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RESUMO 
 
 

Todos os tipos de projetos estão sujeitos a sofrer mudanças ao longo de suas fases, entretanto 
os projetos de Tecnologia de Informação possuem características marcantes que os diferencia 
dos demais, pois são projetos onde o controle sobre as incertezas e as indefinições é o fator 
que determina o sucesso ou o fracasso do empreendimento, o que proporciona um índice 
relativamente alto de mudanças comparados com projetos de outras áreas. É muito difícil se 
obter uma correta definição de todas as variáveis que poderão influenciar o projeto ao longo de 
toda a sua execução, pois esses projetos se iniciam com vagas ideias do que é esperado, 
pouco conhecimento do processo e quase nenhuma visão dos resultados, deste modo durante 
a construção não é possível ter a clareza total do escopo final do produto. Quanto mais longo o 
projeto, mais difícil se tornam estas estimativas. Além disso, o rápido avanço da tecnologia o 
torna ainda mais complexo para ser mensurado, planejado e consequentemente executado. 
Como forma ordenada para proceder na busca de informações por trás desses índices, foi 
realizada uma pesquisa de análises utilizando o método quantitativo com o intuito de enumerar 
ou medir mudanças ocorridas dentro de um projeto e através os dados capturados, examinar 
as relações entre as variáveis para a análise das informações através de estatísticas. Seguindo 
as melhores práticas do PMBoK (Project Management Body of Knowledge) desenvolvido pelo 
PMI (Project Management Institute) e descrevendo a cadeia de valores de um projeto de TI 
com suas fases e disciplinas, desde a solicitação da demanda pelo usuário até o momento de 
entrega do produto final utilizando a metodologia RUP, foram realizadas as integrações dos 
dados de fatores críticos de sucesso em um estudo realizado pela Standish Group (2011), 
relacionados ao total das mudanças pesquisadas em projetos de uma determinada empresa 
em um período específico com as principais causas que geram essas modificações e avaliando 
os tipos de erros. Para a descrição de análise dos dados foram utilizados os procedimentos de 
grau de impacto dentro do contexto focando na avaliação sobre os impactos em prazo e custo 
provocados por cada uma das causas estudadas, extraindo as principais informações 
necessárias para atuar sobre elas e efetivando todas essas análises através da demonstração 
de um determinado projeto com objetivo de identificar o cenário geral e gerar uma base para 
realizar a tratativa do tema da pesquisa. Contudo para tratar, evidenciar e prevenir as principais 
causas das mudanças identificadas e diminuir ou evitar os impactos negativos ao projeto foram 
recomendadas duas ferramentas FMEA e Matriz de Probabilidade e Impacto, ambas com 
aplicações adaptadas e direcionadas para este tipo de projeto que atuam inteiramente nessas 
origens. 


