfico 8: 03 - O Sistema de Gestão Estratégica - SGE está alinhado a forma de atuação do 

Sebrae/RN. 

 

  

Referente à variável 03 analisada no gráfico acima fica visível que os gestores 

consideram que o SGE está alinhado a forma de atuação do Sebrae/RN, visto que 80% dos 

gestores indicaram os níveis de 03 a 05 em suas respostas. 

 

 

Gráfico 9: 04 - A atualização das informações no Sistema de Gestão Estratégica - SGE é uma 

atividade prioritária no processo de gestão do projeto. 

 

  

 As respostas revelam que o processo de priorização que asseguram investimentos e 

planos para a área, aconteceu com a evidência de que os gestores reconhecem a prioridade do 

processo de gestão de projeto. 

 

Gráfico 10: 05 - As autorizações necessárias (gerente, rede de apoio, gestor de planejamento, 

gestor de orçamento, gestor financeiro) para alterações do projeto no SGE são geralmente 

rápidas. 
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Gráfico 11: 06 - Eu sempre consigo obter acesso ao SGE e ao SME. 

 

 

Em relação às variáveis 05 e 06 que tratam da estrutura organizacional, com atenção ao 

nível de responsabilidades, atribuições, canais de comunicação e participação ativa de todos 

os níveis hierárquicos, revelam-se autorizações geralmente rápidas e acesso possibilitado. 

 

Gráfico 12: 07 - Eu sempre obtenho suporte necessário para o uso dos sistemas SGE e SME. 

 



52 
 

  

 Sobre o suporte para o uso dos sistemas que tratam da participação na organização, em 

observância à proximidade das áreas usuárias, o gráfico revela alta participação, visto que 

87% dos gestores avaliaram o suporte entre 03 e 05. 

 

Gráfico 13: 08 - Eu domino as funcionalidades dos sistemas de gestãoe monitoramentode 

projetos – SGE e SME. 

 

 

Pelos resultados do gráfico, sobre a relação dos gestores com as novas tecnologias, 

incluindo aquisição, assimilação, disseminação e utilização das mesmas, é revelado que 80% 

estão entre o nível 03 e 05, ou seja, consideram que dominam razoavelmente as 

funcionalidades do sistema. 

 

Gráfico 14: 09 - Meu desempenho no uso dos sistemas SGE e SME é avaliado 

periodicamente 

 

 

 Tratando dos controles e avaliação de desempenho dos sistemas os gestores 

apresentaram ausência de controles visto que 77% avaliaram entre 1 e 3. 
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Gráfico 15: 10 - Dedico esforço e reconheço a importância do processo de 

estruturação/planejamento do meu projeto. 

 

 

Com relação à variável que analisa o esforço no processo de estruturação/planejamento 

do projeto, é demonstrada no gráfico a concentração dos resultados nos níveis de 03 a 05, o 

que mostra um nível de maturidade dos gestores em reconhecer a importância da 

estruturação/planejamento de seu projeto. 

 

Gráfico 16: 11 - Busco com frequência conhecimento em relação a área de atuação de meu 

projeto. 

 

 

Com a predominância das respostas entre os níveis 4 e 5, o gráfico revela que a busca de 

conhecimento em relação a área de atuação dos gestores em seus projetos é intensa, 

observando que 47% avaliaram em 4 e 33% avaliaram em 5. 
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Gráfico 17: 12 - Eu motivo as partes interessadas a acompanhar o projeto pelo SGE. 

 

 

 

Em relação à motivação o gráfico revela que as partes interessadas do projeto, ou seja, 

os stakeholders necessitam de motivação em relação ao envolvimento no projeto. 

 

Gráfico 18: 13 - Consigo liderar meu projeto junto a meu público alvo sem interferências 

negativas. 

 

 

 

Abordando os temas liderança e autonomia, os gestores afirmaram que conseguem 

liderar seus projetos sem interferências negativas, observando que somente 6% dos 

entrevistados avaliaram entre 1 e 2. 
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Gráfico 19: 14 - Enxergo meu projeto com alinhamento a estratégia do Sebrae/RN. 

 

 

 

Novamente abordando o tema alinhamento estratégico, só que agora focado na visão 

dos gestores do alinhamento estratégico de seus projetos em relação ao Sebrae/RN, foi 

avaliado positivamente, visto que 90% avaliaram nos níveis 4 e 5. 

 

Gráfico 20: 15 - Encontro apoio dos dirigentes ao me deparar com dificuldades na execução 

de meu projeto. 

 

 

Em relação ao apoio dos dirigentes em momentos de dificuldades, a predominância de 

80% dos respondentes entre os níveis 3 e 4 revela que os gestores avaliam este apoio como 

razoável.  

 

Gráfico 21: 16 - As partes interessadas (público-alvo, comitê gestor, parceiros) contribuem 

significativamente na execução do meu projeto. 
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Ainda em relação às partes interessadas no projeto, foi identificado que a participação 

acontece de forma moderada, o que está diretamente ligado a motivação abordada na questão 

12, reafirmando que os stakeholders necessitam ser motivados. 

 

4.3 ANÁLISE DAS SUGESTÕES E CRITICAS 

 

 O instrumento de pesquisa utilizou duas questões abertas referentes a sugestões e 

criticas relacionadas ao funcionamento do Sistema de Gestão Estratégica – SGE e do Sistema 

de Monitoramento Estratégico – SME. Para a análise das questões, foram utilizadas as 

ferramentas Word CloudGenerator e Word Tree no auxilio a análise de conteúdo. A nuvem de 

palavras identifica as palavras que obtiveram maior frequência no discurso dos respondentes. 

As sugestões e criticas para melhoria do SGE são apresentadas em forma de nuvem de 

palavras na Figura 3.  

 

Figura 3: Nuvem de palavras - sugestões e criticas para o SGE 
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Na análise da nuvem de palavras, foi utilizado um limite máximo de 50 palavras com 

maior frequência nas respostas coletadas para a 1º questão aberta do instrumento de pesquisa: 

Qual sugestão daria para melhorias no funcionamento do Sistema de Gestão Estratégica - 

SGE? 

Dentre as respostas coletadas “informações” e “maior” foram às palavras mais citadas 

pelos respondentes. As sugestões feitas para melhoria do SGE incluíram aspectos aliados ao 

atendimento, atualização, disponibilidade, estabilidade e capacitação.  

Outras palavras como “migração” refletem as seguintes opiniões:  

 

“Que na medida que for cadastrado algum atendimento no siac, seja feita a 

migração das metas físicas para o sge, assim como já existe a migração da meta 

financeira.” 

“Sugiro a migração de um texto quando for feito atendimento no SIAC, para o 

ícone situação do PAIF.” 

 

As transcrições dos respondentes sugerem alterações referentes ao uso do SGE que 

podem facilitar o uso do sistema, convertendo em eficiência das atividades. 

Já a palavra “maior” analisando as transcrições a seguir indicam diversas sugestões ao 

SGE referente à necessidade de aprimoramento e/ou intensificação de alguma ferramenta ou 

funcionalidade.  

 

“maior capacitação dos gestores.” 

“maior acompanhamento por parte dos dirigentes e equipe de apoio.” 

“maior integração com o SIACweb” 

“Que o sistema tenha maior interação com o SIAC” 

“maior estabilidade do sistema.” 

 

A palavra maior também foi utilizada para análise de conexão em árvore, registrando 

oito conexões, conforme é mostrado na Figura 4. 

 

Figura 4: Árvore de conexões – SGE “maior” 
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A palavra informações indica sugestões ligadas a um desejo dos respondentes de obter 

informações com maior rapidez e completude, relacionado a aspectos ligados ao cotidiano e 

natureza das atividades desempenhadas pelos respondentes, conforme é mostrado na Figura 5.  

 

Figura 5: Árvore de conexões – SGE “informações” 

 

 

Outra palavra recorrente nos discursos dos respondentes foi atualização. Dentre as 

principais sugestões, três se destacam e integram a árvore de conexões da palavra (Figura 6). 

As sugestões abordam o processo de atualização anual, atendimentos no SIAC - Sistema 

Integrado de Atendimento ao Cliente e migração para o SGE, além da ligação da atualização 

com as informações, evidenciando a necessidade de informações atualizadas no SGE.  

 

Figura 6: Árvore de conexões – SGE “atualização” 
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O discurso dos respondentes revela a insatisfação relacionada à atualização das 

informações. Os respondentes ainda indicam uma solução simples, como enviar lembretes de 

atualização para reparo manual dos funcionários. Esses discursos mostram que a atualização 

do sistema depende de ações tanto da gerência de TI, como dos usuários do SGE.  

 

“A maior dificuldade encontrada é a atualização das informações” 

“Que o sistema sinalize através de lembretes a necessidade de                  

atualização” 

 

A nuvem de palavras da questão 2 faz referência a sugestões e criticas ao Sistema de 

Monitoramento Estratégico – SME, conforme é mostrado na Figura 7. Assim como no 

primeiro, a palavra “maior” também foi recorrente. No entanto, em relação ao SME, as 

palavras “estabilidade”, “gestores” e “confuso” se destacam como mais citadas.  

 

Figura 7: nuvem de palavras – sugestões e criticas ao SME 
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A nuvem possui em grande maioria verbos que indicam sugestões, tais como 

“aumentar”, “simplificar”, “alimentar”, “tornar” e “reformular”.  Para avaliar por completo as 

criticas e sugestões ao SME, a árvore de conexões permite visualizar em completude os 

discursos dos respondentes, conforme consta na Figura 8.  

 

Figura 8: Árvore de conexões – SME “sistema” 

 

 

 Fica evidenciada a presença constante da palavra “confuso” nas assertivas que tratam do 

sistema. A palavra “amigável” no contexto dos discursos aparece como sugestão, um desejo 

de como o sistema deveria ser, outras palavras apresentam a mesma conotação, tais como:  

“prático” “maior objetividade”, “interface fácil”, “rápido” e “ágil”.  

 A palavra “ferramenta” foi utilizada como sinônimo da palavra “sistema”. Os discursos 

transcritos dos respondentes evidenciam falta de domínio da ferramenta, a constatação de falta 

de utilidade por um usuário e a sugestão de ter mais divulgação e treinamento para uso do 

SME.  

 

“Maior divulgação e treinamento para uso da ferramenta”. 

“É uma ferramenta apenas de consulta para o gestor”. 

“Não tenho muito domínio sobre a ferramenta”.  

 

A palavra “confuso” também foi analisada pela árvore de conexões, como é mostrado 

na Figura X, evidenciando a falta de comunicação do SME com o SGE, mais sugestão de 
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treinamento para os usuários e a sugestão para tornar o sistema mais simples, com usabilidade 

facilitada.  

 

Figura 9: Árvore de conexões – SME “confuso” 

 

 

De uma forma geral o fator agilidade foi mencionado em vários aspectos: solicitações 

que o sistema possa ser acessado via iPad para atualização de informações, melhoria na 

apresentação do sistema facilitando e agilizando a navegação, reduzindo também o número de 

janelas e telas acessadas para realização das operações. Outro fator mencionado foi à 

possibilidade do sistema apresentar um sistema de alerta prévio quando do não atendimento 

de algum prazo. 

A integração com todos os sistemas correlacionados também foi mencionada, visto o 

retrabalho que acontece quando é preciso lançar a mesma informação em mais de uma 

plataforma. A necessidade de capacitação freqüente para um melhor aproveitamento das 

funcionalidades do sistema foi o ponto mais citado entre as respostas, incluindo elaboração de 

manual de navegação nos sistemas. O apoio da alta gerência foi citado no tocante a motivação 

dos gestores de projetos e equipe de apoio ao sistema. 

Em relação ao SME – Sistema de monitoramento estratégico, foi mencionado o fato de 

que, as informações somente são atualizadas após um dia ou dois de inserção nos outros 

sistemas, causando em algumas situações números equivocados de execução física ou 

financeira do projeto baixa. 
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4.4 ANÁLISE DE VARIÂNCIA ENTRE FCSS E PERFIL DEMOGRÁFICO 

 

Foi realizada uma análise de variância ANOVA entre as questões do instrumento de 

pesquisa e as questões do perfil demográfico. O objetivo desta análise é identificar diferenças 

significativas na avaliação dos Fatores Críticos de Sucesso dos sistemas por variáveis 

demográficas relacionados ao SEBRAE-RN. 

A ANOVA Se baseia em duas estimativas independentes da variância para a variável 

dependente, e são comparadas posteriormente para o cálculo da estatística F. A primeira é o 

reflexo da variabilidade geral de respondentes dentro dos grupos (MSw), e a segunda 

representa diferenças entre grupos atribuíveis aos efeitos de tratamento (MSb). MSw e MSb 

representam respectivamente:  

MSw: quadrado médio dentro dos grupos 

MSb: quadrado médio entre grupos 

O cálculo da estatística F é a razão entre MSb e MSw. Como as diferenças entre grupos 

tendem a inflacionar MSb, grandes valores de F levam a rejeição da hipótese nula de 

inexistência de diferença em médias de grupos (HAIR et al., 2009). Nesta pesquisa, a 

identificação de diferenças entre médias utilizou níveis de significância a 0,1 e 0,05, tendo 

valores críticos de F em 2,68 e 3,84 respectivamente, conforme recomendações de Hairet al. 

(2009).  

As variáveis de perfil demográfico analisadas foram: gênero, local de serviço, tempo de 

trabalho e faixa etária.  As variáveis independentes correspondem aos 16 itens que avaliam os 

FCSs. 

Dois pressupostos são comumente realizados antes da ANOVA. Primeiramente, através 

de gráficos de blocos (boxplot) fez-se a verificação de outliers, no entanto, foi percebida a 

inexistência de pontos extremos nas variáveis. Portanto, as 28 observações foram habilitadas 

para utilização na ANOVA. Um segundo pressuposto é a verificação de homocedasticidade. 

O teste de Levene ou teste de igualdade de variâncias é utilizado para este fim. O teste avalia 

a homogeneidade univariada de variâncias entre dois grupos. Obtendo significância maior que 

0,05 as variáveis são não significantes, habilitando a variável para a análise de variância.  

A Tabela 1 mostra o resultado da ANOVA dos FCSs e gênero. Dos 16 FCSs apenas 

Var03 – Alinhamento do SGE apresentou diferenças significativas entre médias.  A diferença 

de médias por estrato evidencia que o público masculino avaliou melhor a variável em 1 

ponto na escala de 1 a 5 utilizada no instrumento de pesquisa. Na tabela fica notório que os 
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homens tendem a concordar mais do que as mulheres sobre o alinhamento dos sistemas a 

estratégia da instituição. 

 

Tabela 1: ANOVA entre os fatores críticos de sucesso e gênero 

Variável Teste de 

Levene 

Média dos 

quadrados 

df Teste F Sig. 

Var03 – Alinhamento do 

SGE 

3,736 

Sig. 0,063 
6,533 29 5,965* 0,021 

 

Diferença de médias 

Estratos Variação 

Masculino 

3,9 

Feminino 

2,9 
1 

* Nível de significância a0,05.  

 

Em relação a variável demográfica tempo de serviço, não foram encontradas diferenças 

significantes na avaliação dos FCSs, sendo possível afirmar que independente do tempo de 

serviço dos respondentes, a percepção dos FCSs se manteve constante. A Constância é 

resultado de uma forte disseminação de valores da instituição entre seus colaboradores e 

tratamento de igual forma a todos. 

Para a variável local de trabalho, esta apresentou maior incompatibilidade de opiniões. 

Fica evidenciado a diferença de opiniões entre estratos com variação de 0,8 para as 5 

variáveis. Os respondentes lotados no interior responderam com maior uniformidade as 5 

variáveis. Esta constatação pode ser atribuída a forte atuação da instituição no interior do 

estado, e do forte trabalho da mesma em capacitação, disseminação de valores e motivação 

destes colaboradores, não permitindo que a distância da capital e dos dirigentes que ali 

residem, dificulte a gestão e os resultados da instituição. 

 

Tabela 2: ANOVA entre os fatores críticos de sucesso e local de trabalho 

Variável Teste de 

Levene 

Média dos 

quadrados 

Df Teste F Sig. 

Var01 – Atualização do 

SGE (estimulo) 

2,371 

Sig. 0,135 
4,200 29 5,227* 0,030 

 

Diferença de médias 

Estratos Variação 

Interior 

3,5 

Capital 

2,7 
0,8 

Var04 – Atualização do 

SGE como atividade 

prioritária 

1,566 

Sig. 0,221 
5,952 29 6,239* 0,019 

 

Diferença de médias 

Estratos Variação 

Interior 

4,1 

Capital 

3,3 
0,8 

Var09 – Avaliação 0,033 5,148 29 4,101* 0,05 
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periódica no uso dos 

sistemas 

Sig. 0,856 

 

Diferença de médias 

Estratos Variação 

Interior 

3,1 

Capital 

2,3 
0,8 

Var12 – Induz 

motivação às partes 

interessadas do projeto 

0,264 

Sig. 0,611 
5,260 29 6,514* 0,016 

 

Diferença de médias 

Estratos Variação 

Interior 

3,7 

Capital 

2,9 
0,8 

Var16 – Apoio das 

partes interessadas na 

execução do projeto 

1,095 

Sig. 0,304 
4,610 29 4,897* 0,035 

 

Diferença de médias 

Estratos Variação 

Interior 

3,8 

Capital 

3,0 
0,8 

* Nível de significância a 0,05.  

  

Sobre a faixa etária, opiniões divergentes foram encontradas apenas na Var05 – Rapidez 

nas autorizações necessárias dos projetos no SGE, com uma significância de 0,039. O 

resultado consta na Tabela 3.  

 

Tabela 3: ANOVA entre os fatores críticos de sucesso e faixa etária 

Variável Teste de 

Levene 

Média dos 

quadrados 

df Teste F Sig. 

Var05 – Rapidez nas 

autorizações  necessárias dos 

projetos no SGE 

0,412 

Sig. 0,667 

1,896 29 2,978* 0,039 

 

 

* Nível de significância a 0,1 

O Gráfico 22 evidencia os estratos que apresentaram maior diferença. Percebe-se que os 

respondentes com idades entre 20 e 25 anos e acima de 55 anos avaliaram com 5 a Var05, o 

estrato dos que tem entre 25 e 35 anos avaliaram com média 3, médias similares podem ser 

visualizados nos estratos de 36 a 45 anos e 46 a 55 anos.   

 

Gráfico 22: Diferenças por estrato de faixa etária 
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A partir do que é demonstrado no gráfico pode ser inferido que os colaboradores entre 

20 e 25 anos, que certamente estão chegando na instituição, ainda não tem um nível de 

maturidade muito alto para exigir que as autorizações sejam realizadas mais rapidamente, 

assim como os respondentes acima de 55 anos, o que pode-se dever ao fato de que são 

indivíduos advindos de gerações onde a tecnologia e os processos não andavam na velocidade 

dos dias atuais.  

 

4.5 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO LINEAR 

 

Para a análise quantitativa dos dados, foi utilizada também a técnica de estudo de 

correlação linear, adotando-se aplicativos computacionais. O questionário foi codificado para 

números e tabulado no Microsoft Excel 2007. Logo após, os dados foram recodificados para o 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) v. 017, onde foi realizado o 

tratamento dos dados. Foram realizados  exames de correlação linear de Pearson, que se 

mostra eficiente para identificar o grau de relação entre variáveis numa relação de 

interdependência, sendo utilizado para medir as relações entre as dimensões através do índice 

de correlação “r” variando entre 0 e 1, sendo 0 – ausência de correlação e 1 – correlação 
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perfeita (HAIR et al., 2006; CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007) sendo estabelecidas 

através da tabela de freqüências das variáveis X e Y estudadas e o número de casos “n”. 

Um dos objetivos do trabalho consiste na busca pelo grau de influência que os fatores 

analisados apresentam uns sobre os outros, e foi com o intuito de se aprofundar nestas 

relações mais significativas entre os fatores de cada constructo que foi realizada a análise de 

correlação de Pearson. 

 

Tabela 4: Correlações de Pearson entre as variáveis 

 

 

Analisando a tabela percebemos que as maiores correlações e que apresentam maior 

significância e coerência podem ser observadas também no teste estatístico realizado 

ANOVA. As Var 7, 5 e 6 que tratam do suporte aos sistemas e acesso e rapidez do mesmo 

estão correlacionadas, confirmando a observação. As Var 8 e 7 que tratam do domínio das 

funcionalidades e suporte necessário também aparecem correlacionadas. A Var 12 e 1 que 

tratam da motivação das partes interessadas e da atualização no sistema demonstra que se o 

gestor envidar esforços na atualização do sistema os stakeholders se sentirão mais motivados 

ao acompanhamento do projeto, visto que as informações serão tempestivas. As Var. 2,15 e 

12, que tratam do apoio dos dirigentes, motivação das partes interessadas e do monitoramento 

do desempenho demonstram que uma vez motivado pelos dirigentes o monitoramento do 

projeto aconteceria com a maior freqüência, o gestor se sentiria motivado caso os dirigentes 

também participassem do monitoramento do projeto, assim como as partes interessadas. As 

Var. 16, 1 e 2, que tratam do apoio das partes interessadas da atualização do projeto e seu 

desempenho, demonstram que o envolvimento das partes interessadas também é relevante na 

opinião do gestor do projeto. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Em relação aos resultados obtidos, iniciando a discussão pela primeira variável 

destacada, apoio da alta gerencia que foi considerada crítica na obra de Albertin (2002) e 

evidenciada nas respostas dos gestores, este indicador poderia ser melhorado se propiciado ao 

gestor de TI uma visão global da organização e participação do processo de priorização. Na 

Gestão de TI todos os aspectos do relacionamento da alta gerencia e dos gestores de projetos 

devem estar em equilíbrio e coerência. A TI tem que ser visualizada como uma área 

estratégica para melhor desempenho de suas funções. Em relação à motivação pelas partes 

interessadas o apoio da alta gerência e uma maior comunicação e envolvimento dos 

stakeholders já seria motivador o bastante para melhorar o processo. Em caso relatado na 

“Indústria I” da obra de Albertin a organização passou por uma crise provocada pela não 

adequação da área de TI com as novas diretrizes e estilo da alta gerência que fora alterada 

com nova composição. Esta alteração comprometeu o alinhamento estratégico, 

estabelecimento das prioridades, processo gerencial, ambiente propício de bom 

relacionamento entre a área de TI e seus usuários e o compromisso da área com seus projetos. 

Na obra é relatado o caso do Banco “B” onde um dos problemas identificados foi a 

abordagem unicamente técnica que era feita a equipe da TI, onde estava incluído o gerente,  

em detrimento de melhor orientação aos usuários, comunicação , coordenação, avaliação etc. 

Esta carência de um melhor relacionamento da alta gerência e direção com a área de TI 

compromete a motivação de todos os envolvidos no processo. 

O estágio de controle que também foi bem evidenciado por nossos respondentes, 

demonstrando o quanto é importante a análise do controle e desempenho da qualidade dos 

produtos e atividades da área de TI. Este controle engloba o monitoramento e avaliação do 

desempenho dos usuários nos sistemas de informação. Em nosso caso a ausência de controle 

eficaz identificou a demanda reprimida dos gestores por capacitação nos sistemas de 

informação abordados. De acordo com Albertin o processo de controle atua no sentido de 

ajustar as operações a determinados padrões previamente estabelecidos e funciona de acordo 

com a informação que recebe. Esta informação possibilita a ação contínua, que é  base do 

controle. Este, portanto, deve ser definido de acordo com os resultados que se pretende obter a 

partir dos objetivos, planos, políticas, organogramas, procedimentos etc. Atualmente as 

organizações têm utilizado pesquisas de satisfação de clientes internos para os produtos e 

serviços de TI, fato também relatado no livro de Albertin em estudo de caso. O resultado das 

pesquisas de avaliação dos sistemas de informações traria as melhorias para os “gargalos” 
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entre os usuários e os sistemas de informação. Na obra de Albertin ele enfatiza que os 

controles de desempenho e qualidade devem ter critérios não técnicos, como satisfação dos 

usuários e dos clientes, adequação, nível de utilização, etc. As informações coincidem com as 

respostas dos gestores abordados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

  

6 CONCLUSÃO 

 

Em relação ao que a pesquisa se propõe, que é Investigar os fatores críticos de sucesso 

para os sistemas de informações que apóiam a gestão de projetos na visão dos gestores de 

projetos do Sebrae/RN, foram identificados alguns fatores críticos, porém em síntese, os 

gestores encontram dificuldades, propõe melhorias, identificam pontos críticos mas avaliam 

os sistemas mais positivamente do que negativamente. 

Os fatores críticos encontrados atendem ao objetivo da pesquisa de identificar tais 

fatores, sua comparação com as variáveis demográficas enriqueceu o trabalho, dando suporte 

às análises e conclusões. 

Os gestores sinalizaram que necessitam de uma avaliação periódica, o quesito controle 

foi avaliado com baixo percentual de concordância e o trabalho irá contribuir já realizando 

uma avaliação parcial dos referidos sistemas, o apoio da alta gerência é vital para que o 

controle seja aprimorado. Em relação a esse quesito sugerimos que os controles sejam 

aprimorados e tenham uma periodicidade estabelecida, avaliando periodicamente os usuários, 

identificando “gargalos” e motivando os usuários em relação ao seu aprimoramento no uso 

das ferramentas. Outro ponto verificado foi a necessidade de motivação das partes 

interessadas, os stakeholders, para seu maior envolvimento do projeto, este ponto também 

motivará os gestores em relação a atualização das informações do projeto no sistema de 

informação, visto que terá consciência do acompanhamento das partes interessadas, também 

configurando um controle de seu uso no sistema. Entre estas partes interessadas podem ser 

inseridos os executivos da alta gerência, valorizando o trabalho do gestor do projeto no 

momento em que dedica seu tempo a alimentação e monitoramento de dados nos sistemas. A 

atualização das informações é outro fator que, na visão do gestor, fica prejudicada com o 

volume de atividades durante a execução do projeto, um mecanismo de alerta aos gestores em 

relação aos seus prazos seria uma alternativa interessante. Outro ponto relevante é a 

solicitação de capacitação nos sistemas de informação por parte dos gestores, principalmente 

da sede na capital, assim como a maior integração entre eles, o que alavancará 

significativamente o desempenho dos mesmos nos sistemas, além de otimizar seu tempo de 

alimentação de informações nestes sistemas. A elaboração de manuais e operacionalização 

também foi citada. Como todo sistema de informação, a redução de número de janelas, abas, 

telas, layout mais amigável e inteligível são sempre solicitações recorrentes dos usuários. 

Devido à atividade dinâmica e versátil da organização a navegação pelos sistemas via iPad, 

torna-se importante para maior agilidade nos processos que envolvem os sistemas. Em relação 
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ao SME – Sistema de Monitoramento Estratégico, foi apresentado o fato de que somente após 

um ou dois dias de lançamento dos dados no sistema de origem, o SME consegue refletir em 

seus relatórios o dado inserido, o que dificulta a gestão e o monitoramento dos projetos e de 

outros indicadores de uma forma geral. O Sebrae/RN apresenta, pela percepção dos gestores, 

características de disseminação constante de valores, devido a conformidade das respostas 

independente do tempo de serviço dos respondentes, assim como forte atuação no interior do 

estado, devido às respostas positivas dos colaboradores lotados neste região. Estas 

informações reforçam a força da entidade em relação aos seus sistemas de informação e a 

capacidade de reduzir os indicadores que não foram refletidos positivamente nos pontos 

abordados nesta pesquisa. 

As análises realizadas podem servir como referência para a gestão de projetos de outras 

organizações que enfrentam dificuldades semelhantes, e os Fatores Críticos de Sucesso 

estudados, contribuem para aprofundamentos e complementam os estudos existentes em 

relação aos sistemas de informação de apoio a gestão de projetos. Outra contribuição 

importante é difundir o estudo do tema em um ambiente organizacional distinto, como o 

Sebrae/RN, apresentando práticas de avaliação no uso de sistemas, podendo ser utilizado por 

outras organizações.   

 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A motivação do presente estudo foi a inquietação da pesquisadora no tocante a melhorar 

o desempenho dos sistemas de maior importância na gestão dos projetos da organização 

estudada, onde a autora desenvolve seus trabalhos. Esta inquietação trouxe resultados que 

podem ser utilizados pela organização para melhoria dos processos apontados em relação aos 

sistemas de informação, certamente melhorando o desempenho de seus projetos e da 

instituição de uma forma geral. Os resultados foram, de uma forma geral positivos, os FCSs 

encontrados em maior evidência, relacionados ao controle, apoio da alta gerencia e estrutura 

organizacional e motivação e apoio às partes interessadas, cada um com sua peculiaridade, 

podem ser aprofundados e medidas podem ser tomadas para sanar seus impactos e melhorar 

seus resultados. As melhorias nos sistemas de gestão e monitoramento de projetos impactarão 

positivamente os resultados dos mesmos, assim como os resultados globais da instituição. 
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6.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

A pesquisa qualitativa recebeu contribuições significantes e com uma amostra relevante, 

porém para a pesquisa quantitativa, o número poderia ter sido mais relevantes, visto que 

foram 30 respondentes de um universo de 67 gestores. Os resultados não podem ser 

generalizados, em sua íntegra, para outras organizações, visto a peculiaridade da atividade da 

entidade estudada, porém pode nortear estudos futuros onde os fatores críticos de sucesso 

deverão coincidir. Visto a peculiaridade legal e atividade singular do Sebrae/RN, como 

sugestão de estudos futuros acredito que empresas prestadoras de serviços com uma amostra 

maior de respondentes que trabalhem a gestão por projetos teriam grande potencial de 

descobrimento de novos FCSs, assim como aprofundamento nos FCSs já encontrados na 

literatura.  
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ANEXO 01 

 

 

Determine o grau de concordância das afirmativas abaixo numa escala de 1 a 
5, sendo 1 – menor concordância e 5 – maior concordância. 

 

Bloco 1. Sistemas de Informação – SGE (Sistema de Gestão Estratégica) e SME 

(Sistema de Monitoramento Estratégico) 

Variável – Apoio dos gerentes de unidades 

Eu me sinto estimulado a atualizar o Sistema de Gestão Estratégica - SGE regularmente pela 

gerência.  

(    )01     (    )02     (    )03   (   )04    (    )05 

 

Eu me sinto estimulado pela gerência a monitorar o desempenho do meu projeto no Sistema 

de Monitoramento Estratégico - SME regularmente. 

(    )01     (    )02     (    )03   (   )04    (    )05 

 

Variável – Alinhamento Estratégico 

 

O Sistema de Gestão Estratégica - SGE está alinhado a forma de atuação do Sebrae/RN. 

(    )01     (    )02     (    )03   (   )04    (    )05 

 

Variável – Priorização 

 

http://www-958.ibm.com/software/analytics/labs/manyeyes/#article=200057
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A atualização das informações no Sistema de Gestão Estratégica - SGE é uma atividade 

prioritária no processo de gestão do projeto. 

 

(    )01     (    )02     (    )03   (   )04    (    )05 

 

Variável – Estrutura Organizacional 

 

As autorizações necessárias (gerente, rede de apoio, gestor de planejamento, gestor de 

orçamento, gestor financeiro) para alterações do projeto no SGE são geralmente rápidas. 

 

(    )01     (    )02     (    )03   (   )04    (    )05 

 

Eu sempre consigo obter acesso ao SGE e ao SME. 

(    )01     (    )02     (    )03   (   )04    (    )05 

 

 

Variável – Participação na Organização 

 

Eu sempre obtenho suporte necessário para o uso dos sistemas SGE e SME. 

 

(    )01     (    )02     (    )03   (   )04    (    )05 

 

Variável – Novas tecnologias 

 

Eu domino as funcionalidades dos sistemas de gestão e monitoramento de projetos – SGE e 

SME. 

(    )01     (    )02     (    )03   (   )04    (    )05 

 

Variável – Controle 

 

Meu desempenho no uso dos sistemas SGE e SME é avaliado periodicamente 
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(    )01     (    )02     (    )03   (   )04    (    )05 

 

Bloco 2. Gestão de Projetos 

 

Dedico esforço e reconheço a importância do processo de estruturação/planejamento do meu 

projeto. 

(    )01     (    )02     (    )03   (   )04    (    )05 

Busco com freqüência conhecimento em relação a área de atuação de meu projeto. 

(    )01     (    )02     (    )03   (   )04    (    )05 

Eu motivo as partes interessadas a acompanhar o projeto pelo SGE. 

 

(    )01     (    )02     (    )03   (   )04    (    )05 

Consigo liderar meu projeto junto a meu público alvo sem interferências negativas. 

(    )01     (    )02     (    )03   (   )04    (    )05 

 

Enxergo meu projeto com alinhamento a estratégia do Sebrae/RN. 

 

(    )01     (    )02     (    )03   (   )04    (    )05 

 

Encontro apoio dos dirigentes ao me deparar com dificuldades na execução de meu projeto. 

 

(    )01     (    )02     (    )03   (   )04    (    )05 

 

As partes interessadas (público-alvo, comitê gestor, parceiros) contribuem significativamente 

na execução do meu projeto. 

 

(    )01     (    )02     (    )03   (   )04    (    )05 

 

 

 

Bloco 3.Perfil do entrevistado 
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1.1 Há quanto tempo trabalha na instituição? 

(  ) 0  a 3 anos 

(   ) 3 a 6 anos 

(   ) 6 a 9 anos 

(   )9 anos ou mais 

 

1.2. Qual a sua idade? 

(     ) 20 – 29 ANOS (     ) 40 – 49 ANOS 

(     ) 30 – 39 ANOS (     ) 50 – 60 ANOS ou mais 

 

1.3. Qual o seu sexo? 

(     ) MASCULINO (      ) FEMININO 

 

1.4. Qual o seu nível de escolaridade? 

(      ) Segundo Grau Completo 

(     ) Ensino Superior completo (      ) Mestrado 

(     ) Pós-graduado (MBA ou Especialização) (      ) Doutorado 

 

1.5. Está lotado na capital ou no interior? 

(   ) capital                                                                                                              (   ) interior 

 

 

 

 

Bloco 4. Qualitativas 

 

 

 

Qual sugestão daria para melhorias no funcionamento do Sistema de Gestão Estratégica - 

SGE? 

 

 

Qual sugestão daria para melhorias no funcionamento do Sistema de Monitoramento 

Estratégico - SME? 



80 
 

  

 

 

 

 


