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RESUMO 

O grupo de processos de execução da metodologia PMBoK é onde efetivamente as ações são 

realizadas, porém a área de Tecnologia da Informação, mais especificamente em seu núcleo de 

Infraestrutura, tende a dar foco quase que de forma exclusiva a esta fase, deixando de lado 

grupos de processos tão ou até mais importantes como planejamento, encerramento, 

monitoramento e controle. A principal vítima deste cenário é a qualidade das entregas e 

principalmente a aderência aos requisitos do cliente. Profissionais de Infraestutura de TI tendem 

a ter perfis extremamente técnicos, focados na entrega em um formato de linha de produção, 

algo extremamente valioso quando o foco são demandas rotineiras, porém totalmente 

prejudicial frente a projetos que demandam, além do perfil técnico, requisitos mais voltados à 

área de humanas como comunicação e planejamento. Os próprios gestores se questionam sobre 

que ações precisam ser realizadas, sejam comportamentais, processuais ou até mesmo 

sistêmicas para aumentar a efetividade das entregas de projetos de Infraestrutura de TI, visto 

que normalmente os prazos são atingidos, porém é comum que a qualidade e principalmente a 

aderência aos requisitos colocados pelos clientes estejam longe de um nível satisfatório. 

 

 Palavras Chave: Levantamento de Requisitos. Infraestrutura de TI. Aderência. 

Efetividade. 

    



 

 

ABSTRACT 

The executing processes group from PMBoK methodology is where the actions are actually 

carried out, but the Information Technology area, more specifically in its Infrastructure core, 

tends to focus almost exclusively on this phase, leaving aside another groups such as planning, 

closing, monitoring and controlling. The main victim of this scenario is the quality of the 

deliveries and mainly the adherence to the client´s requirements. IT Infrastructure professionals 

tend to have extremely technical profiles, focused on delivery in a production line format, 

something extremely valuable when the focus is in routine demands, however totally 

detrimental to projects that require, in addition to the technical profile, more Humanities 

requirements such as communication and planning. Managers themselves question what actions 

need to be taken, be them behavioral, procedural or even systemic to increase the effectiveness 

of IT Infrastructure project deliverables, as deadlines are usually achieved, although, quality 

and adherence to customer requirements are far from an adequate level. 

 

 Key Words: Collect Requirements. IT Infrastructure. Adherence. Effectiveness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 – FASES DE UM PROJETO................................................................................. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 – PERFIL DOS ENTREVISTADOS................................................................... 23 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

RESUMO ................................................................................................................................... 5 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 6 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................... 8 

LISTA DE TABELAS .............................................................................................................. 9 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 12 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: CAUSAS, PARADIGMAS E EFETIVIDADE .............................. 12 

1.2. PROBLEMA ...................................................................................................................... 13 

1.3. OBJETIVO(S) ................................................................................................................... 13 

2. DESENVOLVIMENTO .................................................................................................. 15 

2.1. VISÃO GERAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI ............................................. 15 

2.2. GERENCIAMENTO DE REQUISITOS EM PROJETOS DE TI .............................................. 15 

2.3. CONCEITO DE GESTÃO DE REQUISITOS .......................................................................... 17 

2.4. GRAU DE DETALHAMENTO DOS REQUISITOS; ................................................................ 18 

2.5. REQUISITOS EM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TI; ............................................. 19 

3. METODOLOGIA ............................................................................................................ 21 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO ................................. 23 

4.1. EXPERIÊNCIA NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS....................................................... 24 

4.2. CAPACIDADE E ALOCAÇÃO DE RECURSOS ..................................................................... 25 

4.3. O ESCRITÓRIO DE PROJETOS E O GERENTE DE PROJETOS .......................................... 27 

4.4. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS ................................................................................... 29 

5. CONCLUSÕES ................................................................................................................ 31 



 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 38 

7. APÊNDICES .................................................................................................................... 41 

8. ANEXOS ........................................................................................................................... 42 



12 

 

1. INTRODUÇÃO  

1.1. Considerações iniciais: causas, paradigmas e efetividade 

Projetos de Infraestrutura de TI comumente fracassam ou pecam na qualidade de suas entregas, 

porém não é claro se esta constante está ligada a processos, ferramentas ou pessoas. 

A área de Tecnologia da Informação e mais especificamente, o núcleo de infraestrutura, sempre 

foi formado por profissionais extremamente técnicos, focados na solução de problemas e 

entrega de novas tecnologias de forma a, não só garantir a continuidade do negócio, como 

prover melhorias nos processos desenvolvidos e operacionalizados pela corporação. O perfil 

destas pessoas é claramente voltado para o grupo de processos de Execução conforme 

metodologia do PMBoK, e comumente deixa de lado grupos tão ou até mais importantes para 

o sucesso de um projeto como Iniciação, Planejamento, Encerramento, Monitoramento e 

Controle. A vivência no setor de Infraestrutura de TI em empresas dos mais variados portes e 

segmentos mostrou que esse hábito está ligado não só ao perfil profissional, mas também a 

demanda diária destas áreas, onde impera a cultura “multitasking” além do “backlog” de 

projetos pendentes, obrigando-os a manter uma rotina de linha de produção, preocupando-se 

em concluir um projeto o mais rápido possível para já sequencialmente iniciar o próximo. 

Há vários exemplos de casos e bibliografias nos mostrando a vítima por trás de projetos que 

focam na entrega, e ela sempre será a qualidade. Projetos podem ser entregues no prazo em 

tempo recorde, mas isso sempre terá uma consequência. 

As áreas de Infraestrutura de TI dificilmente se preocupam com o planejamento e mais 

especificamente, o correto entendimento do escopo que muitas vezes tem como origem uma 

área não técnica, dificultando ainda mais a comunicação entre os envolvidos. 

Atividades como documentação, levantamento de pré-requisitos, reuniões de alinhamento e 

outras fases do gênero são praticamente inexistentes. É normal em projetos de Infraestrutura de 

TI existir apenas uma reunião inicial para repasse da demanda e outra final para entrega do 

projeto, culminando sempre em insatisfação de ambas as partes:  do usuário ou cliente por não 

receber o produto ou serviço como ele havia imaginado e da área técnica por ter entregue o 

projeto no prazo baseado no escopo que foi recebido e entendido inicialmente. 

Esse é um paradigma em projetos de Infraestrutura de TI e há pouca documentação a respeito, 

talvez pelo mesmo motivo do problema original em si, a falta de cultura de profissionais desta 
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área no processo de documentação, não só de projetos, mas qualquer tipo de documento que 

possa ser utilizado para estudo, referência, registro e análise futura quando necessário. 

Dificilmente as empresas contam com um ou mais Gerentes de Projetos formados nesta área, 

dedicados exclusivamente para projetos de Infraestrutura de TI para auxiliar os recursos 

técnicos na condução e correta entrega de suas demandas. Normalmente o próprio analista 

técnico executa o papel de Gerente de Projetos, e é importante lembrar que seu foco e formação 

são da área de exatas enquanto o perfil de um Gerente de Projetos envolve a maturidade em 

questões ligadas mais a área de humanas como reuniões, documentação, redação, oratória, 

persuasão, etc. 

As técnicas documentadas de levantamento de pré-requisitos tratam deste assunto para projetos 

de uma forma geral, é preciso adaptá-las para melhorar a eficiência no levantamento de 

requisitos, especificamente para projetos de infraestrutura de tecnologia da informação, 

facilitando o desenvolvimento desta fase para os profissionais técnicos desta área, garantindo 

que o prazo continue satisfatório, porém melhorando a qualidade das entregas e 

consequentemente a satisfação do usuário final devido ao correto entendimento da demanda 

inicial. 

 

1.2. Problema 

É fato que as melhoras práticas de gerenciamento de projetos baseadas no PMBoK podem ser 

aplicadas a projetos da área de Infraestrutura de TI, mas como isso pode ser feito junto a uma 

cultura já enraizada, focada na entrega e não no planejamento? Como mudar o paradigma destes 

profissionais, mostrando a importância do grupo de processos de planejamento, ao mesmo 

tempo garantindo que os prazos serão minimamente afetados pela adição de fases como análise 

e documentação de escopo e requisitos? 

Como desenvolver esse perfil latente ou muitas vezes inexistente nestes profissionais técnicos, 

criando uma cultura de planejamento dentro de projetos de Tecnologia da Informação? 

 

1.3. Objetivo(s) 

O objetivo deste trabalho é identificar as principais causas que contribuem para o fracasso de 

projetos com deficiência ou ausência do gerenciamento de escopo e levantamento de requisitos 
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em projetos de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, baseando-se nas melhores práticas 

do PMBoK. Analisar o perfil dos profissionais envolvidos e identificar pontos de melhoria que 

podem ser trabalhados no que diz respeito ao gerenciamento de projetos, adaptando técnicas de 

levantamento de requisitos padrões de mercado para o escopo deste estudo. Por fim, sugerindo 

uma metodologia que servirá como template para endereçar da melhor forma possível, 

requisitos de projetos da área de infraestrutura para profissionais deste segmento. 

A análise será realizada através de uma pesquisa descritiva e explicativa, baseando-se em 

amostras não probabilísticas com interpretação de dados de forma experimental sobre 

bibliografia geral relacionada a Gerenciamento de Requisitos, assim como bibliografia 

específica sobre Projetos de TI na área de desenvolvimento de softwares, engenharia e sistemas 

já que aparentemente não há documentação dedicada ao segmento de Infraestrutura de TI. 

Além disso o estudo avaliará o resultado das entrevistas com os profissionais do segmento ao 

qual o mesmo se dedica, com objetivo de entender, do ponto de vista dos mesmos, onde o 

gerenciamento de projetos falha, como eles poderiam ser melhor conduzidos e como estes 

profissionais veem o processo de gerenciamento de escopo e levantamento de requisitos, para, 

de forma qualitativa, identificar uma ou mais possíveis causas raiz do problema supracitado.  

Também serão utilizadas amostras bibliográficas de projetos de sucesso dentro do segmento de 

Tecnologia da Informação, mesmo que não necessariamente na área de Infraestrutura, 

analisando os fatores que levaram estes ao sucesso da sua implementação 

Por fim, serão utilizadas como apoiadoras, metodologias e melhores práticas de mercado como 

PMBoK, Six Sigma, Metodologias Ágeis, ITIL, ISO 20.000 e COBIT. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Visão geral de Gerenciamento de Projetos de TI 

Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

exclusivo. Os projetos e as operações diferem, principalmente, no fato de que os projetos são 

temporários e exclusivos, enquanto as operações são contínuas e repetitivas (PMBOK, 2014). 

A unidade ou função organizacional formal responsável pela prestação de serviços tecnológicos 

dentro de uma empresa é denominada departamento ou área de TI. Sua principal função é a de 

manter os equipamentos (hardware), sistemas e programas (software), armazenagem de dados 

e redes de comunicação. É composta principalmente de especialistas como programadores, 

analistas de sistemas, líderes de projetos e gerentes de sistemas de informações (J. Laudon & 

K. Laudon, 2004). 

Projetos de Tecnologia da Informação se diferem em muito pouco de projetos de outras áreas, 

suas particularidades estão ligadas principalmente ao produto final entregue, porém todos os 

processos e metodologias como PMBoK por exemplo, são aplicáveis em sua totalidade. 

Por se tratar de uma área estratégica para qualquer empresa atualmente, a área de Tecnologia 

da Informação tende a ser o berço da maioria dos escritórios de projeto, principalmente por ser 

a mesma, a responsável por implantar e gerenciar os sistemas que serão utilizados para gestão 

de projetos e portfólios, consequentemente, se tornando pioneira na aplicação e uso de 

metodologias deste seguimento. Porém, esse pioneirismo nem sempre representa maturidade, é 

comum em médias e grandes empresas identificar falhas na gestão de projetos de TI, tendo 

quase sempre como consequência a qualidade da entrega, ligada diretamente a aderência frente 

aos requisitos e escopo mal identificados na fase de iniciação e planejamento, as quais em 

alguns casos, sequer existem. 

Segundo o relatório de 2014, da PMSurvey, realizada em 400 organizações provenientes de 9 

países, 51% das empresas apresentam resistência média e alta ao Gerenciamento de Projetos e 

33% delas, raramente, concedem tempo e recursos adequados para um planejamento efetivo 

(PMI, 2014). 

 

2.2. Gerenciamento de Requisitos em Projetos de TI 
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Apesar de ser um viés comum a quase toda a área, o levantamento de requisitos em projetos de 

Tecnologia da Informação tem suas particularidades visto que nem sempre o cliente detém o 

conhecimento técnico para especificar o nível de detalhamento necessário de modo a garantir 

um correto entendimento do escopo e necessidades do produto ou serviço. “A dificuldade de o 

usuário saber o que quer, ou, então, de se expressar corretamente quanto ao que deseja, é uma 

percepção de praticamente todos os analistas de requisitos com alguns anos de experiência 

(Vazques; Simões, 2016). Cabe então ao gerente de projetos contrapor esta questão, garantindo 

que os desejos e expectativas do solicitante sejam traduzidos em termos técnicos com objetivo 

de assegurar o correto entendimento por parte da equipe técnica, dando aos mesmos insumos 

suficientes para o desenvolvimento do serviço ou produto especificado inicialmente. 

A charge abaixo representa bem o que normalmente acontece em projetos de TI quando não há 

esse entendimento inicial, levando as equipes executoras a entregar o que eles entenderam do 

escopo e não aquilo que o cliente realmente desejava: 

 

Figura 1 – Fases de um projeto 

 

Disponível em: https://glaubermelo.wordpress.com/2010/12/07/fases-de-um-projeto. Acesso em: 14 nov. 2016. 
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O primeiro questionamento feito ao final do projeto, é sobre quem seria o culpado pela não 

aderência da entrega, terminando em uma discussão sem fim sobre a necessidade do cliente em 

especificar melhor sua demanda, o gerente de projetos em administrar a superficialidade do 

escopo do cliente versus o detalhamento técnico solicitado pelos executores e os executores em 

não ter questionado se o seu entendimento estava em conformidade com as expectativas do 

solicitante. Por fim sempre haverá três vítimas, a imagem tanto do escritório de projetos quanto 

das equipes técnicas envolvidas, a satisfação do cliente e a qualidade do produto ou serviço 

entregue. 

Uma pesquisa do PMI realizada em 2014 diz que 47% dos projetos falham em seus objetivos 

devido à baixa qualidade no levantamento de requisitos (PMI, 2014). Se analisarmos de um 

ponto de vista mais abrangente, tudo se resume a um levantamento de requisitos superficial ou 

em muitos casos a completa falta do mesmo. Sendo isso praticamente uma constante, o que 

pode ser feito para mitigar e garantir uma melhor qualidade nas entregas de projetos de 

Infraestrutura de TI? 

 

2.3. Conceito de gestão de requisitos 

O PMBoK descreve a gestão de requisitos como o processo de determinar, documentar e 

gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos do 

projeto. O principal benefício deste processo é o fornecimento da base para definição e 

gerenciamento do escopo do projeto, incluindo o escopo do produto (PMBOK, 2014). 

Sendo uma área de processos tão importante, porque a mesma é muitas vezes deixada de lado? 

Podemos dizer que a aderência de um serviço ou produto entregue ao final de um projeto, está 

diretamente ligada a qualidade no levantamento de requisitos, principalmente em projetos 

extremamente técnicos como aqueles conduzidos pelas áreas de Tecnologia da Informação, 

onde o correto entendimento das expectativas é diretamente proporcional à satisfação da 

entrega? 

Quando falamos de requisitos, temos que ter em mente que os mesmos não se limitam a 

definições técnicas, há de se levar em consideração, requisitos de segurança, de pessoas, 

operacionais, financeiros, legais dentre vários outros. Não é porque um projeto tem como seu 

objetivo a entrega de um software que não precisamos garantir que níveis de qualidade 

referentes a documentação, operacionalização do mesmo após a implantação, prazo, orçamento 
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dentre outros também não sejam levados em consideração no momento da coleta frente às 

expectativas do cliente no que tange a entrega final como um todo.  

Dividindo o escopo em requisitos de projeto e requisitos do produto ou serviço, fica mais fácil 

diferenciar quais deles exigirão conhecimento técnico ou não para definição do escopo, sendo 

que em ambos os casos existirão subdivisões que os definem como atrativos, normais e 

necessários. Requisitos não técnicos são tão importantes quanto, e podem influenciar de forma 

direta na assertividade sobre às expectativas do solicitante, o qual receberá o produto que 

desejava, porém sem a possibilidade de utilizá-lo, seja por questões legais, operacionais ou de 

qualquer outra natureza. 

Requisitos não técnicos são agnósticos quanto ao segmento ou área de atuação do projeto, 

podem e devem ser tratados baseados nos padrões e metodologias de melhores práticas pois 

independem de particularidades como ocorre com requisitos técnicos, por esse motivo, este 

estudo dará foco em questões relacionadas a definição de escopo e requisitos estritamente 

técnicos, os quais se diferem a cada projeto de acordo com a área e o segmento de atuação, 

principalmente em projetos de infraestrutura de TI. 

 

2.4. Grau de detalhamento dos requisitos; 

Boa parte da bibliografia específica de Gerenciamento de Requisitos cita a questão do 

detalhamento como ponto chave para o sucesso na especificação de um escopo. 

“É um equívoco comum pensar que quanto mais detalhada a especificação de requisitos, 

melhor. Como um contrato entre clientes e desenvolvedores, o nível de detalhe deve ser o que 

melhor consiga promover a comunicação entre ambas as partes” (Vazques; Simões,2016). 

O nível de detalhamento pode definir o sucesso ou o fracasso de um projeto, independente de 

qual área o mesmo estiver relacionado. Ambos os extremos no que diz respeito ao detalhamento 

dos requisitos podem impactar de uma forma ou de outra a gestão do projeto. Assim como um 

detalhamento superficial dificilmente estará aderente às expectativas do cliente ao final da 

definição do escopo, um nível de detalhamento muito aprofundado e técnico, pode impactar no 

cronograma visto o tempo demandado para especificação do mesmo. 

Não há uma fórmula ou consenso sobre qual o grau de detalhamento de requisitos ideal, e o 

mesmo pode variar de acordo com cada projeto, tendo relação direta com o tipo de produto ou 



19 

 

serviço desejado como entrega. Aqui o Gerente de Projetos é peça chave, exercendo o papel de 

intermediador entre o executor o cliente no que diz respeito às expectativas de ambos os lados. 

A comunicação é fundamental neste momento, pois é através dela que todos os envolvidos 

chegarão a sintonia e definição de um escopo aderente ao objetivo do projeto. 

A definição do escopo e consequentemente o levantamento de requisitos é o principal insumo 

para quase todas as outras áreas e processos do gerenciamento de projetos, mas principalmente 

para o gerenciamento da qualidade, a qual será responsável por mensurar e garantir a aderência 

frente às expectativas do cliente. Planejar a qualidade é, de acordo com o Guia PMBOK (2014), 

o processo de identificação dos requisitos e/ou padrões de qualidade do projeto e suas entregas, 

e de documentação de como o projeto demonstrará conformidade com os relevantes requisitos 

e/ou padrões de qualidade. 

Em um âmbito geral, um levantamento de requisitos adequado deve sempre atender a 

necessidades específicas, sejam elas presentes ou futuras, o mesmo deve ser claro de modo a 

não dar margem para intepretações ou suposições, assim como obrigatoriamente deve resultar 

em um escopo alcançável e mensurável para que no final, o processo de aceitação ocorra sem 

surpresas por ambas as partes, executor e cliente. Os requisitos são usados pela equipe do 

projeto para planejar como o controle da qualidade será implementado no projeto (PMBOK 

2014). 

 

2.5. Requisitos em projetos de Infraestrutura de TI; 

A área de TI tem se tornado uma peça chave para o sucesso de qualquer organização, 

consumindo uma fatia considerável do orçamento da empresa, porém nem sempre o retorno se 

dá da forma esperada, com impactos em custo ou cronograma fora do que o que havia sido 

planejado incialmente. 

Daniel Souza e Silva do site iMasters.com.br, cita duas pesquisas no seu texto intitulado “Por 

que as empresas falham nos projetos de Tecnologia da Informação?”: 

“O Standish Group International aponta que o sucesso dos projetos de TI ainda não atingiu um 

número que pudesse nos alegrar. O “Chaos Report 2009” nos mostra uma queda no percentual 

dos projetos com sucesso, atingindo apenas 32% dos projetos entregues no prazo, no orçamento 

com recursos e funções planejados, 44% dos projetos estão atrasados, com o orçamento 

estourado e poucas funcionalidades requeridas inicialmente, e 24% dos projetos foram 
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cancelados antes de sua conclusão ou entregues e nunca foram usados pelas empresas” (SILVA; 

Daniel, 2016).  

É visível que a falha na gestão de projetos de TI não é algo específico de um segmento ou algo 

temporário, é um cenário global que afeta todas as organizações que dependem desta área. Sua 

criticidade para os negócios em um mundo cada vez mais tecnológico e automatizado, mostra 

a importância de uma mudança de paradigma no que diz respeito ao gerenciamento de projeto 

de TI e mais especificamente, os processos de definição de escopo, levantamento de requisitos 

e controle da qualidade. 
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3. METODOLOGIA 

Para este estudo, optou-se pela abordagem qualitativa que prima a interpretação das palavras 

sobre a quantificação dos dados, possibilitando compreender melhor os indivíduos, explorando 

e entendendo o significado que os pesquisados dão ao tema em questão. 

Com relação ao objetivo geral, a presente pesquisa utiliza amostras não probabilísticas com 

interpretação de dados de forma experimental sobre bibliografia geral relacionada a 

Gerenciamento de Requisitos, já que aparentemente não há documentação dedicada ao 

segmento de Infraestrutura de TI. As entrevistas realizadas com profissionais da área conforme 

universo definido, tem como objetivo entender, do ponto de vista dos mesmos, onde o 

gerenciamento de projetos falha, como eles poderiam ser melhor conduzidos, e como estes 

profissionais veem o processo de gerenciamento de escopo e levantamento de requisitos. Além 

disso o estudo avaliará o resultado das entrevistas, para, de forma qualitativa, identificar uma 

ou mais possíveis causas raiz do problema supracitado. 

O universo deste estudo contempla exclusivamente profissionais da área de Infraestrutura de 

Tecnologia da Informação com vivência de no mínimo cinco anos em empresas de médio e 

grande porte, com foco nas divisões macros da área em questão, sendo elas: EndPoints, 

Servidores, Storage, Backup, Banco de Dados e Telecomunicações. 

Após a elaboração do roteiro de entrevistas, 15 profissionais foram selecionados, divididos 

entre o universo definido neste estudo, com os mais variados perfis possíveis, sejam em níveis 

técnicos, área de atuação e até mesmo hierárquico. Esta amostra, considerada pequena, se torna 

válida por se tratar de uma pesquisa qualitativa, aonde a maior parte do tempo dispendido foi 

sobre a interpretação dos dados coletados. 

O roteiro segue basicamente um questionário com questões relacionadas ao gerenciamento de 

requisitos de projetos de infraestrutura de TI, porém com uma introdução onde o entrevistado 

deve se identificar, informando dados como perfil técnico, grau de experiência na área de 

atuação, vivência e conhecimento na metodologia de gerenciamento de projetos. Já as questões 

focam na percepção dos entrevistados quanto ao processo de levantamento de requisitos, 

atuações em projetos versus a operação rotineira de sua área, a importância do escritório de 

projetos e do papel do gerente de projetos. Por fim, foi solicitado que os participantes 

descrevessem suas experiências em projetos de Infraestrutura de TI, como se deu sua 

participação, como foi realizado o levantamento de requisitos e suas percepções quanto a 
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fracassos experimentados nos projetos como um todo. Com isso será possível aplicar uma 

análise de conteúdo, não só de forma exploratória, mas também de verificação sobre o material 

coletado. 

As vantagens da pesquisa qualitativa estão na flexibilidade e versatilidade onde a mesma pode 

ser expandida e utilizada com ponto de partida para pesquisas futuras mais conclusivas ou com 

focos mais específicos. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO 

As entrevistas foram conduzidas durante o terceiro quadrimestre de 2016, quando a pesquisa 

foi enviada através de e-mail para os candidatos pré-selecionados baseados em seus perfis e 

experiência em projetos na área de infraestrutura de TI. 

Na mensagem, os candidatos eram apresentados a uma introdução do estudo, objetivo do 

mesmo e uma breve explicação sobre as questões e o conteúdo da pesquisa. Foi estipulado um 

prazo de 30 dias para a devolutiva a qual teve 100% de adesão. 

De modo a facilitar o entendimento do universo especificado para o estudo, foi elaborado o 

Quadro 1, resumindo os dados pertinentes ao núcleo desta pesquisa frente ao perfil dos 

entrevistados. 

Entrevistado Formação Área de Atuação 

Experiência em 

Infraestrutura de TI 

(Anos) 

Experiência em 

Projetos 

(Anos) 

1 Sistemas de Informação EndPoints 12 6 

2 Sistemas de Informação EndPoints 8 2 

3 Processamento de Dados Banco de Dados 8 3 

4 
Engenharia da 

Computação 
Banco de Dados 15 8 

5 Engenharia Eletrônica Telecomunicações 12 6 

6 
Tecnologia em Redes de 

Computadores 
Telecomunicações 5 1 

7 Sistemas de Informação Servidores 9 4 

8 
Tecnologia em 

Desenvolvimento Web 
Servidores 15 5 

9 Educação Física Servidores 14 7 

10 
Engenharia da 

Computação 
Storage 6 2 

11 Engenharia Elétrica Storage 7 4 

12 Direito Backup 7 3 
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13 
Engenharia da 

Computação 
Backup 6 1 

14 Administração Backup 8 3 

15 Processamento de Dados Backup 5 1 

TABELA 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Um dos entrevistados, além da experiência técnica profissional, já trabalhou 5 anos como 

gerente de projetos e hoje é coordenador de 4 das 6 áreas do universo deste estudo. Ele relata: 

“Isso é uma constante, os projetos de infraestrutura de TI tendem a serem 

conduzidos como atividades rotineiras e de operação, no formato de demanda-

execução-entrega. Não há preocupação no gerenciamento de projetos. Se 

colocado em uma metodologia de alocação e capacidade de recursos, os analistas 

envolvidos sempre estarão superlocados. Além disso, cabe aos gestores ou líderes 

de equipe assumirem o papel de GP (Gerente de Projetos), muitas vezes fazendo 

o gerenciamento, a documentação e até mesmo a implantação da demanda. 

Mesmo o uso de metodologias ágeis se mostrou improdutivo.” 

 

A seguir o detalhamento dos principais pontos das entrevistas, as análises realizadas frente as 

suposições e observações sobre as respostas dos entrevistados. 

 

4.1. Experiência no Gerenciamento de Projetos 

Cerca de 80% dos entrevistados possuí conhecimento sobre Gerenciamento de Projetos e sua 

metodologia, os outros 20% tem ciência apenas de forma empírica baseado na vivência durante 

os anos de experiência na área de Infraestrutura de TI. 

Um dos entrevistados possuí certificação PMP apesar de não exercer diretamente o papel de 

gerente de projetos. O mesmo alega acumular tal função de forma indireta devido ao seu papel 

como consultor líder de equipe, sendo responsável por controlar as demandas do time, 

operacionais e de projeto. Ele relata: 

“Não só eu como vários outros colegas tem conhecimento prático e teórico sobre 

as metodologias de gerenciamento de projetos, seus processos e ferramentas que 

podem e devem apoiar na condução de uma demanda por serviço ou produto de 

forma temporária. Sabemos da importância de documentos como declaração de 
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escopo, matriz de requisitos, plano de qualidade, dentre outros, porém o acúmulo 

de funções, prazos apertados, falta de um escritório de projetos dedicado, fazem 

com que tudo isso seja deixado de lado para que o produto ou serviço seja 

entregue sem que a operação rotineira seja comprometida.” 

 

Já alguns entrevistados alegam que parte das metodologias para o gerenciamento de projetos 

são impostas apenas para manter o status-quo da área com relação à maturidade frente a 

expectativa do mercado de que toda o departamento de TI de uma grande empresa, deve 

obrigatoriamente possuir um escritório de projetos. A percepção destes profissionais é de que 

isso funciona apenas na teoria, já que na prática não há tempo e recursos suficientes para 

executar todos os passos e preencher todos os documentos necessários conforme foi imposto 

pelos seus gestores ou pelo escritório de projetos da empresa. Isso gera frustração na equipe 

visto que os mesmos são cobrados por aplicar as metodologias que muitas vezes não são 

aderentes às suas realidades tendo que, ao mesmo tempo, garantir o prazo de novas demandas, 

manter a operação sem variações de custos ou adição de recursos, mesmo que de forma 

temporária. 

Ficou claro que os profissionais envolvidos possuem, em sua grande maioria, conhecimento 

aprofundado no gerenciamento de projetos e suas metodologias. Os mesmos acreditam que a 

empresa realiza tentativas de demonstrar maturidade na gestão deste cenário, porém falha em 

querer impor práticas que nem sempre são aderentes a todas as áreas de TI, muitas vezes por 

uma imposição de mercado, sem analisar a necessidade de customizar estas mesmas 

metodologias para sua realidade. Um dos entrevistados relatou: 

“Nossa empresa implantou um framework de mercado para metodologia de 

projetos que foi desenvolvido para a área de sistemas responsável pelo 

desenvolvimento de softwares. O mesmo se mostrou nada aderente às 

necessidades do nosso setor [Infraestrutura], terminando por mais atrapalhar do 

que ajudar na condução de novos projetos. Eles [Gestores da Empresa], deveriam 

ter nos consultado sobre as adaptações que deveriam ser feitas para que tal 

metodologia atuasse como apoiadora e não apenas mais uma burocracia que 

serviria apenas para atrasar ainda mais a entrega de novos projetos.” 

 

4.2. Capacidade e alocação de recursos 

Neste ponto houve unanimidade dos entrevistados quanto a superalocação de recursos e 

principalmente quanto ao compartilhamento de profissionais para atuação na operação e 

também na implantação de novos projetos. 
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Grande parte alegou ter que trabalhar simultaneamente na manutenção do ambiente produtivo 

paralelamente à execução de novos projetos, acabando por não dar foco em nenhuma das duas 

atividades. 

“Não há como manter o mesmo nível de qualidade nos dois [Projeto e Rotina]. 

Atuamos em atividades extremamente complexas que exigem foco e atenção, ter 

que nos dividir entre duas demandas faz com que nenhuma das duas sejam 

executadas de forma satisfatória.” 

 

Sabemos que é comum que uma equipe de projetos demande o perfil de um profissional 

específico para atuação temporária em uma entrega devido ao seu conhecimento técnico. Isso 

é uma prática comum no mercado visto que as equipes de projeto nem sempre podem contar 

com recursos dedicados que detenham conhecimento técnico em todas as áreas de infraestrutura 

de TI, estando 100% do tempo disponíveis para as necessidades do escritório de projetos. Neste 

ponto da entrevista fizemos uma réplica, questionando alguns entrevistados se, quando os 

mesmos são alocados para algum projeto, suas atividades são repassadas para algum outro 

membro da equipe, permitindo que ele de foco na nova entrega. 

“Eles [Os gestores] até tentam. No início informam que ficaremos dedicados para 

que o projeto seja entregue no prazo e no custo estimados, mas na correria do dia 

a dia a realidade sempre muda. Sempre haverá um incidente ou uma crise no 

ambiente produtivo que fará com que tenhamos que largar todas as atividades 

para manter a operação funcionando, no final o projeto atrasa e somos culpados, 

porém ninguém lembra das várias vezes que tivemos que parar para atender a 

operação.” 

 

Um dos entrevistados informou que sua equipe trabalha em um regime de divisão, onde parte 

dela atua em projetos e melhorias e a outra parte na tratativa de incidentes. O mesmo informa 

que este cenário funciona bem quando ambas as entradas de demandas estão equilibradas, o 

que nem sempre acontece. 

“Algumas vezes temos mais incidentes e o time de projetos fica ocioso, já 

próximo do fim do ano, os projetos tendem a acumular para serem entregues no 

prazo e com o congelamento da janela de mudanças, o time de operações fica 

sem atividades. Já tentamos trabalhar com alocação dinâmica, movendo recursos 

de um lado para outro conforme era necessário, mas isso se mostrou ineficiente. 

Por mais conhecimento e capacidade técnica que os membros da equipe tenham, 

seus níveis, conhecimentos e habilidades serão diferentes.” 

 

O que concluímos do cenário acima é que algumas equipes tentaram a divisão de trabalhos entre 

projetos e operação, mas sempre haverá oscilação de demandas de um lado ou de outro. Em 

uma análise superficial, a solução para este cenário seria a alocação dinâmica de recursos entre 
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os dois times, movendo profissionais para operação ou projetos conforme um dos lados tivesse 

mais demandas que o outro, porém durante as réplicas que fizemos para confirmação desta 

suposição, percebemos que a realidade não é tão simples. 

“Existe o fator curva de aprendizado. Por mais capacitado que o time seja, sempre 

existirão níveis de conhecimento e eles estão diretamente ligados a atuação diária 

dos profissionais. Mover um analista que atua em projetos e colocá-lo para 

atender incidentes não é algo simples, ele precisa de um tempo para se 

familiarizar com o ambiente, suas interligações, customizações e 

particularidades, isso demanda tempo, tempo este que impacta na operação, no 

SLA e na satisfação dos clientes.” 

 

Entendemos a partir disso que o caminho inverso também é verdadeiro. Profissionais atuantes 

na operação, atendimento de incidentes e crises, precisarão de tempo para começarem a 

realmente produzir algo na equipe de projetos, visto que novas demandas normalmente 

envolvem novas tecnologias, produtos com novas versões e upgrades que exigem conhecimento 

e capacitação, a obtenção de ambos pode exigir um tempo de aprendizagem que talvez não 

esteja especificada no cronograma do projeto. 

 

4.3. O Escritório de Projetos e o Gerente de Projetos 

Aqui mais uma vez o consenso foi com relação a discrepância entre prática e teoria. Todos os 

entrevistados afirmaram que suas empresas e, mais especificamente a área de TI, tem 

metodologias e ferramentas para a gestão de projetos, mas as mesmas nem sempre são aplicadas 

em sua totalidade. 

“Nossa empresa conta com a melhor ferramenta de mercado para o 

gerenciamento de projetos, temos toda uma metodologia para gestão de projetos 

e portfólio com templates e documentos que deveriam ser utilizados para garantir 

as melhores entregas, mas na prática não é o que ocorre. A ferramenta, a 

metodologia e os documentos são engessados, não podem ser customizados de 

acordo com cada área, é comum ouvir daqueles que as utilizam, que o fazem 

unicamente porque são obrigados, mas não acreditam que elas tragam algum 

benefício ou qualquer valor agregado.” 

 

A percepção é que os escritórios de projetos foram implantados seguindo as melhores práticas, 

porém sem qualquer análise quanto a customização destas metodologiais. 

Outro ponto nítido é com relação ao reaproveitamento de recursos. Grande parte dos 

entrevistados afirmou que o escritório de projetos é uma entidade abstrata, composta pelos 
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mesmos profissionais que atuam na operação, não há uma equipe dedicada, uma área física 

alocada e exclusiva, trata-se mais de um conceito. 

“Nosso escritório de projetos existe só no papel. Na realidade o escritório de 

projetos são as nossas próprias mesas, os gerentes de projetos somos nós 

mesmos”. 

 

Apenas um dos entrevistados afirmou contar com gerentes de projeto dedicados para demandas 

da área de TI, todos os demais informaram que acumulam esta função, normalmente dada ao 

coordenador da área ou ao líder técnico que possui mais tempo de casa ou detém maio 

conhecimento técnico. 

Três respostas informaram que suas empresas já tentaram terceirar a alocação de gerentes de 

projetos no formato de contratação por demanda, onde, sempre que um novo projeto surgia, 

uma consultoria externa era acionada através de um contrato previamente firmado, para 

designar um profissional certificado PMP, porém, na opinião dos entrevistados, esse modelo 

não é viável. Eles acreditam que o gerente de projeto precisa ter o mínimo de conhecimento e 

vivência na cultura e nos processos da empresa para conseguir endereçar a demanda 

corretamente. 

“Ele [O gerente de projetos terceirizado] acabou virando um mero digitador. 

Todas as informações, reuniões, processos, definições eram conduzidas pelo time 

técnico. Ele [O gerente de projetos terceirizado] basicamente escrevia atas e 

agendava reuniões pois não fazia ideia do que o projeto se tratava, o que seria 

entregue, a complexidade, dentre outras informações primordiais”. 

 

Um fato curioso observado durante o estudo é que todos os entrevistados atuavam em empresas 

de grande porte que tinham excelência na condução de projetos fora da área de TI, com 

escritórios de projetos estruturados e profissionais capacitados para execuções de demandas 

ligadas diretamente a área de negócio principal da empresa. 

“Quando o assunto é a construção de uma nova fábrica ou um novo centro de 

distribuição, temos excelência na execução de projetos. Não entendo porque o 

mesmo não ocorre dentro da área de TI, mais especificamente na célula de 

infraestrutura”. 

 

Mais uma vez parece ser unânime a questão do reaproveitamento de recursos. A área de TI 

tende a acreditar que os mesmos profissionais técnicos que atuam na execução podem acumular 

o papel de gestores dos projetos. Não é uma prática incomum, outras áreas além da Tecnologia 
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da Informação usam o mesmo modelo, a questão aqui é com relação ao fato deste cenário 

aparentar ser uma constante, principalmente dentro de projetos de Infraestrutura de TI. 

“Por um lado, me sinto satisfeito pois meu gestor além de confiar na minha 

capacidade técnica, também confia na minha capacidade como gerente de 

projetos, porém algumas vezes me pergunto se isso na verdade não é apenas uma 

questão de economia de recursos e consequentemente, despesas”. 

 

 

4.4. Levantamento de requisitos 

Uma das respostas dos entrevistados nos surpreendeu dada a sinceridade em suas colocações. 

“Os usuários têm que entender que não somos uma pastelaria, onde basta seguir 

uma receita para realizar qualquer entrega. A área de infraestrutura é composta 

das mais variadas vertentes, cada uma com requisitos específicos, se isso tudo 

não for bem definido, nunca um projeto será entregue da forma como o cliente 

gostaria. O ponto é que para especificar os requisitos, temos que saber o que os 

usuários querem, e estes nunca sabem se expressar adequadamente”. 

 

Baseado em várias respostas que foram obtidas através do questionário, ficou claro que os 

profissionais da área de infraestrutura culpam os solicitantes pela pobreza na definição dos 

requisitos. 

“Não temos como adivinhar o que um usuário quer. Entregamos o que nos foi 

pedido”. 

 

Aqui mais uma vez foi identificada a necessidade de uma réplica, com um novo questionamento 

acerca de quem seria a responsabilidade na opinião dos entrevistados, sobre intermediar e 

traduzir as expectativas dos clientes em termos técnicos para a equipe de execução.  

As respostas demonstram que os profissionais da área de infraestrutura de TI possuem uma 

deficiência quanto ao relacionamento com as áreas clientes, seus perfis extremamente técnicos 

demandam de capacitação no que diz respeito a diplomacia, relacionamento e empatia com às 

áreas de negócio. 

Muitos colocaram a responsabilidade sobre o levantamento de requisitos no gerente de projetos, 

o que de certa forma é contraditório, visto que baseado nas respostas anteriores, na maioria dos 

casos, esse papel é desempenhado por eles mesmos. 

“Minha empresa implementou uma matriz de requisitos baseada no 

desenvolvimento de software para a nossa área de infraestrutura. Obviamente 

isso não funcionou, desenvolvimento e infraestrutura são áreas completamente 

diferentes”. 
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Inesperadamente, todos os entrevistados informaram que já tentaram definir uma matriz de 

requisitos específica para as equipes de infraestrutura em suas empresas. 

“Já fizemos isso [uma matriz de requisitos], inclusive já tentamos vários modelos 

em diferentes tipos de ferramentas, o grande problema é que os usuários não 

sabem o que preencher nelas”. 

 

Aqui ficou claro que o problema não é a matriz de requisitos em si. Tudo leva a crer que o ponto 

chave está em como traduzir uma necessidade de negócio em termos técnicos que permitam 

que a área de infraestrutura faça a execução da forma mais correta e aderente possível. 

Outra vertente identificada foi com relação aos vários subsegmentos dentro da área de 

Infraestrutura de TI. Diferentemente de um setor de desenvolvimento de softwares onde a 

diferença reside no tipo de linguagem utilizada, as equipes de infraestrutura se dividem em 

segmentos totalmente distintos um do outro, porém relacionados em suas dependências entre 

si. 

“Eu posso até receber a especificação correta para dimensionar o servidor e os 

recursos necessários para hospedar a aplicação cliente, mas isso tudo de nada 

adiantará se a equipe de telecomunicações também não fizer a parte deles, 

liberando as portas de firewall, os segmentos de rede e o endereçamento que meu 

servidor precisará”. 

 

As subdivisões da área de infraestrutura não possuem sinergia, atuando como frentes distintas 

quando na verdade, são totalmente dependentes. Mesmo em casos onde o coordenador detém a 

gestão de quase todos os segmentos, não há interatividade para apoiar no levantamento de todos 

os requisitos necessários a um projeto, quando isso ocorre, cada equipe define seus próprios 

requisitos quando na verdade todos estão correlacionados. 
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5. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar causas que levam ao fracasso de projetos da área de 

infraestrutura de TI e sua relação com o processo de levantamento de requisitos. 

Durante as pesquisas realizadas, foram encontrados vários documentos, livros e outras 

dissertações sobre todos os processos da gestão de projetos segundo o PMBoK, voltados para 

a área de engenharia de software dentro da tecnologia da informação, porém quando o segmento 

pesquisado trata do setor de infraestrutura, a documentação é mínima ou quase inexistente. O 

motivo pode residir em uma das causas identificadas para o objeto deste estudo, trata-se de uma 

área voltada mais para execução do que qualquer outra vertente de gerenciamento, como por 

exemplo, a documentação. 

Quando o detalhamento pesquisado se afunila ainda mais para o grupo de processos da gestão 

de requisitos, a fonte de informações se torna ainda mais escassa, por isso a necessidade de uma 

abordagem mais exploratória e qualitativa, através de uma pesquisa de campo. Mesmo 

buscando informações em segmentos exclusivamente relacionados a área e o setor pesquisado, 

há pouca informação a respeito da relação entre falha nos projetos de infraestrutura de TI versus 

o processo de levantamento de requisitos. Dentre as fontes pesquisadas, mesmo instituições, 

empresas e metodologias específicas de TI como ITIL, COBIT, ISO 20000 e Gartner não 

possuem estudos relacionados intrinsecamente com o objeto desta pesquisa. 

Em seu livro Software Project Secrets (Apress, 2005), George Stepanek apresenta alguns 

motivos que, para ele, poderiam tornar os projetos de TI diferentes de outras áreas e que poderia 

justificar o número tão alto de fracassos nesses projetos. Veja alguns deles: 

o Complexidade: os projetos de software são normalmente mais complexos 

que os projetos em outras áreas, talvez por isso eles sejam mais suscetíveis 

a falhas; 

o Requisitos incompletos: levantar requisitos para construir um software é 

uma tarefa difícil, exige pessoas especializadas no assunto sobre o que trata 

o software e uma grande contribuição por parte dos usuários para passarem 

seus processos e necessidades; 

o Tecnologia muda rapidamente: em nenhuma outra área temos uma 

evolução tão rápida como na tecnologia da informação. Isso implica em 

manter uma equipe treinada e atualizada para que se consiga manter alta 

performance e qualidade no processo de desenvolvimento dos softwares. 

o Mudanças são consideradas fáceis: porém, não se avalia os impactos da 

mudança do escopo e os resultados que essas mudanças podem trazer ao 

projeto como um todo. 
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Nota-se, através da leitura do conteúdo e pelo próprio título do livro, que Stepanek concentra 

sua análise sobre, mais uma vez, a área de engenharia de software, porém os pontos levantados 

pelo autor se aplicam em partes também a projetos de infraestrutura. Complexidade, constante 

atualizações, mudanças de escopo e principalmente requisitos incompletos, estes pontos estão 

em conformidade com parte das conclusões deste estudo. 

Inicialmente à execução da presente pesquisa, a percepção do autor era de que o processo de 

levantamento de requisitos em projetos de infraestrutura de TI era uma prática inexistente, 

porém os motivos para tal cenário não eram claros, os mesmos poderiam estar ligados a pessoas, 

processos ou ferramentas, sendo que os dois primeiros poderiam ser trabalhados, porém tudo 

levava a crer que o principal ofensor seria o terceiro, e que o mesmo poderia ser contornado 

com uma metodologia ou modelo específico para levantamento de requisitos em projetos de 

infraestrutura de TI. 

Entretanto, após intensa pesquisa e principalmente após a análise das entrevistas realizadas 

junto aos profissionais deste segmento, notou-se exatamente o cenário oposto. Em uma ordem 

de importância, as causas para a ineficiência no levantamento de requisitos para projetos de 

infraestrutura de TI começam pelo fator pessoas, após isso existem ajustes a serem feitos 

relacionados a processos e muito pouco relacionado a metodologia, ferramentas ou modelos. 

De certa forma essa conclusão é satisfatória pois demonstra a imparcialidade do autor frente ao 

tema pesquisado e seus resultados. A percepção inicial sobre a causa do problema, frente aos 

três pilares do gerenciamento de projetos (pessoas, processos e ferramentas) era errônea e 

totalmente oposta em sua ordem de relevância. 

Abaixo segue o detalhamento da conclusão apresentada por este estudo. 

Atingir a maturidade a todo custo. Percebemos a necessidade das empresas em se colocarem 

frente ao mercado com níveis de maturidade de gerenciamento de projetos apenas para atingir 

certificações ou reconhecimento externo sem se preocupar se o que está sendo implementado é 

aderente às suas necessidades. A vítima nestes casos é a qualidade dos projetos entregues e a 

qualidade de vida de seus funcionários, que recebem como imposição a ordem de trabalhar com 

uma metodologia que, pode até ser baseada em melhores práticas de mercado, mas deveriam 

previamente ser customizadas para algumas particularidades da empresa, de uma área, de um 

segmento e do perfil dos profissionais que nela atuam. 
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As empresas precisam entender que implantar uma metodologia de gerenciamento de projetos 

exige customizações e adaptações. Todas as empresas têm suas particularidades. As boas 

práticas com o PMBoK estão disponíveis para serem utilizadas, mas não significa que as 

mesmas devem ser seguidas cegamente. A maturidade tanto almejada por estas empresas está 

longe de ser a simples implantação de uma metodologia, mas sim a garantia de que ela será 

benéfica e que trará os resultados esperados, no mínimo proporcionais ao investimento 

realizado, para tanto, customizações e adaptações devem ser feitas sobre tais metodologias. 

O dilema do acúmulo de funções: O foco deste estudo foi relacionado ao levantamento de 

requisitos em projetos de infraestrutura de TI, ou falta dele, porém no decorrer da pesquisa e 

durante a análise das respostas dos entrevistados, identificamos que os profissionais deste 

segmento têm total ciência da necessidade deste processo. Aqui concluímos que, 

diferentemente das suposições iniciais, o principal ofensor da ineficiência em projetos de 

infraestrutura de TI não é sistêmico ou ferramental, e sim pessoas. 

A área de TI e especificamente o segmento de infraestrutura é um setor extremamente técnico 

e possui particularidades em suas necessidades, mas principalmente quanto ao perfil dos 

profissionais envolvidos. Temos dois vieses quanto a este segundo ponto: 

1. Os profissionais são extremamente capacitados em seus perfis técnicos, porém pecam 

no que diz respeito a tratativa com seus clientes e usuários. Ficou claro através do estudo 

que os mesmos têm aversão quanto a necessidade de um contato direto com as áreas de 

negócio e isso está ligado ao fato de que sua linguagem é técnica, enquanto seus clientes 

não detém o conhecimento para repassar suas demandas no mesmo nível, ou no nível 

de detalhe necessário e desejado por estes profissionais. Aqui a recomendação é que os 

gestores trabalhem o lado diplomático de suas equipes com sessões de coaching e 

feedback, demonstrando a importância deste contato com as áreas de negócio. 

Diferentemente de outras áreas onde a equipe de projeto, ou mesmo o gerente de 

projetos, pode fazer o papel de ponto focal para o levantamento da matriz de requisitos, 

visto que em outras áreas nem sempre haverá a necessidade de chegar a um nível técnico 

de detalhe tão aprofundado, a área de infraestrutura de TI é uma exceção. Os 

profissionais responsáveis pela execução sempre precisarão estar presentes no 

levantamento de requisitos, apoiando o gerente de projetos no intuito de traduzir as 

necessidades e expectativas do cliente em termos técnicos para a execução e entrega de 

forma satisfatória e aderente a demanda. Isso é uma constante que não pode ser 
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revertida, dedicar um profissional com conhecimento técnico e perfil de gestão e 

relacionamento de pessoas para este tipo de atividade se mostrará financeiramente 

inviável, além de que dificilmente as empresas encontrarão um profissional polivalente, 

que detenha o conhecimento técnico necessário para apoiar no levantamento de 

requisitos para todos os seguimentos da área de infraestrutura de TI. Por isso a 

importância dos gestores em mudar este paradigma, mostrando aos profissionais a 

importância no relacionamento e foco no cliente, só assim a eficiência, qualidade e 

maturidade desejadas serão alcançadas no que diz respeito a entregas satisfatórias em 

projetos de infraestrutura de TI. 

2. A superalocação de recursos. Aqui diferente do primeiro ponto levantado, o profissional 

é vítima enquanto a culpa reside nos gestores. 

Somente metade das organizações (49%) informam que tem recursos suficientes para 

executar apropriadamente a gestão de requisitos (PMI, 2014). 

O compartilhamento de recursos entre operação e projetos é uma prática comum e 

inclusive recomendada por melhores práticas e metodologias como PMBoK, SCRUM, 

AGILE dentre outras. A grande questão é o controle sobre a capacidade dos recursos de 

atuar em ambas as frentes. Ficou claro através das respostas dos entrevistados, alguns 

deles inclusive gestores, que esse controle é pouco ou sequer realizado. 

A frustração e insatisfação dos profissionais ficou evidente em suas respostas. O fato de 

não conseguirem manter o mesmo nível de qualidade em suas entregas quando precisam 

atuar em duas frentes distintas, resulta em impactos para a própria empresa, seja ao fim 

do projeto com a aderência ao escopo inicial longe de uma qualidade aceitável, seja na 

queda de acordos de níveis de serviço relacionados a operação. 

Neste ponto não há nenhum mistério quanto ao que precisa ser feito para reverter este 

cenário. A gestão de capacity e de recursos é algo estudado pelas metodologias e 

melhores práticas desde suas primeiras versões, a bibliografia está repleta de 

orientações, ferramentas e modelos capazes de auxiliar os gestores no correto 

redimensionamento e alocação de seus profissionais, basta que estes gestores reservem 

parte do seu tempo para execução deste passo que é de suma importância, não só para 

melhorar as entregas de projetos de infraestrutura de TI, como também para manter suas 

equipes motivadas e não frustradas como as mesmas se demonstraram através desta 

pesquisa. 
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O escritório de projetos e o papel do gerente de projetos dentro da infraestrutura de TI: 

Aqui ficou claro a discrepância entre teoria e prática. As áreas de TI, mais especificamente o 

setor de infraestrutura, conta com o conceito de escritório de projetos, o gerenciamento de 

portfólio e o papel do gerente de projetos, mas na prática estes termos se tornam apenas algo 

abstrato, longe do que os mesmos deveriam realmente representar e principalmente, entregar 

como valor agregado aos profissionais e gestores da área. 

Manter um escritório de projetos e gerentes de projetos dedicados para as áreas de TI se mostrou 

algo inviável. Apesar de haver demanda ininterrupta, esta ação geraria jurisprudência para que 

outras áreas das empresas reivindicassem o mesmo, fazendo com que existisse um escritório de 

projetos para cada setor, algo financeiramente inviável. Ao mesmo tempo, a área de TI 

dificilmente poderá contar com o escritório de projetos global da organização, primeiro porque 

o foco do mesmo estará sobre demandas ligadas diretamente a principal área de atuação da 

empresa, e segundo porque os profissionais que compõe a equipe de projetos, não terão 

conhecimento específico para execução de demandas de TI. 

O pressuposto acima explica um dos principais pontos abordados pelos entrevistados durante a 

pesquisa, a atuação dos mesmos como executores e também como gerentes de projetos que 

envolvem suas equipes. Gestores e líderes destas áreas possuem conhecimento no 

gerenciamento de projetos e por esse motivo acumulam esta função. 

A saída é achar o meio termo, mais uma vez customizando melhores práticas e metodologias 

para atender as particularidades da área de infraestrutura de TI. O escritório de projetos pode 

ser algo abstrato e dinâmico, composto por gerentes de projetos que na verdade acumulam tal 

função em conjunto com suas atividades de operação, uma saída abordada por vários dos 

entrevistados, apesar de não se mostrar 100% eficiente, foi a que mais se mostrou promissora, 

é a adoção de metodologias ágeis como SCRUM, pois presam por entregas menores em 

intervalores menores, com controles mais apurados e cirúrgicos, diminuindo a burocracia e 

documentação sem gerar um impacto considerável na qualidade das entregas. 

Levantamento de requisitos. Desejos versus termos técnicos: O objetivo do presente estudo 

estava relacionado especificamente ao levantamento de requisitos, mas como pode ser visto nos 

parágrafos anteriores, o resultado acabou por revelar outras causas que estão diretamente 

relacionadas ao fracasso no que diz respeito a qualidade da entrega e na eficiência de projetos 

voltados para a área de infraestrutura de TI. 
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Inicialmente estava previsto a criação de um modelo ou metodologia que serviria como 

apoiador para o levantamento e a definição da matriz de requisitos para projetos de 

infraestrutura de TI, contudo, o resultado apresentado após a pesquisa e principalmente após 

análise das entrevistas realizadas, provou que não há a necessidade de criação de tal modelo. 

As equipes atuantes neste segmento têm conhecimento, muitas vezes aprofundado no 

gerenciamento de projetos, incluindo a gestão de requisitos, várias delas inclusive já aplicam 

modelos customizados para que seus clientes transformem suas necessidades e expectativas em 

requisitos técnicos que servirão como base para execução das demandas. Vários dos 

entrevistados encaminharam seus modelos para análise do autor e todos estão muito bem 

definidos e condizentes com o que é recomendado por melhores práticas e metodologias como 

por exemplo, o PMBoK. 

O questionamento feito com base no cenário apresentado é: se as equipes já exercitam as 

melhores práticas no gerenciamento de projetos e principalmente, se as mesmas já têm ciência 

da importância da gestão de requisitos, utilizando inclusive modelos para coleta e definição da 

matriz, porque o fracasso em projetos que dependem deste segmento continua sendo uma 

constante? 

Ao analisarmos o ótimo estudo realizado pelo Project Management Institute (PMI) em 2014 

com foco no gerenciamento de requisitos, podemos concluir que a principal causa raiz para o 

fracasso em projetos de infraestrutura de TI, está na tradução de expectativas e necessidades, 

em termos técnicos. 

Toda a metodologia, melhores práticas, ferramentas, sistemas e modelos já estão 

implementados, sendo necessários apenas ajustes de adequação de aderência. Existe a 

necessidade de uma melhor análise de capacidade e alocação dos times, porém isso é algo que 

pode ser facilmente resolvido conforme colocado anteriormente neste mesmo estudo. O 

gerenciamento de requisitos já é uma rotina para projetos de infraestrutura de TI, seus processos 

e ferramentas já são colocados em prática, a questão é que a área de negócio, o cliente ou o 

solicitante, não fazem parte da realidade técnica com a qual os profissionais deste universo 

estão acostumados, para eles, termos como gigabytes, subnets, portas de comunicação, firewall, 

DNS dentre várias outras terminologias s não passam de algo rotineiro e implícito, enquanto 

para o cliente isso parece uma linguagem desconhecida e indecifrável. A questão que precisa 

ser resolvida, é como traduzir as necessidades e expectativas do solicitante nesta linguagem 
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comum apenas a profissionais atuantes nas equipes de EndPoints, Banco de Dados, Servidores, 

Storage e Backup. 

A sugestão do autor e por fim, sua conclusão efetiva para mitigação do problema raiz aqui 

apresentado, não envolve ferramentas, sistemas, metodologias ou qualquer outra pressuposição 

feita inicialmente a este estudo. Na verdade, tudo se resumo a pessoas e seu comportamento. 

De um lado, as áreas de TI e especificamente as células de infraestrutura, devem deixar um 

pouco de lado seu perfil técnico e praticar mais a empatia frente ao seu cliente, a pessoa a qual 

gera demanda e os mantém empregados. Exercitar um pouco mais o lado de humanas frente a 

sua formação em exatas, se colocando de forma mais aberta a entender o que seu cliente deseja, 

praticando o diálogo, a argumentação e o feedback para garantir o entendimento do que o 

solicitante anseia, traduzindo isso tudo em uma matriz de requisitos técnicas, sem exigir que as 

áreas de negócio tenham a mesma capacidade e conhecimento que os executores do projeto 

precisarão. 

Por outro lado, as áreas de negócio, os clientes e/ou os solicitantes devem exercitar seu poder 

de argumentação, de análise e também de feedback, e isso tudo deve ser feito de forma constante 

durante a execução de um projeto, garantindo que qualquer desvio de escopo possa ser corrigido 

de forma rápida e fácil. De acordo com Vazques e Simões (2016), os clientes devem ser capazes 

de compreender a mensagem e fornecer feedback sobre eventuais falhas na especificação, para 

que estas sejam corrigidas de imediato. 

No meio destes dois extremos, está o papel do gerente de projetos, que pode acumular a função 

de executor por uma necessidade específica de sua área ou devido ao cenário econômico da 

empresa ou até mesmo do país de atuação, porém, o que ele não pode deixar de fazer, é 

intermediar os dois stakeholders principais que garantirão a eficiência, a qualidade e a satisfação 

na entrega final do produto ou serviço alvo do projeto em questão, o cliente e os analistas 

técnicos da área de infraestrutura de TI. Somente com a sinergia entre todos os envolvidos é 

que o paradigma da baixa qualidade em projetos de infraestrutura de TI poderá ser finalmente 

mitigado. 
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