
Maturidade em TI das empresas brasileiras é baixa 
 
A questão cultural sempre foi usada como uma espécie de muleta quando algo não vai bem 
nos negócios. Se um produto ou serviço não vendem o esperado, a frase subseqüente sempre 
foi: “ah, é porque o mercado ainda não está preparado para isso, não há cultura”. Em 
determinados casos, ela é verdadeira.  
 
As empresas nacionais ainda não estão maduras o suficiente em tecnologia da informação, o 
que causa boa parte dos casos de insucesso. Essa é a conclusão da pesquisa conduzida pela 
Archibald & Prado no ano passado sobre maturidade e sucesso em TI.  
 
Segundo os critérios do levantamento, a média brasileira – em uma escala de 0 a 5 – estaria 
na faixa de 2,4 e o índice de sucesso nos projetos de software no País não passa de 53%. Os 
projetos fracassados ou mal sucedidos contabilizam 21%, enquanto aqueles que obtêm 
sucesso parcial – em especial no atraso de entrega ou com partes incompletas - fecham a 
conta com 26% dos casos.  
 
“Não é um desastre, mas é um alerta de que, até que ponto a indústria nacional de software 
tem consciência de que a cada cinco projetos um é fracasso, ou seja, não é usado como 
deveria”, revela Darci Prado, coordenador-geral do estudo.  
 
O estudo considera projeto bem-sucedido quando é possível aplicar as seguintes regras: 
cliente/usuário satisfeito; auxiliou de forma positiva na obtenção da meta do negócio; 
executou o escopo exatamente como previsto e o software está sendo utilizando como 
deveria; atendeu às especificações técnicas de qualidade e desempenho; e atendeu às 
restrições de prazo e custo.  
 
A intenção do levantamento é mostrar que quanto mais maduras estiverem as empresas, 
maiores são as chances de sucesso. “É preciso investir em gestão de projetos para trazer 
resultados concretos. Quando a empresa é muito boa em determinada coisa, o processo 
começa a ficar muito intuitivo”, ressalta o especialista.  
 
Segundo Prado, na área de tecnologia da informação de modo geral, os processos são 
desorganizados. Os projetos costumam atrasar, fugir das definições iniciais e ultrapassar os 
valores orçados. “E o próprio mercado reconhece isso porque, apesar de inconveniente, é uma 
verdade”, diz o responsável pelo estudo.  
 
Na pesquisa, os participantes foram solicitados também a apontar as três principais causas de 
fracasso de seus projetos. As freqüentes mudanças no escopo representaram 73%, os prazos 
inexeqüíveis foram citados por 51% dos executivos consultados e o estudo de viabilidade 
incorreto ou incompleto foi a principal causa de fracasso para 27% dos entrevistados.  
 
Em 2005, o setor que apresentou a menor nível maturidade foi o de governo, que ficou abaixo 
dos 2 pontos. Nos dados apresentados no ano passado, entretanto, houve ume melhora 
substancial. Isso se deve, ainda de acordo com Prado, ao fato do setor público estar investindo 
muito mais no treinamento dos servidores.  
 
Prado ainda dá algumas dicas para melhorar a eficiência dos projetos:  
 
* Entender e reconhecer que há problemas – seja em uma fábrica de manufatura ou uma 
empresa de serviços é essencial e um bom começo. Geralmente a gestão e o 
comprometimento com a entrega são fracos;  
* Medir a maturidade da empresa em tocar projeto na área de informática, pesquisa, novos 
produtos, fábrica, enfim, nos mais variados departamentos. Certamente, os gestores vão levar 
alguns sustos quando virem os resultados;  
* Criar um plano de crescimento e acompanhá-lo.  
 
Disponível em: <http://www.administradores.com.br>. Acesso em 30 maio 2007 
 


