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RESUMO 
 
 

O objetivo principal desse trabalho consistiu em avaliar a influência de sete 
fatores organizacionais (Cultura Organizacional, Estrutura Organizacional, Gestão de 
Portfólio de Projetos, Escritório de Gerenciamento de Projetos, Processos e 
Metodologia de Gerenciamento de Projetos, Desenvolvimento Profissional e 
Tecnologia de Suporte) sobre o desempenho do gerenciamento de projetos em 
empresas brasileiras de Tecnologia da Informação (TI). Para isso, foi necessário 
identificar a importância dos fatores organizacionais nessas empresas, bem como 
medir o desempenho de sua gestão de projetos. Como objetivos secundários do 
trabalho, procurou-se avaliar como a presença do Escritório de Gerenciamento de 
Projetos (EGP) na estrutura da organização impacta a influência dos demais fatores 
organizacionais sobre o desempenho do gerenciamento de projetos e como essa 
mesma presença do EGP impacta a intensidade da presença dos fatores 
organizacionais e o desempenho do gerenciamento de projetos. 

Quanto aos fins, a pesquisa é predominantemente explicativa. Quanto aos 
meios, foi efetuada uma pesquisa de campo por meio da aplicação de um 
questionário estruturado aos profissionais do segmento de TI que estavam 
diretamente envolvidos no planejamento, execução e controle de projetos. A 
amostra da pesquisa, não probabilística e por acessibilidade, foi constituída por 96 
empresas brasileiras do setor de TI. Para a coleta de dados foi utilizado um 
questionário acessado remotamente, por meio eletrônico via web, contendo 65 
questões fechadas. Foi utilizada uma Escala Likert (1 - Nunca, 2 - Raramente, 3 - Às 
vezes, 4 - Muitas vezes, 5 - Sempre) para medir a importância dos fatores 
organizacionais e o grau do desempenho em gerenciamento de projetos. Para 
atendimento ao objetivo principal do trabalho foi empregada a análise de regressão 
linear múltipla, que foi aplicada a todas as empresas da amostra. Nessa regressão, 
as variáveis explicativas foram os sete fatores organizacionais, tendo com variável 
dependente o desempenho do gerenciamento de projetos. Para avaliar como a 
presença do EGP impacta a influência dos fatores organizacionais, duas outras 
regressões lineares múltiplas análogas à anterior foram aplicadas a dois subgrupos 
de organizações, o primeiro formado por aquelas nas quais o EGP está implantado e 
o segundo por aquelas em que o EGP não faz parte da estrutura da organização. Na 
avaliação do impacto da presença do EGP sobre a intensidade dos fatores 
organizacionais e sobre o desempenho do gerenciamento de projetos foi 
estabelecida uma comparação entre as médias obtidas na pesquisa e validado o 
resultado por meio do teste de hipóteses da diferença entre duas médias. 

No que se refere à importância dos fatores organizacionais, os resultados da 
pesquisa sugerem que a Tecnologia de Suporte é o fator de maior expressão nas 
organizações, seguido da Cultura Organizacional, da Estrutura Organizacional e da 
Gestão do Portfólio de Projetos, todos situados acima da média. Em um plano 
inferior e abaixo da média, seguindo a ordem decrescente de intensidade, estão 
relacionados o Desenvolvimento Profissional, os Processos e Metodologia de 
Gerenciamento de Projetos e, por último, o Escritório de Gerenciamento de Projetos. 
 Quanto à influência dos fatores organizacionais sobre o desempenho do 
gerenciamento de projetos nas empresas pesquisadas, objetivo principal dessa 
pesquisa, observou-se que, dentre os fatores avaliados, apenas três deles puderam 
ser considerados como relevantes: Gestão do Portfólio de Projetos, 
Desenvolvimento Profissional e Processos e Metodologia de Gerenciamento de 



Projetos. Em certa medida, os resultados acima evidenciam que os gestores estão 
concentrando esforços em fatores (Tecnologia de Suporte, Cultura Organizacional e 
Estrutura Organizacional) que não contribuem diretamente para o desempenho do 
gerenciamento de projetos. 

Finalmente, com relação aos objetivos intermediários dessa pesquisa, avaliar 
se a presença do Escritório de Gerenciamento de Projetos na estrutura da 
organização impacta a influência dos demais seis fatores no desempenho do 
gerenciamento de projetos e se essa mesma presença do EGP exerce efeito sobre a 
intensidade da presença dos fatores organizacionais e sobre o desempenho do 
gerenciamento de projetos, verificou-se que ele impacta apenas as influências dos 
fatores Gestão de Portfólio de Projetos, Desenvolvimento Profissional e Tecnologia 
de Suporte sobre o desempenho em questão. Isso pode ser explicado, em certa 
medida, pelo fato de que o EGP colabora usualmente para o alinhamento dos 
projetos do portfólio com as metas e os objetivos estratégicos da empresa, propicia 
uma melhor gestão do desenvolvimento profissional e reconhece a importância de 
uma plataforma tecnológica apropriada para o gerenciamento de projetos. Quanto 
ao impacto da presença do EGP sobre a intensidade dos fatores organizacionais e 
sobre o desempenho do gerenciamento de projetos verificou-se que as empresas 
com o EGP implantado obtiveram melhores resultados para esses aspectos 
avaliados do que as empresas sem o EGP. 
Palavras-chave : fatores organizacionais; gerenciamento de projetos; desempenho. 



ABSTRACT 
 
The main objective of this study was to evaluate the influence of seven organizational 
factors (Organizational Culture, Organizational Structure, Project Portfolio 
Management, Project Management Office, Project Management Processes and 
Methodology, Professional Development and Support Technology) on project 
management performance in Brazilian Information Technology (IT) companies. For 
this it was necessary to identify the importance of organizational factors in these 
companies as well as measure their project management performance. As secondary 
objectives of the study, we evaluated how the presence of the Project Management 
Office (PMO) in the organization structure impacts the influence of other 
organizational factors on project management performance and how this presence 
impacts the organizational factors intensity and project management performance. 
As for the purpose, the research is predominantly explanatory. As for the means, was 
conducted a field research by applying a structured questionnaire to IT professionals 
who were directly involved in planning, executing and controlling projects. The 
research sample, non-probabilistic and by accessibility, was comprised of 96 
Brazilian IT companies. To collect data, we used a remotely accessed questionnaire, 
electronically via the web, containing 65 closed questions. We used a Likert scale (1 - 
Never, 2 - Rarely 3 - Sometimes 4 - Often 5 - Always) to measure the importance of 
organizational factors presence and the degree of project management performance. 
To meet the main objective was employed a multiple linear regression analysis, 
which was applied to all sample companies. In this regression, the explanatory 
variables were the seven organizational factors, and the dependent variable was the 
project management performance. To evaluate how PMO presence impacts the 
organizational factors influence, two other similar multiple linear regressions were 
applied to the previous two subgroups organizations, the first formed by those in 
which PMO is established and the second those in which the PMO is not part of 
organizational structure. In assessing the impact of PMO presence on organizational 
factors intensity and on the project management performance was made a 
comparison between obtained means in the survey and the results validated through 
hypothesis test of the difference between two means. 
With regard to the importance of organizational factors presence, the research results 
indicate the Support Technology as the main factor in organizations, followed by 
Organizational Culture, Organizational Structure and Project Portfolio Management, 
all situated above average. On a lower level and below average in decreasing 
intensity order, are related Professional Development, Project Management 
Processes and Methodology and lastly, the Project Management Office. Concerning 
the organizational factors influence on project management performance in surveyed 
companies, the main objective of this research, it was observed that among the 
evaluated factors, only three of them could be considered as relevant: Project 
Portfolio Management, Professional Development and Project Management 
Processes and Methodology. To some extent, the above results show that managers 
are focusing on factors (Support Technology, Organizational Culture and 
Organizational Structure) which do not directly contribute to the project management 
performance. 
Finally, in respect to this research intermediate objectives, to evaluate whether the 
Project Management Office presence in the organizational structure impacts the 
other six factors influence on project management performance and whether this 
PMO presence has an effect on organizational factors presence intensity and on 



project management performance, it was found that it impacts only the influences of 
the factors Project Portfolio Management, Professional Development and Support 
Technology on performance in question. This can be explained to some extent by the 
fact that PMO usually collaborates to align the projects portfolio with the company 
goals and objectives, enables better management of professional development and 
recognizes the importance of an appropriate technology platform for project 
management. Regarding the impact of PMO presence on the intensity of 
organizational factors and on project management performance we found that 
companies with PMO established obtained best results to these evaluated aspects 
than companies without PMO. 
Keywords : organizational factors, project management, performance. 
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CAPÍTULO I  INTRODUÇÃO  
 

1.1 APRESENTAÇÃO INICIAL 

A dinâmica de acontecimentos, no campo organizacional, torna a tomada de 

decisão, em ambientes corporativos, cada vez mais complexa, em virtude da 

influência de vários agentes, recursos e variáveis no processo decisório, e da 

velocidade de interação entre eles, modificando-se as deliberações continuamente, 

devido aos cenários de riscos e incertezas. Essas constantes mudanças, aliadas ao 

reduzido tempo disponível de aprendizagem, fazem com que a tomada de decisão 

seja uma etapa crítica no processo gerencial. 

Essa constante movimentação, no campo organizacional, impulsiona a 

evolução da administração estratégica, que está intimamente relacionada ao ritmo 

acelerado das transformações que ocorrem no ambiente, sob forte contribuição da 

ação unificadora da tecnologia, que ultrapassa quaisquer barreiras (LOBATO, 2009) 

e estimula as organizações a incorporarem o gerenciamento de projetos como uma 

prática de negócios (JUGDEV, 2011). 

Considerando que a competitividade atual do mundo dos negócios torna cada 

vez mais premente a necessidade de mudanças para a sobrevivência das 

organizações, projetos de toda natureza são implementados, para que as 

organizações respondam, mais proativamente, às ameaças e oportunidades. 

Sob essa perspectiva, os projetos se tornam elementos indispensáveis para 

que o impacto dessas mudanças e de suas concorrências seja mais bem 

administrado, e, também, para que a eficácia na condução dos processos de gestão 

represente fator fundamental para a busca da melhoria contínua por parte das 

organizações. 

Os projetos, por sua vez, necessitam de um mecanismo eficiente que 

possibilite a sua seleção, priorização, planejamento, execução e monitoramento. 

Para atender a essas demandas, as empresas recorrem à gestão de projetos 

como um mecanismo capaz de gerar benefícios inestimáveis na realização dos seus 
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objetivos estratégicos, ora na forma de projetos individuais, ora como projetos 

integrantes de programas e portfólios. 

Ao aplicar as técnicas e procedimentos de gerenciamento de projetos, as 

organizações sofrem a influência de fatores ambientais, que podem ser internos e 

externos. Esses fatores determinam o quanto os processos de gestão serão eficazes 

para a consolidação do sucesso nas iniciativas estratégicas, transformadas em 

projetos. 

Os fatores ambientais podem aumentar ou restringir as opções de 

gerenciamento de projetos e atuar positivamente ou negativamente no resultado dos 

projetos, agindo diretamente sobre os processos de gerenciamento. 

Ao executar o planejamento estratégico, se assumirmos as organizações 

como sistemas abertos, ou um conjunto de partes interdependentes entre si, a 

primeira etapa, considerada como um dos pilares do planejamento estratégico, 

compreende a identificação dos fatores ambientais externos, que afetam o 

desempenho da organização sob os aspectos: econômico, social, natural, 

tecnológico, competitivo, político e legal. 

Ao analisar os fatores ambientais internos, podemos distinguir parte deles 

como fatores organizacionais, que são os agentes responsáveis pela maneira como 

a organização está estabelecida, como gerencia seus recursos e quais os processos 

técnicos e administrativos que devem ser seguidos, cuja influência causa um 

impacto direto no desempenho do gerenciamento de projetos. 

Os fatores organizacionais que representam o objeto desse estudo são: 

- Cultura organizacional; 

- Estrutura organizacional; 

- Gestão de portfólio de projetos; 

- Escritório de gerenciamento de projetos; 

- Processos e metodologia de gerenciamento de projetos; 

- Desenvolvimento profissional; 

- Tecnologia de suporte; 
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As experiências bem-sucedidas de diversas empresas têm mostrado que a 

base para a implementação de boas práticas em gerenciamento de projetos é a 

cultura organizacional, que, por meio de processos de mudanças graduais, atingem 

os níveis hierárquicos da estrutura organizacional, sensibilizando-os a respeito da 

importância dos projetos para o sucesso da organização. 

As estruturas organizacionais, por sua vez, precisam estar adequadas para 

que os projetos multidisciplinares possam ser conduzidos, em ambientes onde, 

normalmente, os processos tendem a ter prioridade sobre os projetos. 

Uma tendência clara em termos de ajustes da estrutura organizacional é a 

criação do Escritório de Gerenciamento de Projetos, um componente sustentado por 

metodologias e modelos de acompanhamento de desempenho, orientado a 

processos e projetos. 

Vale observar que gerenciar projetos de forma profissional não é possível, 

hoje, sem ferramentas tecnológicas apropriadas. Também é claro, e as empresas 

têm percebido isso em suas avaliações, que não bastam metodologias e 

ferramentas sofisticadas para atingir o sucesso no gerenciamento de projetos, se 

não houver o investimento nas pessoas, oferecendo formação de qualidade, 

ajustada às necessidades específicas para o desenvolvimento de cada profissional. 

Além disso, muitas empresas não estão somente preocupadas em “fazer certo 

o projeto” e compreendem o quanto também é importante “fazer o projeto certo” e os 

benefícios do alinhamento entre estratégias e projetos, materializando em seus 

processos administrativos a gestão do portfólio de projetos. 

Em razão de todas as nuances que o mercado tem apresentado, crescem, a 

cada dia, a importância e o interesse com relação aos métodos que as organizações 

empregam na questão da administração por projetos e quais os fatores que 

interferem, substancialmente, no sucesso, ou insucesso, dessas empresas que 

adotam o gerenciamento de projetos como prática para a transformação de seus 

objetivos estratégicos em resultados. 

Quanto maior a competitividade no ambiente de negócios maior e constante 

deve ser a busca das empresas pela excelência em seus processos, utilizando-se de 
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novas metodologias, como ferramentas de melhoria da produção e de qualidade dos 

serviços. 

Um dos setores de negócios que mais progrediu e expandiu, ultimamente, foi 

o da Tecnologia da Informação (TI), campo que atinge as mais diversas áreas do 

conhecimento e onde há uma constante busca de alternativas estratégicas e 

operacionais, existindo uma grande expectativa acerca de suas aplicações, o que 

contribui para o contínuo monitoramento dos resultados em relação aos requisitos, 

objetivos e metas dessas organizações. 

Mesmo com a crise econômica mundial, que tem provocado a desaceleração 

do investimento em muitos países, o mercado de TI continua com uma perspectiva 

de crescimento exponencial, o que, certamente, irá provocar a proliferação de 

projetos nas empresas desse setor, e, consequentemente, a necessidade do 

alinhamento dessas organizações às boas práticas do gerenciamento de projetos e 

a melhor compreensão dos fatores organizacionais que causam impacto nas 

técnicas e processos de gestão. 

Mais uma vez, estamos diante da concorrência da nova realidade, que obriga 

a aceleração nas tomadas de decisões estratégicas, trazendo, com isso, a 

necessidade das empresas adotarem modelos de gestão eficazes e métodos que 

permitam uma rápida e eficiente obtenção dos dados sobre o desempenho 

organizacional, de modo que os administradores corrijam os rumos e planejem 

mudanças e reações aos concorrentes. 

Dessa forma, a implantação de um sistema confiável de medição de 

desempenho consiste em importante passo para subsidiar as tomadas de decisões, 

que direcionam e sustentam o posicionamento competitivo. 

O primeiro grande desafio que as empresas enfrentam para implantarem um 

sistema de medição de desempenho é a definição dos indicadores, que tanto podem 

ser de natureza mensurável, quanto de natureza subjetiva, e estarem associados a 

diversos domínios da organização, relacionados à missão, processos, subsistemas e 

indivíduos. 
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A avaliação de desempenho em gerenciamento de projetos deve mostrar os 

benefícios do investimento nessa área e proporcionar uma visão clara sobre a 

gestão dos projetos e sobre os processos de administração dos projetos. 

Em face dessa visão do complexo ambiente organizacional, com seus 

requisitos e variáveis, esse estudo pretende contribuir com uma avaliação da 

influência de fatores organizacionais das corporações no desempenho do 

gerenciamento de projetos, em especial no setor de TI, apresentando informações 

que possam auxiliar as organizações na análise de suas estratégias empresariais. 

1.2 QUESTÃO PROBLEMA 

Para enfrentar as mudanças contemporâneas e assegurar a sobrevivência no 

futuro, as empresas necessitam elaborar e adotar práticas gerenciais capazes de 

torná-las aptas a competir nesse dinâmico ambiente empreendedor, onde proliferam 

projetos. 

As solicitações diárias e as pressões por resultados também contribuem 

negativamente, e são determinantes para que os executivos não encontrem tempo 

para realizar revisões internas que, provavelmente, descartariam várias propostas 

que demonstram prazos e custos infundados. Em outras ocasiões, excedem 

sobremaneira os componentes políticos, ou ainda, pessoais, que interferem no 

julgamento dos gestores, que, por muitas vezes, defendem projetos notadamente 

inviáveis ou até mesmo desalinhados com a estratégia da empresa. 

Nesse ponto, pode ser notado como os sistemas organizacionais e o grau de 

maturidade da organização, em relação ao gerenciamento de projetos e seus 

processos, podem influenciar na maneira como os projetos são executados. 

Diante desses pontos é possível evidenciar que o tema que aborda a 

influência de fatores organizacionais no desempenho do gerenciamento de projetos 

é extenso e diversificado. Contudo, a maioria dos estudos sobre a matéria aborda a 

avaliação da adoção do gerenciamento de projetos e o resultado obtido, com essa 

prática, nos indicadores dos projetos, sem considerar o sentido análogo entre a 

importância exercida pela interferência dos fatores organizacionais no desempenho 

do gerenciamento de projetos. 
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Considerando a existência dessa lacuna, o conhecimento explícito na 

literatura especializada e a obtenção de dados empíricos servem de embasamento 

para o presente trabalho, que se propõe a responder a seguinte pergunta de 

pesquisa: 

Qual a influência de fatores organizacionais sobre o desempenho do 

gerenciamento de projetos em empresas brasileiras de TI? 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Principal 

O objetivo principal desse trabalho consiste em avaliar a influência de fatores 

organizacionais sobre o desempenho do gerenciamento de projetos em empresas 

brasileiras de TI. 

1.3.2 Objetivos Intermediários 

São objetivos intermediários, do presente trabalho, avaliar nas empresas 

pesquisadas: 

− A importância dos fatores organizacionais; 

− O desempenho do gerenciamento de projetos nas empresas brasileiras de 

TI; 

1.3.3 Objetivos Secundários 

Como objetivos secundários da pesquisa, avaliam-se como a presença do 

Escritório de Gerenciamento de Projetos na estrutura da organização, tanto em nível 

corporativo quanto em nível departamental, impacta: 

- A importância dos fatores organizacionais e o desempenho do 

gerenciamento de projetos. 

- A influência dos fatores organizacionais sobre o desempenho do 

gerenciamento de projetos, identificando aspectos peculiares que contribuem para o 

alcance do objetivo principal. 
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1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa foi aplicada nas empresas brasileiras do setor de TI, fato que 

limita o estudo a esse setor de negócios. 

Este estudo tem como parâmetro de limitação teórica a abordagem sobre os 

aspectos ligados aos fatores organizacionais que podem influir diretamente no 

gerenciamento de projetos. Ele busca os elementos que permitem o entendimento 

da adaptação e suporte da cultura, da estrutura, dos processos e dos métodos 

organizacionais ao ambiente de projetos, bem como as implicações e o significado 

dos principais problemas, necessidades e fatores críticos de sucesso no 

desempenho do gerenciamento de projetos. 

Os fatores organizacionais são os parâmetros considerados críticos, capazes 

de identificar o grau de alinhamento das organizações às melhores práticas em 

gestão de projetos, e foram definidos por profissionais e consultorias da área de 

gerenciamento de projetos, a partir de um universo de fatores ambientais 

apresentado pelo PMBOK® (PMI, 2008), com a finalidade de categorizar os 

elementos do Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos, realizado 

anualmente pelo Project Management Institute (PMI). 

Por sua vez, o Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos, 

responde às questões referentes aos métodos, as práticas e as ferramentas de 

gestão de projetos das organizações brasileiras, retratando o posicionamento de 

importantes segmentos empresariais na área de gestão de projetos e a sua relação 

com esses fatores organizacionais selecionados. 

Dentro desse contexto, procura-se utilizar os fatores organizacionais definidos 

no Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos como base e 

delimitação dos aspectos para a análise que se constitui o objeto do presente 

trabalho. 

Não estão no mérito da presente pesquisa a investigação dos processos e 

métodos do planejamento estratégico e seus desdobramentos e quaisquer 

abordagens sobre as questões econômico-financeiras das organizações. 
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Outro parâmetro delimitador, neste trabalho, diz respeito ao quesito temporal, 

em vista das informações que servem como base para a análise do comportamento 

das empresas serem extraídas na forma de levantamento no momento atual, 

portanto em corte transversal, por meio de questionário estruturado com 

profissionais das empresas do setor de TI. 

1.5 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

Cabe destacar que a escolha do objeto desta pesquisa teve como principais 

argumentos, no sentido da relevância, o grande volume de negócios que envolve os 

produtos e os serviços na área de TI, matéria com presença constante na rotina das 

organizações, e o crescente interesse e a importância que o gerenciamento de 

projetos tem alcançado neste setor. Segundo o Gartner Group, a demanda atual do 

mercado traz consigo uma perspectiva de investimentos em produtos e serviços de 

TI no Brasil em torno de US$ 143,8 bilhões para 2012 (ALVES, 2012). 

Hoje, as mudanças ocorrem mais rapidamente no setor de TI do que nas 

demais áreas de negócios, o que imprime uma constante incorporação de novos 

avanços tecnológicos pelas organizações, fato que acarreta no aprimoramento dos 

processos de gestão e no exercício pela redução dos custos, visando à obtenção de 

vantagem competitiva, por meio da melhoria na eficiência. 

Diante desse cenário, os profissionais de TI precisam garantir que suas 

soluções de tecnologia são realmente efetivas e podem gerar valor nos produtos e 

serviços entregues aos clientes. Criatividade, associada ao caráter inovador, e 

velocidade no trabalho, com menos burocracia, automatização do fluxo de 

informações e execução de atividades em paralelo, são características dos projetos 

desse tipo, o que determina a necessidade de um ambiente propício ao 

desenvolvimento de todo o processo e ferramentas de planejamento e controle que 

assegurem bons desempenhos, nos âmbitos operacional e gerencial. 

Esse ambiente dinâmico faz surgir demais agentes, de igual relevância para o 

desenvolvimento do estudo, que podem ser observados nos relatórios das 

pesquisas realizadas pelo Standish Group, entre 1995 e 2010, que apresentaram 

dados coletados, em todo o mundo, relacionados a falhas e sucessos em projetos 

de TI. 
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Especialmente, no CHAOS Manifesto 2011 do Standish Group, existem 

resultados significativos, que contribuem para a pesquisa, indicando um percentual 

de 42% dos projetos como concluídos acima do orçamento ou além do prazo 

planejado, e de 21% como o número de projetos que falharam completamente, 

tiveram o cancelamento durante a execução ou foram entregues, sem que seus 

benefícios tenham sido utilizados por seus clientes (GALE, 2011). 

É importante observar, na questão das benfeitorias ou melhorias entregues 

pelos projetos e que não são efetivamente empregadas pelos clientes, que um 

investimento em TI somente é justificado quando são avaliados pelos gestores os 

potenciais benefícios que serão proporcionados pelo produto entregue, embora as 

estimativas possam apresentar algum grau de imprecisão, erros e riscos associados. 

Muitas vezes os resultados são percebidos pela organização a médio e longo prazo, 

fato que reforça a justificativa de um planejamento detalhado do investimento em TI, 

a fim de proporcionar maior confiabilidade na estimativa de resultados e benefícios 

esperados, que por vezes podem ter características intangíveis (DANTAS JR, 2010). 

No Brasil, a Pesquisa sobre Maturidade e Sucesso em Gerenciamento de 

Projetos de Sistemas de Informação (PRADO; ARCHIBALD, 2010) também revela 

dificuldades na gestão de projetos, quando expõe que apenas 56,7% dos projetos 

terminaram no prazo e com o escopo e o orçamento previstos. 

Adicionalmente, as informações referentes ao aspecto desempenho e 

resultados em gerenciamento de projetos do Estudo de Benchmarking em 

Gerenciamento de Projetos apontam para possibilidades de incorporação de 

melhorias nos processos de gestão de um número representativo de empresas 

brasileiras do setor de TI, que podem ser analisadas à luz dos elementos deste 

trabalho de pesquisa. 

Identifica-se, nesse complexo contexto, que abrange tecnologia, projetos e 

processos de gestão, entre outros, a oportunidade para o empreendimento de uma 

avaliação dos fatores organizacionais, que contribuem de maneira significativa na 

condução dos projetos nas organizações e no alinhamento com as melhores práticas 

de gestão e que, por esses motivos, com alguma intensidade, impactam no 

desempenho do gerenciamento desses projetos. 
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Dessa forma, são apresentados neste trabalho um sólido referencial teórico e 

a avaliação de variáveis sobre o gerenciamento de projetos e os fatores 

organizacionais, que podem servir como suporte na busca de ferramentas eficazes 

para a aplicação prática no processo de melhoria administrativa das organizações. 

Com isso, se objetiva o aprimoramento e a adequação das técnicas voltadas à 

gestão de projetos, aliados à percepção, pelos gestores, da influência exercida pelos 

fatores organizacionais no desempenho do gerenciamento de projetos. 

Justifica-se também, esse estudo, como uma maneira de ampliar os 

horizontes profissionais de valores e de habilidades na área em que o autor tem 

especial interesse, por sua relação profissional e formação acadêmica, razões que 

contribuem para maior motivação na execução da pesquisa, assim como incentivar 

novas pesquisas exploratórias que possam formular hipóteses significativas para o 

avanço do conhecimento. 

1.6 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

Esta pesquisa está organizada em cinco capítulos, para melhor estruturação 

da proposta. 

O primeiro capítulo trata da contextualização do problema, fazendo uma 

introdução sobre os aspectos ligados ao gerenciamento de projetos, os fatores que 

influenciam a sua prática no ambiente organizacional e a visão sobre a avaliação do 

desempenho. Neste capítulo são abordados ainda a definição dos objetivos, a 

relevância da pesquisa, com suas justificativas, e as delimitações do estudo. 

O segundo capítulo é o referencial teórico que sustenta a pesquisa. São 

abordados neste capítulo o gerenciamento de projetos, abrangendo a conceituação 

de projeto, as técnicas, a maturidade e o benchmarking do gerenciamento de 

projetos; os fatores organizacionais selecionados dentre os fatores ambientais 

internos da organização que exercem influência sobre o desempenho do 

gerenciamento de projetos: cultura organizacional, estrutura organizacional, gestão 

de portfólio de projetos, escritório de gerenciamento de projetos, processos e 

metodologia de gerenciamento de projetos, desenvolvimento profissional e 

tecnologia de suporte. Ainda neste capítulo é visitada a teoria que diz respeito ao 
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controle gerencial, destacando-se o desempenho organizacional e o desempenho 

em gerenciamento de projetos. 

No terceiro capítulo, referente à metodologia, são identificados: o tipo de 

pesquisa, a abordagem quanto aos fins e aos meios, a estratégia metodológica, a 

definição do universo e da amostra da pesquisa, o tratamento e análise dos dados e 

as limitações metodológicas. 

O quarto capítulo apresenta os resultados e estatísticas da aplicação da 

pesquisa, na forma de tabelas e ilustrações gráficas comentadas. 

O quinto capítulo, correspondente à análise dos dados, enuncia a posição 

teórica diante dos dados coletados, dos estudos, das opiniões dos especialistas e 

das evidências. 

O sexto capítulo é dedicado às conclusões decorrentes dos resultados da 

pesquisa e ao delineamento de sugestões para futuras direções de novos estudos. 

Ao final são relacionadas as referências, onde foi buscado o embasamento 

teórico, e o questionário utilizado para a coleta dos dados. 
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CAPÍTULO II  REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1  GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

2.1.1 O Conceito de Projeto 

O Guia PMBOK® (PMI, 2008, p. 5) define que “projeto é um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua 

natureza temporária indica um início e um término definidos”. 

De acordo com a NBR ISO 10006 (2000), “projeto é um processo único, 

consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para 

início e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos 

específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos”. 

Os projetos têm, portanto, uma data de início e uma data de término, sendo 

essa a chave para determinar se um trabalho é um projeto (XAVIER et al., 2005) ao 

passo que a definição clara do seu objetivo é fundamental para que todos os 

participantes possam ter a mesma referência, a fim de somar seus esforços em uma 

única direção e sentido (MENEZES, 2001). 

Em grande parte, os projetos atingem todos os níveis da organização, 

podendo, em várias ocasiões, extrapolar as próprias fronteiras da organização, 

envolvendo fornecedores, clientes, parceiros e governo, fazendo parte, na maioria 

das vezes, da estratégia de negócios da empresa (VARGAS, 2005). 

Como consequência dessa globalização, o aumento da competitividade entre 

os mercados e a exigência dos consumidores fazem com que a administração 

contemporânea seja constantemente desafiada a buscar novas alternativas, na 

tentativa de superar as barreiras que impedem as mudanças nas organizações 

(REGO; SILVA, 2011). 

Busca-se, então, a manutenção do foco nos objetivos estratégicos e, ao 

mesmo tempo, adaptar-se às mudanças externas, motivos que fazem muitas 

organizações encontrarem na implementação de projetos o fator crítico para a 

solução dessa questão (RODRIGUES; RABECHINI JR; CSILLAG, 2006). 
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De acordo com o Guia PMBOK® (2008), um projeto pode criar um produto 

final ou componente, uma capacidade de realizar um serviço ou um resultado, como 

um produto ou um documento. São apresentados alguns tipos de projetos, como por 

exemplo: 

- O desenvolvimento de um novo produto ou serviço; 

- Efetuar uma mudança de estrutura, de pessoal ou de estilo de uma 

organização; 

- Desenvolvimento ou aquisição de um sistema de informações novo ou 

modificado; 

- Construção de prédio ou infraestrutura; 

- Implementação de um novo procedimento ou processo de negócios. 

A natureza temporária do projeto impõe um grau de dificuldade na 

determinação do sucesso ou do fracasso relativo do projeto. A subjetividade dessa 

determinação também causa um verdadeiro desafio para o desenvolvimento de 

medidas objetivas de desempenho. O significado do sucesso ou do fracasso do 

projeto pode variar, de acordo com o período do ciclo de vida do projeto (CLELAND; 

IRELAND, 2010). 

De acordo com Tuman (2011), em um projeto de sucesso os objetivos estão 

bem definidos, o trabalho é realizado conforme previsto, os recursos são utilizados 

de forma eficiente e é obtida a satisfação do cliente com os resultados finais. 

2.1.2 O Ciclo de Vida do Projeto 

O ciclo de vida do projeto consiste em fases, que geralmente são sequenciais 

e por vezes se sobrepõem, cuja identificação e quantidade são determinadas pelas 

necessidades de gerenciamento e controle das organizações envolvidas, a natureza 

do projeto em si e sua área de aplicação (PMI, 2008). 

Alguns autores (LEVINE, 2002), (WESTLAND, 2006), (PMI, 2008), 

(KERZNER, 2010), referem-se ao ciclo de vida do projeto como uma estrutura 
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básica para o gerenciamento, independente do tamanho e complexidade do projeto, 

composto de quatro fases: iniciação, planejamento, execução e conclusão. 

Na fase de iniciação, o projeto é reconhecido e as informações básicas são 

coletadas e avaliadas para subsidiarem uma decisão go/ no go. 

Na fase de planejamento, são definidos os meios para que sejam alcançados 

os resultados desejados e fixadas linhas de base em termos de escopo, tempo e 

custo. 

Durante a fase de execução, o plano do projeto é implementado, para 

produzir as entregas acordadas e monitorado o progresso do projeto, para garantir 

que as entregas atendam às expectativas. 

A fase de conclusão garante que o projeto foi entregue conforme o esperado 

e assegura formalmente o fechamento do projeto. 

A Figura 1 mostra as fases típicas do ciclo de vida do projeto. 

 
Figura 1  - Nível típico de custos e pessoal ao longo do ciclo de vida do projeto 
Fonte:  Guia PMBOK®, PMI, 2008 

 

2.1.3 O Gerenciamento de Projetos 

Projetos, para serem executados, precisam ser gerenciados e é nesse sentido 

que o Guia PMBOK® (PMI, 2008) apresenta o gerenciamento de projetos como a 
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aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 

projeto com o intuito de atender aos seus requisitos. 

O gerenciamento de projetos somente foi reconhecido como um conceito 

formal de gestão quando foi aplicado nas décadas de 1950 e 1960, como uma 

ferramenta especial, de maior singularidade para complexos projetos da área 

aeroespacial. Os anos de 1970 e 1980 foram profícuos na geração de dados, que 

proporcionaram o desenvolvimento de teorias, métodos e padrões de gestão, 

culminando, hoje em dia, o moderno gerenciamento de projetos como uma 

competência necessária para o sucesso dos negócios (RICHMAN, 2011). 

Na visão de Vargas (2005), o gerenciamento de projetos pode ser aplicado 

em empreendimentos de qualquer complexidade, em qualquer linha de negócios, e 

tem se mostrado eficaz em conseguir os resultados desejados, dentro do prazo e do 

orçamento definidos pela organização. 

Dentre as inúmeras vantagens e benefícios da implementação do 

gerenciamento de projetos nas organizações, Vargas (2005) e Kerzner (2009) 

destacam como principais: 

- Realizar mais atividades em menor tempo, com menos pessoas; 

- Prevenir contra surpresas durante a execução dos trabalhos; 

- Permitir o desenvolvimento de diferenciais competitivos e novas técnicas, 

uma vez que toda a metodologia está sendo estruturada; 

- Prover o melhor controle das mudanças de escopo; 

- Proporcionar a antecipação a situações desfavoráveis, para que ações 

preventivas e corretivas possam ser tomadas antes que essas situações se 

consolidem como problemas. 

A importância que os projetos vêm alcançando no meio empresarial, tem 

impulsionado as organizações a buscarem a eficácia e as melhores taxas de 

sucesso em gerenciamento de projetos. A partir das propriedades dos modelos de 

maturidade em gestão de projetos é possível avaliar o nível em que a organização 

se encontra em relação a determinadas boas práticas pré-estabelecidas e, segundo 

o resultado da análise do seu estado atual de maturidade, serem tomadas 
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providências e desenvolvidos planos de ação para o aperfeiçoamento da gestão de 

projetos na organização (HERKENHOFF; FIGUEIREDO, LIMA, 2011). 

Seguindo esse propósito, os modelos de maturidade em gestão de projetos 

auxiliam as empresas a estabelecer estratégias em busca do aprimoramento 

contínuo, no que diz respeito à aquisição de conhecimento, capacidades, técnicas e 

ferramentas, para atingir seus objetivos por meio de projetos (RODRIGUES et al., 

2006). 

Para Bouer e Carvalho (2005, p. 348), “quando aplicado o conceito de 

maturidade a uma organização, refere-se ao estado em que a organização se 

encontra em perfeitas condições para alcançar seus objetivos”. 

Considerando que as ações estratégicas das empresas de consultoria e 

desenvolvimento de TI estão vinculadas aos tipos de serviços prestados e à sua 

forma de condução, em grande parte, específicos e inovadores para cada cliente, o 

mercado sinaliza para que essas empresas adotem o gerenciamento de projetos 

como uma forma adequada de implementá-las (ROCHA NETO; JAMIL; 

VASCONCELOS, 2008). 

2.1.4 O Gerenciamento Ágil de Projetos 

O Gerenciamento Ágil de Projetos ou Agile Project Management surgiu a 

partir dos valores e princípios dos métodos ágeis de desenvolvimento de software, e 

foi inicialmente divulgado por meio do Manifesto para Desenvolvimento Ágil de 

Software (BECK et al., 2001), que refletia a seguinte argumentação: 

Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-
o nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através deste 
trabalho, passamos a valorizar: 

• Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas; 
• Software em funcionamento mais que documentação abrangente; 
• Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; 
• Responder a mudanças mais que seguir um plano. 

Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens 
à esquerda. 
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A metodologia ágil traz em sua essência, portanto, uma forma de tentar 

refinar as metodologias tradicionais de gerenciamento de projetos, ao tirar o foco do 

processo e enfatizar a contribuição dos envolvidos no projeto. Foi nesse contexto 

que Chin (2004) entendeu que os métodos clássicos de gerenciamento de projetos, 

por terem sido desenvolvidos sob uma sólida plataforma, são capazes de suportar 

diferentes projetos, nos mais variados ambientes, mas apresentam limitações, que 

ele traduz como cenários no limiar de sua abrangência, que podem ser suprimidas 

pelo método ágil. Assim sendo, uma nova plataforma de gerenciamento ágil de 

projetos passa a ser melhor aplicável a ambientes voláteis e desafiadores, sujeitos a 

frequentes mudanças, nos quais se torna inapropriado o processo prescritivo e 

padronizado do método tradicional. 

Segundo o PMI (2012a), o uso de métodos ágeis no gerenciamento de 

projetos tem sido incrementado de forma bastante significativa nos últimos anos. 

Além da previsão do Gartner Group de que, até o final de 2012, os métodos ágeis 

serão empregados em 80% dos projetos de desenvolvimento de softwares, uma 

pesquisa realizada pelo PMI verificou que a utilização dos métodos ágeis triplicou 

nas empresas, no período compreendido entre dezembro de 2008 e maio de 2010. 

O resultado da pesquisa também mostrou a influência que essa técnica causa na 

diminuição dos defeitos dos produtos, na melhoria da produtividade da equipe e no 

crescimento do valor do negócio. 

Highsmith (2009) considera que as equipes de desenvolvimento de produtos 

estão enfrentando uma revolução silenciosa, na qual ambos, engenheiros e 

administradores, travam uma batalha para se ajustar. As exigências dos usuários, 

por constantes inovações, estão sinalizando para uma mudança maciça no processo 

de desenvolvimento dos produtos, fato que está provocando um verdadeiro caos 

operacional para os engenheiros, os gerentes de projetos e os executivos que ainda 

agem sob a influência de uma mentalidade prescritiva e continuam empregando 

processos de uma era que está desaparecendo rapidamente. 

Afirma o autor que criar produtos, processos e modelos de negócios 

inovadores, requer uma nova forma de gestão, em geral, e de gerenciamento de 

projetos, em particular, e que há cinco principais objetivos em negócios para uma 

boa exploração de processos, como aqueles enunciados no Gerenciamento Ágil de 
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Projetos: inovação contínua; capacidade de adaptação do produto; melhoria do 

tempo de entrega; capacidade de adaptação das pessoas e dos processos e 

resultados confiáveis. 

Um projeto típico é composto de uma etapa inicial seguida por diversas 

iterações, até ser alcançado o seu término. Assim, como os processos de 

gerenciamento de projetos estão distribuídos por cinco grupos no Guia PMBOK®, 

também no Gerenciamento Ágil de Projetos existem práticas que compõem as suas 

cinco fases de iterações, e que são descritas, a seguir, conforme Highsmith (2009): 

a) Visão: a proposta desta fase é identificar claramente o que deve ser feito e 

como o trabalho será realizado, a fim de atender a expectativa do cliente 

quanto à capacidade e funcionalidades do produto, os objetivos do 

negócio e da qualidade do projeto, os limites do escopo, do prazo e do 

custo e a identificação dos envolvidos; 

 

b) Especulação: o produto dessa fase é um plano preliminar, que engloba 

informações sobre a especificação e requisitos do produto, os recursos, a 

análise de riscos, a estimativa de custo e o cronograma com os marcos de 

entregas. Esse plano é atualizado a cada iteração do ciclo do projeto; 

 

c) Exploração: é a fase que compreende as entregas dos produtos 

planejados, sob a forma de incrementos das funcionalidades, e que 

acontecem durante todo o ciclo do projeto. Nesta fase é fundamental o 

exercício da liderança eficaz do gerenciamento do projeto. 

 

d) Adaptação: esta fase é basicamente definida como a adaptação bem 

sucedida às mudanças inevitáveis. É o momento da análise da situação 

atual para identificação das mudanças necessárias, por meio da 

comparação do trabalho realizado com o que foi planejado. 

 

e) Encerramento: é, ao mesmo tempo, uma fase e uma prática. Representa a 

finalização das atividades do projeto, o registro e a transferência das lições 

aprendidas e o momento da celebração, que valoriza todos aqueles que 

trabalharam arduamente no projeto. 
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2.1.5 A Maturidade em Gerenciamento de Projetos 

A importância da maturidade em gerenciamento de projetos tem sido 

reconhecida por várias organizações. Referindo-se ao empenho das empresas pela 

conquista da excelência em gerenciamento de projetos, Kerzner (2010) explica que 

uma das características da empresa bem administrada não é, somente, o 

reconhecimento da necessidade de alcançar a excelência no gerenciamento de seus 

projetos, mas, também, o desenvolvimento, em um período razoável de tempo, de 

uma abordagem estruturada para obtenção de algum grau de maturidade no 

gerenciamento de projetos. 

O autor aponta que a maturidade em gerenciamento de projetos está 

associada ao desenvolvimento de sistemas e processos repetitivos e que sua 

aplicação apenas aumenta a probabilidade do sucesso. 

Complementando sua exposição, Kerzner (2010) descreve algumas 

importantes mudanças a serem implementadas no gerenciamento de projetos, com 

a finalidade de conduzir a organização em direção à maturidade e excelência: 

processos, ferramentas e metodologia em gerenciamento de projetos definidas; 

apoio e diretriz da gerência sênior; valorização e conscientização em gerenciamento 

e monitoramento de projetos; e estabelecimento do plano de carreira do gerente de 

projetos. 

A motivação ocasionada pelo crescente interesse das organizações na busca 

pela maturidade e excelência, fez surgir os modelos de maturidade em 

gerenciamento de projetos. 

Bouer e Carvalho (2005) identificaram os principais modelos de maturidade 

em gerenciamento de projetos, aplicados na maioria das organizações: CMM 

(Capability Maturity Model), CMM-I (Capability Maturity Model Integration), PMMM 

(Project Management Maturity Model) e OPM3 (Organizational Project Management 

Maturity Model). 
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De acordo com os autores, os modelos CMM e CMM-I têm sido mais 

amplamente usados em desenvolvimento e engenharia de software, baseados em 

conceitos de níveis de maturidade e requisitos de áreas-chave de processo, que 

permitem avaliações da capabilidade em gestão de projetos. Esses modelos foram 

desenvolvidos pela Carnegie Mellon University em parceria com a SEI – Software 

Engineering Institute. 

Acrescentam esses autores que, para uma avaliação da maturidade em 

gerenciamento de projetos de natureza mais abrangente e genérica do que aqueles 

inerentes às áreas de desenvolvimento e engenharia de software, os modelos 

conceituais PMMM e OPM3 são os mais indicados e empregados pelas 

organizações. 

O modelo PMMM tem como referência as principais áreas de conhecimento e 

os processos de gerenciamento de projetos do Guia PMBOK®, além do conceito de 

níveis de maturidade dos modelos CMM e CMM-I. 

O modelo OPM3 (PMI, 2003) traz o conceito do ciclo de vida do projeto, 

destacando os principais processos de gerenciamento de projetos relacionados no 

Guia PMBOK®: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e 

encerramento, além de identificar quatro estágios de melhoria na gestão: 

padronização, mensuração, controle e melhoria contínua. Todos esses aspectos são 

aplicados em três domínios: projeto, programa e portfólio. 
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A Figura 2 apresenta a estrutura do modelo OPM3 (PMI, 2003).  

 

Figura 2  - O Modelo OPM3 
Fonte:  Metodologia singular de gestão de projetos: condição suficiente para a maturidade 
em gestão de projetos? BOUER e CARVALHO, 2005 

 

As empresas que rumam à maturidade em gerenciamento de projetos devem 

percorrer um caminho que leve em consideração as classes de indivíduos, equipes e 

organização para o desenvolvimento de competências, além das questões 

estratégicas, dos fatores críticos do sucesso em projetos e, ainda mais, construir 

uma perspectiva estruturada, por meio do delineamento de estratégias, processos e 

efetivação de mudanças (RABECHINI JR.; PESSÔA, 2005). 

Segundo Rocha Neto et al. (2008), a gestão de projetos de TI é, atualmente, 

um importante indicador para o mercado, com relação à maturidade organizacional 

das empresas desse setor, em termos de controles, processos, qualidade, custo e 

prazo dos seus serviços e produtos. 

2.1.6 O Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 

Benchmarking é um processo sistemático de avaliação dos produtos, 

processos e práticas empresariais de outras organizações, fortes concorrentes ou 

reconhecidas como líderes, por meio de comparações de desempenho dos melhores 

padrões em uso, o que permite identificar oportunidades de melhoria para a 
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organização. O benchmarking pode ser considerado um instrumento facilitador da 

otimização das atividades operacionais, comerciais e administrativas, o que permite 

à organização alcançar um nível de superioridade ou uma vantagem competitiva 

(DAMELIO, 1995), (REIDER, 2000), (ARMSTRONG, 2006), (STAPENHURST, 

2009), (KERZNER, 2010), (IIBA, 2011). 

Sintetizando, o benchmarking se traduz em uma experiência de aprendizado, 

auxiliando a organização a conduzir sua gestão para o consenso sobre o que 

precisa ser feito e como alcançá-lo, estimulando as pessoas, em todos os níveis, ao 

engajamento no processo de melhoria (CAMP; DELTORO, 1998). 

Basicamente, para Camp e Deltoro (1998) o processo de benchmarking 

consiste em cinco fases distintas: planejamento, análise, integração, ação e 

maturidade. 

Mais especificamente, para Armstrong (2006), as fases do processo de 

benchmarking envolvem as seguintes atividades: 

- Identificar os aspectos de procedimentos, políticas e práticas, para os quais 

as informações a serem obtidas de outras organizações são indispensáveis; 

- Identificar as áreas críticas ou fatores da organização, cujos dados 

comparativos são necessários; 

- Identificar em outras organizações ou em fontes de informação essas áreas 

críticas ou fatores; 

- Contatar as organizações, a fim de conseguir um acordo para a obtenção 

das informações; 

- Coletar os dados das organizações, observando a importância em descobrir 

o máximo teor possível sobre como e com que grau de eficácia é desenvolvido 

qualquer procedimento, política ou prática. 

- Analisar os dados coletados, levando em conta as diferenças culturais, a 

estrutura organizacional, o estilo de gestão e a tecnologia e o valor da aprendizagem 

sobre os erros e más práticas, além dos valores naturais decorridos dos sucessos; 
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- Decidir que ações devem ser tomadas, com base nas informações obtidas, 

mantendo o cuidado de assegurar quais são as boas práticas que podem, de fato, 

ser aplicadas diretamente na organização. 

A maturidade do processo é obtida, conforme Camp e Deltoro (1998), 

quando: a posição de liderança é alcançada; as melhores práticas são incorporadas 

a todos os processos do negócio; o benchmarking se torna uma parte do padrão do 

trabalho e os níveis de desempenho são continuamente implementados em direção 

à liderança. 

Apesar de praticamente adotarem a mesma definição para o benchmarking e 

concordarem em vários aspectos das metodologias e benefícios desse processo, 

alguns autores apresentam diferentes visões para a classificação dos tipos de 

benchmarking. 

Stapenhurst (2009), por exemplo, apresenta a classificação do processo de 

benchmarking, sob as perspectivas interna ou externa, com base em: (a) processos; 

(b) grupo, unidade ou área física; (c) produtos finais ou serviços; (d) atividades ou 

pequenos grupos de atividades; (e) departamentos, divisões ou grupo funcional; (f) 

genérico; (g) um projeto específico e (h) uma combinação desses critérios. 

Para Camp e Deltoro (1998) existem pelo menos quatro tipos de 

benchmarking: 

- Benchmarking interno, que se constitui na comparação de práticas internas 

entre as operações semelhantes da empresa; 

- Benchmarking competitivo, que visa à obtenção de dados dos melhores 

concorrentes diretos, para comparação e adoção das melhores práticas. Por 

natureza, é o tipo que oferece o maior grau de dificuldade de aplicação, por requerer 

que as empresas concorrentes tornem disponíveis as informações requisitadas; 

- Benchmarking funcional é, habitualmente, o tipo de maior utilização, devido 

ao processo de coleta de dados ser empregado em empresas de ramos distintos ao 

da organização, minimizando, dessa forma, o problema de confiabilidade das 

informações, originado pelo fator competitividade; 
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- Benchmarking genérico, que acontece quando a organização, a qual será 

feita a referência, é conhecida como “parceira”. O conceito de parceria, nesse caso, 

é importante porque transmite a noção de que deve existir um interesse comum e a 

troca de informações entre ambas as partes. 

Egeland (2011) atesta que, historicamente, o benchmarking é realizado por 

meio de duas abordagens: competitivo e de processo. O benchmarking competitivo 

concentra-se em resultados quantitativos e fatores críticos, enquanto que, o 

benchmarking de processo, está centrado no desempenho e na funcionalidade, 

sendo, por esse motivo, mais alinhado com a gestão do projeto. 

O processo de benchmarking também pode ser considerado como uma 

ferramenta de avaliação da maturidade em gerenciamento de projetos. No modelo 

Project Management Maturity Model (PMMM), que é composto por cinco níveis, 

Kerzner (2005) definiu cada um desses níveis como um grau de maturidade em 

gerenciamento de projetos, denominando o nível 4 do modelo como Benchmarking. 

A estrutura do método de avaliação do PMMM estabelece que as 

organizações iniciam seu processo de evolução em gerenciamento de projetos 

partindo de um estágio no nível 1, onde existe uma linguagem comum, passam para 

o nível 2, formalizando processos comuns e chegam ao nível 3, distinguindo-se pela 

adoção de uma metodologia única (KERZNER, 2009).  

No patamar seguinte do processo progressivo está o nível 4 do PMMM, 

identificado como Benchmarking, no qual a organização reconhece a necessidade 

de um processo de aprimoramento no gerenciamento de projetos, a fim de 

assegurar uma vantagem competitiva. Nesse estágio, a organização deve decidir a 

quem se comparar e o que precisa ser comparado. 

Finalmente, o nível 5, intitulado Melhoria Contínua, representa o nível máximo 

do modelo PMMM e particulariza a excelência em gerenciamento de projetos, onde 

a organização avalia a informação obtida no processo de benchmarking e deve, 

então, decidir se essa informação será incrementada em sua metodologia de gestão. 

Na área de gerenciamento da qualidade do projeto, o Guia PMBOK® (PMI, 

2008, p. 197) inclui o benchmarking como uma das técnicas de planejamento da 
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qualidade, que “[...] envolve a comparação de práticas de projetos reais ou 

planejados com as de projetos comparáveis para identificar as melhores práticas, 

gerar ideias para melhorias e fornecer uma base para medir desempenho”. 

Conforme observa Ungureanu (2011), o benchmarking se tornou 

indispensável para o mercado de TI, não somente como uma simples comparação 

de indicadores, mas também como um princípio metódico que pode responder, em 

tempo real, ao ritmo cada vez mais rápido de pensamento inovador e à pressão 

crescente da concorrência. 

Em 2003, o Project Management Institute – PMI do Rio de Janeiro teve a 

iniciativa de realizar uma pesquisa intitulada Estudo de Benchmarking em 

Gerenciamento de Projetos (PMI, 2003), com o objetivo de entender de forma ampla 

qual o tratamento dedicado pelas empresas brasileiras à questão gestão de projetos, 

em busca da excelência e maturidade nos seus processos. 

Dentre alguns benefícios que podem ser extraídos desse estudo de 

benchmarking, é possível citar: 

- O estímulo às mudanças organizacionais e a busca contínua pela melhoria; 

- O embasamento de ações internas a partir das comparações externas; 

- O incentivo à reflexão da organização quanto aos seus indicadores de 

desempenho e seus processos e práticas de trabalho; 

- O suporte na definição de objetivos estratégicos e metas operacionais. 

Esse estudo do PMI apresenta um perfil de importantes setores da economia 

no que diz respeito a: estatísticas sobre as práticas mais utilizadas em gestão de 

projetos; nível de adequação dos setores às melhores práticas; ferramentas e 

técnicas mais utilizadas e perspectivas e tendências em gestão de projetos. 

Os aspectos que fizeram parte do estudo tiveram como orientação as boas 

práticas recomendadas pelo Guia PMBOK® (PMI, 2008) e foram definidos por 

consultores de empresas nacionais e internacionais especializadas em 
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gerenciamento de projetos, em conjunto com os profissionais do PMI Rio de Janeiro. 

São eles: 

- Apoio gerencial; 

- Metodologia e processos; 

- Cultura organizacional; 

- Tecnologia e ferramentas; 

- Treinamento e desenvolvimento; 

- Performance e excelência em gestão. 

Estabelecido o caráter anual de realização, já a partir do segundo ano do 

estudo, o aspecto apoio gerencial passou a ser analisado como estrutura 

organizacional, e foram acrescidos dois aspectos à pesquisa: Gestão do Portfólio de 

Projetos e Escritório de Gerenciamento de Projetos, permanecendo essa 

configuração até o recente estudo, realizado em 2011 (PMI, 2011). 

Para um melhor entendimento de como esses aspectos podem exercer 

influência no que diz respeito ao alinhamento das organizações às melhores práticas 

em gerenciamento de projetos, é importante conhecer e compreender como cada 

um deles opera particularmente nesse contexto. 

2.2  FATORES ORGANIZACIONAIS 

2.2.1 Cultura Organizacional 

Cultura pode ser definida como um conjunto complexo e multidimensional de 

tudo o que constitui a vida em comum nos grupos sociais, dos modos de pensar, de 

sentir e de agir que, ao serem aprendidos e compartilhados por um grande número 

de pessoas, servem ao grupo de maneira objetiva e simbólica, promovendo a 

integração dessas pessoas em uma coletividade distinta de outras (PIRES; 

MACÊDO, 2006). 

Ao exprimir um significado formal para cultura, Schein (2010) descreveu que 

esse constructo seguia uma tendência rumo à padronização e integração, afirmando 
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que a cultura de um grupo pode ser definida como um arranjo de pressupostos 

básicos compartilhados, aprendidos por um grupo na resolução de seus problemas 

de adaptação externa e integração interna, que tem funcionado bem o suficiente 

para ser considerado válido e, portanto, ser ensinado aos novos membros do grupo 

como a maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação àqueles problemas. 

A cultura incorpora as ambiguidades e as divergências existentes entre 

grupos na organização, e, por esse caráter dinâmico, resulta em desafios para a 

gerência das organizações, principalmente em contextos sociais em rápida 

transformação (CRUBELLATE; SILVA, 1998), (SOUZA; VASCONCELOS; BORGES-

ANDRADE, 2009). 

Ao analisar a dimensão do aspecto cultura organizacional, Morgan (1996, p. 

125) considera que se trata de um fenômeno reconhecido em grupos e organizações 

que têm seus próprios modelos distintos de cultura e subcultura, no qual: 

 [...] padrões de crenças ou significados compartilhados, fragmentados ou 
integrados, apoiados em várias normas operacionais e rituais, podem 
exercer influência decisiva na habilidade total da organização em lidar com 
os desafios que enfrenta. 

 

Na visão de Fleury (2002, p. 293), o conceito básico de cultura organizacional 

é descrito da seguinte forma: 

Conjunto de valores e pressupostos básicos expresso em elementos 
simbólicos que, em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, 
construir a identidade organizacional, tanto agem como elemento de 
comunicação e consenso como ocultam e instrumentalizam as relações de 
dominação. 

 

Na verdade, o conceito de cultura foi introduzido na área organizacional no 

final dos anos de 1960, quando as empresas multinacionais europeias e norte-

americanas expandiram suas operações para outros continentes, reproduzindo suas 

práticas de gestão em outros países, a fim de obter vantagens competitivas por meio 

da exploração da mão de obra barata, novos mercados ou proximidade de matérias 

primas, entre outros instrumentos (FLEURY, 2009). 

Na opinião da autora, embora procurassem reproduzir as práticas de gestão, 

tanto quanto possível, os resultados raramente eram compatíveis com as 

expectativas, porque, em geral, os gestores precisavam enfrentar problemas que 
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inexistiam nos seus países de origem. Desse fato, procede a afirmação de que as 

primeiras noções de cultura empregadas na administração foram semelhantes aos 

conceitos utilizados para definir a cultura nacional. 

Lançando um olhar sobre a cultura nacional, Chu e Wood Jr. (2008), no seu 

trabalho sobre a cultura organizacional brasileira pós-globalização, procederam a 

uma revisão dos estudos científicos sobre o impacto das culturas nacionais na 

gestão das organizações, o que possibilitou a concepção de que os elementos que 

definem os traços culturais que permeiam as organizações no Brasil, na sua forma 

de gestão, são, muitas vezes, coincidentes ou semelhantes e estão reconhecidos 

como seis traços essenciais: (a) “jeitinho” - forma de obter a realização de objetivos 

a despeito de determinações legais contrárias; (b) desigualdade de poder e 

hierarquia; (c) flexibilidade; (d) plasticidade; (e) personalismo; e (f) formalismo. 

É importante salientar que mesmo as organizações, muitas vezes, estando 

inseridas em um mesmo contexto sócio-cultural-econômico, apresentam 

características singulares. Isso se deve a inúmeras variáveis, como o modelo 

adotado de gestão, o tipo de liderança predominante, o comprometimento de seus 

colaboradores, a subcultura local e demais fatores, que irão compor uma cultura 

organizacional diferente em cada uma das organizações (LIMA; ALBANO, 2002). 

Robbins (2005) defende que a cultura organizacional é um sistema de valores 

compartilhado pelos membros da organização, que a diferencia das demais e que, 

segundo pesquisas, possui sete características básicas que, em seu conjunto, 

capturam a essência da cultura de uma empresa: 

- Estímulo à inovação e assunção de riscos; 

- Demonstração de precisão, análise e atenção aos detalhes; 

- Foco em resultados, mais do que nas técnicas e nos processos empregados 

para o seu alcance; 

- Consideração dos dirigentes com o efeito dos resultados das suas decisões 

sobre as pessoas dentro da organização; 

- Orientação para que as atividades de trabalho sejam mais organizadas em 

termos de equipes do que de indivíduos; 
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- Pessoas competitivas e agressivas, em vez de dóceis e acomodadas; 

- Atividades organizacionais enfatizadas na manutenção do status quo em 

contraste com o crescimento. 

“É fato amplamente conhecido que as prioridades dos valores variam de uma 

empresa para outra” (LACOMBE; HEILBORN, 2008) e é em função dos valores que 

a organização irá definir sua tolerância pelo risco, erros e conflito e qual a maneira 

adequada de tratá-los, além do grau de flexibilidade para aceitar mudanças. Ainda, 

segundo esses autores, a cultura da empresa é um recurso da administração que 

pode ser utilizado para atingir os objetivos, da mesma forma que a tecnologia, os 

insumos de produção, os equipamentos e os recursos financeiros e humanos. 

Ao empreender um estudo sobre o imaginário no contexto da cultura 

organizacional, Freitas (2000) observa que é por meio da cultura organizacional que 

se definem e são repassados os valores, a maneira apropriada de pensar e agir em 

relação aos ambientes internos e externos, o que é considerado como conduta 

aceitável, o que é realização profissional e pessoal e quais os símbolos a serem 

cultuados e perseguidos.  

Mais tarde, ao promover uma releitura dos conceitos antropológicos para o 

universo organizacional, Freitas (2007, p. 30) afirma que “[...] as organizações são 

intrinsecamente fenômenos de comunicações e que todos os artefatos culturais 

estão ligados entre si, exercendo uma influência múltipla no conjunto dos indivíduos 

e dos grupos integrantes da organização”. 

Para Padoveze e Benedicto (2005), a cultura organizacional é o aspecto mais 

importante da organização para o direcionamento de suas atividades e está referida 

ao pensamento básico que orienta as ações de um gestor, quando ele se depara 

com várias alternativas de ação. 

Reconhecendo que a cultura organizacional possui propriedades comuns, 

Robbins (2005) destaca que a maioria das grandes organizações possui uma cultura 

dominante e diversos nichos de subculturas. Na visão do autor, a cultura dominante 

é expressa pelos valores essenciais, compartilhados pela maioria dos membros da 

organização, ao passo que as subculturas tendem a ser desenvolvidas nas grandes 
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organizações para refletir problemas e experiências comuns a alguns de seus 

membros. 

Morgan (1996) afirma que qualquer abordagem realista de análise 

organizacional precisa ser iniciada sob a premissa de que organizações podem ser 

muitas ao mesmo tempo e, por esse motivo, para sua melhor compreensão, é 

fundamental levar em consideração que organizações são complexas, ambíguas e 

paradoxais. 

2.2.2 Estrutura Organizacional 

2.2.2.1 Considerações Gerais 

No conceito da teoria organizacional contemporânea, as organizações 

passaram a ser consideradas como sistemas abertos, que necessitam se adaptar a 

condições externas em constante transformação, para desempenharem seu papel 

sócio-econômico, obterem sucesso e até sobreviverem ao longo do tempo, de forma 

eficaz (BOWDITCH; BUONO, 1990). 

Morgan (1996) utiliza uma linguagem metafórica para explicar os fenômenos 

que ocorrem dentro das corporações, comparando-as a máquinas, organismos 

vivos, cérebros, culturas, sistemas políticos, prisões psíquicas, fluxos e 

transformações e, finalmente, a instrumentos de dominação. Seguindo essa linha, ao 

se referir às organizações vistas como sistemas abertos, toma como base o princípio 

de que as organizações, assim como os organismos vivos, estão abertas ao seu 

meio ambiente e devem atingir uma relação apropriada com este ambiente 

(MORGAN, 1996). 

Em vista dessa nova teoria, surge a união entre pensamento e ação, que é 

particularizada nas organizações como estratégia corporativa, compreendendo o 

modelo de decisões que determina e revela seus objetivos, propósitos, gera as 

principais políticas e planos para atingir essas metas e define: o escopo de negócios 

que a empresa irá adotar; o tipo de organização econômica e humana que ela 

pretende ser; e a natureza da contribuição econômica que ela deseja empreender 
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para seus acionistas, funcionários, clientes e comunidades (MINTZBERG et al., 

2003). 

Para esses autores, o modelo que resulta da série de tais decisões é que 

define o caráter e a imagem central de uma empresa, a individualidade dela para 

seus membros e vários públicos e a posição que ela vai ocupar em seu segmento e 

mercado, além de permitir a definição de objetivos particulares a serem atingidos por 

meio de investimentos e resoluções de implementação de recursos. 

2.2.2.2 As Configurações das Organizações 

Mintzberg et al. (2003, p. 185) descrevem que, à luz das pesquisas, a 

estrutura organizacional pode ser vista como “[...] a convergência em torno de várias 

configurações, que são diferentes em seus projetos estruturais, nas situações em 

que são encontradas e mesmo nos períodos da história em que foram inicialmente 

desenvolvidas”. 

Afirmam os autores que as organizações possuem seis partes básicas, 

formadas inicialmente pelo núcleo operacional, onde estão situadas as pessoas que 

desempenham o trabalho básico. Esse núcleo exige uma supervisão, que se 

caracteriza pelo ápice estratégico. À medida que a organização cresce são 

necessários mais gerentes de operações e gerentes de gerentes, criando-se assim 

uma linha intermediária entre o núcleo operacional e o ápice estratégico. 

Aumentada a complexidade da organização, surge a necessidade de um 

grupo de pessoas denominadas analistas, que planejam e controlam formalmente o 

trabalho dos outros, e que formam o nível da tecnoestrutura, fora da hierarquia de 

autoridade. Grande parte das organizações acrescenta um tipo de unidade de 

serviços auxiliares que pode ser chamada de equipe de apoio. 

Finalmente, a sexta parte básica é definida como a ideologia, que engloba as 

tradições e crenças da organização que a diferencia de outras organizações e 

inspiram certa vida à estrutura organizacional. 

Segundo Mintzberg (2003), a estrutura de uma organização pode ser definida 

como a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido, em tarefas 
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distintas e, depois, como a coordenação é realizada entre essas tarefas, o que vem 

a ocorrer por meio de seis mecanismos de coordenação: (a) ajuste mútuo; (b) 

supervisão direta; (c) padronização dos processos de trabalho; (d) padronização de 

resultados; (e) padronização de habilidades; e (f) padronização de normas. 

Somados a esses pontos encontram-se dois elementos importantes na 

configuração das organizações: 

- O design, cuja essência é a manipulação dos parâmetros que determinam a 

divisão do trabalho e a obtenção de coordenação, associados ao projeto de 

posições individuais, ao projeto da rede geral de subunidades, refletida no 

organograma, às conexões laterais da superestrutura e às tomadas de decisões; 

- Os fatores situacionais, ou de contingências, que influenciam na escolha dos 

parâmetros de design, e vice-versa, e que incluem a idade e o tamanho da 

organização, o sistema técnico de produção, as características do ambiente, como a 

estabilidade e a complexidade, e o seu sistema de poder e controle. 

Sob essas hipóteses, Mintzberg et al. (2003) consideram que o agrupamento 

de partes, mecanismos de coordenação, parâmetros de design e fatores situacionais 

determinam a estrutura organizacional de uma entidade eficaz e, a partir desses 

atributos, compõem seis configurações de estruturas organizacionais básicas: a 

organização simples (empreendedora), a organização máquina (burocracia 

mecânica), a organização profissional (burocracia profissional), a organização 

diversificada, a organização inovadora (adhocracia) e a organização missionária. 

Sugerem ainda, os autores, uma tendência para o surgimento de uma sétima 

configuração, quando não há pressão ou parte dominante: a organização política. 

As principais características dessas configurações de estruturas 

organizacionais básicas foram definidas por Mintzberg et al. (2003) e apresentam os 

seguintes aspectos: 

A organização empreendedora não possui muitos assessores e tem pouca 

diferenciação entre as unidades e pequena hierarquia gerencial. O comportamento é 

informal e o planejamento, o controle, o treinamento e a doutrinação são pouco 

utilizados. A tomada de decisão é totalmente centralizada. Seu ambiente tende a ser 
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simples e dinâmico, o sistema técnico pouco sofisticado e não regulamentado e suas 

principais fraquezas são a vulnerabilidade ao julgamento inadequado ou 

preconceituoso do indivíduo controlador, estritamente, nesse caso, o proprietário, e 

as limitações de recursos para crescer. 

A organização do tipo máquina ou burocracia mecânica opera com tarefas 

rotineiras e altamente especializadas, tanto na dimensão horizontal quanto na 

vertical, em seu núcleo operacional, o que a torna, nesse nível da estrutura, 

extremamente formalizada e padronizada no comportamento e nos processos de 

trabalho. A base funcional é o centro do agrupamento das atividades e o poder de 

decisão é centralizado verticalmente e descentralizado, de forma limitada, na direção 

horizontal. As pessoas são vistas como dentes de engrenagens e o sistema técnico 

é regulamentado, havendo um constante controle externo sobre as operações. Tem 

como fraquezas a tendência à alienação de seus integrantes e o enrijecimento de 

seus sistemas. 

A organização profissional é uma entidade do tipo mecanicista 

descentralizada. Nela, o trabalho operacional é estável e complexo e o treinamento 

é o principal meio de padronização das habilidades profissionais. Sua estrutura é, ao 

mesmo tempo, funcional e por mercado, onde os indivíduos possuem um alto grau 

de autonomia e as forças das burocracias profissionais incluem os altos níveis de 

habilidades profissionais e sua capacidade de trabalhar em equipe. Esse tipo de 

organização é bastante encontrado no setor de serviços e está sujeito a modismos. 

A quarta estrutura, a diversificada, adota grande confiança no agrupamento 

por mercado na linha intermediária, descentralizando, dessa forma, o poder da 

tomada de decisão, que recai sob a responsabilidade dos gerentes das divisões. 

São características dessa estrutura: o controle do desempenho, a pouca 

padronização do comportamento e o pouco planejamento das ações. O principal 

fator situacional diz respeito à diversidade do mercado, que pode proporcionar a 

segmentação do sistema técnico. Esse tipo de organização é mais bem adaptado a 

ambientes não muito complexos e pouco dinâmicos. 

A organização inovadora (adhocracia) é uma estrutura orgânica, com pouca 

formalização do comportamento e especialização do trabalho em dimensão 
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horizontal, obtido por meio de treinamento formal. A sua tendência é de agrupar 

especialistas em base funcional, com propósitos internos, divididos em pequenas 

equipes de projeto, o que a faz ser também reconhecida como organização por 

projeto. Atua em ambientes complexos e dinâmicos. Por natureza, é uma 

organização não muito estável e tende a não permanecer em atividade por muito 

tempo. Tem como fraquezas a incapacidade de realizar trabalhos em conjunto, em 

função de conflitos não resolvidos, e a falta de controle, em vista da ausência de 

estruturas ou padrões formais. 

Como penúltima configuração, apresenta-se a missionária, dominada por sua 

ideologia e doutrinação. O poder de decisão está amplamente dividido entre todos 

os membros, o que caracteriza a completa descentralização. É uma estrutura 

carente de divisão do trabalho, especialização de tarefas, diferenciação entre as 

partes, formalização do comportamento, planejamento, controle e treinamento 

profissional. 

Finalmente, os autores sugerem a existência de uma organização política, 

caracterizada, ao menos estruturalmente, pelo que ela não tem. A ausência de parte 

dominante, mecanismo de coordenação dominante e forma estável de centralização 

ou descentralização podem acarretar em dificuldades para lidar com os conflitos 

internos. Algumas organizações políticas são temporárias, refletindo complexas 

transições na estratégia ou na estrutura e outras podem ser permanentes, talvez em 

virtude de a organização enfrentar forças internas competitivas ou manifestações 

políticas viciosas, mas estar suficientemente entrincheirada para suportá-las. 

Adicionalmente, Mintzberg et al. (2003) enfatizam que as configurações 

apresentadas são idealizadas, e que nenhuma organização real é sempre 

exatamente como essas configurações, embora algumas cheguem bem perto e 

outras reflitam a combinação de várias, algumas vezes, em transição de uma para a 

outra. 

Sob o prisma de modelagem, a estrutura organizacional pode ser definida 

como o resultado de um processo, pelo qual a autoridade é distribuída, as atividades 

são especificadas desde os níveis operacionais até a alta administração e um 

sistema de comunicação é delineado, a fim de permitir que as pessoas executem as 



35 
 

 

atividades e exerçam a autoridade que lhes compete, para atingir os objetivos 

organizacionais (VASCONCELLOS; HEMSLEY, 2002). 

2.2.3 Gestão de Portfólio de Projetos 

A gestão de portfólio de projetos é considerada um importante meio de 

condução integrada de projetos e de operações, de modo que os investimentos 

estejam seguramente alinhados com a estratégia e metas da empresa (LEVINE, 

2002), (RAD; LEVIN, 2006), (RAJAGOPAL; MCGUIN; WALLER, 2007). 

Uma definição do portfólio de projetos pode ser encontrada no Guia PMBOK® 

(PMI, 2008, p. 8): 

Um portfólio refere-se a um conjunto de projetos ou programas e outros 
trabalhos, agrupados para facilitar o gerenciamento eficaz desse trabalho a 
fim de atingir os objetivos estratégicos dos negócios. Os projetos ou 
programas do portfólio podem não ser necessariamente interdependentes 
ou diretamente relacionados. 
 

De acordo com Castro e Carvalho (2010), a gestão de portfólio de projetos 

tornou-se um elemento-chave no sucesso das estratégias de longo prazo das 

organizações e está relacionado à alta direção e tomadores de decisão, que 

necessitam validar os investimentos relevantes, além de formular e implementar 

metas e objetivos. 

Problemas maiores, enfrentados pelas organizações, podem ser atribuídos a 

fatores ligados à gestão ineficiente de seu portfólio de projetos, tais como: falta de 

visão clara sobre quais projetos materializam as estratégias; constantes mudanças 

nas prioridades; falha no efetivo acompanhamento dos projetos e falta de critérios 

para alocação de recursos (KERZNER, 2010). 

Acrescenta Kerzner que, se uma empresa está atualmente envolvida com 

vários projetos e tem uma lista de espera de mais alguns projetos que deseja 

realizar, mas o orçamento disponível somente suportará alguns deles, o processo de 

decidir quais irão adiante é definido como gestão de portfólio de projetos, que 

fornecerá subsídios para a tomada de decisão. 

Hunt, Osborn e Schermerhorn (1998, p. 254) definiram formalmente a tomada 

de decisão como “[...] o processo de escolher um curso de ação para lidar com um 



36 
 

 

problema ou oportunidade”. Para esses autores, existem cinco passos básicos para 

tomar decisões sistemáticas, que podem ser abordados tanto para resolver 

problemas como para explorar oportunidades, que são: 

- Reconhecer e definir o problema ou oportunidade; 

- Identificar e analisar cursos alternativos de ação; 

- Escolher um curso de ação; 

- Implementar o curso de ação preferido; 

- Avaliar os resultados e tomar as ações corretivas conforme necessário. 

Mesmo seguindo passos diretos no processo de tomada de decisão, as 

situações nas quais é preciso agir, podem ser intensamente diferentes e ocorrerem 

em três condições ambientais: certeza, risco e incerteza.  

Em qualquer processo de tomada de decisão no qual a incerteza é um 

elemento central, os profissionais do meio empresarial costumam atuar sem 

informações seguras, observando um cenário de estratégias competitivas cercado 

de probabilidades, com várias alternativas e resultados, o que faz com que os 

processos decisórios se tornem vulneráveis a riscos. 

A incerteza obriga os tomadores de decisão a se basear na criatividade 

individual e do grupo para conseguir solucionar problemas, requerendo alternativas 

inovadoras, revolucionárias e, geralmente, totalmente diferentes dos padrões 

existentes de comportamento. As respostas à incerteza, frequentemente, são 

influenciadas pela intuição pessoal, palpites decorrentes da experiência e pistas 

(HUNT et al., 1998). 

Premissas podem ser adotadas diante das probabilidades que, por muitas 

vezes, estão relacionadas a graus de subjetividade daqueles que são os 

responsáveis pelas decisões, e não sofrem qualquer tipo de controle. 

Para Mintzberg et al. (2003), o ritmo da tomada de decisão auxilia os gestores 

a planejarem seu progresso. Complementando, afirmam ser mais importante lembrar 

que é mais crítico tomar a decisão no momento certo do que forjar consenso ou 

desenvolver análises de dados extensas. 
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Diante da importância substancial para as organizações de haver um 

processo consistente, que possa conduzir às tomadas de decisões mais precisas, 

Rabechini et al. (2005), indicam que é necessário avançar não só na sedimentação 

de técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos, mas, também criar 

elementos que sensibilizem uma camada de nível mais estratégico da empresa. 

Nesse aspecto, a gestão de portfólio de projetos pode dar uma grande contribuição 

aos dirigentes de empresas no processo decisório, proporcionando um exame 

detalhado das dimensões estratégicas que norteiam o balanceamento da carteira e 

permitindo a priorização adequada dos projetos, bem como, criando mecanismos de 

controle e descarte de projetos. 

Observa-se que a gestão de portfólio de projetos ainda é pouco estruturada, 

apresentando algumas lacunas com relação aos modelos teóricos que servem como 

referência. Problemas desse tipo podem dificultar a implementação adequada das 

ações estratégicas em projetos, assim como, também a delegação de 

responsabilidade pela execução deles aos níveis inferiores da estrutura hierárquica, 

de forma desestruturada, pode promover conflitos desnecessários e consequente 

perda de energia da organização (CASTRO; CARVALHO, 2010). 

2.2.4 Escritório de Gerenciamento de Projetos 

As diversas definições de Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP)1 

que são encontradas na literatura especializada, em vista da complexidade e 

diversidade desse tema, não divergem substancialmente, ao contrário, são 

complementares e enfocam mais detalhadamente uma ou outra atribuição do EGP. 

Hill (2008) e Rad e Levin (2002) posicionam o EGP como uma estrutura 

organizacional integradora de negócios, capaz de atuar na fiscalização, controle e 

suporte do gerenciamento de projetos, seja na gestão de múltiplos projetos ou 

servindo como uma unidade de negócios representativa do ambiente de 

gerenciamento de projetos da organização, abrangendo todas as pessoas 

envolvidas nos projetos, os processos (metodologias e práticas), e as ferramentas 

                                            
1 As denominações Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) e Escritório de Projetos (EP) são as traduções 
habitualmente utilizadas na literatura nacional para a expressão Project Management Office (PMO), cuja sigla em inglês parece 
ter se consagrado entre os profissionais da área de gerenciamento de projetos para identificar essa entidade organizacional. 
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(sistemas automatizados e auxiliares) que gerenciam ou influenciam o desempenho 

do projeto. 

Para o Guia PMBOK® (PMI, 2008), a principal função de um EGP é prestar 

suporte aos gerentes de projetos de diversas maneiras, que incluem, mas não se 

limitam a: gerenciamento de recursos compartilhados entre projetos; identificação de 

metodologia e padrões de gerenciamento de projetos; orientação, treinamento e 

supervisão de pessoal; realização de auditorias do projeto para monitoramento da 

conformidade com políticas, procedimentos e padrões de gerenciamento de projetos; 

desenvolvimento de políticas e procedimentos, transformados em ativos de 

processos organizacionais e a coordenação das comunicações entre projetos. 

Taylor (2006) argumenta que o conceito de EGP recebeu apoio após o 

fracasso de tantos projetos durante os anos de 1990, particularmente na indústria da 

tecnologia da informação, e cita que os modelos de EGP são projetados de modo a 

serem de natureza consultiva em pequenas e médias empresas e do tipo 

centralizados nas grandes empresas, onde, de fato, são responsáveis pela 

execução dos projetos. 

Segundo o autor, podem ser estabelecidos cinco níveis de competência do 

EGP dentro de uma organização: 

- O EGP nível 1 é o mais básico e pode ser estabelecido em qualquer posição 

da estrutura organizacional, prestando suporte aos gerentes de projetos, 

aconselhando sobre ferramentas e técnicas, proporcionando políticas e 

procedimentos e atuando, em geral, como um consultor em gerenciamento de 

projetos; 

- O EGP nível 2 tem a responsabilidade de lidar com múltiplos projetos e 

gerentes, sob o comando de um gerente de programa. Há também uma equipe de 

suporte alocada em tempo parcial, especializada em áreas de conhecimento de 

gerenciamento de projetos, tais como custos, riscos, tempo e qualidade. 

O EGP nível 2 se reporta diretamente a um gerente de alto nível, o que facilita 

a obtenção de apoio para o seu funcionamento, agindo esse gerente sênior como o 

patrocinador do EGP. 
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- O EGP nível 3 também é caracterizado por múltiplos projetos e gerentes de 

projetos, mas o tamanho, número e complexidade dos projetos requerem que o EGP 

seja administrado por um diretor ou gerente de programa sênior. Outra característica 

desse tipo de EGP é conter tanto pessoal em tempo integral, quanto em tempo 

parcial. 

Os três primeiros níveis de maturidade de EGP são suficientes para a maioria 

das pequenas e médias empresas. As grandes empresas requerem capacidade 

adicional em seus EGPs e as mega corporações necessitam aprimorar seus EGPs 

para transformá-los em centros de excelência. 

O EGP nível 4 é bastante semelhante ao EGP nível 3, porque ambos têm a 

estrutura básica similar e se encaixam, da mesma forma, na estrutura organizacional 

da empresa. A diferença está no tamanho e complexidade do EGP nível 4, que 

possui gerentes de projetos e gerentes de programas que conduzem vários projetos 

semelhantes, dentro do EGP. Este nível de sofisticação e complexidade obriga a 

que o gerente do EGP nível 4 seja um diretor da organização e que a equipe de 

suporte trabalhe no regime de tempo integral. 

O EGP nível 5 é conhecido como o centro de excelência, por causa do seu 

tamanho, complexidade, autoridade e conhecimento, o que o faz se tornar um centro 

independente de negócios. A sua estrutura pode ser comparada com uma estrutura 

organizacional formal de projeto, com equipe própria de apoio, cujo comando está 

delegado a um vice-presidente ou gerente geral. 

O EGP em nível empresarial ajuda a resolver os problemas de gestão 

persistentes que atormentam os gerentes de projetos (CRAWFORD; CABANIS-

BREWIN, 2011), que podem ser enunciados como: falha na implementação da 

ferramenta (software) de controle e monitoramento de projetos; gestão deficiente dos 

projetos e partes envolvidas; carência de apoio executivo; falta de metodologia 

consistente e falta de gestão do conhecimento. 

Ao compararem os níveis de maturidade em gerenciamento com os modelos 

de EGPs adotados nas organizações, em seu estudo de âmbito estratégico, 

Rodrigues et al. (2006) evidenciaram que os modelos mais avançados de EGPs 

influenciam positivamente a maturidade organizacional em gestão de projetos. 
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A maturidade de um EGP pode ser resumida pelo grau de sofisticação com 

que ele provê cada serviço sob sua responsabilidade, desde a maneira mais trivial e 

simples, que agrega baixo valor à organização, até a forma mais sofisticada e 

complexa, que traz resultados mais perceptíveis e maior valor para a organização 

(PINTO; COTA; LEVIN, 2010). 

Esses autores desenvolveram um modelo específico para a avaliação da 

maturidade de EGPs, em qualquer organização, denominado PMO Maturity Cube, 

que representa o resultado da análise das três dimensões dessas estruturas: 

- Amplitude: corporativa, departamental ou programa-projeto; 

- Abordagem: estratégica, tática ou operacional; 

- Nível de Maturidade: básico, intermediário ou avançado. 

Na Figura 3 é apresentada a estrutura do PMO Maturity Cube 

 
Figura 3  - As 3 dimensões do PMO Maturity Cube 
Fonte:  “PMO Maturity Cube”, um modelo de avaliação de maturidade exclusivo para 
Escritórios de Projetos, PINTO; COSTA; LEVIN, 2010 
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Dentre os benefícios reais que a aplicação do EGP pode proporcionar à 

organização, Kerzner (2003) enumerou os seguintes: 

- Padronização das operações; 

- Processo de decisão envolvendo toda empresa, e não apenas grupos 

localizados; 

- Melhor planejamento da capacidade, por exemplo, na alocação de recursos; 

- Acesso mais rápido à informação de maior qualidade; 

- Eliminação de silos de pessoal dentro da organização; 

- Operações mais eficientes e efetivas; 

- Menor necessidade de reestruturação; 

- Menor número de reuniões, que roubam tempo valioso do executivo; 

- Priorização mais realista do trabalho; 

- Desenvolvimento de futuros gerentes. 

2.2.5 Processos e Metodologia de Gerenciamento de P rojetos 

As empresas que têm se tornado bem sucedidas em gerenciamento de 

projetos têm conseguido esse feito através do planejamento estratégico para 

gerenciamento de projetos. Essas organizações não se satisfazem, unicamente, em 

igualar-se aos concorrentes, em vez disso, elas optam por exceder continuamente o 

desempenho das demais empresas, o que requer a aplicação de processos e 

metodologias que incrementem essa continuidade (KERZNER, 2010). 

O benefício fundamental percebido com o desenvolvimento de uma 

metodologia é o de dotar a organização de consistência na sua ação de direção 

integrada, pelo processo de gestão por projetos, à medida que cresce o número de 

unidades interrelacionadas. 

Uma metodologia, de acordo com Charvat (2003) é determinada por um 

conjunto de orientações ou princípios, que podem ser adaptados e aplicados a uma 

situação específica, tais como padrões, formulários e listas de verificação, utilizados 
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ao longo do ciclo de vida do projeto. Ainda, segundo o autor, uma metodologia pode 

ser caracterizada como: 

- Um processo que documenta uma série de passos e procedimentos que 

determina a conclusão bem sucedida de um projeto; 

- Um processo definido, composto por uma série de etapas, pelas quais o 

projeto progride, até atingir um fim; 

- Um conjunto integrado de tarefas, técnicas, ferramentas, papéis, 

responsabilidades e marcos. 

“A implantação de uma metodologia de gerenciamento de projetos deve ter 

como objetivo maior melhorar a maturidade da organização no gerenciamento dos 

seus projetos” (XAVIER et al., 2005, p. 152). Acrescentam os autores que, como 

qualquer implantação de novo processo, para que seja alcançado o sucesso, é 

necessário, fundamentalmente, que haja: (a) patrocínio de uma pessoa da 

organização, com poder de decisão; (b) planejamento, com metas mensuráveis e 

atingíveis; (c) controle de desempenho e de resultados; e (d) gerenciamento da 

mudança, devido ao envolvimento de pessoas e estrutura funcional. 

O desenvolvimento de uma metodologia de gerenciamento de projetos não é 

adequado para qualquer empresa (KERZNER, 2010). Para empresas com projetos 

pequenos e de curto prazo, tais sistemas formais podem não ser apropriados, em 

termos de custo e eficácia. No entanto, para empresas com projetos de grande porte 

e contínuos, o desenvolvimento de um sistema de gestão funcional é obrigatório. 

Dentre os padrões que estão mais em evidência no momento, e que servem 

como base para o desenvolvimento de metodologias que agregam os processos 

necessários ao gerenciamento de projetos, merecem destaque o Guia PMBOK® 

(PMI, 2008), como o padrão mais aceito e utilizado como referência, o PRINCE2, 

que serve para qualquer tipo de projeto e cuja primeira versão, PRINCE, tinha o foco 

em projetos de TI e o Scrum, que desponta como alternativa de metodologia ágil de 

gerenciamento de projetos de desenvolvimento de softwares. O Scrum é apropriado 

ao desenvolvimento de softwares, mas alguns dos seus princípios também podem 

ser aplicados em outros segmentos (CARNEIRO, 2010). 
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Destaca a autora que, tanto o Guia PMBOK® (PMI, 2008) quanto o PRINCE2 

são frameworks maduros para serem utilizados como referência na criação de uma 

metodologia de gerenciamento de projetos e o Scrum, por sua vez, por ter como 

foco o desenvolvimento de softwares, tem restrições de uso como referência em 

indústrias, além de ser insuficiente para o gerenciamento de projetos complexos ou 

de longa duração. 

Várias iniciativas, dentro do domínio de serviços da TI, vêm sendo tomadas 

para o desenvolvimento de metodologias, fundamentadas em diversos frameworks, 

com destaque para o ITIL – Information Technology Infrastructure Library, que 

nasceu a partir de melhores práticas observadas na empresa inglesa de 

telecomunicações British Telecom. Seus processos são divididos em suporte aos 

serviços e entrega dos serviços (DINSMORE, 2007). 

De acordo com Mansur (2007), em geral, o EGP é o responsável pela 

implantação e suporte à metodologia de gerenciamento de projetos, redesenhando o 

modelo com base nas avaliações ou implementando os processos apenas em novas 

áreas da organização. 

2.2.6 Desenvolvimento Profissional 

Ao se observar a dinâmica do trabalho nas organizações, fica evidenciada a 

existência de pessoas em diferentes estágios de desenvolvimento profissional. 

Praticamente, toda a literatura que procura esclarecer a lógica de desenvolvimento 

das pessoas trabalha, implícita ou explicitamente, com a lógica da complexidade do 

trabalho, o que faz pressupor que existe uma relação direta entre a complexidade do 

trabalho a ser executado por um profissional, seu estágio de desenvolvimento e seu 

reconhecimento na organização (FLEURY, 2002). 

O importante, do ponto de vista da administração, é descobrir como as 

pessoas diferem em suas habilidades e usar esse conhecimento para aumentar a 

chance de que o funcionário venha a desempenhar suas funções profissionais de 

modo satisfatório (ROBBINS, 2005). 
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Ainda referindo-se a habilidades, Robbins (2005) alerta para o problema que 

funcionários competentes não permanecem competentes para sempre, pelo simples 

fato que as habilidades se deterioram e podem se tornar obsoletas, o que exige um 

programa de treinamento formal por parte das organizações. 

Acrescenta o autor, que os treinamentos podem incluir desde o ensino básico 

de leitura até cursos avançados de liderança empresarial, desenvolvidos em quatro 

categorias genéricas de habilidades: linguagem, técnica, interpessoal e de solução 

de problemas. 

A construção da qualificação profissional não se faz apenas no atendimento 

das necessidades técnicas, operacionais e logísticas, inerentes ao desempenho das 

funções. As mudanças recentes no universo produtivo levam as empresas a 

implantarem sistemas educacionais que privilegiem o desenvolvimento de atitudes, 

posturas e habilidades, demandando profissionais que, além das competências 

técnicas, apresentem outras qualidades como independência, autonomia, 

criatividade, comunicação e iniciativa (COLBARI, 2007). 

Na área de gerenciamento de projetos, Hill (2008) enfatiza o desenvolvimento 

da carreira, representado pelas atividades associadas ao avanço profissional, 

aliadas à progressiva aplicação e melhoria da habilidade individual, do conhecimento 

e da experiência em gerenciamento de projetos. 

Ressalta o autor que, para o desenvolvimento da carreira, também é 

necessário que o profissional considere outros fatores, tais como os padrões de 

desempenho profissional que são globalmente aceitos e adotados, assim como os 

requisitos organizacionais inerentes ao negócio da empresa, as competências 

técnicas e analíticas e as capacidades de supervisão e de liderança. 

Thomas e Zwerman (2011) apontam uma lacuna na atual formação de 

profissionais em gerenciamento de projetos, que não tem “abrigo” em qualquer 

estrutura universitária, estando essa matéria incluída, apenas, em alguns cursos, 

como administração e engenharia. As universidades não oferecem um curso 

acadêmico de gerenciamento de projetos, limitando-se a prestar treinamento e 

preparação para a certificação profissional, cabendo a maior parte do ensino em 
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gerenciamento de projetos ser realizada no ambiente corporativo, por consultorias 

ou por associações profissionais. 

Afirma o Project Management Institute (PMI, 2012b) que um quinto do 

Produto Interno Bruto (PIB) mundial, em torno de US$ 12 trilhões, é gasto em 

projetos, o que oferece uma grande demanda por gerentes de projetos experientes, 

tendo sido constatado em pesquisa da PricewaterhouseCoopers, em 2007, que 80% 

dos projetos de alta performance são administrados por profissionais com alguma 

certificação em gerenciamento de projetos. 

Um aspecto também de importância nas organizações está ligado à 

sistemática de avaliação, que permita evidenciar o mérito de seus gestores para 

oportunidades de promoção. Dispondo de um processo de avaliação de 

desempenho, que disponibiliza as informações ao longo do tempo, a organização 

pode efetuar as substituições no quadro de funcionários dentro de uma lógica de 

aperfeiçoamento e melhoria, conferindo respeito às mudanças realizadas 

(FREZATTI et al., 2009). 

2.2.7 Tecnologia de Suporte 

Turban, McLean e Wetherbe (2004) asseguram que a administração de 

projetos é uma tarefa complexa, em razão da maioria dos projetos se caracterizarem 

pela natureza única e os participantes, por esse motivo, por vezes, serem pessoas 

com pouca ou nenhuma experiência na área; da incerteza associada a longos 

prazos de conclusão; da participação de pessoas de fora da empresa e do alto risco 

envolvido, muitas vezes associado a um lucro potencialmente alto. 

Para esses autores, a gestão de projetos pode ser aprimorada através da 

utilização, por exemplo, de técnicas como a Program Evaluation and Review 

Technique (PERT) e Critical Path Method (CPM), que podem facilmente ser 

informatizadas por meio das soluções encontradas no mercado, em dezenas de 

pacotes comerciais. 
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Atualmente, devido ao crescente alinhamento do gerenciamento de projetos 

com a competência estratégica das organizações, outros fatores se destacam como 

itens de fundamental importância na gestão administrativa e nas tomadas de 

decisões, tais como: priorização, categorização, orçamento, desafio de alocação de 

recursos, comunicação e necessidade de constante monitoramento dos projetos 

integrados (FARIAS Fº; ALMEIDA, 2010). 

Sob esse aspecto é que Binder (2007), promoveu a perspectiva do software 

de gestão colaborativa de projetos, uma plataforma de tecnologia capaz de oferecer 

aos gerentes de projetos e gestores de EGPs as ferramentas automatizadas, 

apropriadas à elaboração do plano de gerenciamento de projetos, monitoramento 

das entregas do projeto, controle dos problemas, riscos, qualidade, custo, tempo e 

aprovação do encerramento do projeto. 

Conforme Araujo (2008), projetos colaborativos podem ser definidos como 

aqueles onde há um esforço compartilhado no conteúdo e, portanto, os prazos, as 

metas e o controle gerencial são negociados, independentemente de as equipes 

estarem em um mesmo local de trabalho ou atuarem distribuidamente. 

Em sua análise sobre os softwares de gerenciamento de projetos existentes, 

a autora obteve resultados que demonstraram uma coerência entre os problemas 

identificados no gerenciamento colaborativo de projetos, as tendências de melhoria 

das técnicas e métodos de gerenciamento de projetos - métodos ágeis de 

gerenciamento de projetos - e as inovações em funcionalidades desses softwares, 

conforme demonstrado na Figura 4. 
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Figura 4  - Desafios para os softwares de gerenciamento de projetos (SGPs) colaborativos 
Fonte:  Araujo, C., 2008 

Uma representação gráfica do mercado de fabricantes dos softwares de alta 

relevância na área de gerenciamento de projetos e portfólios de TI (IT Project and 

Portfolio Management – IT PPM) está contemplada na avaliação do Gartner Group 

(2010). O resultado da pesquisa é apresentado em um Quadrante Mágico que é 

limitado por dois eixos: habilidade para executar e abrangência da visão. 

O eixo “habilidade para executar” abrange os critérios de: (a) robustez das 

funcionalidades; (b) viabilidade da empresa; (c) vendas/ preço; (d) receptividade do 

mercado; (e) execução do marketing; (f) avaliação do cliente (incluindo serviço) e (g) 

operações/ administração. 

O eixo “abrangência da visão” focaliza os critérios de: (a) conhecimento do 

mercado; (b) estratégia de marketing; (c) estratégia de vendas; (d) oferta de 

variedade do produto; (e) modelo do negócio; (f) estratégia de verticalização 

industrial e (g) inovação. 

Esses dois eixos delimitam o Quadrante Mágico, que por sua vez reflete o 

posicionamento dos fabricantes no mercado, segundo os critérios de avaliação, 
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classificando-os como: empresas líderes, empresas desafiadoras, empresas 

visionárias e empresas de nicho de mercado. 

2.3  O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Conceituação de Desempenho e Indicadores de D esempenho 

Paula (2007) considera a definição de desempenho tão complexa e 

fundamental quanto à de estratégia, pelo fato de não fazer sentido uma abordagem 

sobre a estratégia sem ter como objetivo atingir um bom desempenho. O objetivo 

dos sistemas de mensuração do desempenho é implementar a estratégia 

(ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008). 

Corroborando com essa visão, Carneiro et al. (2005) descrevem a 

multidimensionalidade do constructo desempenho como um fenômeno complexo e 

multifacetado, que escapa a uma concepção simplista. Acrescentam que o tema 

desempenho organizacional tem sido motivo de estudos conceituais e empíricos e 

que, embora por sua relevância, ou talvez em consequência dela, não se chegou 

(talvez nem deva ser esperado que se chegue) a um consenso sobre como 

caracterizar o constructo desempenho e qual a forma de mensurá-lo. 

Neely (2002) considera o desempenho um conceito relativo, com um 

significado específico para cada organização, definido em termos de um complexo 

conjunto de indicadores que sustentam futuras realizações, baseados em tempo e 

em relação de causa e efeito. A gestão do desempenho deve proporcionar o 

alinhamento de processos necessário à utilização eficiente dos recursos e gerar uma 

tendência efetiva para o cumprimento dos objetivos estratégicos. 

A verdade é que, a despeito dos problemas conceituais, as empresas 

necessitam de um controle gerencial para sua sobrevivência, através de um 

processo pelo qual os gestores influenciem os outros membros da organização para 

implementar as estratégias da organização (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008). 

Afirma Godoy (2002) que o objetivo do gerenciamento do desempenho 

organizacional deve ser garantir que a organização e todos os seus subsistemas 



49 
 

 

(processos, departamentos, equipe, colaboradores) estão alinhados 

apropriadamente a um modelo ótimo para atingir os resultados desejados pela 

organização. A medição do desempenho mostra como as operações de uma 

organização estão se desenvolvendo (ARMSTRONG, 2006). 

Para Frezatti et al. (2009), o processo de controle gerencial deve estar 

inserido no modelo de gestão definido pela organização e seu ciclo completo é 

composto de quatro fases distintas: (a) estabelecimento de padrões; (b) comparação 

do desempenho real com o esperado (planejado); (c) identificação de eventuais 

desvios; e (d) tomada de ações corretivas, se necessário. 

Acrescentam os autores que, para ser efetiva, é fundamental que a forma de 

avaliar o desempenho esteja alinhada com o processo de planejamento, mais 

especificamente, em termos operacionais, utilizando algum sistema orçamentário, 

considerando como foco principal a sustentabilidade da entidade. 

Para a Fundação Nacional da Qualidade – FNQ (2010), essa avaliação é 

obtida pela análise dos indicadores de desempenho, que são as informações 

quantitativas ou fatos relevantes que exprimem o desempenho de um produto ou 

processo, em termos de eficiência, eficácia ou nível de satisfação e, em geral, 

permitem acompanhar sua evolução ao longo do tempo. 

Contudo, Godoy (2002) chama a atenção para a enorme quantidade de 

características subjetivas que interferem no desempenho organizacional. Além disso, 

alerta também sobre a fundamental importância de os gestores terem em mente que 

os indicadores de desempenho são conceitos que buscam expressar um ou mais 

aspectos da realidade, mas que tais indicadores não são a realidade mesma. 

Ao mesmo tempo em que são inúmeros os fatores que influenciam o 

desempenho das empresas, a forma de medição desses fatores e do desempenho é 

muito difícil e o acaso faz com que a margem de erro seja grande em qualquer 

modelo que se proponha a explicar esse problema (PAULA, 2007). 

Mesmo sob esse grau de dificuldade, a necessidade de mensuração de 

desempenho nas organizações, realizada desde o final do século XIX até os dias 

atuais, através de diversas perspectivas e enfoques, promove uma quantidade 
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significativa de modelos e sistemas para esse tipo de avaliação, visando 

acompanhar demandas tais como o aumento de competitividade das empresas, a 

globalização, a abertura dos mercados e o desenvolvimento tecnológico-social, entre 

outros (NETTO, 2007). 

Com o objetivo de classificar sistemas de medição de desempenho de acordo 

com as abordagens utilizadas, Tezza, Bornia e Vey (2010) procederam a uma 

revisão e classificação da literatura, analisando 140 periódicos com abordagens 

sobre o tema, publicados durante o período de 1980 a 2007. Após a revisão, tais 

sistemas de medição de desempenho foram classificados com base em cinco 

critérios: 

- Abrangência (corporativo, cadeia de suprimentos, serviços ou indivíduo); 

- Tipo de abordagem (prático e teórico); 

- Foco (financeiro, não-financeiro); 

- Nível de medição (operacional, tático ou estratégico); 

- Grau de complexidade (baixo, médio ou alto). 

Segundo esses autores, os resultados da análise mostram que, pela 

tendência das abordagens no tempo, o foco e a abrangência vêm evoluindo, 

abandonando o viés puramente financeiro, o qual não está presente nos trabalhos 

mais recentes, e surgindo abordagens com visão mais abrangente e voltada para o 

indivíduo e para fora das organizações, a partir de meados da década de 1990 até o 

ano de 2007. 

Complementam os autores com uma observação sobre os sistemas de 

medição de desempenho, descrevendo que estes são constituídos de alguns 

pontos-chave, que são a confiabilidade das informações, o mecanismo de causa e 

efeito e o impacto da cultura organizacional, que está diretamente ligada ao fator 

humano. 

Em geral, não é possível descrever o sucesso de uma empresa fazendo-se 

uso simplesmente de uma única métrica, pois, de fato, diversas perspectivas 

deverão ser consideradas para se avaliar se o sucesso foi ou não alcançado. 

Tradicionalmente, o desempenho das organizações é medido sob a ótica do sistema 
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de controle financeiro, cujo objetivo maior é otimizar o retorno do acionista. A partir 

da década de 1960 é que as empresas começaram a dar mais ênfase às medidas 

de desempenho não financeiras, o que foi intensificado na década de 1980 e ganhou 

força definitiva em meados dos anos 1990 (CARNEIRO et al., 2005). 

Em função da relevância e frequência com que aparecem no meio acadêmico 

e na prática, iremos abordar a seguir alguns aspectos a respeito dos indicadores de 

desempenho de razão financeira e não financeira. 

2.3.2 Medição do Desempenho por Indicadores Finance iros 

De uma maneira geral, a visão que recai sobre o desempenho das 

organizações diz respeito ao conceito de uma variável econômica, pois, uma 

empresa no mundo capitalista, tem como objetivo principal a geração do lucro, daí o 

seu desempenho ser medido em termos financeiros (PAULA, 2007). 

Historicamente, as medidas utilizadas para mensurar o desempenho de uma 

organização têm sido financeiras, como, por exemplo, o valor de vendas e lucros ou 

a porcentagem do retorno sobre o investimento aplicado. Em face da influência 

exercida por grupos externos sobre estas medidas, os sistemas de medição de 

desempenho interno tenderam a ser financeiros, com foco, geralmente, nos custos 

(SILVA; FERREIRA; LEAL, 2011). 

Sob esse aspecto, Helfert (2000) enfatiza que quando se deseja avaliar o 

desempenho de uma empresa, procuram-se maneiras de medir as consequências 

financeiras e econômicas das decisões de gestões passadas, que realizaram 

investimentos, operações e financiamentos ao longo do tempo, com o objetivo de 

verificar se a rentabilidade da empresa satisfez as expectativas e se as escolhas de 

financiamento foram feitas com prudência. A geração de valor para o proprietário ou 

acionista requer, em última instância, resultados positivos em todas as áreas, 

gerando fluxos de caixas favoráveis. 

O autor adverte para a possibilidade do relacionamento entre os índices 

ocorrer sob o limite apenas da imaginação e que, para serem funcionais, os 

indicadores devem ser entendidos tanto pelo significado quanto pelas limitações, 
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influenciados por variáveis como o ponto de vista adotado, os objetivos da análise e 

os padrões potenciais de comparação. 

Acrescenta, em sua explanação, que existem pontos de vista de três grupos 

principais de interessados, a serem considerados na análise de desempenho 

financeiro: 

O primeiro grupo é formado por proprietários (investidores), cujo principal 

interesse recai sobre a rentabilidade, ou seja, nos lucros obtidos pelos esforços da 

gestão, com os capitais investidos pelos proprietários. Na visão dos proprietários, os 

índices relevantes sobre o desempenho da empresa são medidas que definem o 

retorno obtido por eles sobre seu investimento e os benefícios em caixa que eles 

receberam na forma de dividendos. 

Há os relatórios econômicos, elaborados para determinar o valor da empresa 

como um todo, o chamado valor de liquidação, que representa o montante estimado 

que os proprietários receberiam se as unidades de negócio individuais fossem 

vendidas separadamente (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008). 

- Os administradores, que compõem o segundo grupo, têm interesse duplo na 

análise do desempenho financeiro: avaliar a eficiência e rentabilidade das operações 

e julgar o uso eficiente dos recursos da empresa. Em suma, do ponto de vista da 

gestão, os indicadores devem lidar com a eficiência das operações, a eficiência do 

capital e a rentabilidade obtida com o emprego dos ativos; 

Por fim, os fornecedores e credores, o terceiro grupo, que têm duas 

preocupações básicas: o financiamento de um negócio bem sucedido e as possíveis 

consequências negativas da inadimplência e da liquidação, procurando avaliar os 

índices sobre o capital original emprestado e a margem de segurança nos ativos que 

pertencem à empresa. 

No Quadro 1 podem ser vistas as principais áreas de desempenho financeiro 

que interessam aos proprietários, à administração e aos credores, em conjunto com 

os índices e medidas mais comuns e relevantes a essas áreas: 
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Quadro 1 - Medidas de Desempenho por Área e Ponto de Vista 

 
Fonte:  Técnicas de análise financeira: um guia prático para medir desempenho dos 
negócios, HELFERT, 2000, p. 92 

Segundo Krauter (2006) as medidas tradicionais de avaliação de desempenho 

financeiro, baseadas em dados contábeis, mais citadas na literatura são: 

• ROI – Retorno sobre investimento: determinado pelo quociente entre o 

lucro operacional e o investimento; 

• ROA – Retorno sobre o ativo: é o quociente entre o lucro operacional e 

o ativo total, que mostra como os administradores estão utilizando os 

ativos; 

• ROE – Retorno sobre patrimônio líquido: é o quociente entre o lucro 

líquido e o patrimônio líquido, indicador da rentabilidade sobre os 

recursos investidos pelos proprietários; 

• RONA – Retorno sobre ativos líquidos: correspondente à relação entre 

o lucro operacional líquido após o imposto de renda (NOPAT) e o total 

de ativos; 
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• LPA – Lucro por ação: é a relação entre o lucro líquido e o número de 

ações da empresa; 

• P/L – Índice preço/ lucro: é a razão entre o preço de mercado da ação 

e o lucro por ação. 

Além dos indicadores supracitados, merece também destaque o EVA – Valor 

Econômico Agregado (Economic Value Added), que corresponde a um montante 

monetário, em vez de uma proporção, que é obtido subtraindo-se os encargos de 

capital do lucro operacional líquido (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008). 

No entanto, contar apenas com indicadores financeiros para medir o 

desempenho da organização pode ser inadequado, conforme observado por 

diversos autores (VENKATRAMAN; RAMANUJAM, 1986), (NEELY, 2002), 

(ARMSTRONG, 2006), (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008), quando estes 

apontam que medidas financeiras e econômicas de desempenho, muitas vezes, 

parecem objetivas, especialmente para leigos, mas acabam por ser ilusórias, pelo 

fato de que os dados contábeis de custos e lucros requerem uma vasta gama de 

julgamentos subjetivos para serem elaborados. Muitos desses indicadores são 

utilizados largamente, pela facilidade de sua obtenção por meio de cálculos, porém 

esses índices tendem a enfatizar o que aconteceu no passado, são inadequados 

para a resposta às mudanças e, frequentemente, não expressam importantes 

aspectos operacionais. 

Venkatraman e Ramanujam (1986) indicam que uma adequada conceituação 

de desempenho organizacional deve incluir a ênfase em indicadores de 

desempenho operacional (por exemplo, não financeiro) em adição aos indicadores 

de desempenho financeiro de crescimento das vendas, de lucratividade e dos 

ganhos por ação. Sob esse prisma, seria lógico adotar medidas de market-share, de 

introdução de novos produtos, de qualidade do produto, de eficiência do marketing, 

de valor adicionado da manufatura e outras medidas de eficiência tecnológica, 

dentro do domínio do desempenho organizacional. A inclusão de indicadores de 

desempenho operacional leva a uma perspectiva “além da caixa preta”, que parece 

caracterizar o uso exclusivo dos indicadores financeiros, e traz o foco para os 

principais fatores de sucesso operacionais, que possam contribuir para o 

desempenho financeiro. 
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2.3.3 Medição do Desempenho por Indicadores Não Fin anceiros 

Apesar de muitos autores concordarem sobre a necessidade da utilização dos 

indicadores não financeiros, parece haver pouca convergência e consenso a 

respeito de quais medidas utilizar, o que pode ser um reflexo da necessidade óbvia 

que cada empresa tem de utilizar medidas que sejam relevantes à sua própria 

situação. Uma base comum de seleção de indicadores de desempenho seria algo 

valioso, no sentido de evitar uma proliferação desnecessária de medidas e 

assegurar que variáveis importantes seriam medidas corretamente (SILVA et al., 

2011). 

Embora reconheçam sua importância, muitas empresas deixaram de incluir 

medidas não financeiras na avaliação do desempenho por considerá-las pouco 

sofisticadas em relação às medidas financeiras, e a alta administração ser menos 

habituada ao seu uso (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008). 

Frezatti et al. (2009) afirmam que uma entidade que utiliza apenas 

indicadores financeiros, mira, somente, em aspectos de curto prazo e ignora o 

relacionamento entre elementos que hoje são desenvolvidos para gerar impacto no 

resultado de amanhã. 

Neely (2002) projeta um mundo ideal para a medição de desempenho das 

organizações, no qual os indicadores escolhidos atenderiam aos seguintes 

requisitos: 

- Haveria relativamente poucos indicadores, talvez três financeiros e três não 

financeiros, por uma questão de parcimônia, pois a existência de muitos indicadores 

pode induzir à ultrapassagem dos limites cognitivos e as informações, desse modo, 

correrem o risco de serem perdidas; 

- Os indicadores não financeiros poderiam prever o desempenho financeiro 

subsequente e seriam os principais indicadores, ao passo que os indicadores 

financeiros demonstrariam somente o que foi realizado; 
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- O sistema de medição de desempenho seria absolutamente estável, onde 

os indicadores iriam evoluir lentamente, de modo a manter as pessoas atentas às 

metas de longo prazo e firmes em seu comportamento e comprometimento. 

Alguns exemplos de medidas não financeiras foram relacionadas por 

Armstrong (2006), a partir de um número ilimitado de opções: flexibilidade, 

qualidade, movimentação de estoque, conformidade com as normas, número de 

reclamações dos clientes, inovação, tempo de produção, percentual de pedidos 

perdidos, número de clientes, uso de equipamentos, absenteísmo, taxa de 

produção, entre outros. 

2.3.4 O Balanced Scorecard 

Kaplan e Norton (1992), ao considerarem que nenhum indicador de 

desempenho isolado é capaz de promover uma clara representação do desempenho 

de uma organização, nem é suficiente para cobrir todas as áreas relevantes ao 

mesmo tempo, apresentaram o Balanced Scorecard (BSC) como um método a ser 

utilizado na medição do desempenho organizacional. 

O BSC é capaz de difundir e alinhar a estratégia por toda a organização, ao 

dispor de um conjunto de medidas balanceadas de desempenho financeiras e não 

financeiras, integradas por um sistema de relações de causa e efeito e divididas em 

quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e 

crescimento (KAPLAN; NORTON, 1996). 

A perspectiva financeira vincula os objetivos financeiros com a estratégia da 

organização e faz parte de uma cadeia de relações de causa e efeito, que 

proporciona uma significativa melhoria no desempenho financeiro. A perspectiva do 

cliente identifica que as empresas devem alinhar suas medidas essenciais de 

resultados, relacionadas aos clientes – satisfação, fidelidade, retenção, captação e 

lucratividade – com os segmentos específicos dos clientes e do mercado. Quanto à 

perspectiva dos processos internos, o foco deve ser a necessidade de criação de 

valor para os clientes e para os proprietários (acionistas), ao identificar os pontos 

críticos ao longo da cadeia interna de valor da empresa, respeitando os seus 

objetivos estratégicos. Finalmente, os autores indicam a perspectiva do aprendizado 
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e do crescimento como capaz de promover o desenvolvimento de medidas para 

orientar o aprendizado e crescimento organizacional, cujos indicadores devem 

enfatizar a importância de investir no futuro, e não apenas em áreas tradicionais de 

investimento – equipamentos e novos produtos – mas também em infraestrutura – 

pessoal, sistemas e procedimentos – que irão sustentar as demais áreas tradicionais 

(KAPLAN; NORTON, 1992). 

O BSC é, provavelmente, o mais bem sucedido sistema de avaliação de 

múltiplas medidas de desempenho. Entretanto, um aspecto do método vem 

recebendo o maior número de críticas, por parte da área de contabilidade gerencial, 

e está ligado ao fato que, a partir dos processos internos, considerando a 

capacidade de aprendizagem e o crescimento da organização, os clientes seriam 

conquistados e o resultado financeiro obtido. Acreditam os pesquisadores que essa 

relação de causa e efeito ainda não foi comprovada (FREZATTI et al., 2009). 

Na visão de Anthony e Govindarajan (2008), o BSC é uma ferramenta que 

auxilia no estabelecimento do foco da companhia, na melhoria da comunicação, no 

estabelecimento dos objetivos organizacionais e na promoção do feedback sobre a 

estratégia. Além disso, com o BSC é possível balancear as várias medidas 

estratégicas em um esforço para conseguir o alinhamento de metas e, 

consequentemente, encorajar os funcionários a agir com mais interesse na 

organização. 

 

2.4 O DESEMPENHO NO AMBIENTE DE PROJETOS 

2.4.1 O Desempenho do Projeto 

Nos primórdios da gestão de projetos, o sucesso era medido apenas em 

termos técnicos de adequação ou inadequação do produto do projeto. À medida que 

as empresas evoluíram na maturidade em gerenciamento de projetos, e os custos 

passaram a ser controlados mais efetivamente, o sucesso passou a ser definido 

como a conclusão do projeto no prazo, dentro do custo orçado e no nível de 
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qualidade pré-estabelecidos pelo cliente (KERZNER, 2004), (YAZICI, 2009), 

(WÜRTENBERG et al., 2011). 

Kerzner (2004) caracterizou esses três fatores como primários e acrescentou, 

como medição do sucesso do projeto, outros fatores, aos quais denominou de 

secundários: aceitação pelo cliente, acompanhamento do trabalho, sucesso 

financeiro e alinhamento estratégico, dentre outros. 

Ainda para esse autor, algumas empresas definem sucesso não apenas em 

termos de fatores críticos de sucesso (CSFs – Critical Sucess Factors), que 

identificam os aspectos indispensáveis para atender as necessidades do cliente, 

mas, igualmente, definem o sucesso também por meio de indicadores chave de 

desempenho (KPIs – Key Performance Indicators), que medem a qualidade do 

processo utilizado para alcançar os resultados finais e que devem ser revisados 

periodicamente, durante o ciclo de vida do projeto. 

Griffin e Page (1996) e Pennypacker (2005) verificaram que os fatores que 

determinam o desempenho dos projetos variam de acordo com a estratégia 

relacionada a cada projeto, a tecnologia empregada e o ambiente particular no qual 

a empresa compete. Esses aspectos sustentam o entendimento de que não há 

medidas comuns a todos os projetos e o que funciona bem como melhor prática em 

uma empresa pode não funcionar do mesmo modo em outra (KERZNER, 2004). 

Portanto, concluíram os autores, as medições devem seguir a estratégia designada 

pela organização, sendo bastante recomendável, sempre medir qual o grau em que 

o produto do projeto proporciona vantagem competitiva para a organização, a fim de 

manter o alinhamento estratégico entre projetos e estratégia. 

Ao desenvolver uma metodologia aderente a um sistema para avaliar índices 

de desempenho de projetos de TI, capaz de gerar melhor entendimento do contexto 

desses projetos, Lacerda et al. (2009) verificaram que as condições atuais de 

rápidas mudanças no mercado, requerem agilidade, flexibilidade, inovação, custo e 

qualidade como parâmetros de sucesso nos projetos que cumprem os objetivos 

estratégicos das empresas de TI. 

Sob o argumento dos grandes investimentos que são realizados anualmente 

para desenvolvimento e manutenção de sistemas de TI, que apoiam o core business 
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das organizações, o sucesso dos projetos de TI é uma questão crucial para a 

economia em geral. Sob esse prisma, suscita interesse o estudo de Würtemberg et 

al. (2011), que compilaram dados obtidos na revisão da literatura e obtiveram, como 

resultado, uma lista com 21 fatores que influenciam os resultados dos projetos de TI. 

Esses fatores foram aplicados em pesquisa do tipo survey com gestores de 28 

projetos de TI e três fatores se destacaram como os responsáveis pelo maior 

impacto no desempenho dos projetos: análise de risco, envolvimento do usuário e 

apoio da alta administração. 

Ênfase maior é dedicada por Kerzner (2004) a dois novos critérios, que ele 

considera como primordiais à definição de sucesso no desempenho do projeto: (a) 

com o mínimo de mudanças de escopo, que destaca a qualidade do planejamento, e 

(b) sem interferir no negócio principal da empresa, o que valoriza a importância das 

decisões tomadas no âmbito da empresa, ao invés das decisões que ocorrem no 

nível do projeto. 

2.4.2 O Desempenho do Gerenciamento de Projetos 

Na visão de Bryde (2003), é necessário que se faça uma distinção entre o 

desempenho do projeto e o desempenho do gerenciamento do projeto. Embora os 

dois estejam intimamente interligados, existe diferença entre eles e é importante não 

confundi-los. 

Contudo, apesar de existir uma grande quantidade de trabalhos que abordam 

o sucesso do projeto, muito pouco é encontrado na literatura no que diz respeito ao 

desempenho do gerenciamento dos projetos, tema que é tratado, na maioria dos 

casos, como parte do sucesso do projeto, e não de maneira específica (LOPES; 

MUSCAT, 2009). 

Sob o enfoque da existência dessa lacuna, esses autores realizaram uma 

revisão bibliográfica, que deu origem a uma relação de critérios de avaliação de 

desempenho em gerenciamento de projetos, de característica multidimensional. 

Essa relação evidenciou a utilização de critérios relacionados diretamente com os 

processos de gerenciamento de projetos e com as habilidades e competências do 
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gerente e da equipe do projeto como indicadores de sucesso no gerenciamento do 

projeto. 

A lista final, obtida pelo trabalho de Lopes e Muscat (2009), compreende um 

agrupamento dos critérios citados nas diversas publicações pesquisadas, e é 

composta pelos seguintes elementos: (1) eficiência e eficácia da comunicação; (2) 

controle e monitoramento; (3) desempenho de custo; (4) gerenciamento de 

mudanças; (5) desempenho de prazo/ cronograma; (6) definição de objetivos; (7) 

definição de requisitos; (8) delegação de responsabilidades; (9) gerenciamento de 

riscos; (10) gerenciamento do encerramento do projeto; (11) liderança; (12) 

planejamento de custos; (13) planejamento de escopo; (14) segurança & saúde; (15) 

tomada de decisões; (16) atendimento a requisitos; (17) envolvimento dos 

stakeholders; (18) planejamento de prazos; (19) desempenho de escopo; e (20) 

ética profissional no gerenciamento dos projetos. 

É possível realçar, na pluralidade da natureza dos elementos dessa relação, a 

visão de Shenhar (2004), quando este apresentou a abordagem Strategic Project 

Leadership (SPL), que vai além de gerenciar apenas prazo, custo e escopo 

conforme o planejado, para garantir o sucesso do projeto. Em seu trabalho, o autor 

destaca a transição do gerenciamento tradicional de projetos para uma nova era, 

caracterizada pelo alinhamento do gerenciamento de projetos com a estratégia da 

empresa. O modelo SPL é composto por cinco elementos - estratégia, espírito, 

organização, processos e ferramentas – sustentados por sete princípios de 

implementação, aplicáveis durante o planejamento e a execução do projeto. 

Ao promover uma pesquisa com foco na identificação de fatores críticos de 

sucesso, baseada em estudos teóricos e empíricos sobre o sucesso e o insucesso 

de projetos em 63 publicações, Fortune e White (2006) puderam constatar que 

existe um entendimento limitado entre os autores sobre os fatores que influenciam o 

sucesso do projeto. Os três fatores mais citados nessas publicações foram: a 

importância do projeto receber suporte da alta administração; ter objetivos claros e 

realísticos e ter um planejamento detalhado e eficaz atualizado. 

Vezzoni et al. (2011) tiveram como objetivo geral em seu estudo compreender 

as relações entre os fatores críticos de sucesso e sua influência no desempenho de 
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projetos, e concluíram, dentre diversos itens analisados, que o suporte da alta 

administração é uma variável estatisticamente significativa, na medida em que os 

projetos avaliados no estudo, e que receberam o referido apoio, apresentaram 

56,09% de probabilidade de obter sucesso comparado a projetos que não 

receberam tal suporte. Também obtiveram relevância no estudo os seguintes 

fatores: a preparação para enfrentar riscos; o empowerment; o gerenciamento de 

requisitos; o gerenciamento de mudanças e a comunicação eficiente. 

Mesmo entendendo que não existe uma definição simples de indicadores 

universalmente apropriados a todas as empresas, Pennypacker (2005) sugeriu uma 

lista contendo os top 10 indicadores que uma empresa deve indexar, para promover 

a avaliação de seus projetos em um determinado período de tempo, e assim, 

aumentar a probabilidade de sucesso no gerenciamento de projetos. São eles: 

1. Retorno sobre o investimento; 

2. Produtividade; 

3. Custo da qualidade; 

4. Índice de desempenho de custo; 

5. Índice de desempenho de prazo; 

6. Satisfação do cliente; 

7. Tempo do ciclo (do projeto e do produto); 

8. Desempenho dos requisitos; 

9. Satisfação dos empregados; 

10.  Alinhamento com os objetivos do negócio. 

Crawford (2007) defende uma abordagem sistemática para a melhoria do 

desempenho em gestão de projetos, através de um processo contínuo de 

aprimoramento de métricas e absorção de lições aprendidas, composto de uma 

estrutura de seis etapas, intitulada PEMARI, que inclui: (1) planejar a medição; (2) 

estabelecer e atualizar as medidas; (3) avaliar o desempenho; (4) analisar os dados; 

(5) relatar o desempenho; e (6) promover a melhoria contínua. 



62 
 

 

A aplicação de um programa estruturado de medição permite à organização 

identificar áreas para a melhoria do desempenho, promover a comparação com os 

competidores, definir metas, identificar as tendências para poder fazer previsões e 

planejar, avaliar a eficácia das mudanças, determinar o impacto do gerenciamento 

dos projetos e apresentar um histórico sobre o desempenho da organização 

(CRAWFORD, 2011). 

Nota-se, nas listas de indicadores de desempenho em gerenciamento de 

projetos e nas sistemáticas de medição de desempenho, uma interação entre os 

processos que contemplam o desenvolvimento dos planos estratégicos e o trabalho 

diário, que deve tornar esses planos uma realidade. Crawford (2011) verificou que, 

por anos, essa conexão inexistiu, constatação esta corroborada, em particular, pelos 

desenvolvedores do BSC (KAPLAN; NORTON, 1992), que demonstraram, por meio 

de pesquisas realizadas, que até 90% das estratégias corporativas jamais foram 

implementadas. 

Segundo Pinto (2005), o BSC é um instrumento adequado para a aplicação 

em projetos. Argumenta o autor que, quando os gestores passam a ter a visão de 

seus projetos através do BSC, começam a entender o real impacto que cada 

iniciativa pode promover em toda a organização, o que demonstra as dependências 

existentes entre projetos, portfólio de projetos e estratégia organizacional. 

Para o autor, ao tratarmos de projetos, devemos considerar as mesmas 

quatro perspectivas do BSC, porém com uma abordagem ligeiramente diferente: 

a) A perspectiva financeira deve tratar dos aspectos relativos à capacidade 

dos projetos gerarem os resultados financeiros esperados; 

b) A perspectiva cliente deve estar voltada para os aspectos relacionados ao 

atendimento das expectativas, tanto dos clientes externos, quanto dos 

clientes internos do projeto; 

c) A perspectiva processos deve considerar os processos de gerenciamento 

de projetos, seguindo a orientação do Guia PMBOK® (PMI, 2008); 
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d) A perspectiva aprendizado e crescimento deve cuidar dos aspectos 

relativos à capacidade do projeto de aprender com os erros, tratar lições 

aprendidas e desenvolver a equipe do projeto. 

Adicionalmente, na visão do autor, para a criação e implementação efetiva de 

um BSC para projetos, o primeiro passo deve ser estabelecer os objetivos que 

estarão associados a cada perspectiva, e as relações de causa e efeito entre eles. A 

seguir, deve ser efetuada a definição dos indicadores, com base nas variáveis 

chaves de desempenho, que precisam ser simples, fidedignos, mensuráveis, 

controláveis e com metas alcançáveis. 

Ratificando a qualidade do BSC como uma ferramenta de gestão, capaz de 

alinhar a organização, seus projetos e as pessoas com a sua estratégia e a visão 

organizacional, Gobato e Guedes (2006) abordaram o desdobramento do BSC do 

nível estratégico para os níveis tático e operacional, com o objetivo de avaliar a 

organização a partir do monitoramento da qualidade e de outros parâmetros de seus 

projetos. 

Sob esse ponto de vista, afirmam os autores que os gerentes de projetos 

devem se preocupar não somente com as habilidades, processos e capacidades, 

mas, também, como os projetos, ou o resultado de cada processo de gerenciamento 

do projeto, contribuem para a vantagem competitiva da organização. 

Ao analisarem esse modo diferenciado de atuação e comportamento dos 

gerentes de projetos, sob o enfoque da vantagem competitiva, Patanakul e Shenhar 

(2012) constataram uma tendência atual na gestão de projetos, que denominaram 

de gerenciamento estratégico de projetos. Os autores traduzem essa nova vocação 

como uma mudança de mentalidade, na qual os gerentes e as equipes dos projetos, 

além de procurarem atingir metas operacionais e de eficiência, também deverão 

entender melhor as necessidades da empresa e, a partir de então, planejar e 

executar seus projetos, visando alcançar os resultados esperados do negócio. 

Com o objetivo de examinar melhor os aspectos do desempenho e dos 

resultados, no que tange ao gerenciamento de projetos, o Estudo de Benchmarking 

em Gerenciamento de Projetos (PMI, 2011) apresenta, em uma de suas seções, 

uma pesquisa sobre os principais problemas, necessidades e fatores críticos de 
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sucesso do gerenciamento de projetos das organizações. Esse levantamento tem 

importante valor para a comunidade de gestão de projetos, na medida em que 

apresenta os resultados no âmbito dos indicadores financeiros e dos processos do 

gerenciamento de projetos de um relevante número de empresas brasileiras. 

2.5 A INFLUÊNCIA DOS FATORES ORGANIZACIONAIS NO DESEMPENHO 

DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

De acordo com o Guia PMBOK® (PMI, 2008), determinadas características 

da empresa, denominadas fatores ambientais, são capazes de aumentar ou 

restringir as opções de gerenciamento de projetos e podem ter uma influência 

positiva ou negativa nos resultados. Estas características incluem, mas não se 

limitam a: 

• Cultura, estrutura e processos organizacionais; 

• Padrões governamentais ou do setor; 

• Infraestrutura; 

• Recursos humanos existentes; 

• Administração de pessoal; 

• Sistemas de autorização de trabalho da empresa; 

• Condições de mercado; 

• Tolerância a risco das partes interessadas; 

• Clima político; 

• Canais de comunicação estabelecidos da organização; 

• Bancos de dados comerciais; 

• Sistemas de informações do gerenciamento de projetos. 

Destacam-se nesse estudo, dentre os fatores ambientais, aqueles que estão 

definidos particularmente como os principais fatores organizacionais, e que 

ganharam evidência como os alicerces para a pesquisa e avaliação do Estudo de 
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Benchmarking em Gerenciamento de Projetos (PMI, 2011), e cuja influência no 

desempenho do gerenciamento dos projetos será abordada a seguir: 

2.5.1 Cultura Organizacional 

A cultura organizacional é um fator ambiental da empresa (PMI, 2008) e, por 

esse motivo, o gerente de projetos deve entender os diferentes estilos que podem 

influenciar e afetar o sucesso do projeto. 

Segundo Pinto e Zygielszyper (2006), as experiências bem sucedidas, de 

várias empresas, mostram que um fator determinante para a implementação de boas 

práticas de gerenciamento de projetos é uma mudança gradual da cultura 

organizacional, em todos os níveis da estrutura hierárquica, no que se refere à 

aceitação de uma adequada gestão dos projetos como um fator relevante para o 

sucesso da organização. 

A maioria das organizações desenvolveu culturas e estilos exclusivos, que se 

manifestam de inúmeras maneiras. As culturas e estilos são normalmente 

conhecidos como “normas culturais” e podem influir bastante na capacidade de um 

projeto atingir seus objetivos, na medida em que incluem um conhecimento comum 

com relação aos meios aceitáveis de execução do trabalho, e quem tem influência 

na facilitação da execução do trabalho (PMI, 2008). 

A dimensão cultural influencia os processos organizacionais e sua 

consideração é fundamental na implementação da gestão de projetos (ROCHA 

NETO et al., 2008). 

Ao destacar a necessidade de que as culturas para gerenciamento de 

projetos sejam baseadas no comportamento organizacional, e não em processos, 

Kerzner (2010) indica que existem diferentes tipos dessas culturas, cujos princípios 

fundamentais estão relacionados à natureza do negócio, aos níveis de confiança e 

cooperação e ao ambiente competitivo. São tipos característicos dessas culturas, 

conforme enunciado pelo autor: 
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a) Cultura Cooperativa: 

• Tipo de cultura baseada na confiança e na comunicação efetiva da 

organização, tanto internamente quanto externamente; 

• As decisões são tomadas visando atender ao maior benefício de todos 

os interessados (stakeholders); 

• O executivo que se torna o patrocinador do projeto tem participação 

mais passiva do que ativa e poucos problemas são levados ao nível 

executivo para sua resolução; 

• Os projetos são gerenciados informalmente, na maioria das vezes, com 

mínima documentação e as reuniões são realizadas somente quando 

se fazem absolutamente necessárias. 

 

b) Cultura Não-cooperativa: 

• Esse tipo de cultura é o reflexo da inabilidade dos administradores 

seniores em cooperar entre si e com a força de trabalho, inexistindo o 

respeito entre as partes. 

• As organizações que adotam esse modelo de cultura podem entregar 

bons produtos ou serviços para os clientes, sob a filosofia de que os 

fins justificam os meios, entretanto, não conseguem alcançar o mesmo 

sucesso em projetos quanto às organizações que praticam a cultura 

cooperativa. 

 

c) Cultura Competitiva: 

• É uma cultura benéfica no curto prazo, particularmente se existe 

trabalho em abundância, porém, os efeitos no longo prazo, na quase 

totalidade, não são favoráveis; 

• Esse tipo de cultura pode ser desastroso para a organização, a partir 

do momento em que provoca a competição interna entre 

departamentos, que trabalham em um mesmo projeto, permitindo que 
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o departamento que se torna responsável pelo projeto trate os demais 

como seus subcontratados; 

• O resultado, ao longo do tempo, tende a ser a diminuição da troca de 

informações entre os departamentos e a falta de cooperação entre 

eles. 

 

d) Cultura Isolada: 

• Ocorre quando uma grande organização, voltada para negócios 

estratégicos, permite que as unidades funcionais desenvolvam suas 

próprias culturas de gerenciamento de projetos; 

• Essa configuração pode igualmente conduzir a um ambiente na 

empresa de cultura-dentro-da-cultura; 

• Isto vem a ocorrer dentro das unidades de negócios estratégicos. 

 

e) Cultura Fragmentada: 

• Projetos, nos quais parte do pessoal da equipe está geograficamente 

separado do restante do time, podem resultar em uma cultura 

fragmentada; 

• Culturas fragmentadas também ocorrem em projetos multiempresariais, 

onde o pessoal do escritório principal ou a equipe corporativa podem 

ter uma forte cultura de gerenciamento de projetos, mas, no entanto, a 

equipe externa não possui uma cultura de gerenciamento de projetos 

consubstancial, que possa promover uma integração harmoniosa dos 

processos. 

Yazici (2009), em seu estudo que investigava a contribuição da cultura 

organizacional na relação entre a maturidade em gerenciamento de projetos e o 

desempenho organizacional, baseado nos preceitos do OCAI (Organizational 

Culture Assessment Instrument), pôde concluir, de acordo com o resultado obtido 

das empresas pesquisadas, que a cultura organizacional tem uma influência 
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significativa sobre o desempenho do projeto e o sucesso em longo prazo das 

organizações, sugerindo que este fato deve estimular as empresas a avaliar a sua 

orientação cultural e empreender esforços de mudanças, como consequência 

dessas avaliações, ao invés de manter a cultura organizacional como uma matéria 

invisível e impossível de ser mensurada. 

Ao empreender uma análise sobre a influência cultural na adoção da gestão 

de projetos em empresas de consultoria e desenvolvimento em TI, Rocha Neto et al. 

(2008), verificaram que a cultura organizacional, tanto sob o ponto de vista da alta 

administração, quanto no domínio dos vários grupos que se formam nessas 

organizações, estabelece limites e adequações necessárias à adoção real da gestão 

de projetos, contribuindo efetivamente para a competitividade organizacional. 

 

2.5.2 Estrutura Organizacional 

De acordo com Mintzberg (2003), a estrutura de uma organização é 

decorrente da consistência entre a coordenação de atividades, os parâmetros de 

design e os fatores situacionais. 

Parâmetros de design representam os meios pelos quais as diversas 

atividades organizacionais são determinadas e divididas, em um primeiro momento, 

para, em seguida, serem estabelecidas as formas com que essas atividades serão 

coordenadas. Os parâmetros de design, divididos em quatro grupos, formam um 

sistema integrado, no qual cada um deles está vinculado a todos os demais, o que 

faz com que qualquer mudança em um parâmetro provoque mudança em todos 

(MINTZBERG, 2003). 

Por sua vez, o autor define os fatores situacionais por quatro aspectos 

funcionais: idade e tamanho, sistema técnico, ambiente e poder. 

O Quadro 2 apresenta os parâmetros de design e os fatores situacionais da 

estrutura organizacional, definidos por Mintzberg (2003). 
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Quadro 2 - Parâmetros de design e fatores situacionais de Mintzberg 

Parâmetros de design e fatores situacionais de Mint zberg 

Grupo Parâmetro 
Especialização no trabalho 
Formalização de comportamento 
Treinamento 

Design das posições 

Doutrinação 
Agrupamento ou departamentalização Design da superestrutura 
Tamanho das unidades 
Sistemas de planejamento e controle 

Design dos vínculos laterais Instrumentos de interligação e 
comunicação informal 
Descentralização vertical Design do sistema de tomada de 

decisões Descentralização horizontal 
Idade e tamanho 
Sistema técnico 
Ambiente 

Fatores situacionais 

Poder 

Fonte:  Adaptado de MINTZBERG, 2003, p. 37; 139 

Especificamente, no caso da formação da estrutura organizacional, pode ser 

observado que o parâmetro agrupamento ou departamentalização está ligado à 

escolha das bases, em que as posições são agrupadas em unidades e, essas 

unidades, em unidades de ordem mais alta, tradicionalmente mostradas na forma de 

organograma. Essa formação estimula a coordenação, ao colocar diferentes tarefas 

sob uma supervisão comum, o que praticamente exige que sejam compartilhados os 

recursos comuns e sejam atingidas medidas comuns de desempenho (MINTZBERG 

et al., 2003). 

Kerzner (2009) afirma que as organizações estão continuamente se 

reestruturando para atender às demandas impostas pelo ambiente e que, 

independentemente da forma organizacional final adotada, canais formais devem ser 

desenvolvidos de modo que cada indivíduo tenha uma definição clara das suas 

obrigações, autoridade e responsabilidade final, necessários para a execução do 

trabalho. 

É importante frisar que, assim como a cultura organizacional, também a 

estrutura organizacional pode ter um impacto significativo sobre o desenvolvimento e 

a operação de sistemas de informação dentro da organização, na medida em que 
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um procedimento associado a um sistema de informação, recentemente posto em 

operação, pode conflitar com uma regra de conduta informal que faz parte da cultura 

e da hierarquização da empresa (MESQUITA; COSTA, 2010). 

Para o Guia PMBOK® (PMI, 2008) a estrutura organizacional é um fator 

ambiental da empresa que pode afetar a disponibilidade dos recursos e influenciar a 

maneira como os projetos são conduzidos, variando de estruturas funcionais a 

projetizadas, existindo as estruturas matriciais entre elas: matriz fraca, matriz 

balanceada e matriz forte. 

A organização funcional clássica é uma hierarquia em que cada funcionário 

possui um superior bem definido, presente no nível onde ocorre o agrupamento por 

áreas de especialização, que podem ser subdivididas em departamentos funcionais. 

Em uma estrutura projetizada, a maior parte dos recursos da organização 

está envolvida no trabalho do projeto e os gerentes de projetos possuem grande 

independência e autoridade. Em geral, as organizações desse tipo possuem 

unidades organizacionais denominadas departamentos, que se reportam 

diretamente ao gerente do projeto ou oferecem serviços de suporte aos vários 

projetos. 

As organizações matriciais são caracterizadas por uma combinação dos 

atributos das estruturas funcionais e projetizadas. 

As matrizes fracas mantêm muitas das características de uma organização 

funcional e o gerente de projetos exerce a função de coordenador ou facilitador. 

As matrizes fortes possuem um grande número das características da 

organização projetizada e podem ter gerentes de projetos, com considerável 

autoridade, e pessoal administrativo trabalhando para o projeto em tempo integral. 

Nas matrizes balanceadas, existe o reconhecimento da necessidade de um 

gerente de projetos, porém, nesse tipo de estrutura, o gerente não tem autoridade 

total sobre o projeto nem sobre o seu financiamento. 

Observando esses diversos tipos de estruturas organizacionais, existe uma 

corrente de autores que defende a estrutura projetizada como a mais eficaz para a 
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atualidade, como, por exemplo, demonstram Xavier et al. (2005), ao sugerir que, 

diante de um mercado em constante mudança e intenso nível de competitividade, o 

gerenciamento por projetos é a estrutura organizacional que contribui para a 

conquista do sucesso empresarial, devido ao fato de produzir o melhor 

gerenciamento de iniciativas. 

Vargas (2005) enuncia algumas vantagens das organizações que utilizam a 

estrutura projetizada: 

- Clara definição da autoridade, com a presença do gerente do projeto; 

- Comunicação simplificada, porque as pessoas se reportam ao mesmo 

gerente de projeto, que tem o foco nas metas e nos objetivos do projeto; 

- Desenvolvimento em áreas de especialização, por meio do aprendizado na 

atividade de projetos; 

- Foco e prioridades diferenciadas para projetos, que impulsionam a busca 

pelo alcance das metas e dos objetivos. 

Algumas desvantagens também são citadas pelo autor: 

- Duplicação de esforços em projetos com prioridades equivalentes e 

desenvolvidos simultaneamente; 

- Risco de perda da equipe ao término do projeto, em função da insegurança 

criada no ambiente; 

- Competição interna na organização, em termos de poder e recursos; 

- Dificuldade de reintegrar os membros da equipe à estrutura da empresa, ao 

final do projeto. 

2.5.3 Gestão de Portfólio de Projetos 

Calderini et al. (2005), ao estudarem a trajetória histórica da gestão de 

portfólio, encontraram sua origem no artigo Portfolio Selection, publicado por 

Markowitz no Journal of Finance, em 1952, no qual o autor estabeleceu a base da 

Modern Portfolio Theory (MPT), que permite criar uma combinação específica de 
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investimentos, com o intuito de gerar o maior retorno possível para um determinado 

nível de risco. 

Segundo os autores, somente em 1981 surgiu a base para o moderno campo 

da gestão de portfólio de projetos de TI, quando McFarlan, em seu artigo Portfolio 

Approach to Information Systems, ao analisar o conceito do MPT, concluiu que o 

modelo, que era voltado para aplicações financeiras, deveria também ser 

empregado pela administração, com sua abordagem baseada em riscos para a 

seleção e gestão dos projetos do portfólio de TI. Em sua análise, observou que 

portfólios com riscos desbalanceados podem levar uma organização a sofrer 

paralisações operacionais ou deixar lacunas para os concorrentes. 

Adicionalmente, afirmam os autores, as publicações sobre gestão de portfólio 

de projetos tomaram força a partir da década de 1990, época em que as 

organizações passaram a dar mais destaque à gestão de projetos e ao 

desenvolvimento da carreira dos profissionais de administração, engenharia e TI. 

Atualmente, por conta da divulgação e do reconhecimento que possui o PMI 

nas organizações e junto aos profissionais de gerenciamento de projetos, o 

Standard for Portfolio Management (PMI, 2008) é a publicação mais utilizada como 

padrão de gestão de portfólio de projetos. 

O Standard for Portfolio Management (PMI, 2008) apresenta os processos 

necessários para a tomada de decisão sobre componentes e identifica os processos 

de gestão de portfólios que têm sido reconhecidos e aceitos como boas práticas, 

divididos em dois grupos de processos: 

- Alinhamento: determina como os componentes serão identificados, 

categorizados, avaliados, selecionados para inclusão e gerenciados no portfólio, o 

que inclui priorização, balanceamento e autorização dos componentes. 

- Monitoramento e Controle: estabelece a revisão periódica dos indicadores 

de desempenho, para alinhamento com os objetivos estratégicos da organização. 
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A Figura 5 apresenta a interação entre os processos de gestão de portfólios: 

 
Figura 5  - Processos de Gestão de Portfólio de Projetos 
Fonte:  Standard for Portfolio Management, PMI, 2008 

Inúmeros são os benefícios estimados com a adoção da gestão de portfólio 

de projetos pelas organizações, especialmente no que diz respeito ao alinhamento 

com o negócio, risco, retorno do investimento e utilização de recursos (BELLOQUIM, 

2009). Outras vantagens podem ser descritas, e que também contribuem para o 

monitoramento e controle dos projetos de forma coletiva: (a) eliminação de projetos 

duplicados; (b) combinação de projetos gerando economias de escala; (c) visão 

clara da interdependência entre projetos; (d) coordenação no tempo de atividades de 

diferentes projetos; (e) redução da prioridade de projetos necessários, mas menos 

importantes ou urgentes; (f) aumento de prioridade de projetos estratégicos, mas de 

baixa visibilidade; (g) otimização de alocação de recursos e talentos; (h) identificação 

das necessidades de contratação e de treinamento; e (i) identificação dos projetos 

críticos com intensa participação de pessoal interno ou terceirizáveis. 

 



74 
 

 

2.5.4 Escritório de Gerenciamento de Projetos 

Atualmente, cada vez mais, as empresas têm estruturado Escritórios de 

Gerenciamento de Projetos (EGPs) (JUGDEV, 2011), com o objetivo de coordenar o 

uso de ferramentas, técnicas e tecnologias de apoio a projetos, assegurando 

consistência no uso de práticas, prover modelos específicos de documentos de 

projetos e servir de mecanismo de divulgação de indicadores de desempenho. 

Dentro da perspectiva tradicional de eficiência administrativa, é necessário 

que as empresas estejam sempre procurando garantir que seus projetos estejam 

plenamente em sintonia com suas estratégias, fato que nem sempre ocorre, visto 

que nem todas as organizações obtêm êxito no estabelecimento da relação entre 

projetos e estratégia (AUBRY; HOBBS; THUILLIER, 2007). 

Mansur (2007) argumenta que o EGP pode ter um conjunto de atribuições 

maior ou menor, em função da posição estratégica que ocupa dentro da 

organização. 

Uma importante contribuição teórica quanto às funções desempenhadas 

pelos EGPs foi proporcionada pelo estudo de Hobbs e Aubry (2007) que reduziram, 

por meio de análise fatorial, as extensas listas de funções de EGPs normalmente 

encontradas na literatura, a cinco grupos de funções principais e três funções 

adicionais. Os grupos de funções principais que resultaram do estudo, segundo o 

grau de importância, foram os seguintes: primeiramente, (1) monitorar e controlar o 

desempenho dos projetos; logo após, (2) desenvolver competências e metodologias 

de gerenciamento de projetos; em seguida, (3) gerenciamento de múltiplos projetos; 

(4) gerenciamento do plano estratégico; e, por fim, (5) aprendizado organizacional. 

Quanto às funções adicionais, foram relatadas as seguintes: (6) executar 

tarefas especializadas para gerentes de projetos; (7) gerenciar interfaces com 

clientes e (8) recrutar, selecionar, avaliar e determinar salários dos gerentes de 

projetos. 

Considerando, mais uma vez, a vasta literatura existente sobre o assunto, é 

possível identificar, no campo, algumas tentativas de categorização de EGPs. 
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Kerzner (2010), por exemplo, revela a existência de três tipos de EGPs que 

podem ser, comumente, encontrados nas organizações: 

- Escritório de projetos funcional: utilizado em um departamento ou divisão da 

empresa, cuja principal responsabilidade é gerenciar um pool de recursos; 

- Escritório de projetos de grupo de clientes: os clientes ou os projetos 

comuns estão agrupados para a obtenção de melhor gerenciamento e comunicação 

com clientes. Com efeito, atua como uma empresa dentro da empresa e tem a 

responsabilidade sobre o gerenciamento de projetos; 

- Escritório de projetos corporativo (ou estratégico): atende a toda a 

organização e se concentra em questões corporativas e estratégicas, ao invés de 

questões funcionais. 

Uma observação relevante, descrita por Spelta e Albertin (2009), dá conta de 

que, embora possa parecer óbvio que a criação de uma estrutura na organização 

destinada a promover o sucesso do gerenciamento de projetos resulte na melhoria 

da taxa de sucesso dos projetos, as pesquisas sobre o tema apresentam resultados 

contraditórios e não dão sustentação a essa premissa, sob a alegação, entre outras, 

de que não há provas que o EGP melhore o desempenho dos projetos, com o EGP 

há o aumento da burocracia e, por conta dessa estrutura, surgem conflitos entre os 

setores da organização. 

Motivados por essa observação contraditória e, em razão do crescimento dos 

investimentos em TI e sua importância estratégica, Spelta e Albertin (2010) 

empreenderam um estudo no qual apresentam um modelo conceitual sobre a 

decisão das organizações do setor de TI de criarem ou não um EGP. 

Em sua conclusão, os autores constatam que essa decisão depende de 

quatro indicadores: a satisfação com a entrega dos projetos; a importância 

estratégica do portfólio; a satisfação com o controle do portfólio e a opinião sobre 

EGPs, aspectos do modelo conceitual proposto, que ainda requer ser testado 

empiricamente, mas que podem trazer subsídios e enriquecer o teor da presente 

pesquisa. 
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2.5.5 Processos e Metodologia de Gerenciamento de P rojetos 

A inadequação dos processos de gestão, com que as organizações 

conduzem seus projetos, é indicada como um dos possíveis fatores causadores de 

insucesso nos resultados dos projetos (CLELAND; IRELAND, 2010). 

È possível encontrar na literatura um número significativo de frameworks que 

são utilizados como modelos para a elaboração de metodologias de gerenciamento 

de projetos para a área de TI, como por exemplo: COBIT, CMMI, PMBOK, 

PRINCE2, ITIL, Seis Sigma, Balanced Scorecard, BS 7799 (ISO/IEC 27001 e 

ISOMEC 17799), ISO 9001:2000, ISO/IEC 12207, ISO 9126, MR MPS e RUP. 

Pelo fato de haver uma forte penetração do PMI na comunidade de 

gerenciamento de projetos (CASTRO; CARVALHO, 2010), o Guia PMBOK® (PMI, 

2008) é bastante utilizado para a elaboração de metodologias, que tomam como 

base os princípios das boas práticas e os parâmetros e requisitos dos processos de 

gerenciamento de projetos.  

Distribuídos em cinco grupos (iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e controle e encerramento) e categorizados em nove áreas de 

conhecimento (integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, 

comunicação, riscos e aquisições), o Guia PMBOK® (PMI, 2008) identifica os 

processos apropriados, na forma de boas práticas aplicáveis a projetos, que, 

gerenciados com eficácia, podem aumentar as chances de sucesso nos projetos. 

Esses processos, que garantem o fluxo eficaz do projeto ao longo de sua 

existência, compõem as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos, que 

são explorados no Guia PMBOK® (PMI, 2008) e têm seu emprego reiterado por 

Dinsmore e Cabanis-Brewing (2011): 

a) O gerenciamento da integração do projeto, que inclui os processos e as 

atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar 

os diversos processos e atividades de gerenciamento de projetos, dentro dos 

grupos de processos de gerenciamento de projetos. 
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Na prática, não há uma definição clara de como integrar os processos dos 

projetos, atividades e conhecimentos, o que torna o papel do gerente de 

projetos desafiador e gratificante, pela habilidade de promover ações 

integradoras, que são essenciais para o término do projeto, para gerenciar as 

expectativas das partes interessadas com sucesso e atender os requisitos do 

projeto. 

b) O gerenciamento do escopo do projeto contém os processos necessários 

para garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e somente ele, 

para terminar o projeto com sucesso. 

Esse gerenciamento está relacionado principalmente com a definição das 

necessidades e expectativas das partes interessadas e com o controle do 

escopo do projeto e do escopo do produto. 

c) O gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos necessários para 

efetivar o término do projeto no prazo. 

Os processos inerentes a essa área envolvem a definição de atividades, 

sequenciamento de atividades, estimativa de recursos para as atividades, 

estimativa de durações de atividades e desenvolvimento do cronograma, 

executados com o auxílio de softwares de planejamento. 

d) O gerenciamento de custos compreende os processos envolvidos em 

estimativa, orçamentação e controle de custos, de modo que seja possível 

concluir o projeto dentro do orçamento aprovado. 

A decisão sobre a técnica escolhida para o controle dos custos do projeto 

deve ser baseada em uma cuidadosa análise de fatores do projeto, tais como 

tamanho, complexidade, procedimentos corporativos e diretrizes. 

O objetivo dos processos de gerenciamento de custos é permitir uma gestão 

eficaz, sem criar encargos desnecessários, garantindo que a abordagem do 

sistema está de acordo com as necessidades das informações que suportam 

o controle exigido pelas partes interessadas. 
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e) O gerenciamento da qualidade inclui os processos e as atividades da 

organização executora que determinam as responsabilidades, os objetivos e 

as políticas de qualidade, de modo que o projeto atenda às necessidades que 

demandaram a sua realização. 

A implementação do gerenciamento da qualidade ocorre por meio de 

procedimentos de planejamento, garantia e controle da qualidade, com 

atividades de melhoria contínua dos processos conduzidos do início ao fim do 

projeto, conforme adequado. 

f) O gerenciamento dos recursos humanos do projeto abrange os processos 

que organizam, gerenciam e lideram a equipe do projeto, que é composta de 

pessoas com funções e responsabilidades atribuídas até o término do projeto. 

Essa área envolve processos ligados às habilidades interpessoais e, em 

virtude da subjetividade que permeia o ser humano, tem uma importância 

significativa no que se refere à formação da equipe, motivação, comunicação, 

consciência política e cultural, gestão de conflitos, liderança, negociação, 

influência e tomada de decisão. 

g) O gerenciamento da comunicação requer o emprego de processos 

necessários à garantia da geração, coleta, distribuição, armazenamento, 

recuperação e destinação final das informações sobre o projeto, de forma 

oportuna e adequada. 

A implementação de um plano de comunicação e o comprometimento da 

equipe do projeto com a sua rigorosa execução são fatores fundamentais 

para o sucesso do projeto. 

O desenvolvimento e a evolução gradual de planos, políticas, normas e 

procedimentos, metas, estratégias, estrutura organizacional, gráficos, e-mails 

e reuniões estabelecem as principais características do plano de 

comunicação. 

h) O gerenciamento dos riscos do projeto tem como metas aumentar a 

probabilidade e o impacto dos eventos positivos – oportunidades - e diminuir a 

probabilidade e o impacto de eventos adversos – ameaças - nos objetivos do 
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projeto, com a aplicação dos processos de identificação, análise, respostas, 

monitoramento e controle, e planejamento do gerenciamento dos riscos em 

um projeto. 

Projetos são, invariavelmente, afetados por riscos, devido à sua própria 

natureza, que traz características como: ser único, dotado de complexidade, 

sujeito a mudanças, premissas assumidas, restrições, dependências e fator 

humano. 

Cada uma dessas características introduz um significante fator de risco no 

projeto, requerendo um modelo estruturado e proativo de gerenciamento de 

riscos, para que o projeto possa ser bem sucedido em seus objetivos. 

i) O gerenciamento das aquisições do projeto descreve os processos para 

adquirir produtos, serviços ou resultados necessários, de fora da equipe do 

projeto, indispensáveis à realização do trabalho. 

Compreende a gestão de contratos e de controle de mudanças, fundamentais 

para o desenvolvimento e administração dos contratos, ou pedidos de compra 

emitidos por membros autorizados da equipe do projeto. 

Os processos de aquisições foram desenvolvidos para serem aplicados no 

intuito de superar ou reduzir os casos de abusos e fraudes contratuais, reduzir 

o risco, descrever os bens e serviços necessários, monitorar e controlar os 

custos e desempenho e determinar critérios para a seleção e aceitação de 

produtos, serviços e fornecedores no projeto. 

Inúmeros são os benefícios notados pelas organizações que adotam uma 

metodologia de gerenciamento de projetos, logrados pelo uso das boas práticas de 

gestão (XAVIER et al., 2005), (KERZNER, 2010), principalmente no que concerne 

aos fatores críticos de sucesso e satisfação dos clientes do projeto, como pode ser 

percebido na visão desses autores: 

- Melhor gerenciamento do risco, o que conduz a uma melhor tomada de 

decisões; 
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- Ênfase na satisfação do cliente e no valor agregado, ao invés de disputas 

internas entre grupos funcionais, valorizando o trabalho em equipe; 

- Comparações, por meio de métricas de desempenho (benchmarking) e 

aperfeiçoamentos continuados, se tornam mais fáceis e rápidos, gerando maior 

controle e melhoria contínua; 

- Estrutura de governança apropriada; 

- Padronização e integração de processos; 

- Priorização de projetos e seu alinhamento com a estratégia organizacional; 

- Alocação adequada de recursos a projetos. 

2.5.6 Desenvolvimento Profissional 

Um número maior de empresas e setores está percebendo que a rapidez com 

que é possível atingir os benefícios da gestão de projetos é incrementada por um 

adequado treinamento (KERZNER, 2004). A seleção do pessoal a ser treinado é de 

suma importância, em vista de que uma gestão de projetos bem sucedida depende 

do claro entendimento do processo e da existência de pessoas capacitadas em 

todos os segmentos da organização. 

Lowell (2007) afirma que a administração das empresas tem a 

responsabilidade de criar uma cultura corporativa que nutra um ambiente de 

aprendizado e cooperação entre as equipes. O corpo administrativo também deve 

assegurar que os profissionais tenham a oportunidade de receber treinamento 

apropriado e acesso a recursos internos e externos, que contribuam para a obtenção 

do conhecimento e da experiência, necessários à produção dos resultados 

esperados. 

Para o Guia PMBOK® (PMI, 2008), os gerentes de projetos são os 

responsáveis pelo atingimento dos objetivos do projeto, desempenhando um papel 

de grande responsabilidade, que requer flexibilidade, bom senso, forte liderança e 

habilidades de negociação, além de um conhecimento sólido nas práticas de 

gerenciamento de projetos. 
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A importância de uma certificação em gerenciamento de projetos, que 

comprova que o profissional tem habilidades técnicas para atuar como gerente de 

projetos, é uma discussão frequente entre profissionais do setor (LEVINSON, 2010), 

pelo fato de muitos argumentarem que as certificações, baseadas apenas na 

avaliação de conhecimento, mostram que o aprovado domina um referencial teórico, 

não sendo possível aferir que possa gerenciar um projeto com sucesso (THOMAS; 

ZWERMAN, 2011). 

Dentre as certificações existentes na área de gerenciamento de projetos, a 

mais demandada e reconhecida mundialmente é a certificação Project Management 

Professional (PMP), concedida, desde 1984, pelo PMI (HELDMAN, 2011), (PMI, 

2012b). 

A certificação PMP confere ao profissional o reconhecimento de sua 

capacitação e habilidade para aplicar os conceitos e melhores práticas atualmente 

em uso na área de gerenciamento de projetos, em todo o mundo (FURMAN, 2011). 

Na pesquisa Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos (PMI, 

2011) realizada em 2011 com empresas brasileiras, os resultados sobre a 

importância do requisito certificação PMP para gerentes de projetos, indicam que 

apenas 21% dessas empresas não consideram essa certificação como um 

diferencial na qualificação profissional. 

O PMI (PMI, 2012b) oferece ainda mais cinco certificações para áreas 

específicas do gerenciamento de projetos e de programas: 

- Certified Associate in Project Management (CAPM); 

- Program Management Professional (PgMP); 

- PMI Agile Certified Practioner (PMI-ACP); 

- PMI Risk Management Professional (PMI-RMP); 

- PMI Scheduling Professional (PMI-SP). 
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Furman (2011) indica outras instituições com certificações alternativas, que 

podem contribuir para a melhoria da competência e o desenvolvimento profissional 

dos gerentes de projetos: 

a) Project+, da CompTIA – Computing Technology Industry Association; 

b) Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) e Microsoft Certified IT 

Professional (MCITP), da Microsoft Corporation; 

c) PRINCE2 Foundation Level e PRINCE2 Practioner Level, da OGC – Office 

of Government Commerce in UK; 

d) ITIL Foundation, Intermediate, Expert and Master , da ITIL – Information 

Technology Infrastructure Library da CCTA – Central Computer and 

Telecommunication Agency, sob custódia da OGC; 

e) Certified Business Analysis Professional (CBAP), da IIBA – International 

Institute of Business Analysts; 

f) Certified Scrum Master (CSM), Scrum Product Owner, Scrum Professional, 

Scrum Trainer and Scrum Coach, da Scrum Alliance; 

g) Qualified Project Practioner (QPP), Registered PM (RPP) and Master PM 

(MPP), da AIMP – Australian Institute of Project Management; 

h) Certified Projects Director (Level A), Certified Senior Project Manager 

(Level B), Certified Project Manager (Level C) and Certified Project 

Management Associate (Level D), da IPMA – International Project 

management Association. 

Crawford e Cabanis-Brewin (2011) afirmam que, muitas vezes, a discussão 

de competência se fixa nas características e habilidades individuais, sem a devida 

avaliação do comportamento disfuncional das organizações, sugerindo uma análise 

interna sobre a necessidade de mudança de cultura organizacional. 

Os autores ampliam um pouco mais este pensamento, citando que, para 

desenvolver a capacidade da empresa em gestão de projetos, é importante 

promover, de maneira ampla na organização, o aperfeiçoamento das competências 

individuais e criar um ambiente de aprendizado, que se estenda além das 

habilidades e técnicas do gerente de projeto. Recomendam o EGP como o ponto 
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focal e o local mais adequado dentro da organização para o desenvolvimento 

dessas práticas. 

2.5.7 Tecnologia de Suporte 

Kerzner (2009) avalia que o gerenciamento de projetos requer mais do que 

um bom planejamento, exigindo que as informações relevantes sejam obtidas, 

analisadas e revisadas em tempo hábil, de maneira que os gerentes de projetos 

possam se antecipar aos possíveis impactos causados por problemas, nas 

atividades inerentes aos processos do projeto. 

O autor complementa, fazendo uma alusão sobre a grande variedade de 

softwares, que hoje dispõem os gerentes de projetos, para auxiliá-los na difícil tarefa 

de monitoramento e controle dos projetos, embora, deixe claro, que mesmo o pacote 

de software mais sofisticado não é o substituto de uma liderança competente do 

projeto, que identifique e tome ações corretivas para os problemas advindos de 

todas as variáveis inter-relacionadas de um projeto. 

Kendrick (2004) alerta para o cuidado que as organizações precisam ter, ao 

fazer a escolha da ferramenta que será adotada no gerenciamento de projetos, 

procurando decidir por aquela que “vai ao encontro das suas necessidades”, sem o 

excesso de funcionalidades, que elevam o seu custo e tornam a operação difícil e 

confusa. 

Os profissionais de gerenciamento de projetos, certamente, irão apoiar a 

necessidade de ferramentas que contribuam para o alcance dos objetivos da gestão 

dos projetos e sucesso nos negócios. Muitos terão seus produtos preferidos e 

soluções em mente, quando as discussões sobre a escolha do software vierem à 

tona. 

Diante desse cenário é que Hill (2008) sugere que seja responsabilidade do 

EGP o estabelecimento dos parâmetros de seleção de ferramentas, que 

proporcionem os benefícios comuns para a organização, utilizando três diferentes 

fundamentos: o exame do ambiente atual, a avaliação das solicitações das áreas e a 

prescrição de ferramentas previamente avaliadas. 
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Para essa seleção, propõe que sejam adotados os seguintes critérios: 

a) Funções e recursos: a ferramenta deve ser avaliada para a determinação 

do nível de eficiência que ela alcança, com relação aos critérios de 

funcionalidade e recursos desejados;  

b) Requisitos de implementação: deve ser verificado qual o esforço interno e 

de suporte do fornecedor, necessário para a instalação e a implementação 

da ferramenta, determinando o nível de planejamento, o perfil técnico e o 

conhecimento, o treinamento de usuários e a supervisão requerida; 

c) Manutenção: envolvimento da área de TI que, rotineiramente, irá executar 

as operações de instalação e suporte aos usuários, o que pode, em alguns 

casos, requerer a indicação de um administrador específico para a 

ferramenta; 

d) Fornecedores: verificação da qualidade do produto e da qualidade dos 

serviços dos fornecedores, do histórico de vendas e a extensão de 

participação do fornecedor no mercado; 

e) Custo: esse é um dos fatores de maior importância nas considerações de 

grande parte das empresas. Uma revisão minuciosa deve ser feita nas 

necessidades de aquisição para enquadramento ao orçamento e mesmo 

uma análise de desenvolvimento interno da ferramenta pode ser 

considerada; 

f) Personalização (Customization): passa pela avaliação, junto com os 

fornecedores, das possibilidades de modificação ou adaptação das 

aplicações automatizadas da ferramenta se ajustarem às necessidades do 

ambiente de gerenciamento de projetos da organização. 

Ao abordar tecnicamente as funcionalidades de um software de 

gerenciamento de projetos, a literatura especializada, em sua maioria, dedica maior 

enfoque para a capacidade de elaboração de cronogramas, o que representa um 

reflexo da maior preocupação dos gerentes de projetos com a questão do prazo. 
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Essa preocupação está refletida, em geral, no resultado da pesquisa Estudo 

de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos (PMI, 2011) e, mais 

especificamente, para o setor de TI, no qual 92% das empresas que responderam à 

pesquisa apontaram o cronograma como o mais importante recurso do software de 

gerenciamento de projetos. 
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CAPÍTULO III  METODOLOGIA 
 

Metodologia é a maneira pela qual deve ser conduzida uma pesquisa que 

realiza, sistematicamente, a construção do conhecimento. 

A importância da metodologia científica encontra apoio em Michel (2009, 

p.39) quando a autora destaca que ela é “[...] um caminho que procura a verdade 

num processo de pesquisa, ou aquisição de conhecimento” e quando ressalta o 

valor da pesquisa científica que se propõe ao estudo da complexão dos objetos, 

fatos, causas, motivos e interesses para melhor entendê-los nos seus princípios e 

funcionamento. 

3.1  ABORDAGEM 

A pesquisa realizada nesse estudo é de natureza quantitativa, por considerar-

se que é a melhor abordagem para a investigação dos valores e atitudes que 

permeiam a influência do ambiente organizacional no desempenho do 

gerenciamento de projetos. 

Na pesquisa quantitativa parte-se do princípio de que tudo pode ser 

quantificável, ou melhor, os problemas, as opiniões e as informações serão mais 

bem entendidos se traduzidos em forma de números. Dessa forma, busca-se pela 

pesquisa quantitativa a obtenção de resultados precisos, exatos, comprovados 

através das medidas das variáveis pré-estabelecidas, aos quais se pretende verificar 

e explicar sua influência sobre outras variáveis, por meio da análise da frequência de 

incidências e as correlações estatísticas (MICHEL, 2009). 

3.2  ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 
3.2.1 Quanto aos Fins 
 

Pela característica do problema, a pesquisa foi efetuada na forma, 

predominantemente, explicativa, contendo também aspectos de uma pesquisa de 

natureza descritiva, sendo composta por fundamentação teórica e verificação de 

dados. 
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Para Vergara (2010), a investigação explicativa tem como principal objetivo 

tornar algo inteligível, visando, portanto, esclarecer quais os fatores que contribuem, 

de alguma forma, para a ocorrência de determinado fenômeno. Dessa forma, por 

meio da perspectiva explicativa, procurou-se obter o esclarecimento sobre qual a 

influência dos fatores que, de alguma forma, atuam como condicionantes na 

obtenção do sucesso no desempenho do gerenciamento de projetos, nas empresas 

de TI, interferindo, de maneira sistemática, nos propósitos das estratégias dessas 

organizações. 

Em complemento, sob a fundamentação da pesquisa descritiva, é possível 

observar, registrar, analisar e correlacionar as particularidades das ações exercidas 

pelos ambientes interno e externo na vida das organizações do setor de TI, que se 

empenham em conduzir múltiplos projetos. 

Michel (2009, p. 45) argumenta que, para esse propósito, “[...] os fatos e os 

fenômenos devem ser extraídos do ambiente natural, da vida real, onde ocorrem, e 

analisados à luz das influências que o ambiente exerce sobre eles”. 

 

3.2.2 Quanto aos Meios 

 

Quanto aos meios, a investigação foi realizada na forma de pesquisa de 

campo, precedida de revisão bibliográfica. 

Primeiramente, foram examinados os princípios e conceitos, por meio de 

revisão da literatura, realizando-se um estudo sistematizado de leitura exploratória, 

como forma de obter subsídios para a elaboração do referencial teórico. 

O conjunto da revisão de literatura é composto, em sua maior parte, de livros, 

artigos e demais publicações nas áreas do gerenciamento de projetos e da 

administração, sendo considerados também, como fontes de informação, os anais 

dos congressos, dos simpósios e encontros, as dissertações e as teses, e o relatório 

final do Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 2011 (PMI, 2011). 
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Em outras palavras, sem contestar a validade do conhecimento prático, neste 

caso é fundamental que a base para as conclusões esteja bastante alicerçada em 

princípios e em conceitos acadêmicos. 

Na etapa seguinte foi efetuada uma pesquisa de campo, que tratou da 

investigação empírica na forma de survey, realizada por meio da aplicação de um 

questionário, com perguntas estruturadas, aos profissionais do segmento de TI que 

estão diretamente envolvidos no planejamento, execução e controle de projetos. 

Michel (2009) defende que a pesquisa de campo corresponde à coleta de 

dados do ambiente natural, com o objetivo de observar, criticar a vida real, com base 

na teoria, para verificar como a teoria estudada se comporta na vida real. 

Babbie (2003) afirma que os métodos de pesquisa survey facilitam a abertura 

da ciência, pois envolvem a coleta e quantificação de dados, com o interesse de 

produzir descrições quantitativas de uma população (FREITAS et al., 2000), as quais 

se tornam fonte permanente de informações. 

3.3  UNIVERSO E AMOSTRA 

Para Babbie (2003), um universo é a agregação teórica e hipotética de todos 

os elementos definidos em um survey. 

Nesta pesquisa, o universo é constituído pelas organizações brasileiras do 

setor de Tecnologia da Informação (TI) pertencentes às áreas industrial, comercial e 

de serviços, cujo número atual gira em torno de 73 mil empresas, dentre as quais 

apenas cerca de 3 mil possuem mais do que 20 funcionários, conforme dados do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI e da Associação para a 

Promoção da Excelência do Software Brasileiro - SOFTEX.  

Ainda de acordo com Babbie (2003, p. 113), “tipicamente, métodos de survey 

são usados para estudar um segmento ou parcela – uma amostra – de uma 

população, para fazer estimativas sobre a natureza da população total da qual a 

amostra foi selecionada”. 
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O estudo teve como amostra não probabilística e por acessibilidade as 96 

organizações brasileiras de TI que responderam satisfatoriamente à pesquisa. 

Dessa forma, obteve-se uma relativa representatividade da população de empresas 

do universo considerado, o que assegurou a adequação do grau de significância da 

amostra aos objetivos da pesquisa, tendo como condição essencial para a 

participação o critério de elegibilidade do respondente, necessariamente, um 

profissional atuante em empresa do setor de TI. 

Quanto ao desenho básico, este survey seguiu o tipo interseccional (cross-

sectional), particularizado por Babbie (2003) como um modelo onde os dados são 

colhidos, em certo momento, de uma amostra selecionada, para descrever alguma 

população maior na mesma ocasião, podendo ser usado não só para descrever, 

mas também para determinar relações entre variáveis na época da pesquisa. 

3.4  COLETA DE DADOS: ESTRUTURAÇÃO, PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS 

A técnica utilizada para a coleta de dados foi a aplicação de um questionário 

com perguntas estruturadas que, segundo Gil (2002), é o meio mais rápido e barato 

para se obter informações, além de não exigir treinamento de pessoal e garantir o 

anonimato. 

O questionário do tipo autoadministrado compreendeu 65 questões fechadas, 

relacionadas ao problema proposto, tendo como base o referencial teórico e as 

questões categorizadas, constantes do questionário do Estudo de Benchmarking em 

Gerenciamento de Projetos (PMI, 2011), instrumento no qual é possível avaliar a 

importância de sete fatores organizacionais e o desempenho do gerenciamento de 

projetos. 
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O número de perguntas por categoria e as respectivas variáveis estão 

apresentadas no Quadro 3. 

Quadro 3 - Sumário das perguntas da pesquisa, por classificação, variável e quantidade. 

Categoria Classificação Variável
Número de 
perguntas

C1 Elegibilidade Setor de atuação da organização 1

Caracterização do respondente Perfil do respondente 5

Caracterização da organização Perfil da organização 12

Cultura organizacional 3

Estrutura organizacional 4

Gestão de portfólio de projetos 4

Escritório de Gerenciamento de Projetos 7

Processos e metodologia 4

Desenvolvimento profissional 7

Tecnologia de suporte 6

C4 Desempenho do gerenciamento de projetos Desempenho 12

65

C2

C3 Fator organizacional

TOTAL   
 

Fonte:  elaboração própria 

Este questionário foi aplicado remotamente, por meio eletrônico, com foco nos 

profissionais das áreas de gestão administrativa e de gerenciamento de projetos das 

organizações do setor de TI, cuja elegibilidade do respondente, como profissional do 

setor de TI, é comprovada utilizando-se o critério da categoria C1. 

As questões que compõem a categoria C2 tratam da identificação do 

respondente e das características da organização. Respectivamente, essas 

informações foram utilizadas estatisticamente, por revelarem os dados demográficos 

dos profissionais do setor de TI e delinearem o perfil das empresas, permitindo 

identificar suas características principais e, adicionalmente, estabelecer a 

categorização das organizações quanto à presença do Escritório de Gerenciamento 

de Projetos em suas estruturas a fim de possibilitar a verificação do impacto dessa 

entidade na relação entre os fatores organizacionais e o desempenho do 

gerenciamento de projetos. 
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Nas questões relativas à categoria C3, correspondente aos fatores 

organizacionais, e nas demais, categorizadas como C4, referentes ao desempenho 

do gerenciamento de projetos, foi empregado uma Escala Likert, que dispõe um 

número suficiente de alternativas de respostas, a fim de medir a ocorrência de um 

fenômeno e/ou grau de opinião do respondente. 

De acordo com Michel (2009) a Escala Likert é adequada para obter dados 

quantitativos e qualitativos, quando apresentados itens em forma de afirmações ou 

juízos a respeito de uma categoria de análise, sobre a qual as pessoas externam 

sua posição em relação ao conceito proposto. 

Nesse estudo, o escalonamento Likert abrangeu um conjunto de cinco pontos, 

de uma escala que vai de um extremo ao outro do conceito, associando-se a cada 

ponto um valor numérico, obtendo-se, assim, uma pontuação para cada item e, a 

seguir, determinada a média para cada fator organizacional e desempenho do 

gerenciamento de projetos, de cada questionário validado sob os aspectos da 

pesquisa2. 

Com o objetivo de facilitar o processo de coleta de dados, foi disponibilizada 

uma versão online do questionário, que permitiu ao respondente salvá-lo em draft, 

sempre que necessário, para finalizá-lo posteriormente. Assim sendo, foram 

utilizadas as facilidades de um website gerador de enquetes e questionários 

denominado Enquete Fácil (ENQUETEFACIL, 2012). O acesso ao questionário pode 

ser efetuado diretamente pelos respondentes no endereço do website: 

<http://www.enquetefacil.com/>. 

Preliminarmente à disponibilização do questionário em sua versão final, para 

a coleta de dados da pesquisa, foi realizado um pré-teste com a versão online, com 

três profissionais atuantes no setor de TI, convidados para este fim. Esse pré-teste 

foi importante para avaliar a estrutura do questionário, o tempo destinado às 

respostas e para detectar uma possível revisão de alguns termos e conceitos 

aplicados. 

                                            
2 As cinco questões referentes às atribuições do Escritório de Gerenciamento de Projetos foram ponderadas em um ponto cada uma (ou seja, 
um quinto do valor máximo nas outras questões), de maneira que o resultado total da soma dessas questões possa corresponder à pontuação na 
Escala Likert para o parâmetro funções desempenhadas pelo EGP, em destaque no estudo de Hobbs e Aubry (2007). 
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Após o pré-teste foi feita a divulgação do questionário, realizada por meio de 

convite aos profissionais de todas as áreas em geral e, em particular, aos 

profissionais da área de TI, utilizando-se, principalmente, a comunicação por sites de 

redes sociais, fóruns de discussão, associações de profissionais e e-mails 

comerciais e particulares.  

3.5  TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram tratados e analisados de forma quantitativa, buscando-se 

particularmente as respostas para o atendimento ao objetivo principal e, de modo 

complementar, aos objetivos intermediários e aos objetivos secundários. 

Primeiramente, foi efetuado um tratamento de estatística descritiva 

correspondente aos dados das questões da categoria C2, que pontuam a 

identificação dos respondentes e o conhecimento das características das 

organizações. Essa descrição auxiliou na segmentação das organizações em dois 

grupos categorizados, distintamente, como empresas onde o Escritório de 

Gerenciamento de Projetos foi implantado e empresas que não contam com essa 

estrutura em seu quadro organizacional, condição para as análises referentes aos 

objetivos secundários da pesquisa. 

Para o atendimento dos objetivos intermediários, foi calculada, por 

organização, a média das respostas em cada grupo de perguntas das categorias C3 

e C4, relativa aos fatores organizacionais e ao desempenho do gerenciamento de 

projetos. 

O objetivo principal do trabalho consiste em avaliar a influência de fatores 

organizacionais sobre o desempenho do gerenciamento de projetos em empresas 

brasileiras de TI. Para essa avaliação foi empregada a análise de regressão linear 

múltipla, que realiza a previsão de valores de uma variável de resposta (dependente) 

por meio de um conjunto de variáveis explicativas (independentes). 

Nesta pesquisa, as variáveis explicativas correspondem aos sete fatores 

organizacionais e a única variável dependente é o desempenho do gerenciamento 

de projetos. 
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Com a aplicação desta metodologia para toda a amostra, foi possível avaliar a 

influência dos fatores organizacionais sobre o desempenho do gerenciamento de 

projetos em empresas brasileiras de TI. 

Para atender a um dos objetivos secundários - avaliar como a presença do 

Escritório de Gerenciamento de Projetos impacta a importância dos fatores 

organizacionais e o desempenho do gerenciamento de projetos – foi realizado o 

teste de comparação de duas médias relativo aos grupos de organizações 

categorizadas com e sem o EGP, para cada fator organizacional e para o 

desempenho, para um nível de significância (alfa) igual a 10%, A comparação do 

resultado das médias e a observação dos valores P obtidos no teste possibilitaram 

atender a este objetivo secundário. 

Para atendimento ao outro objetivo secundário – avaliar como a presença do 

Escritório de Gerenciamento de Projetos impacta esta influência – uma regressão 

linear múltipla análoga à anterior foi aplicada para cada grupo de organizações, 

categorizado conforme as características das empresas (de acordo com o que foi 

explicado no segundo parágrafo desta seção). A comparação do resultado das 

regressões possibilitou o atendimento a este objetivo secundário. 

Dessa maneira, ao final do trabalho de tratamento e análise dos dados, o 

objetivo principal da pesquisa foi alcançado e estão respondidos os objetivos 

intermediários e os objetivos secundários. 

3.6  LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

A metodologia empregada na pesquisa apresenta algumas limitações com 

relação à coleta e ao tratamento dos dados, conforme descrito nos parágrafos a 

seguir, fator que não invalida a sua escolha para a realização dos objetivos da 

pesquisa, na medida em que essas limitações podem ser superadas. 

O fato de parte significativa da literatura sobre gerenciamento de projetos ser 

prescritiva, sugerindo boas práticas ou modelos de gerenciamento que podem ser 

adotados pelas empresas, faz com que o pesquisador considere uma possível 

tendência à homogeneização nas respostas das questões ligadas diretamente às 

técnicas e procedimentos do gerenciamento de projetos. 
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Uma limitação do método encontra fundamento na ênfase que é atribuída aos 

aspectos perceptivos, em vista de, segundo Gil (2002), a percepção ser subjetiva, o 

que resulta em alguns dados distorcidos, pois, conforme o autor, “há muita diferença 

entre o que as pessoas fazem ou sentem e o que elas dizem a esse respeito”. 

Com relação às respostas do questionário, podem ter ocorrido algumas 

situações em que o respondente não retratou exatamente a realidade, assinalando 

opções que não refletem a devida imagem da empresa, por questões políticas, por 

questões pessoais ou mesmo por qualquer tipo de intimidação. 

Existe, também, a possibilidade de ter ocorrido o viés de não resposta, em 

termos das variáveis da pesquisa, devido ao fato de as empresas, nas quais os 

profissionais optaram por responder ao questionário, possuírem características 

semelhantes entre elas, mas apresentarem um perfil diferente daquelas cujos 

profissionais optaram por não respondê-lo, comprometendo, consequentemente, a 

potencialidade do caráter de seleção do estudo. 

Pode ser atribuída à pesquisa outra ocorrência como o viés de não 

recebimento do questionário da pesquisa. Em outras palavras, em estudos 

transversais não há como assegurar que o perfil das empresas, cujos profissionais 

receberam o convite para responder o questionário seja similar ao das empresas nas 

quais os profissionais não receberam esse convite. 

Devido ao fato do questionário da pesquisa assegurar o anonimato do 

respondente, não identificar a organização a que ele pertence e estar disponível em 

um Website, é possível que ele tenha sido acessado por um número de profissionais 

que sejam colaboradores do mesmo setor, de uma mesma empresa, o que pode ter 

causado alguma distorção na coleta dos dados, pela semelhança na percepção 

desses profissionais no que diz respeito aos aspectos da organização. 
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CAPÍTULO IV  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

4.1 PANORAMA ATUAL SÓCIO-ECONÔMICO DO SETOR DA TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

O setor de TI abrange organizações especializadas nas diversas formas de 

produção, comercialização e serviços, dentro do conjunto de recursos tecnológicos e 

computacionais necessários à geração e uso da informação, com base, 

principalmente, nos seguintes componentes: hardware, software, sistemas de 

telecomunicações e gestão de dados e informações (BEAL, 2007). 

O crescimento deste setor, em período recente no Brasil, foi impulsionado a 

partir de quatro iniciativas básicas, tomadas no final da década de 1980, que 

proporcionaram melhores condições para a ampliação dos investimentos no país, a 

saber: (i) a abertura comercial, responsável pela redução das alíquotas de 

importação de uma média de 45% para 13%; (ii) a privatização das empresas 

estatais, notadamente, no setor de telecomunicações; (iii) o sucesso do Plano Real 

sobre o processo hiperinflacionário; e (iv) a nova Lei 10.176, de 11 de janeiro de 

2001, conhecida como a Lei da Informática, que permitiu a redução do imposto 

sobre produtos industrializados (IPI) para as empresas que realizassem 

investimentos no setor (SIQUEIRA, 2007). 

Um retrato do setor de TI no Brasil pode ser visto por meio da Pesquisa de 

Serviços de Tecnologia da Informação, promovida pelo IBGE em 2009, que objetivou 

conhecer e mensurar os principais serviços oferecidos pelas empresas prestadoras 

de serviços de tecnologia da informação, e que apresentou resultados como os 

principais produtos e serviços desse setor e sua relação com a receita bruta e 

subvenções, conforme mostrado na Tabela 1. 
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Tabela 1  – Principais produtos de serviços de tecnologia da informação – Brasil – 2009 

 
Fonte: Pesquisa de Serviços de Tecnologia da Informação 2009, IBGE, 2009, p. 16 

 

Segundo o Serviço Nacional da Indústria – SENAI, haverá uma demanda da 

ordem de 129,5 mil trabalhadores no setor de TI no Brasil até 2015, compreendendo 

50,3 mil montadores de equipamentos eletroeletrônicos, 45,6 mil analistas de 

sistemas operacionais, 30,9 mil técnicos de computadores e de desenvolvimento de 

sistemas, 1,7 mil operadores de rede de teleprocessamento e 1 mil engenheiros de 

computação. Cerca de 750 mil empregos ainda devem surgir até 2020 nesta área, o 
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que leva o Brasil a ser um forte candidato a entrar para o seleto grupo dos quatro 

maiores centros de TI do mundo até 2022. 

De acordo com o Gartner Group, o maior mercado continua sendo o de 

telecomunicações, que será o responsável por US$ 1,7 trilhões, a serem aplicados, 

segundo os especialistas, em serviços de dados móveis. Em segundo lugar, 

aparecem os investimentos em serviços de TI, que respondem por um total de US$ 

927 bilhões do montante que as empresas irão desembolsar em tecnologia em 

2013. 

Mesmo experimentando altos índices de investimento, a falta de mão de obra 

qualificada na área de tecnologia da informação é um problema que, há anos, ronda 

o setor. Esse déficit, que pode chegar a 200 mil profissionais em 2013, acaba 

fazendo com que profissionais de outras áreas, diante das oportunidades de 

trabalho, migrem de outros segmentos para a TI, porém, sem a qualificação 

necessária para o desempenho das funções. Em estudo recente, a Associação 

Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação – Brasscom 

revelou que, somente em 2014, o mercado brasileiro vai precisar de 78 mil novos 

profissionais de TI, porém, a expectativa é que apenas 33 mil desses profissionais 

venham a alcançar a formação necessária aos cargos que estarão disponíveis. 

Com o olhar para este setor, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – 

MCTI lançou em agosto de 2011 o Programa Estratégico de Software e Serviços de 

Tecnologia da Informação, ou, simplesmente, TI Maior, com um investimento 

previsto de R$ 500 milhões até 2015 e uma série de metas para 2022, incluindo a 

capacitação de mão de obra, com o objetivo de fomentar a indústria de softwares e 

serviços de TI no Brasil. 

O programa TI Maior projeta o crescimento para o mercado de tecnologia da 

informação no Brasil com macrometas a serem cumpridas até 2020, comparadas 

com os indicadores do ano de 2011, como: subir a colocação do país no ranking 

mundial de TI da 7ª para a 5ª colocação; aumentar o PIB do setor de US$ 102 

bilhões para entre US$ 150-US$ 200 bilhões; alavancar a exportação do setor de 

US$ 2,4 bilhões para US$ 20 bilhões; aumentar a participação de tecnologia no PIB 
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brasileiro de 4,4% para 6%; e passar de 1,2 milhões para 2,1 milhões o número para 

a geração de empregos qualificados. 

Recentemente, a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação – 

Assespro, em parceria com a MBI, empresa especializada em pesquisas do 

mercado de TI, divulgou, em setembro de 2012, os dados consolidados do primeiro 

censo sobre empresas de TI no Brasil. O resultado do levantamento mostra que, do 

total de 285 empresas pesquisadas em 19 estados brasileiros, 34% esperavam 

encerrar o ano de 2012 com aumento de 10% a 25% do faturamento, enquanto que 

25,3% das empresas pesquisadas previam um aumento de 25% a 50%. Entre as 

mais otimistas, 11,9% projetaram um crescimento entre 50% e 100%, ao passo que 

7% estimaram mais que dobrar o faturamento em 2012. 

4.2  CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA DE CAMPO 

Em face desse cenário do mercado brasileiro, podemos observar que, 

efetivamente, o setor de TI comporta um volume considerável de relevantes 

investimentos e um número expressivo de empresas, capaz de proporcionar os 

dados requeridos para este estudo. 

Dessa forma, após a divulgação para uma significativa parcela dessas 

empresas, utilizando-se os meios de comunicação descritos no capítulo relativo à 

metodologia, o questionário desta pesquisa sobre a influência de fatores 

organizacionais no desempenho do gerenciamento de projetos nas empresas 

brasileiras de TI, foi acessado 1562 vezes no website, computando-se 243 como o 

número dos questionários respondidos, integral ou parcialmente, sendo 145 por 

profissionais do setor de TI e 98 de outros setores. 

Os resultados apresentados a seguir foram extraídos de 96 questionários 

válidos, representados por aqueles que foram iniciados e concluídos integralmente, 

dentre os 145 dos profissionais de TI, de acordo com os requisitos necessários à 

pesquisa. 
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4.3  CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 

Os gráficos de 1 a 5 demonstram os dados demográficos dos respondentes. 

 
   Gráfico 1  – Gênero 
   Fonte:  elaboração própria 

O levantamento indica um número consideravelmente superior de 

profissionais do gênero masculino (74%) atuantes no setor de TI do que de 

profissionais do gênero feminino (26%). 

 
   Gráfico 2  – Faixa Etária 
   Fonte:  elaboração própria 
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   Gráfico 3  – Escolaridade 
   Fonte:  elaboração própria 

Um dado relevante pode ser observado neste gráfico, com relação ao nível de 

escolaridade dos profissionais que responderam o questionário, da ordem de 67% 

com o nível pós-graduação completo. 

 
 Gráfico 4  – Tempo de Atuação na Organização 

   Fonte:  elaboração própria 
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Considerando-se todos os profissionais com mais de três anos de atuação, 

temos um total de 64% dos respondentes com um bom grau de maturidade em 

atuação na organização. 

 

 
   Gráfico 5  – Título que Melhor Descreve o Cargo 
   Fonte:  elaboração própria 

 

A variedade de cargos dos respondentes proporciona uma diversidade 

interessante para a análise dos dados, sob o ponto de vista da percepção do 

profissional relacionada com o seu posicionamento na estrutura da organização. 
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4.4  CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

Os gráficos de 6 a 17 mostram as características das organizações de TI 

onde os respondentes trabalham ou prestam serviços. 

 
   Gráfico 6  – Número Total de Funcionários da Organização 
   Fonte:  elaboração própria 

 

A maior parte das organizações (61%), onde estão alocados os profissionais 

que participaram da pesquisa, segue a classificação de empresa de grande porte 

atribuída pelo SEBRAE, que é definida por este órgão como uma empresa cujo 

número de funcionários é superior a 500. 

Em função de ter sido apurada uma ligeira maioria de grandes empresas 

entre as organizações respondentes, é possível ter havido um viés de influência da 

variável porte sobre os resultados da pesquisa, a partir da expectativa de que 

empresas de grande porte apresentam, como características, a cultura 

organizacional diversificada, em vista da quantidade de funcionários e 

colaboradores, uma estrutura organizacional complexa, com vários níveis 

hierárquicos e intricado processo decisório, maior estabilidade financeira, maior 

número de pessoal técnico de nível superior e acesso facilitado a novas tecnologias. 



103 
 

 

 
   Gráfico 7  – Controle Acionário 
   Fonte:  elaboração própria 

 

  

   Gráfico 8  – Faturamento Anual 
   Fonte:  elaboração própria 

Observando a classificação de porte de empresa adotada pelo BNDES, 

baseada na receita operacional bruta anual e aplicável a todos os setores, podemos 

notar que aproximadamente 55% das organizações pesquisadas enquadram-se nas 
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classificações Média-grande empresa (receita maior que R$ 90 milhões e menor ou 

igual a R$ 300 milhões) e Grande empresa (receita maior que R$ 300 milhões). 

 

 
Gráfico 9  – Tipo de Cultura em Gerenciamento de Projetos que Melhor Caracteriza   
a Cultura da Organização 

   Fonte:  elaboração própria 

 

Importante notar o índice de organizações que operam com a cultura de 

gerenciamento de projetos do tipo isolada (31%), na qual cada unidade funcional 

tem sua própria cultura de gerenciamento de projetos. Em contrapartida, a cultura do 

tipo cooperativa, onde a base está na confiança e na comunicação efetiva, interna e 

externa, alcança um percentual de 36% das organizações. 



105 
 

 

 
   Gráfico 10  – Estrutura da Organização 
   Fonte:  elaboração própria 

Um bom número de organizações adota o tipo de estrutura organizacional 

projetizada (26%), orientada a projetos ou clientes, porém, o maior número 

percentual é relativo à estrutura matricial fraca (29%), onde os gerentes 

departamentais têm mais influência que os gerentes de projetos. 

 
   Gráfico 11  – Responsável pelo Gerenciamento dos Projetos 
   Fonte:  elaboração própria 
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Nota-se que menos da metade (46%) dos projetos são conduzidos por 

gerentes de projetos formalmente designados. 

 

 
   Gráfico 12  – Percentual dos Projetos do Portfólio que são Concluídos 
   Fonte:  elaboração própria 

 

Somente 7% das organizações concluem todos os projetos constantes dos 

portfólios. Por outro lado, esse mesmo percentual de 7% caracteriza as empresas 

que concluem menos que 25% dos projetos. 
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Gráfico 13  – Área Responsável pela Condução dos Processos de Gestão do 
Portfólio de Projetos – Seleção, Priorização e Monitoramento 

   Fonte:  elaboração própria 

 

Um número considerável de organizações (31%) deixa a cargo de cada área 

departamental a gestão dos seus portfólios de projetos. 

 
   Gráfico 14  – Tipo de PMO Existente 
   Fonte:  elaboração própria 
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O resultado dessa questão promove a segmentação das organizações para 

atendimento aos objetivos secundários da pesquisa. Segundo os dados obtidos, em 

36 organizações (38%) o PMO (ou EGP) não foi implantado ao passo que em 60 

organizações (62%) o PMO existe, do tipo corporativo ou funcional (departamental), 

ou ainda, os dois tipos, simultaneamente. 

 
   Gráfico 15  – Tempo de Existência do PMO 
   Fonte:  elaboração própria 

 

 
Gráfico 16  – Framework Utilizado como Base para a Elaboração da Metodologia 
de Gerenciamento de Projetos 

   Fonte:  elaboração própria 
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De acordo com o gráfico, o Guia PMBOK® é o framework mais utilizado 

(69%) como base para a elaboração da metodologia de gerenciamento de projetos. 

Além dos que estão apresentados explicitamente no gráfico, também foram citados, 

uma vez cada: PMD LEAP, WWPMM, Metodologias Ágeis, Scrum, Scrum/ Kanban e 

MPS.BR. 

 

 
   Gráfico 17  – Nível de Maturidade em Gerenciamento de Projetos da Organização 
   Fonte:  elaboração própria 

 

Uma boa parte das organizações (25%) ainda está no processo inicial, no 

qual, praticamente, não existem padrões. Também, outros 25% possuem processos 

estruturados de gerenciamento de projetos, mas eles não são considerados padrões 

organizacionais. 
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4.5 A AVALIAÇÃO DA INTENSIDADE DOS FATORES ORGANIZACIONAIS E DO 
GRAU DO DESEMPENHO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 
4.5.1 A Intensidade dos Fatores Organizacionais e d o Desempenho do 
Gerenciamento de Projetos 

A Tabela 2 revela o resultado das médias das respostas ao questionário em 

Escala Likert, que indicam a importância dos fatores organizacionais e o 

desempenho do gerenciamento de projetos, para cada organização. 

 

Tabela 2  – Médias das Categorias: Fatores Organizacionais e Desempenho do 
Gerenciamento de Projetos 

RESPONDENTES

CULTURA 
ORGANIZACIONAL

ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL

GESTÃO DE 
PORTFÓLIO DE 

PROJETOS

ESCRITÓRIO DE 
GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS

PROCESSOS E 
METODOLOGIA

DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL

TECNOLOGIA DE 
SUPORTE

DESEMPENHO DO 
GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS

1 2,33 3,50 3,00 2,60 1,25 3,14 3,33 2,50

2 2,67 1,75 2,25 1,00 1,50 2,43 3,00 2,42

3 2,33 1,75 2,25 2,93 2,00 2,14 4,17 2,00

4 1,33 1,50 1,75 1,33 2,00 1,00 3,00 2,75

5 4,33 3,50 3,25 1,67 3,25 2,57 3,83 3,50

6 4,00 3,50 2,00 2,07 4,25 2,43 3,83 2,33

7 4,33 3,50 4,25 4,60 3,50 2,86 5,00 3,67

8 3,67 3,50 3,00 3,53 3,25 3,00 4,83 2,33

9 4,33 3,75 4,75 4,47 4,00 3,43 4,17 3,50

10 3,00 2,50 3,00 1,93 2,00 1,57 1,17 1,92

11 3,67 1,75 3,50 1,67 2,25 2,14 3,50 2,67

12 3,00 2,50 3,25 3,00 2,75 3,43 3,50 2,42

13 1,33 2,00 1,50 2,13 1,50 2,71 3,17 1,50

14 3,33 2,50 3,00 2,07 1,50 2,14 3,50 2,50

15 4,33 4,50 5,00 3,93 2,50 2,00 3,83 2,50

16 1,67 1,75 1,75 1,33 2,50 2,29 2,00 2,25

17 4,33 3,50 4,50 4,67 3,25 4,29 5,00 3,67

18 4,67 4,00 4,75 3,53 4,50 5,00 5,00 4,33

19 2,33 2,25 2,00 2,67 2,00 2,14 3,17 1,67

20 3,00 3,00 3,75 3,33 2,50 2,86 2,83 2,42

21 3,33 3,00 3,33 1,00 2,00 2,71 4,17 3,08

22 3,00 2,25 3,00 1,87 1,50 2,29 3,33 2,50

23 3,00 4,00 1,75 2,73 1,25 2,57 2,33 2,58

24 3,67 4,25 3,50 1,00 1,75 2,57 3,33 2,82

25 2,33 2,25 1,50 1,60 3,00 1,14 3,50 1,50

26 4,67 4,50 4,50 5,00 3,00 3,86 4,60 2,83

27 3,33 3,75 2,50 2,60 2,00 2,29 3,83 2,64

28 5,00 4,50 5,00 4,53 3,25 4,14 4,33 2,83

29 4,00 3,00 4,00 2,20 2,50 2,29 4,33 3,17

30 1,33 1,25 1,00 1,00 1,50 1,57 1,17 1,58

MÉDIAS DAS CATEGORIAS

FATORES ORGANIZACIONAIS
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RESPONDENTES

CULTURA 
ORGANIZACIONAL

ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL

GESTÃO DE 
PORTFÓLIO DE 

PROJETOS

ESCRITÓRIO DE 
GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS

PROCESSOS E 
METODOLOGIA

DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL

TECNOLOGIA DE 
SUPORTE

DESEMPENHO DO 
GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS

31 3,67 4,00 3,50 3,13 3,00 4,14 4,50 2,83

32 4,00 2,50 4,50 1,67 2,50 4,00 3,50 2,92

33 4,67 3,00 3,50 2,20 2,75 2,43 5,00 2,92

34 4,33 4,75 5,00 2,93 3,00 3,43 4,33 3,33

35 3,00 2,75 2,75 1,80 3,00 2,57 3,83 2,08

36 4,33 4,00 2,50 3,07 2,75 3,57 4,50 3,17

37 3,00 3,00 2,25 2,40 3,00 3,57 4,17 2,64

38 4,33 3,25 1,75 1,00 3,00 2,43 2,83 3,42

39 3,33 2,75 2,75 1,00 3,00 2,57 4,00 2,08

40 3,33 3,00 3,00 2,20 3,00 2,43 2,67 2,00

41 3,33 2,75 2,75 3,47 2,25 2,71 3,33 2,25

42 3,67 4,00 3,50 3,67 3,00 3,29 3,67 3,25

43 4,33 2,75 3,25 1,67 3,50 2,29 3,83 1,92

44 2,67 2,50 2,50 3,00 3,33 3,00 3,67 2,67

45 3,33 2,50 2,00 3,47 2,50 3,14 3,17 3,09

46 4,00 3,75 3,25 4,00 3,25 3,14 3,67 3,08

47 2,33 3,50 1,75 1,00 2,00 2,14 2,83 2,67

48 3,33 2,50 2,00 1,00 2,00 1,14 1,00 2,00

49 3,00 3,25 3,50 2,13 2,75 1,71 3,33 2,08

50 2,67 4,25 2,00 2,13 2,33 1,29 2,50 2,00

51 4,00 4,00 1,50 3,73 3,00 4,14 4,17 2,17

52 4,33 3,00 4,50 2,13 4,00 3,71 4,83 3,67

53 4,00 4,00 3,00 1,00 2,50 3,57 3,50 2,67

54 2,00 4,00 2,50 1,20 1,25 3,00 4,17 2,08

55 5,00 2,50 3,25 3,60 2,75 4,14 4,33 2,58

56 4,33 2,75 1,75 1,93 2,50 3,43 4,50 2,58

57 4,00 4,25 2,75 4,53 3,50 3,29 3,00 2,83

58 3,00 3,00 2,75 2,73 2,75 3,29 3,17 2,75

59 3,67 3,25 3,00 2,27 1,75 2,86 3,00 2,50

60 5,00 5,00 5,00 5,00 3,25 2,71 4,83 3,92

61 4,67 4,00 5,00 4,33 3,50 3,71 4,00 2,64

62 2,67 2,50 2,00 1,07 2,00 2,71 5,00 2,08

63 3,67 2,50 3,25 2,00 3,50 2,29 3,67 2,58

64 4,00 4,75 4,25 4,20 4,25 3,43 4,67 3,58

65 3,67 3,50 3,25 3,20 3,25 3,00 4,00 2,08

66 2,67 3,00 3,25 1,27 2,75 2,14 3,83 2,67

67 4,33 4,50 4,50 4,75 4,00 4,86 5,00 3,42

68 4,67 4,25 4,50 4,08 3,67 4,57 4,20 3,25

69 1,67 2,25 1,25 1,40 1,25 2,29 2,50 2,50

70 4,00 3,00 3,25 3,07 3,00 3,29 3,83 2,67

71 3,00 2,50 3,00 3,00 2,75 2,86 3,17 3,17

72 3,67 3,50 3,25 2,80 3,25 3,43 4,33 2,50

73 4,33 3,50 3,50 4,13 2,75 3,29 3,83 2,42

74 3,33 3,00 3,00 1,00 2,75 2,57 3,17 3,08

75 3,67 4,75 1,25 3,27 2,25 2,86 4,00 2,67

76 2,67 2,00 1,75 1,00 2,00 2,86 3,00 2,25

77 3,67 3,00 3,00 1,00 3,00 2,71 3,67 2,50

78 3,00 2,25 3,25 1,80 2,50 2,71 3,33 2,42

79 4,33 3,50 3,50 4,13 2,75 3,29 3,83 2,42

80 5,00 3,50 4,25 2,87 3,25 4,57 4,67 3,67

81 3,33 3,50 2,25 2,40 3,00 3,43 4,40 1,83

82 3,33 3,00 3,00 3,00 2,75 2,14 3,00 2,33

83 3,33 1,75 3,00 1,00 3,25 2,14 2,83 2,33

84 4,33 3,75 2,75 3,33 3,00 2,83 3,83 2,08

85 4,67 4,00 4,00 4,40 3,50 4,00 3,83 2,92

86 3,33 2,50 3,75 1,67 3,25 2,00 4,00 3,08

87 2,00 1,00 1,50 1,00 1,25 1,86 2,83 1,92

88 4,00 3,75 4,50 3,87 4,00 2,57 4,33 3,33

89 4,00 4,75 3,75 4,47 4,00 4,00 4,67 3,08

90 2,67 1,25 2,00 1,00 2,25 2,14 2,67 2,67

91 3,33 2,25 4,00 1,00 2,25 2,86 3,83 2,50

92 2,67 1,50 2,50 1,67 2,00 2,71 4,00 2,00

93 3,00 2,25 3,25 1,87 2,50 2,71 3,50 2,42

94 4,00 5,00 5,00 4,20 3,50 2,50 4,50 3,58

95 3,67 3,75 4,00 2,80 3,50 3,14 3,50 2,83

96 2,33 1,50 2,75 1,00 2,25 1,86 3,00 2,25

MÉDIA  3,48 3,14 3,09 2,56 2,73 2,86 3,68 2,65

MÉDIAS DAS CATEGORIAS

FATORES ORGANIZACIONAIS

 
Fonte:  elaboração própria 
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De acordo com a Tabela 2, a Tecnologia de Suporte é o fator mais importante 

nas organizações, seguido da Cultura Organizacional, da Estrutura Organizacional e 

da Gestão do Portfólio de Projetos, todos situados acima da média. Em um plano 

inferior e abaixo da média, seguindo em ordem decrescente de importância, estão 

relacionados o Desenvolvimento Profissional, os Processos e Metodologia de 

Gerenciamento de Projetos e, por último, o Escritório de Gerenciamento de Projetos.  

Analogamente, quanto ao desempenho do gerenciamento de projetos, 

podemos observar que o valor obtido pela média das organizações (2,65) indica um 

nível um pouco abaixo da média (3,00).  

Essa mensuração da importância dos fatores organizacionais e do 

desempenho do gerenciamento de projetos nas empresas pesquisadas atende os 

objetivos intermediários desta pesquisa. 

 

4.5.2  O Impacto da Presença do Escritório de Geren ciamento de Projetos na 
Intensidade dos Fatores Organizacionais e no Desemp enho do Gerenciamento 
de Projetos 

 

Ao efetuar uma comparação entre os resultados das médias apresentadas na 

Tabela 3, podemos verificar que todas as médias relativas à importância dos fatores 

organizacionais e ao desempenho do gerenciamento de projetos nas organizações 

onde o EGP está implantado são superiores, com significância estatística, às médias 

dessas variáveis onde o EGP não faz parte da estrutura da empresa, de acordo com 

o resultado do teste de comparação de duas médias realizado, conforme descrito na 

Metodologia. 

Essa constatação, que pode ser observada na Tabela 3, baseada no valor P 

de todos os testes de comparação entre médias, que se apresentou bem inferior ao 

nível de significância adotado de 10%, leva a crer que os fatores organizacionais 

recebem maior importância nas empresas onde o EGP está implantado e que 

nessas empresas existe um melhor desempenho do gerenciamento de projetos. 
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Tabela 3 - Resumo do Resultado das Médias das Organizações 

Classificação

Fator Organizacional
Empresas com 

EGP
Empresas sem 

EGP

Cultura Organizacional 3,73 3,07 0,0066

Estrutura Organizacional 3,50 2,52 0,0000

Gestão de Portfólio de Projetos 3,34 2,68 0,1556

Escritório de Gerenciamento de Projetos 3,06 1,74 0,0000

Processos e Metodologia 2,97 2,33 0,0006

Desenvolvimento Profissional 3,08 2,49 0,0134

Tecnologia de Suporte 3,95 3,23 0,0003

Desempenho em Gerenciamento de Projetos
Empresas com 

EGP
Empresas sem 

EGP
Valor p (%)

Desempenho 2,75 2,48 1,0607

Médias das Organizações

Categoria da Organização Valor p (%) do 
Teste de 

Comparação 
entre Médias

 
Fonte:  elaboração própria 

 

4.6  A INFLUÊNCIA DOS FATORES ORGANIZACIONAIS NO DESEMPENHO DO 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Foram realizados dois conjuntos de Regressões Lineares Múltiplas (RLM) na 

segunda etapa do tratamento estatístico dos dados. O primeiro conjunto avaliou a 

influência dos fatores organizacionais no desempenho do gerenciamento de 

projetos. O segundo conjunto avaliou como a presença do Escritório de 

Gerenciamento de Projetos (EGP) impacta a influência dos fatores organizacionais 

sobre o desempenho do gerenciamento de projetos. 

Nos dois conjuntos foi empregado o Método Backward, no qual inserem-se 

todas as variáveis de uma única vez e, gradativamente, vai sendo retirada a variável 

que tiver o maior Valor – P em cada cálculo, até que todas tenham o Valor - P menor 

que a significância escolhida, que no caso desse estudo está estipulada em 10%. 
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4.6.1 RLM da Influência dos Fatores Organizacionais  no Desempenho do 
Gerenciamento de Projetos 

Realizada a RLM para todas as empresas da amostra, com todas as variáveis 

independentes e a variável dependente, foi obtido o resultado apresentado na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4  – Estatística de Regressão com Todas as Variáveis Independentes e a Variável 
Dependente 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,71

R-Quadrado 0,50

R-quadrado ajustado 0,46

Erro padrão 0,41

Observações 96,00

ANOVA

gl F F de significação

Regressão 7,00 12,52 0,00

Resíduo 88,00

Total 95,00

Coeficientes valor-P Inferior 90,0% Superior 90,0%

Interseção 0,91 0,01% 0,55 1,28

CULTURA ORGANIZACIONAL 0,07 39,56% -0,07 0,21

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 0,09 20,00% -0,02 0,20

GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS 0,20 0,18% 0,10 0,30

ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS -0,05 30,37% -0,14 0,03

PROCESSOS E METODOLOGIA 0,10 21,77% -0,03 0,23

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 0,11 13,83% -0,01 0,24

TECNOLOGIA DE SUPORTE 0,04 55,56% -0,08 0,16  
     Fonte:  elaboração própria 

 

Observa-se que os valores – P relativos aos coeficientes das variáveis, exceto 

a Gestão de Portfólio de Projetos, são maiores que 10%, devendo-se eliminar a 

variável que tem maior valor – P, que é a variável Tecnologia de Suporte. 

 

Retirando essa variável do modelo e fazendo uma nova regressão tem-se a 

seguinte saída, apresentada na Tabela 5. 
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Tabela 5  - Estatística de Regressão sem a Variável Tecnologia de Suporte 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,70

R-Quadrado 0,50

R-quadrado ajustado 0,46

Erro padrão 0,41

Observações 96,00

ANOVA

gl F F de significação

Regressão 6,00 14,65 0,00

Resíduo 89,00

Total 95,00

Coeficientes valor-P Inferior 90,0% Superior 90,0%

Interseção 0,96 0,00% 0,63 1,30

CULTURA ORGANIZACIONAL 0,08 36,31% -0,06 0,22

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 0,09 18,29% -0,02 0,20

GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS 0,20 0,11% 0,10 0,30

ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS -0,06 29,86% -0,14 0,03

PROCESSOS E METODOLOGIA 0,11 17,44% -0,02 0,24

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 0,13 7,27% 0,01 0,24  
        Fonte:  elaboração própria 

Observa-se que os valores – P referentes aos coeficientes das variáveis 

Cultura Organizacional, Estrutura Organizacional, Escritório de Gerenciamento de 

Projetos e Processos e Metodologia são maiores que 10%, devendo-se eliminar a 

variável que tem o maior valor – P, que é a Cultura Organizacional. 

Retirando-se mais essa variável do modelo e realizando uma nova regressão 

tem-se a seguinte saída, apresentada na Tabela 6. 

Tabela 6  - Estatística de Regressão sem as Variáveis Tecnologia de Suporte e Cultura 
Organizacional 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,70

R-Quadrado 0,49

R-quadrado ajustado 0,46

Erro padrão 0,41

Observações 96,00

ANOVA

gl F F de significação

Regressão 5,00 17,45 0,00

Resíduo 90,00

Total 95,00

Coeficientes valor-P Inferior 90,0% Superior 90,0%

Interseção 1,00 0,00% 0,67 1,33

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 0,11 9,14% 0,00 0,21

GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS 0,22 0,01% 0,13 0,32

ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS -0,06 29,42% -0,14 0,03

PROCESSOS E METODOLOGIA 0,13 8,17% 0,01 0,25

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 0,14 3,52% 0,03 0,26  
       Fonte:  elaboração própria 
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Nota-se, agora, que apenas a variável Escritório de Gerenciamento de 

Projetos possui o valor – P maior que 10%, devendo, por isso, ser eliminada do 

modelo. 

Retirando-se, então, mais essa variável do modelo e executando uma nova 

regressão tem-se a seguinte saída, apresentada na Tabela 7. 

Tabela 7  - Estatística de Regressão sem as Variáveis Tecnologia de Suporte, Cultura 
Organizacional e Escritório de Gerenciamento de Projetos 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,70

R-Quadrado 0,49

R-quadrado ajustado 0,46

Erro padrão 0,41

Observações 96,00

ANOVA

gl F F de significação

Regressão 4,00 21,50 0,00

Resíduo 91,00

Total 95,00

Coeficientes valor-P Inferior 90,0% Superior 90,0%

Interseção 1,07 0,00% 0,76 1,38

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 0,08 16,62% -0,02 0,17

GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS 0,21 0,02% 0,12 0,30

PROCESSOS E METODOLOGIA 0,12 11,27% 0,00 0,24

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 0,12 5,82% 0,02 0,23  
   Fonte:  elaboração própria 

Após mais essa regressão, percebe-se que ainda existem duas variáveis cujo 

valor – P excede os 10% de significância, devendo ser eliminada a de maior valor, a 

Estrutura Organizacional. 

É possível notar também uma tendência de queda no valor de R-quadrado à 

medida que são eliminadas gradualmente as variáveis independentes. 

Retirando-se mais essa variável do modelo e realizando uma nova regressão 

tem-se a seguinte saída, apresentada na Tabela 8. 
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Tabela 8  - Estatística de Regressão sem as Variáveis: Tecnologia de Suporte, Cultura 
Organizacional, Escritório de Gerenciamento de Projetos e Estrutura Organizacional 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,69

R-Quadrado 0,47

R-quadrado ajustado 0,46

Erro padrão 0,42

Observações 96,00

ANOVA

gl F F de significação

Regressão 3,00 27,74 0,00

Resíduo 92,00

Total 95,00

Coeficientes valor-P Inferior 90,0% Superior 90,0%

Interseção 1,13 0,00% 0,82 1,43

GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS 0,23 0,00% 0,15 0,32

PROCESSOS E METODOLOGIA 0,14 6,32% 0,02 0,26

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 0,15 1,85% 0,05 0,25  
Fonte:  elaboração própria 

Observa-se agora, que os valores – P referentes a todos os coeficientes 

angulares das variáveis são menores que 10%, devendo ser validado o modelo. 

R-quadrado tem um valor moderado de 0,47, indicando uma moderada 

relação linear entre as variáveis independentes e a variável dependente, o que 

significa um nível de explicação mediano de 47% da variável de resposta com 

relação às variáveis explicativas. 

O modelo é significativo, pois F de significação é menor que 10%. 

Dessa forma, podemos afirmar que somente as três variáveis, Gestão de 

Portfólio de Projetos, Desenvolvimento Profissional e Processos e Metodologia estão 

impactando o Desempenho do Gerenciamento de Projetos. 

Diante dos resultados dos coeficientes e valores – P da Tabela 8, apresenta-

se a variável Gestão de Portfólio de Projetos, de menor valor, como aquela que 

maior impacto causa no Desempenho do Gerenciamento de Projetos, representando 

o aumento de um ponto no valor desta variável a um acréscimo correspondente a 

0,23 pontos no escore do Desempenho do Gerenciamento de Projetos. 
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Hierarquicamente, seguindo-se a mesma análise, a variável Desenvolvimento 

Profissional, cujo valor – P é 1,85%, contribui com 0,15 pontos e Processos e 

Metodologia, com 6,32%, corresponde a 0,14 pontos no escore. 

 

Finalmente, a equação da regressão linear múltipla pode ser escrita como: 

 

Y = 1,13 + 0,23X1 + 0,15X2 + 0,14X3, onde: 

 

Y = Desempenho do Gerenciamento de Projetos 

X1 = Gestão do Portfólio de Projetos 

X2 = Desenvolvimento Profissional 

X3 = Processos e Metodologia de Gerenciamento de Projetos 

 

Esta equação permite avaliar a influência de fatores organizacionais sobre o 

desempenho do gerenciamento de projetos, atendendo o objetivo principal desta 

pesquisa. 

 

4.6.2 RLM da Influência dos Fatores Organizacionais  no Desempenho do 

Gerenciamento de Projetos - Organizações Com EGP  

Para a realização desta RLM foram selecionadas as organizações que 

afirmaram possuir EGP, seja em nível funcional, corporativo ou em ambos os níveis. 

Os valores das variáveis para esta amostra estão apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9  - Médias das Categorias: Fatores Organizacionais e Desempenho do 
Gerenciamento de Projetos das Organizações Com Escritório de Gerenciamento de Projetos 

RESPONDENTES 
COM  ESCRITÓRIO DE 
GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS

CULTURA 
ORGANIZACIONAL

ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL

GESTÃO DE 
PORTFÓLIO DE 

PROJETOS

ESCRITÓRIO DE 
GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS

PROCESSOS E 
METODOLOGIA

DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL

TECNOLOGIA DE 
SUPORTE

DESEMPENHO DO 
GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS

1 2,33 3,50 3,00 2,60 1,25 3,14 3,33 2,50

3 2,33 1,75 2,25 2,93 2,00 2,14 4,17 2,00

6 4,00 3,50 2,00 2,07 4,25 2,43 3,83 2,33

7 4,33 3,50 4,25 4,60 3,50 2,86 5,00 3,67

8 3,67 3,50 3,00 3,53 3,25 3,00 4,83 2,33

9 4,33 3,75 4,75 4,47 4,00 3,43 4,17 3,50

13 1,33 2,00 1,50 2,13 1,50 2,71 3,17 1,50

15 4,33 4,50 5,00 3,93 2,50 2,00 3,83 2,50

17 4,33 3,50 4,50 4,67 3,25 4,29 5,00 3,67

18 4,67 4,00 4,75 3,53 4,50 5,00 5,00 4,33

20 3,00 3,00 3,75 3,33 2,50 2,86 2,83 2,42

23 3,00 4,00 1,75 2,73 1,25 2,57 2,33 2,58

25 2,33 2,25 1,50 1,60 3,00 1,14 3,50 1,50

28 5,00 4,50 5,00 4,53 3,25 4,14 4,33 2,83

29 4,00 3,00 4,00 2,20 2,50 2,29 4,33 3,17

31 3,67 4,00 3,50 3,13 3,00 4,14 4,50 2,83

32 4,00 2,50 4,50 1,67 2,50 4,00 3,50 2,92

33 4,67 3,00 3,50 2,20 2,75 2,43 5,00 2,92

34 4,33 4,75 5,00 2,93 3,00 3,43 4,33 3,33

35 3,00 2,75 2,75 1,80 3,00 2,57 3,83 2,08

36 4,33 4,00 2,50 3,07 2,75 3,57 4,50 3,17

37 3,00 3,00 2,25 2,40 3,00 3,57 4,17 2,64

40 3,33 3,00 3,00 2,20 3,00 2,43 2,67 2,00

41 3,33 2,75 2,75 3,47 2,25 2,71 3,33 2,25

42 3,67 4,00 3,50 3,67 3,00 3,29 3,67 3,25

43 4,33 2,75 3,25 1,67 3,50 2,29 3,83 1,92

45 3,33 2,50 2,00 3,47 2,50 3,14 3,17 3,09

46 4,00 3,75 3,25 4,00 3,25 3,14 3,67 3,08

47 2,33 3,50 1,75 1,00 2,00 2,14 2,83 2,67

49 3,00 3,25 3,50 2,13 2,75 1,71 3,33 2,08

50 2,67 4,25 2,00 2,13 2,33 1,29 2,50 2,00

51 4,00 4,00 1,50 3,73 3,00 4,14 4,17 2,17

52 4,33 3,00 4,50 2,13 4,00 3,71 4,83 3,67

54 2,00 4,00 2,50 1,20 1,25 3,00 4,17 2,08

55 5,00 2,50 3,25 3,60 2,75 4,14 4,33 2,58

56 4,33 2,75 1,75 1,93 2,50 3,43 4,50 2,58

57 4,00 4,25 2,75 4,53 3,50 3,29 3,00 2,83

58 3,00 3,00 2,75 2,73 2,75 3,29 3,17 2,75

59 3,67 3,25 3,00 2,27 1,75 2,86 3,00 2,50

60 5,00 5,00 5,00 5,00 3,25 2,71 4,83 3,92

61 4,67 4,00 5,00 4,33 3,50 3,71 4,00 2,64

63 3,67 2,50 3,25 2,00 3,50 2,29 3,67 2,58

64 4,00 4,75 4,25 4,20 4,25 3,43 4,67 3,58

65 3,67 3,50 3,25 3,20 3,25 3,00 4,00 2,08

66 2,67 3,00 3,25 1,27 2,75 2,14 3,83 2,67

67 4,33 4,50 4,50 4,75 4,00 4,86 5,00 3,42

68 4,67 4,25 4,50 4,08 3,67 4,57 4,20 3,25

70 4,00 3,00 3,25 3,07 3,00 3,29 3,83 2,67

72 3,67 3,50 3,25 2,80 3,25 3,43 4,33 2,50

73 4,33 3,50 3,50 4,13 2,75 3,29 3,83 2,42

75 3,67 4,75 1,25 3,27 2,25 2,86 4,00 2,67

79 4,33 3,50 3,50 4,13 2,75 3,29 3,83 2,42

80 5,00 3,50 4,25 2,87 3,25 4,57 4,67 3,67

81 3,33 3,50 2,25 2,40 3,00 3,43 4,40 1,83

82 3,33 3,00 3,00 3,00 2,75 2,14 3,00 2,33

86 3,33 2,50 3,75 1,67 3,25 2,00 4,00 3,08

88 4,00 3,75 4,50 3,87 4,00 2,57 4,33 3,33

89 4,00 4,75 3,75 4,47 4,00 4,00 4,67 3,08

94 4,00 5,00 5,00 4,20 3,50 2,50 4,50 3,58

95 3,67 3,75 4,00 2,80 3,50 3,14 3,50 2,83

MÉDIA 3,73 3,50 3,34 3,06 2,97 3,08 3,95 2,75

MÉDIAS DAS CATEGORIAS

FATORES ORGANIZACIONAIS

 
       Fonte:  elaboração própria 

Ao compararmos os resultados das médias obtidas nesta Tabela 9 com 

aqueles discriminados na Tabela 2 (p. 110), podemos verificar que há um relativo 

aumento na média da intensidade dos fatores organizacionais e do desempenho do 

gerenciamento de projetos nas organizações onde o EGP está implantado, com 

relação à média de todas as empresas pesquisadas. 
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Ao efetuar a RLM com as médias discriminadas na Tabela 9, foi obtida a 

seguinte saída, conforme mostrado na Tabela 10. 

 

Tabela 10  - Estatística de Regressão com Todas as Variáveis Independentes e a Variável 
Dependente nas Organizações com EGP 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,77

R-Quadrado 0,59

R-quadrado ajustado 0,54

Erro padrão 0,41

Observações 60,00

ANOVA

gl F F de significação

Regressão 7,00 10,74 0,00

Resíduo 52,00

Total 59,00

Coeficientes valor-P Inferior 90,0% Superior 90,0%

Interseção 0,24 52,33% -0,38 0,85

CULTURA ORGANIZACIONAL 0,06 56,74% -0,12 0,24

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 0,13 14,13% -0,02 0,27

GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS 0,22 0,30% 0,10 0,33

ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 0,00 95,40% -0,13 0,12

PROCESSOS E METODOLOGIA 0,07 50,79% -0,10 0,23

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 0,13 12,50% -0,01 0,27

TECNOLOGIA DE SUPORTE 0,13 21,63% -0,04 0,31  
     Fonte:  elaboração própria 

 

Observa-se que os valores – P relativos aos coeficientes das variáveis, exceto 

a Gestão de Portfólio de Projetos, são maiores que 10%, devendo-se eliminar a 

variável que tem maior valor – P, que é a variável Escritório de Gerenciamento de 

Projetos. 

Os cálculos subsequentes para as demais RLMs, relativas a esta seção, 

seguiram o mesmo procedimento quanto à eliminação das variáveis com valor – P 

acima de 10%, adotadas na seção anterior, até que se chegasse ao resultado em 

que todas as variáveis atendessem ao requisito valor – P igual ou menor que 10%. 

O resultado final dos vários cálculos de RLMs está apresentado na Tabela 11. 
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Tabela 11  - Estatística de Regressão Final nas Organizações com EGP 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,76

R-Quadrado 0,58

R-quadrado ajustado 0,55

Erro padrão 0,41

Observações 60,00

ANOVA

gl F F de significação

Regressão 4,00 19,19 0,00

Resíduo 55,00

Total 59,00

Coeficientes valor-P Inferior 90,0% Superior 90,0%

Interseção 0,30 39,98% -0,29 0,89

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 0,14 7,65% 0,01 0,27

GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS 0,25 0,01% 0,15 0,35

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 0,14 6,06% 0,02 0,27

TECNOLOGIA DE SUPORTE 0,17 7,49% 0,01 0,34  
   Fonte:  elaboração própria 

Podemos distinguir na Tabela 11 que todos os valores – P referentes aos 

coeficientes angulares das variáveis são menores que 10%, devendo ser validado o 

modelo. 

R-quadrado tem um valor moderado de 0,58, indicando que existe uma 

relação linear média entre as variáveis independentes e a variável dependente, o 

que significa um nível de explicação ligeiramente acima de mediano de 58% da 

variável de resposta com relação às variáveis explicativas. 

O modelo é significativo, pois F de significação é menor que 10%. 

Dessa forma, podemos afirmar que somente as quatro variáveis, Gestão de 

Portfólio de Projetos, Desenvolvimento Profissional, Tecnologia de Suporte e 

Estrutura Organizacional estão impactando o Desempenho do Gerenciamento de 

Projetos, com a presença do EGP na Organização. 

Diante dos resultados dos coeficientes e valores – P da Tabela 11, apresenta-

se a variável Gestão de Portfólio de Projetos, de menor valor, como aquela que 

maior impacto causa no Desempenho do Gerenciamento de Projetos dessas 

organizações, representando o aumento de um ponto no valor desta variável a um 

acréscimo correspondente a 0,25 pontos no escore do Desempenho do 

Gerenciamento de Projetos. 
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Hierarquicamente, seguindo-se a mesma análise, a variável Desenvolvimento 

Profissional, cujo valor – P é 6,06%, contribui com 0,14 pontos, Tecnologia de 

Suporte, com 7,49% corresponde a 0,17 pontos e Estrutura Organizacional, com 

7,65%, corresponde a 0,14 pontos no escore. 

Neste caso, tem-se que a Cultura Organizacional, os Processos e 

Metodologia e o próprio Escritório de Gerenciamento de Projetos não influenciam no 

Desempenho do Gerenciamento de Projetos. 

4.6.3 RLM da Influência dos Fatores Organizacionais  no Desempenho do 
Gerenciamento de Projetos - Organizações Sem EGP 

Para a realização desta RLM foram selecionadas as organizações que 

afirmaram não possuir EGP. Os valores das variáveis para esta amostra estão 

apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12  - Médias das Categorias: Fatores Organizacionais e Desempenho do 
Gerenciamento de Projetos das Organizações Sem EGP 

RESPONDENTES 
SEM  ESCRITÓRIO DE 
GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS

CULTURA 
ORGANIZACIONAL

ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL

GESTÃO DE 
PORTFÓLIO DE 

PROJETOS

ESCRITÓRIO DE 
GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS

PROCESSOS E 
METODOLOGIA

DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL

TECNOLOGIA DE 
SUPORTE

DESEMPENHO DO 
GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS

2 2,67 1,75 2,25 1,00 1,50 2,43 3,00 2,42

4 1,33 1,50 1,75 1,33 2,00 1,00 3,00 2,75

5 4,33 3,50 3,25 1,67 3,25 2,57 3,83 3,50

10 3,00 2,50 3,00 1,93 2,00 1,57 1,17 1,92

11 3,67 1,75 3,50 1,67 2,25 2,14 3,50 2,67

12 3,00 2,50 3,25 3,00 2,75 3,43 3,50 2,42

14 3,33 2,50 3,00 2,07 1,50 2,14 3,50 2,50

16 1,67 1,75 1,75 1,33 2,50 2,29 2,00 2,25

19 2,33 2,25 2,00 2,67 2,00 2,14 3,17 1,67

21 3,33 3,00 3,33 1,00 2,00 2,71 4,17 3,08

22 3,00 2,25 3,00 1,87 1,50 2,29 3,33 2,50

24 3,67 4,25 3,50 1,00 1,75 2,57 3,33 2,82

26 4,67 4,50 4,50 5,00 3,00 3,86 4,60 2,83

27 3,33 3,75 2,50 2,60 2,00 2,29 3,83 2,64

30 1,33 1,25 1,00 1,00 1,50 1,57 1,17 1,58

38 4,33 3,25 1,75 1,00 3,00 2,43 2,83 3,42

39 3,33 2,75 2,75 1,00 3,00 2,57 4,00 2,08

44 2,67 2,50 2,50 3,00 3,33 3,00 3,67 2,67

48 3,33 2,50 2,00 1,00 2,00 1,14 1,00 2,00

53 4,00 4,00 3,00 1,00 2,50 3,57 3,50 2,67

62 2,67 2,50 2,00 1,07 2,00 2,71 5,00 2,08

69 1,67 2,25 1,25 1,40 1,25 2,29 2,50 2,50

71 3,00 2,50 3,00 3,00 2,75 2,86 3,17 3,17

74 3,33 3,00 3,00 1,00 2,75 2,57 3,17 3,08

76 2,67 2,00 1,75 1,00 2,00 2,86 3,00 2,25

77 3,67 3,00 3,00 1,00 3,00 2,71 3,67 2,50

78 3,00 2,25 3,25 1,80 2,50 2,71 3,33 2,42

83 3,33 1,75 3,00 1,00 3,25 2,14 2,83 2,33

84 4,33 3,75 2,75 3,33 3,00 2,83 3,83 2,08

85 4,67 4,00 4,00 4,40 3,50 4,00 3,83 2,92

87 2,00 1,00 1,50 1,00 1,25 1,86 2,83 1,92

90 2,67 1,25 2,00 1,00 2,25 2,14 2,67 2,67

91 3,33 2,25 4,00 1,00 2,25 2,86 3,83 2,50

92 2,67 1,50 2,50 1,67 2,00 2,71 4,00 2,00

93 3,00 2,25 3,25 1,87 2,50 2,71 3,50 2,42

96 2,33 1,50 2,75 1,00 2,25 1,86 3,00 2,25

MÉDIA   3,07 2,52 2,68 1,74 2,33 2,49 3,23 2,48

MÉDIAS DAS CATEGORIAS

FATORES ORGANIZACIONAIS

 
Fonte:  elaboração própria 
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Ao compararmos os resultados das médias obtidas nesta Tabela 12 com 

aqueles discriminados na Tabela 2 (p. 110), podemos verificar que há um relativo 

decréscimo na média da intensidade dos fatores organizacionais e do desempenho 

do gerenciamento de projetos nas organizações onde o EGP não está implantado, 

com relação à média de todas as empresas pesquisadas. 

Ao efetuar a RLM com as médias discriminadas na Tabela 11 foi obtida a 

seguinte saída, conforme mostrado na Tabela 13. 

 
 
Tabela 13  - Estatística de Regressão com Todas as Variáveis Independentes e a Variável 
Dependente nas Organizações sem EGP 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,59

R-Quadrado 0,35

R-quadrado ajustado 0,19

Erro padrão 0,40

Observações 36,00

ANOVA

gl F F de significação

Regressão 7,00 2,18 0,07

Resíduo 28,00

Total 35,00

Coeficientes valor-P Inferior 90,0% Superior 90,0%

Interseção 1,38 0,03% 0,81 1,94

CULTURA ORGANIZACIONAL 0,04 80,75% -0,25 0,33

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 0,16 25,42% -0,07 0,39

GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS 0,07 61,26% -0,16 0,30

ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS -0,10 26,54% -0,24 0,05

PROCESSOS E METODOLOGIA 0,18 23,68% -0,07 0,43

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL -0,04 83,99% -0,34 0,26

TECNOLOGIA DE SUPORTE 0,07 50,03% -0,11 0,26  
    Fonte:  elaboração própria 

 

Observa-se que os todos os valores – P relativos aos coeficientes das 

variáveis são maiores que 10%, devendo-se eliminar a variável que tem maior valor 

– P, que é a variável Desenvolvimento Profissional. 

Os cálculos subsequentes para as demais RLMs, relativas a esta seção, 

seguiram o mesmo procedimento quanto à eliminação das variáveis com valor – P 

acima de 10%, adotadas na seção 4.6.1, até que se chegasse ao resultado em que 

todas as variáveis atendessem ao requisito valor – P igual ou menor que 10%. 
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O resultado final dos vários cálculos de RLMs está apresentado na Tabela 14. 

Tabela 14  - Estatística de Regressão Final nas Organizações sem EGP 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,49

R-Quadrado 0,24

R-quadrado ajustado 0,21

Erro padrão 0,40

Observações 36,00

ANOVA

gl F F de significação

Regressão 1,00 10,58 0,00

Resíduo 34,00

Total 35,00

Coeficientes valor-P Inferior 90,0% Superior 90,0%

Interseção 1,87 0,00% 1,54 2,21

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 0,24 0,26% 0,12 0,37  
        Fonte:  elaboração própria 

 

Observa-se que o valor – P referente ao coeficiente angular de apenas uma 

das variáveis é menor que 10%. 

R-quadrado tem um valor baixo de 0,24, indicando uma baixa relação linear 

entre a variável independente e a variável dependente, o que significa um nível de 

explicação baixo de 24% da variável de resposta com relação à variável explicativa. 

O modelo é significativo, pois F de significação é menor que 10%. 

Assim sendo, podemos indicar que somente a variável Estrutura 

Organizacional está impactando o Desempenho do Gerenciamento de Projetos, nas 

organizações onde o EGP não foi implantado, porém, não é possível explicar 

satisfatoriamente a maior parte da variação desse fator organizacional sobre o 

desempenho, em função do baixo valor obtido no R-quadrado (0,24) da RLM final, 

indicada na Tabela 14. 

Diante do resultado do coeficiente e valor – P da Tabela 14, apresenta-se a 

Estrutura Organizacional como a única variável a impactar no Desempenho do 

Gerenciamento de Projetos dessas organizações, representando o aumento de um 
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ponto no valor desta variável a um acréscimo correspondente a 0,24 pontos no 

escore do Desempenho do Gerenciamento de Projetos. 

4.6.4 Comparação dos resultados da avaliação do Imp acto da Presença do 

Escritório de Gerenciamento de Projetos nas Organiz ações 

De posse dos resultados das seções 4.6.2 e 4.6.3, obtemos os quadros de 

saídas apresentados na Tabela 15, que disponibilizam os dados necessários à 

comparação ao que se refere ao impacto da presença do EGP na influência dos 

fatores organizacionais sobre o desempenho do gerenciamento dos projetos das 

organizações. 

Tabela 15  - Estatística de Regressão Final nas Organizações com e sem EGP 

RESULTADO DAS ORGANIZAÇÕES COM ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS RESULTADO DAS ORGANIZAÇÕES SEM ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Estatística de regressão Estatística de regressão

R múltiplo 0,76 R múltiplo 0,49

R-Quadrado 0,58 R-Quadrado 0,24

R-quadrado ajustado 0,55 R-quadrado ajustado 0,21

Erro padrão 0,41 Erro padrão 0,40

Observações 60,00 Observações 36,00

ANOVA ANOVA

gl F F de significação gl F F de significação

Regressão 4,00 19,19 0,00 Regressão 1,00 10,58 0,00

Resíduo 55,00 Resíduo 34,00

Total 59,00 Total 35,00

Coeficientes valor-P Inferior 90,0% Superior 90,0% Coeficientes valor-P Inferior 90,0% Superior 90,0%

Interseção 0,30 39,98% -0,29 0,89 Interseção 1,87 0,00% 1,54 2,21

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 0,14 7,65% 0,01 0,27 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 0,24 0,26% 0,12 0,37

GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS 0,25 0,01% 0,15 0,35

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 0,14 6,06% 0,02 0,27

TECNOLOGIA DE SUPORTE 0,17 7,49% 0,01 0,34  
Fonte:  elaboração própria 

De acordo com a Tabela 15, a variável explicativa Estrutura Organizacional é 

o fator organizacional que impacta o Desempenho do Gerenciamento de Projetos 

nos dois tipos de organizações, com indicação da existência de maior impacto 

naquelas onde o EGP não foi implantado. O grau de intensidade dessa influência 

pode ser notado pelo valor – P (0,26%), menor nas organizações sem a presença do 

EGP do que o mesmo valor – P (7,65%) nas organizações que contam com essa 

estrutura. 
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Entretanto, a influência mais acentuada da Estrutura Organizacional nas 

organizações sem o EGP, não pode ser atestada, na medida em que os intervalos 

de confiança para os coeficientes angulares nos dois tipos de organizações 

analisados (0,01 a 0,27 e 0,12 a 0,37) apresentam uma intersecção. Em outras 

palavras, não é possível afirmar que a influência da Estrutura Organizacional é maior 

nas organizações onde o EGP não foi implantado do que nas organizações onde ele 

está presente. 

Observa-se nos valores obtidos pela regressão, mostrados no quadro à 

esquerda da Tabela 15, que a influência das variáveis Gestão de Portfólio de 

Projetos, Desenvolvimento Profissional e Tecnologia de Suporte no Desempenho do 

Gerenciamento de Projetos é impactada pela presença do EGP, pelo fato de essas 

três variáveis impactarem o Desempenho do Gerenciamento de Projetos nas 

organizações onde foi implantado o EGP do tipo funcional ou corporativo, o mesmo 

não acontecendo nas organizações que não o implantaram, conforme indica o 

resultado da regressão exibido no quadro à direita da Tabela 15. 

Já em relação às demais variáveis independentes que correspondem aos 

fatores organizacionais Cultura Organizacional, Processos e Metodologia e Escritório 

de Gerenciamento de Projetos, foi possível verificar que não existe a influência da 

presença do EGP no impacto destas variáveis no Desempenho do Gerenciamento 

de Projetos. Tal constatação foi possível porque essas três variáveis não impactam o 

Desempenho do Gerenciamento de Projetos, tanto nas empresas onde o EGP foi 

implantado quanto nas empresas em que não o EGP não faz parte da estrutura da 

organização. 

Essa comparação permitiu avaliar como a presença do Escritório de 

Gerenciamento de Projetos na estrutura da organização impacta a influência dos 

fatores organizacionais sobre o desempenho do gerenciamento de projetos, 

atendendo um objetivo secundário desta pesquisa. 



127 
 

 

CAPÍTULO V  ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

O presente capítulo procurou confrontar o que os autores visitados no 

referencial teórico afirmam sobre os fatores organizacionais e a sua influência no 

desempenho do gerenciamento de projetos com os resultados da pesquisa de 

campo, obtidos por meio das respostas apresentadas no questionário da pesquisa, 

pelos profissionais que atuam em projetos no setor da Tecnologia da Informação no 

Brasil. 

Os resultados do estudo sugerem que, dos sete fatores organizacionais 

avaliados, apenas três deles exercem influência significante sobre o desempenho do 

gerenciamento de projetos nas empresas brasileiras de TI. Observa-se uma ordem 

decrescente de importância entre eles, proveniente da análise dos dados da 

pesquisa: em primeiro lugar encontra-se a Gestão do Portfólio de Projetos, seguida 

pelo Desenvolvimento Profissional e, por fim, apresenta-se o fator Processos e 

Metodologia de Gerenciamento de Projetos. 

Essa conclusão é respaldada pela equação de regressão linear múltipla, 

obtida como resultado do trabalho de campo, e definida como: 

 

Y = 1,13 + 0,23X1 + 0,15X2 + 0,14X3, onde: 

 

Y = Desempenho do Gerenciamento de Projetos 

X1 = Gestão do Portfólio de Projetos 

X2 = Desenvolvimento Profissional 

X3 = Processos e Metodologia de Gerenciamento de Projetos 
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A literatura mostra que a Gestão de Portfólio de Projetos ainda é pouco 

estruturada e problemas maiores, enfrentados pelas organizações, podem ser 

atribuídos a fatores ligados à gestão ineficiente de seu portfólio de projetos 

(KERZNER, 2010), O gerenciamento eficaz do portfólio de projetos se tornou um 

elemento-chave para a alta direção e tomadores de decisão na validação de 

investimentos relevantes e implementação de metas (CASTRO; CARVALHO, 2010). 

Inúmeros benefícios são obtidos com a adoção da gestão do portfólio de projetos, 

especialmente no que diz respeito à utilização de recursos e à materialização das 

estratégias (BELLOQUIM, 2009), (KERZNER, 2010). 

Com relação ao Desenvolvimento Profissional, observa-se a importância da 

existência de pessoas capacitadas em todos os segmentos da organização, para 

uma gestão de projetos bem sucedida (KERZNER, 2004) e a constatação em 

pesquisa realizada pela PricewaterhouseCoopers, em 2007, de que 80% dos 

projetos de alta performance são conduzidos por profissionais com alguma 

certificação em gerenciamento de projetos. 

O presente estudo demonstrou que 37,5% das organizações sempre 

valorizam a liderança como uma competência do gerente de projetos. Em número 

um pouco menor, 34,38%, as organizações também sempre valorizam a 

comunicação e a capacidade de negociação como competências do gerente de 

projetos. Quanto ao treinamento formal em gerenciamento de projetos, os índices 

mostram que ainda não existem iniciativas para a realização de programas com esse 

fim, em um grande número das empresas pesquisadas, devido ao fato de que 

apenas 6,25% relataram que sempre ministram esse tipo de treinamento. Com 

relação à certificação PMP, também não há a percepção nas organizações de que é 

possível obter benefícios razoáveis nos resultados dos projetos, quando estes 

projetos são gerenciados por profissionais com a certificação PMP, em vista do 

número de respostas (54,17%) explicitar nunca haver a exigência para que os 

gerentes de projetos possuam essa certificação. 
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Sobre o terceiro fator organizacional da equação, Processos e Metodologia de 

Gerenciamento de Projetos, faz parte dos conceitos e princípios do gerenciamento 

de projetos que as empresas que almejam exceder o desempenho dos 

concorrentes, recorrem à aplicação de processos e metodologias, que incrementam 

esse objetivo (KERZNER, 2010). A inadequação dos processos de gestão, causada 

pela falta de uma metodologia de gerenciamento de projetos, é apontada como uma 

das prováveis causas do insucesso nos resultados alcançados nos projetos 

(CLELAND; IRELAND, 2010). A partir dos resultados da pesquisa, é importante 

destacar, a utilização do Guia PMBOK® (PMI, 2008) como o principal framework 

(69%) para a elaboração das metodologias de gerenciamento de projetos. Da 

mesma forma, sob o enfoque dessa mesma questão, os dados obtidos sugerem 

uma tendência pela aplicação de métodos ágeis para a condução dos projetos, pelo 

fato de 81% das organizações terem afirmado, em resposta ao questionário da 

pesquisa, que por vezes ou sempre têm utilizado esses métodos de gestão. 

Vale observar que uma boa parte dos profissionais (70,83%) considerou as 

mudanças de escopo como ocorrências naturais durante a execução do projeto. 

Kerzner (2004) enfatiza uma quantidade mínima de mudanças do escopo como um 

dos critérios primordiais para o sucesso do desempenho do projeto, o que pode ser 

alcançado com a definição apropriada do escopo no início do projeto, um 

procedimento que poderia minimizar as constantes e excessivas solicitações de 

mudanças. De fato, quando questionados quanto ao Desempenho do 

Gerenciamento de Projetos, também um grande número dos profissionais (72,92%) 

apontou que o fato de o escopo não estar definido adequadamente é um problema 

comum em projetos. Dessa forma, independentemente do nível de maturidade e de 

outras características da organização, é possível notar que a indefinição do escopo 

na fase inicial do projeto é um problema que pode gerar um grande número de 

mudanças no decorrer do projeto, fato que pode ser apontado como um dos motivos 

que contribuem para o insucesso do projeto. 

Esse problema tem sido, aparentemente, reduzido pela crescente utilização 

das metodologias ágeis de gerenciamento de projetos nas empresas de TI, pois 

além de serem mais adequadas a ambientes voláteis, sujeitos a frequentes 
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mudanças, característicos do setor de TI, elas enfatizam e propiciam um maior 

envolvimento dos envolvidos no projeto (CHIN, 2004), (HIGHSMITH, 2009). As 

mudanças são parte integrante da metodologia de gerenciamento ágil de projetos, 

que mais que seguir um plano, privilegia respostas rápidas a mudanças e rapidez de 

implementação, com ênfase maior durante a fase definida no processo como a da 

adaptação. 

Na análise das respostas às questões relacionadas ao desempenho do 

gerenciamento de projetos, a média de 2,65 obtida pelas empresas que participaram 

desta pesquisa, um pouco abaixo de 3,00, definida na metodologia desse estudo 

como a média do escalonamento Likert de um conjunto de cinco pontos, permite 

comprovar afirmativas presentes no referencial teórico sobre o desempenho em 

gestão de projetos. No referencial, o nível de desempenho das organizações está 

exposto nos resultados do CHAOS Manifesto 2011 do Standish Group, cujos 

indicadores mundiais na área de TI apontam o percentual de 42% dos projetos como 

concluídos acima do orçamento ou além do prazo e 21% para o número de projetos 

que falharam completamente, tiveram o cancelamento durante a execução ou foram 

entregues, sem que seus benefícios tenham sido utilizados por seus clientes (GALE, 

2011). No Brasil, segundo as pesquisas, o percentual de atingimento das metas de 

prazo, escopo e orçamento previsto está na casa de 56,7% dos projetos (PRADO; 

ARCHIBALD, 2010). 

A Tabela 16 mostra os percentuais obtidos para as respostas às questões 

relacionadas ao desempenho do gerenciamento de projetos. 
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Tabela 16 - Percentual das respostas para as questões sobre o desempenho do 
gerenciamento de projetos 

 

Questão

Medição da ocorrência do fenômeno Nunca Raramente Às v ezes Muitas vezes Sempre
Não 

respondeu

Existe uma premiação com bônus financeiro somente para o gerente 
do projeto.

79,17% 6,25% 6,25% 6,25% 2,08% 0,00%

Existe uma premiação com bônus financeiro para todos os envolvidos 
no projeto (gerente do projeto e equipe)

71,88% 9,38% 7,29% 5,21% 6,25% 0,00%

Os projetos têm alcançado o sucesso em termos de cumprimento 
das metas relativas aos prazos.

9,38% 16,67% 39,58% 33,33% 1,04% 0,00%

Os projetos têm alcançado o sucesso em termos de cumprimento 
das metas relativas aos custos.

10,42% 19,79% 36,46% 32,29% 1,04% 0,00%

Os projetos têm alcançado o sucesso em termos de cumprimento 
das metas relativas à qualidade.

6,25% 14,58% 28,13% 44,79% 5,21% 1,04%

Os projetos têm alcançado o sucesso em termos de cumprimento 
das metas relativas à satisfação dos clientes.

2,08% 7,29% 31,25% 55,21% 3,13% 1,04%

Os projetos têm alcançado o sucesso em termos de cumprimento 
das metas relativas ao ROI (Return on Investment).

7,29% 14,58% 39,58% 32,29% 4,17% 2,08%

A alta administração percebe os benefícios da implementação das 
práticas de gerenciamento de projetos.

5,21% 13,54% 21,88% 43,75% 14,58% 1,04%

A organização como um todo percebe os benefícios decorrentes do 
gerenciamento de projetos.

2,08% 17,71% 30,21% 34,38% 14,58% 1,04%

Medição do grau de opinião Discordo
Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 
parcialmente

Concordo 
plenamente

Não 
respondeu

A falta de comunicação é um problema comum no gerenciamento de 
projetos da organização.

5,21% 4,17% 5,21% 27,08% 58,33% 0,00%

Não cumprimento dos prazos é um problema comum no 
gerenciamento dos projetos da organização.

7,29% 9,38% 7,29% 30,21% 43,75% 2,08%

Não ter o escopo do projeto definido adequadamente é um problema 
comum no gerenciamento dos projetos da organização.

9,38% 11,46% 6,25% 33,33% 39,58% 0,00%

Desempenho do Gerenciamento de Projetos

Percentual de Resposta

 
Fonte:  Elaboração própria 

Os dados da Tabela 16 ratificam os resultados das pesquisas mencionadas 

neste estudo, com relação ao insucesso nos projetos, em termos de cumprimento de 

prazos e custos. Uma vez que a soma das respostas nunca, raramente e às vezes 

assinaladas no questionário para esses quesitos perfazem um total de 65,63% para 

os objetivos de cumprimento de prazos e 66,67% para os objetivos de cumprimento 
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de custos, podemos depreender que, por conta desses percentuais, as empresas 

não estão conseguindo alcançar os níveis satisfatórios de desempenho no 

gerenciamento de projetos, que possam garantir suas metas de prazos e de custos. 

Alguns autores afirmam que os índices relativos ao desempenho do 

gerenciamento de projetos são influenciados positivamente pela maturidade 

organizacional em gestão de projetos, proporcionada por modelos mais avançados 

de Escritórios de Gerenciamento de Projetos (EGPs), integrantes de estruturas das 

organizações. Essa afirmação é contestada por pesquisadores (SPELTA; 

ALBERTIN, 2009), que sustentam que os estudos sobre o tema apresentam 

resultados contraditórios e não dão sustentação a essa premissa, alegando que não 

há provas concretas sobre a melhoria do desempenho e, ainda mais, por conta da 

implantação do EGP, surgem conflitos entre os setores da organização. 

A partir das contradições constantes do parágrafo anterior, esse estudo 

promoveu, como um dos objetivos secundários, a avaliação de como a presença do 

Escritório de Gerenciamento de Projetos na estrutura da organização, tanto em nível 

corporativo quanto em nível departamental, impacta a influência dos fatores 

organizacionais sobre o desempenho do gerenciamento de projetos. 

Os resultados mostraram que a presença do EGP na estrutura da 

organização melhora o índice para o desempenho do gerenciamento de projetos, em 

função das médias apuradas na pesquisa. Para organizações onde o EGP está 

presente, a média para o Desempenho do Gerenciamento de Projetos foi 2,75, um 

pouco superior à média alcançada pelas organizações sem o EGP implantado, que 

foi de 2,48. 

Quando avaliado o impacto ocasionado pela presença do EGP sobre a 

influência dos fatores organizacionais no desempenho do gerenciamento de 

projetos, os resultados demonstram que a Estrutura Organizacional está presente 

como um fator de influência nos dois grupos de organizações, com ou sem EGP 

implantado, quando avaliadas as organizações separadamente, porém, sem que 

possa ser atestado o impacto da presença do EGP nesta influência. Constatou-se, 

portanto, que existe a influência do fator Estrutura Organizacional no Desempenho 

do Gerenciamento de Projetos, independente da presença do EGP na organização. 
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A importância da influência da estrutura organizacional sobre o desempenho 

do gerenciamento de projetos pode ser, em parte, explicado com base na 

fundamentação teórica, onde se aborda o fato de existir uma corrente de autores 

que defende que a estrutura organizacional projetizada é a mais eficaz para a 

atualidade (XAVIER et al., 2005), sugerindo que, diante das constantes mudanças e 

intenso nível de competitividade, essa estrutura é a que contribui para a conquista 

do sucesso empresarial, pelo fato de propiciar um melhor gerenciamento de 

iniciativas. Segundo os resultados da pesquisa, apenas 26% das organizações 

pesquisadas adotam o modelo de estrutura projetizada, número que leva à 

conclusão que as empresas ainda não perceberam, efetivamente, os benefícios 

indicados por esses autores. Os resultados sugerem haver uma preferência (67%) 

quanto à utilização dos modelos de estrutura funcional, matricial fraca ou matricial 

balanceada que têm como principais características a pouca delegação de 

autoridade para o gerente de projetos e a disponibilidade de recursos limitada (PMI, 

2008), fatores que podem trazer como consequência possíveis decisões ambíguas 

tomadas por gerentes funcionais e gerentes de projetos, que geram incertezas na 

condução dos projetos e um ambiente hostil de disputa por recursos, o que vem 

alimentar um grau de insatisfação entre os membros das equipes dos projetos. Com 

exceção da estrutura organizacional, foi possível inferir que a presença do EGP 

impacta a influência dos seguintes fatores organizacionais no Desempenho do 

Gerenciamento de Projetos: Gestão de Portfólio de Projetos, Desenvolvimento 

Profissional e Tecnologia de Suporte. Esses resultados estão alinhados com os 

resultados da pesquisa de Hobbs e Aubry (2007) sobre as funções exercidas pelos 

EGPs, principalmente no que diz respeito a monitorar e controlar o desempenho dos 

projetos e desenvolver competências e metodologias de gerenciamento de projetos.  

 

A Tabela 17 apresenta os dados da presente pesquisa quanto à adesão das 

empresas às principais atribuições do Escritório de Gerenciamento de Projetos, onde 

ele está implantado. Percebe-se, pelos percentuais das respostas, uma baixa 

relevância atribuída às atividades do EGP. 
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Tabela 17 - Atribuições do Escritório de Gerenciamento de Projetos na Organização 

 

Questão

Medição da ocorrência do fenômeno Nunca Raramente Às v ezes Muitas vezes Sempre
Não 

respondeu

Monitorar e controlar o desempenho de projetos é uma atribuição do 
PMO na organização

6,67% 6,67% 26,67% 38,33% 21,67% 0,00%

Desenvolver competências e metodologias de gerenciamento de 
projetos é uma atribuição do PMO na organização

10,00% 6,67% 26,67% 38,33% 18,33% 0,00%

Executar o gerenciamento de múltiplos projetos é uma atribuição do 
PMO na organização

15,00% 15,00% 21,67% 30,00% 16,67% 1,67%

Realizar o gerenciamento do plano estratégico é uma atribuição do 
PMO na organização

28,33% 16,67% 20,00% 21,67% 11,67% 1,67%

A responsabilidade pelo processo de aprendizado organizacional é 
uma atribuição do PMO na organização

30,00% 13,33% 25,00% 25,00% 5,00% 1,67%

Atribuições do Escritório de Gerenciamento de Proje tos na Organização

Percentual de Resposta

 
Fonte:  Elaboração própria 

Nesta mesma direção, os resultados das regressões múltiplas revelaram que 

o próprio EGP não é um fator organizacional que influencia o desempenho do 

gerenciamento de projetos, o que se alinha à visão de parte da comunidade 

científica, conforme visto anteriormente, quanto à baixa eficácia dos EGPs. Essa 

parte da comunidade científica credita ao EGP o aumento da burocracia e o 

surgimento de conflitos entre os setores da organização. 

Em face desses argumentos, podemos ratificar quão complexa e instigadora 

pode ser a matéria que discute o Escritório de Gerenciamento de Projetos e as suas 

funções, as suas atribuições e os resultados de sua implantação nas organizações, 

ainda mais se nos aprofundarmos em questões como o posicionamento do EGP 

hierarquicamente na estrutura organizacional, a abordagem do EGP – operacional, 

tática ou estratégica – e o nível de maturidade por ele alcançado. 

Conforme destacaram Pinto e Zygielszyper (2006) e Yazici (2009), uma 

cultura organizacional que enfatize a importância de uma adequada gestão de 

projetos exerce uma influência significativa sobre o desempenho de projetos e o 

sucesso a longo prazo das organizações. Nessa mesma direção, Rocha Neto et al. 

(2008) avaliaram que, em empresas de TI, a dimensão cultural estabelece limites e 
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adequações à gestão de projetos, o que a torna fundamental em termos de 

competitividade organizacional. Cabe ressaltar, entretanto, que na presente 

pesquisa, o fator Cultura Organizacional não obteve índices relevantes que 

pudessem demonstrar a sua importância e influência dentro do contexto do 

gerenciamento de projetos. Esse fato pode ser explicado, em certa medida, pelo fato 

de que os resultados da pesquisa mostram que existe certo equilíbrio entre os tipos 

de culturas prevalentes nas empresas da pesquisa, e que estão discriminados no 

Quadro 9. Contudo, um dado da pesquisa que diz respeito à Cultura Organizacional, 

e que permite associá-lo ao desempenho do gerenciamento de projetos (VEZZONI 

et al., 2011), atesta que em apenas 25% das organizações pesquisadas o 

gerenciamento de projetos recebe o constante apoio da alta administração. 

Com relação à importância dos fatores organizacionais, a Tecnologia de 

Suporte foi o item que alcançou a maior média (3,68) dentre os pesquisados. A 

obtenção desse índice encontra explicação na medida em que três questões, das 

seis questões relacionadas a esse fator, conquistaram uma forte adesão dos 

profissionais, quanto à escolha das respostas, que traduziam um aspecto positivo 

relacionado à medição da ocorrência do fenômeno. O fato de concordarem que o 

cronograma (88,54%), a capacidade de emitir os relatórios de desempenho (79,17%) 

e o painel executivo com indicadores do desempenho (76,04%) são funcionalidades 

imprescindíveis no software de gerenciamento, fez com que a média desse fator 

obtivesse a maior pontuação. Apesar de não influenciar o desempenho quando se 

considera o grupo de todas as empresas, a Tecnologia de Suporte é um dos fatores 

que sofrem o impacto da presença do EGP já que ele influencia o desempenho das 

empresas onde o EGP está implantado. Hill (2008) sugere que é responsabilidade 

do EGP o estabelecimento dos parâmetros de seleção de ferramentas tecnológicas 

de gestão, que proporcionem os benefícios comuns para a organização. Em outras 

palavras, gerenciar projetos, profissionalmente, não é mais possível sem as 

ferramentas tecnológicas apropriadas, como afirmaram Farias Fº e Almeida (2010). 
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CAPÍTULO VI  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

6.1 CONCLUSÕES 
 

As constantes e velozes mudanças no campo organizacional movimentam a 

engrenagem da competitividade no mundo dos negócios e fazem emergir a 

necessidade de transformações e adaptações nas organizações, em resposta a 

esse complexo e, muitas vezes agressivo, ambiente de rivalidade, tornando a 

tomada de decisão um fator crítico no processo gerencial. Para fazer face às 

oportunidades que surgem a todo o momento, projetos são implementados. Para 

lidar com esse número crescente de projetos, as empresas necessitam recorrer a 

mecanismos que venham a garantir uma perfeita gestão dos seus projetos. 

Este é o contexto em que se encontram as empresas do setor de tecnologia 

da informação, que experimentam, no período atual, um quadro favorável para o 

crescimento, com previsões, em curto e médio prazo, de grandes investimentos em 

infraestrutura, produção e serviços. Isso torna o gerenciamento de projetos um fator 

fundamental para a realização dos projetos que visam converter os objetivos 

estratégicos dessas organizações em resultados. 

Vale notar que os resultados capazes de atender às expectativas da 

estratégia das empresas têm maior chance de serem alcançados mediante o bom 

desempenho do gerenciamento de projetos. Esse desempenho, por sua vez, está 

condicionado à influência de vários fatores ambientais, cujos agentes, recursos e 

variáveis internos são identificados nesse estudo como fatores organizacionais. 

Dessa forma, com o intuito de contribuir para o avanço do conhecimento e 

para a melhoria dos processos administrativos das organizações, o presente estudo 

teve como objetivo principal a realização de uma pesquisa sobre a influência de 

fatores organizacionais no desempenho do gerenciamento de projetos em empresas 

brasileiras de tecnologia da informação. Os fatores organizacionais, selecionados a 

partir do Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos (PMI, 2011), são: 

(a) cultura organizacional; (b) estrutura organizacional; (c) gestão de portfólio de 

projetos; (d) escritório de gerenciamento de projetos; (e) processos e metodologia de 

gerenciamento de projetos; (f) desenvolvimento profissional e (g) tecnologia de 
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suporte. Também se originaram deste estudo os indicadores para aferir o 

desempenho do gerenciamento de projetos. 

No que se refere à importância dos fatores organizacionais, os resultados da 

pesquisa sugerem que a Tecnologia de Suporte é o fator mais significativo nas 

organizações, seguido da Cultura Organizacional, da Estrutura Organizacional e da 

Gestão do Portfólio de Projetos, todos situados acima da média. Em um plano 

inferior e abaixo da média, em ordem decrescente de importância, estão 

relacionados o Desenvolvimento Profissional, os Processos e Metodologia de 

Gerenciamento de Projetos e, por último, o Escritório de Gerenciamento de Projetos. 

Uma visão crítica desses dados permite inferir que as organizações do setor 

de TI têm dedicado seus esforços ao aprimoramento no uso de ferramentas de 

gerenciamento, tais como hardwares, softwares de planejamento e outros 

aplicativos, não dispensando o mesmo cuidado com a formação profissional dos 

envolvidos no gerenciamento dos projetos e com a elaboração e aplicação dos 

processos e metodologia de gerenciamento de projetos. Isso pode explicar, ainda 

que parcialmente, o número elevado de insucessos em projetos relatados em 

pesquisas recentes, bem como do baixo valor da média em desempenho do 

gerenciamento de projetos obtido pelas empresas que participaram da presente 

pesquisa. 

Em relação ao desempenho do gerenciamento de projetos, o resultado de 

2,65 da média obtida pelo número total das empresas apresenta-se como um valor 

inferior ao da média 3,0 do escalonamento Likert da pesquisa. Para avaliação desse 

desempenho foram utilizados tanto os indicadores tradicionais de prazo, custo e 

escopo como outros parâmetros, tais como satisfação dos clientes e percepção dos 

benefícios do gerenciamento de projetos, que se aproximam um pouco mais da linha 

que alguns autores denominam de índices de natureza subjetiva. Na realidade, as 

respostas dos profissionais de TI ratificaram os resultados de pesquisas anteriores, 

referenciadas nesse estudo, sobre os baixos índices relativos aos percentuais do 

cumprimento de metas de prazos, de custos e de retorno do investimento em 

projetos, porém mostrou níveis intermediários de desempenho no que se refere à 

qualidade do projeto e uma condição um pouco melhor no que concerne à satisfação 

do cliente, uma das medidas da perspectiva do cliente no Balanced Scorecard.  
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A constatação dos altos índices de problemas comuns no gerenciamento de 

projetos nas organizações, relativos ao cumprimento de metas de prazos e custos, 

permite levar à conclusão que, para ser conceituada como um benefício, a prática do 

gerenciamento de projetos ainda requer um maior engajamento e reconhecimento 

da alta administração e dos demais níveis hierárquicos da estrutura organizacional, o 

que poderá vir a proporcionar, futuramente, uma melhoria nos índices de 

desempenho do gerenciamento de projetos. 

A falta de comunicação, indicada em larga escala como um problema comum 

no gerenciamento de projetos, também posiciona esse fator crítico de sucesso como 

um importante elemento de impacto negativo no índice de desempenho do 

gerenciamento de projetos. 

Quanto à influência dos fatores organizacionais sobre o desempenho do 

gerenciamento de projetos, observou-se que, dentre os fatores organizacionais 

avaliados, apenas três deles podem ser considerados como relevantes: Gestão do 

Portfólio de Projetos, Desenvolvimento Profissional e Processos e Metodologia de 

Gerenciamento de Projetos. 

A condição de maior relevância da Gestão do Portfólio de Projetos na 

pesquisa evidencia a importância que é atribuída à administração integrada de 

projetos e de operações nas empresas do setor de TI. 

Com relação ao fator Desenvolvimento Profissional, observou-se que não há 

um investimento intensivo, em grande número das empresas, no treinamento formal 

de profissionais em gerenciamento de projetos. Elas não reconhecem, tampouco, o 

benefício de terem seus projetos conduzidos por profissionais com a certificação 

PMP, o que converge com uma resistência do meio profissional à adoção dessa 

certificação. Levando-se em consideração essas observações, podemos supor que 

as equipes dos projetos, nessas empresas, sejam compostas, ainda que 

parcialmente, por pessoal com perfil inadequado às atividades do gerenciamento, e 

que a condução dessas equipes, mais especificamente a gestão dos projetos, esteja 

sendo delegada a profissionais que não preenchem adequadamente os atributos e 

competências necessárias ao desempenho da função de gerente de projetos. 
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Quanto ao fator organizacional Processos e Metodologia de Gerenciamento 

de Projetos, verificou-se que as empresas pesquisadas atravessam, atualmente, um 

estágio onde existe a preocupação pela melhoria do nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos, o que pode ser traduzido no esforço consistente na 

direção de pautar suas ações segundo uma metodologia adequada de 

gerenciamento de projetos, para a qual o Guia PMBOK® (PMI, 2008) tem sido 

adotado como o principal framework para sua elaboração. 

Apesar desse aparente quadro de evolução gerencial, constatou-se que 

somente um reduzido número de empresas utiliza a prática de benchmarking para 

avaliar a maturidade em gerenciamento de projetos, um exercício que, se 

empregado com mais intensidade, se transformaria em um meio mais fácil e rápido 

de aperfeiçoamento continuado no processo de melhoria e, consequentemente, um 

eficiente recurso para o alcance dos níveis de desempenho, necessários à maior 

vantagem competitiva e liderança frente à pressão da concorrência. 

Além disso, a tendência notada, nesse estudo, quanto à utilização da 

metodologia ágil de gerenciamento nos projetos de TI, pode estar indicando a 

abertura de portas para uma transformação nos métodos de condução de projetos 

de outros segmentos da indústria. Há perspectivas para que sejam analisados e 

avaliados, sob nova ótica, os processos de gerenciamento para os diversos tipos de 

projetos, em diferentes áreas de atuação das organizações, não só como vem 

ocorrendo nas empresas de TI, mas, também, em outros setores, como por 

exemplo, o da construção civil, o de óleo e gás, de siderurgia, de mineração, entre 

outros. Os resultados podem levar ao aprimoramento de uma plataforma mais 

flexível aos cenários dos projetos e menos prescritiva e padronizadora de processos, 

esses últimos, atributos por vezes apontados como características do método 

tradicional de gerenciamento de projetos. 

Os resultados da pesquisa revelaram, como já mencionado anteriormente, 

que os gestores estão concentrando esforços nos fatores Tecnologia de Suporte, 

Cultura Organizacional e Estrutura Organizacional, pois estes foram os fatores 

considerados mais importantes pelos respondentes. Entretanto a pesquisa também 

revelou que estes três fatores não contribuem diretamente para o desempenho do 

gerenciamento de projetos. Em outras palavras  os gestores não estão percebendo 
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claramente a importância que a Gestão do Portfólio de Projetos, o Desenvolvimento 

Profissional e os Processos e Metodologia de Gerenciamento de Projetos exercem 

sobre esse desempenho, conforme revelado pela regressão linear múltipla realizada. 

Sobre como a presença do Escritório de Gerenciamento de Projetos na 

estrutura da organização, tanto em nível corporativo quanto em nível departamental, 

impacta os fatores organizacionais, verificou-se que a Estrutura Organizacional 

influencia o desempenho do gerenciamento de projetos nos dois tipos de 

organizações categorizadas no estudo, quando avaliadas em grupos 

separadamente: empresas com o EGP implantado e empresas sem o EGP 

implantado. Essa influência sobre o desempenho do gerenciamento de projetos, 

porém, não se mostrou significativa, fato em parte explicado por conta da preferência 

nas empresas quanto à utilização dos modelos hierárquicos de estruturas do tipo 

funcional, matricial fraca ou matricial balanceada, cujas principais características 

podem gerar incertezas na condução do gerenciamento dos projetos. A alternativa 

de estabelecer uma estrutura organizacional projetizada é apontada como a mais 

eficaz para a atualidade, por sua capacidade de propiciar um melhor gerenciamento 

das iniciativas em um ambiente de constantes mudanças. 

De fato, quando observamos o melhor índice do desempenho no 

gerenciamento de projetos alcançado pelas empresas nas quais o EGP está 

implantado, surgem outros fatores, além da Estrutura Organizacional, como 

elementos de relevante influência nesse desempenho. Gestão de Portfólio de 

Projetos, Desenvolvimento Profissional e Tecnologia de Suporte também são 

notados no estudo como fatores organizacionais, dentro do grupo de empresas com 

EGP, como importantes peças nos resultados do desempenho. Em certa medida o 

EGP colabora para o alinhamento dos projetos com as metas e os objetivos 

estratégicos da empresa, propicia uma melhor gestão do desenvolvimento 

profissional e reconhece a importância de uma plataforma tecnológica apropriada 

para o gerenciamento de projetos. 

Finalmente, corroborando com as conclusões sobre o impacto da presença do 

EGP na organização, os resultados apontaram que, para o quesito Desempenho do 

Gerenciamento de Projetos, a diferença entre as médias das empresas com e sem o 

EGP implantado foi a menos significativa, ao passo que a Estrutura Organizacional e 
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a Tecnologia de Suporte foram os fatores organizacionais que apresentaram as 

diferenças mais expressivas entre as médias das empresas pesquisadas, com 

valores médios superiores obtidos pelas empresas com o EGP implantado. 

Embora, segundo Babbie (2003), trabalhos de natureza científica social não 

estejam isentos da condição de apresentarem erros amostrais, o que requer 

cuidados nas análises de regressão, consideramos que esta pesquisa cumpriu seu 

objetivo principal, apresentando a avaliação da influência de fatores organizacionais 

no desempenho do gerenciamento de projetos das empresas brasileiras de 

Tecnologia da Informação, contribuindo com a ampliação do conhecimento do 

campo acadêmico na gestão de projetos e no aprimoramento dos processos e 

práticas administrativas das organizações desse setor de negócios. 

6.2 LIMITAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Uma das limitações dos métodos quantitativos está correlacionada ao número 

de variáveis, cujo controle é difícil, ou mesmo impossível, ligada à subjetividade das 

respostas originadas pela complexidade inerente aos seres humanos. 

O número de questionários da pesquisa propiciou uma amostra suficiente 

para os objetivos desse trabalho, embora a obtenção de um número maior de 

questionários válidos pudesse proporcionar maior segmentação entre as empresas, 

envolvendo outros parâmetros e fatores, além da existência do Escritório de 

Gerenciamento de Projetos na estrutura da organização, o que permitiria, dessa 

maneira, estabelecer maior diversidade de grupos, conforme as características 

apuradas nas organizações, como por exemplo, o tipo de cultura organizacional e o 

modelo da estrutura organizacional. 

Essa segmentação para o alcance dos objetivos secundários, por meio da 

existência ou não do EGP, teve um viés de desequilíbrio de proporcionalidade, na 

medida em que as empresas com EGP implantado corresponderam a 62% e as 

organizações sem EGP a 38% das empresas pesquisadas. 

Em algumas regressões o R-quadrado atingiu valores inferiores a 0,5, 

indicando um nível de explicação medianamente aceitável para a variabilidade no 
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desempenho do gerenciamento de projetos, que é explicada pela influência dos 

fatores organizacionais desse estudo. Esse fato revela que existem outros fatores 

que podem impactar esse tipo de pesquisa, tais como tolerância a risco das partes 

interessadas, condições de mercado e clima político, além de fatores de natureza 

intangível. Deve-se levar em consideração, entretanto, que em todos os casos, os 

valores das variáveis dos modelos foram significantes. 

6.3 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Em estudos futuros, sugere-se o aprofundamento da avaliação da influência 

de fatores organizacionais sobre o desempenho do gerenciamento de projetos em 

um número maior de organizações do setor de TI, adotando-se uma abordagem 

específica, iniciada pelo levantamento prévio de todas as empresas que atuam neste 

setor e o encaminhamento direto do questionário para os gerentes e administradores 

responsáveis pelas organizações. 

Recomenda-se, para novos estudos, que se faça uma pesquisa, de mesmo 

teor explicativo, com organizações pertencentes a outros setores da indústria e 

serviços – construção e montagem, óleo e gás, consultoria, entre outros – para que 

seja possível, eventualmente, estabelecer um estudo comparativo entre os diversos 

setores da economia nacional com respeito à influência que os fatores 

organizacionais exercem sobre o desempenho do gerenciamento de projetos. 

Quanto aos fatores organizacionais, sugere-se que uma quantidade maior de 

opções desses quesitos pode vir a ser adotada em outras pesquisas, assim como, 

também uma relação de fatores diferente daquela investigada neste estudo, 

procurando cobrir outros aspectos do funcionamento das organizações e sua 

relação com o desempenho do gerenciamento de projetos. 

Devido à relevância alcançada pela Gestão de Portfólio de Projetos nesta 

pesquisa, indica-se a elaboração de outros estudos sobre as propriedades desse 

fator organizacional, nos quais possam ser avaliados os processos relacionados à 

seleção e priorização dos projetos do portfólio e, principalmente, sobre as questões 

que dizem respeito ao monitoramento do desempenho do portfólio, que agregam 

diretamente o monitoramento e avaliação do desempenho dos projetos, um dos 
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itens que na pesquisa obtiveram o baixo índice de 11,5 % para a existência de um 

processo formal, estruturado, com critérios claros e definidos para o monitoramento 

do portfólio de projetos. 

Com relação ao fator organizacional Escritório de Gerenciamento de Projetos, 

é recomendável que sejam elaborados estudos nos quais as organizações possam 

ser segmentadas de forma a que sejam formados grupos distintos para a análise, 

compostos por organizações com EGPs, cujas características permitam classificá-

los conforme as dimensões: amplitude, abordagem e nível de maturidade, a fim de 

melhor equacionar o impacto da presença dessa entidade, sob diferentes enfoques, 

na estrutura da organização. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
 

Prezado(a) Senhor(a) 

Esta pesquisa fundamenta minha dissertação de mestrado do programa de 

pós-graduação do Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial da 

Universidade Estácio de Sá. 

O objetivo principal do trabalho consiste em avaliar a influência dos fatores 

organizacionais sobre o desempenho do gerenciamento de projetos em empresas 

brasileiras de Tecnologia da Informação (TI). 

A abordagem dos fatores organizacionais, do desempenho do gerenciamento 

de projetos e os quesitos que fazem parte desse questionário possuem 

correspondência com os aspectos avaliados no Estudo de Benchmarking em 

Gerenciamento de Projetos do Project Management Institute (PMI) e são explorados 

no referencial teórico que serve de embasamento para a pesquisa. 

O tempo estimado para responder o questionário é de aproximadamente 20 

minutos. 

Com base nos preceitos éticos, cabe ressaltar o sigilo das informações 

obtidas e o uso restrito para fins acadêmicos. As informações serão analisadas de 

forma agregada, não constando nome ou qualquer outra informação que possa 

identificá-lo no relatório final ou em qualquer outra publicação realizada com base 

nesta pesquisa. 

Caso o respondente manifeste interesse, fica assegurado o direito de receber 

os resultados obtidos, assim que os dados forem analisados pelo pesquisador. 

Agradecemos a sua colaboração e reiteramos a importância de sua 

contribuição para o conhecimento na área pesquisada. 

Atenciosamente, 

Ricardo Mattos Schneider 
Mestrando e pesquisador responsável 
MADE – Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial 
Universidade Estácio de Sá 
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1 ELEGIBILIDADE 
 
1.1 O setor de atuação da organização em que você trabalha ou presta serviços 
é: 
 
( ) Tecnologia da Informação 
( ) Outro 
 
 
2 CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 
 
2.1 Gênero 
 
( ) Masculino 
( ) Feminino 
 
2.2 Faixa etária 
 
( ) Menos de 20 anos 
( ) De 20 a 30 anos 
( ) De 31 a 40 anos 
( ) De 41 a 50 anos 
( ) De 51 a 60 anos 
( ) Mais de 60 anos 
 
2.3 Escolaridade 
 
( ) Ensino médio incompleto/ cursando 
( ) Ensino médio completo 
( ) Ensino superior incompleto/ cursando 
( ) Ensino superior completo 
( ) Pós-graduação incompleto/ cursando 
( ) Pós-graduação completo 
 
2.4 Qual seu tempo de atuação na organização? 
 
( ) Menos de 1 ano 
( ) De 1 a 3 anos 
( ) Mais de 3 anos e menos de 5 anos 
( ) 5 anos ou mais 
 
2.5 Qual dos títulos abaixo melhor descreve o seu cargo? 
 
( ) Executivo (Presidente, CEO, CIO, Diretor) 
( ) Gerente de Projetos 
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( ) Coordenador ou Líder de Projetos 
( ) Coordenador ou Membro de PMO 
( ) Gerente Funcional 
( ) Analista 
( ) Consultor externo 
( ) Outro: Especificar 
 
 
3 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 
 
3.1 Indique o número total de funcionários da organização (incluindo matriz e 
filiais): 
 
( ) 100 ou menos 
( ) De 101 a 500 
( ) De 501 a 1000 
( ) De 1001 a 5000 
( ) 5001 ou mais 
 
3.2 Quanto ao controle acionário, a organização é: 
 
( ) Uma organização privada com controle brasileiro 
( ) Uma organização privada com controle estrangeiro 
( ) Uma organização pública 
( ) Outros: 
 
3.3 Qual o faturamento anual da organização? 
 
( ) Abaixo de R$ 10 milhões 
( ) Entre R$ 10 milhões e R$ 100 milhões 
( ) Entre R$ 100 milhões e R$ 500 milhões 
( ) Entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão 
( ) Acima de R$ 1 bilhão 
 
3.4 Qual o tipo de cultura em gerenciamento de projetos que melhor caracteriza a 
cultura da organização? 
 
( ) Cooperativa (cultura baseada na confiança e na comunicação efetiva, interna e 
externa; as decisões são tomadas para atender melhor aos interessados; poucos 
problemas são levados ao nível executivo) 
( ) Não-cooperativa (existe inabilidade dos administradores em cooperar entre si e 
com a força de trabalho; produtos e serviços são entregues sob a filosofia na qual os 
fins justificam os meios) 
( ) Competitiva (existe competição interna entre departamentos que trabalham em 
um mesmo projeto; o departamento que assume a responsabilidade pelo projeto 
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trata os demais como seus subcontratados) 
( ) Isolada (cada unidade funcional tem sua própria cultura de gerenciamento de 
projetos) 
( ) Fragmentada (os projetos são multiempresariais e a equipe corporativa tem forte 
cultura em gerenciamento de projetos, mas a equipe externa não possui a mesma 
cultura, o que gera desarmonia nos processos) 
 
3.5 Como você define a estrutura da organização: 
 
( ) Projetizada (orientada a projetos ou clientes) 
( ) Matricial forte (onde gerentes de projetos têm mais influência que gerentes 
departamentais) 
( ) Matricial balanceada (onde gerentes de projetos e gerentes departamentais têm a 
mesma influência) 
( ) Matricial fraca (onde gerentes departamentais têm mais influência que gerentes 
de projetos) 
( ) Funcional ou departamentalizada (onde não há designação formal dos 
responsáveis por projetos) 
 
3.6 Quem gerencia os projetos na organização: 
 
( ) Alta Administração (Presidente, Executivos, Diretores etc.) 
( ) Gerentes de Projetos, formalmente designados 
( ) Coordenadores ou Líderes de Projetos, formalmente designados 
( ) Membros de Equipe, sem designação formal 
( ) Gerentes Funcionais/Departamentais (Finanças, Marketing, TI, RH etc.) 
( ) Outros profissionais. Especificar 
 
3.7 Qual o percentual dos projetos do portfólio que são concluídos? 
 
( ) Menos que 25% dos projetos 
( ) Entre 26% e 50% dos projetos 
( ) Entre 51% e 75% dos projetos 
( ) Entre 76% e 99% dos projetos 
( ) 100% dos projetos 
 
3.8 Qual a área responsável pela condução dos processos de gestão do portfólio 
de projetos (seleção, priorização e monitoramento)? 
 
( ) A diretoria 
( ) A área de planejamento estratégico 
( ) O Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO) 
( ) Cada área departamental (financeira, engenharia, marketing, etc.) 
( ) Outras áreas: Especificar 
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3.9 Qual o tipo de PMO existente na organização? 
 
( ) O PMO não foi implantado na organização 
( ) Existe apenas um PMO do tipo funcional (departamental) 
( ) Existe mais do que um PMO do tipo funcional (departamental) 
( ) Existe apenas um PMO do tipo corporativo 
( ) Existem PMOs do tipo corporativo e funcional (departamental) 
 
3.10 Indique o tempo de existência do(s) PMO(s). 
  
( ) Há mais de 4 anos 
( ) Entre 3 e 4 anos 
( ) Entre 2 e 3 anos 
( ) Entre 1 e 2 anos 
( ) Menos de 1 ano 
( ) O PMO não foi implantado na organização 
 
3.11 Qual o framework utilizado como a base para a elaboração da metodologia de 
gerenciamento de projetos? 
 
( ) COBIT 
( ) CMMI 
( ) ITIL 
( ) PMBOK 
( ) PRINCE2 
( ) Outro: Especificar 
 
3.12 Indique o nível de maturidade em gerenciamento de projetos da organização. 
 
( ) Processo inicial (Não há práticas ou padrões. Os indicadores são coletados 
informalmente) 
( ) Processos estruturados (Existem processos de gerenciamento de projetos, mas 
eles não são considerados padrões organizacionais) 
( ) Processos institucionalizados (Existem padrões organizacionais para 
gerenciamento de projetos) 
( ) Processos gerenciados (São usados indicadores. Processos, padrões e sistemas 
estão integrados) 
( ) Otimização do processo (Lições aprendidas são usadas regularmente. Foco em 
melhoria contínua) 
 
 
4 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
4.1 Existe o apoio da alta administração ao gerenciamento de projetos. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
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4.2 A organização fornece prazos e recursos adequados para o efetivo 
planejamento, monitoramento e controle dos projetos. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
4.3 Em relação ao gerenciamento de projetos, a organização apresenta: 
 
( ) Alta resistência (as áreas mais importantes ou a maioria das áreas da 
organização apresentam resistência) 
( ) Relativamente alta resistência (muitas áreas da organização apresentam 
resistência) 
( ) Média resistência (algumas áreas da organização apresentam resistência) 
( ) Pouca resistência (existem apenas resistências pontuais em uma ou outra área 
ou nenhuma resistência relevante) 
( ) Nenhuma resistência (o gerenciamento de projetos é aceito em todas as áreas) 
 
 
5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
5.1 Os profissionais têm dedicação exclusiva aos projetos aos quais estão 
envolvidos. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
5.2 A organização reconhece a importância de haver profissionais exclusivamente 
dedicados ao gerenciamento de projetos. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
5.3 A função de gerente de projeto existe formalmente na estrutura 
organizacional. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
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( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
5.4 Os projetos têm prioridade sobre as rotinas do dia-a-dia (processos) na 
organização. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 

 
6 GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS 
 
6.1 Os projetos desenvolvidos pela organização estão alinhados ao planejamento 
estratégico. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
6.2 Os projetos da organização estão alinhados às perspectivas do Balanced 
Scorecard – BSC (gerar resultado financeiro; atender às expectativas dos clientes; 
aplicar processos de gerenciamento de projetos; tratar lições aprendidas e 
desenvolver a equipe). 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
6.3 Existe um processo formal, estruturado, com critérios claros e definidos para a 
seleção e priorização dos projetos para o portfólio. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
6.4 Existe um processo formal, estruturado, com critérios claros e definidos para o 
monitoramento do desempenho do portfólio. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
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( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
 
7 ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (PMO) 
 
7.1 Existe subordinação dos gerentes de projetos ao PMO. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
7.2 Os níveis hierárquicos da organização percebem claramente o valor do PMO. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
7.3 Monitorar e controlar o desempenho de projetos é uma atribuição do PMO na 
organização. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
  
7.4 Desenvolver competências e metodologias de gerenciamento de projetos é 
uma atribuição do PMO na organização. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
  
7.5 Executar o gerenciamento de múltiplos projetos é uma atribuição do PMO na 
organização. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
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7.6 Realizar o gerenciamento do plano estratégico é uma atribuição do PMO na 
organização. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
  
7.7 A responsabilidade pelo processo de aprendizado organizacional é uma 
atribuição do PMO na organização. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
 
8 PROCESSOS E METODOLOGIA 
 
8.1 A organização utiliza a prática de benchmarking para avaliar a maturidade em 
gerenciamento de projetos. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
8.2 A organização executa o gerenciamento dos projetos de acordo com uma 
metodologia formal de gerenciamento de projetos. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
8.3 A organização utiliza uma metodologia ágil de gerenciamento de projetos 
(exemplos Scrum, XP, ASD, Crystal, DSDM, FDD, outras). 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
 
 



164 
 

 

8.4 As mudanças de escopo são vistas como um evento natural durante a 
execução do projeto. 
 
( ) Discordo 
( ) Discordo parcialmente 
( ) Indiferente 
( ) Concordo parcialmente 
( ) Concordo plenamente 
 
 
9 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
 
9.1 Os profissionais de todos os níveis hierárquicos são formalmente treinados 
em gerenciamento de projetos. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
9.2 Os profissionais de planejamento recebem treinamento formal em 
gerenciamento de projetos, o qual não inclui preparação para a certificação Project 
Management Professional - PMP. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
9.3 Existe um programa formal de preparação para a certificação PMP. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
9.4 Existe a exigência da certificação PMP para os gerentes de projetos. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
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9.5 A comunicação é uma competência do gerente de projetos valorizada na 
organização. 
 
( ) Discordo 
( ) Discordo parcialmente 
( ) Indiferente 
( ) Concordo parcialmente 
( ) Concordo plenamente 
 
9.6 A liderança é uma competência do gerente de projetos valorizada na 
organização. 
 
( ) Discordo 
( ) Discordo parcialmente 
( ) Indiferente 
( ) Concordo parcialmente 
( ) Concordo plenamente 
 
9.7 A capacidade de negociação é uma competência do gerente de projetos 
valorizada na organização. 
 
( ) Discordo 
( ) Discordo parcialmente 
( ) Indiferente 
( ) Concordo parcialmente 
( ) Concordo plenamente 
 
 
10 TECNOLOGIA DE SUPORTE 
 
10.1 A organização utiliza software de gerenciamento de projetos. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
10.2 O software de gerenciamento de projetos é utilizado por outros profissionais, 
além do gerente e da equipe do projeto. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
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10.3 O cronograma é uma funcionalidade imprescindível no software de 
gerenciamento de projetos. 
 
( ) Discordo 
( ) Discordo parcialmente 
( ) Indiferente 
( ) Concordo parcialmente 
( ) Concordo plenamente 
 
10.4 A capacidade de emitir os relatórios de desempenho é uma funcionalidade 
imprescindível no software de gerenciamento de projetos. 
 
( ) Discordo 
( ) Discordo parcialmente 
( ) Indiferente 
( ) Concordo parcialmente 
( ) Concordo plenamente 
 
10.5 O painel executivo com indicadores de desempenho é uma funcionalidade 
imprescindível no software de gerenciamento de projetos. 
 
( ) Discordo 
( ) Discordo parcialmente 
( ) Indiferente 
( ) Concordo parcialmente 
( ) Concordo plenamente 
 
10.6 A organização utiliza uma ferramenta específica para gestão (armazenamento 
e recuperação) do conhecimento adquirido em projetos. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
 
11 DESEMPENHO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 
11.1 Existe uma premiação com bônus financeiro somente para o gerente do 
projeto. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
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11.2 Existe uma premiação com bônus financeiro para todos os envolvidos no 
projeto (gerente do projeto e equipe). 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
11.3 Os projetos têm alcançado o sucesso em termos de cumprimento das metas 
relativas aos prazos. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
11.4 Os projetos têm alcançado o sucesso em termos de cumprimento das metas 
relativas aos custos. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
11.5 Os projetos têm alcançado o sucesso em termos de cumprimento das metas 
relativas à qualidade. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
11.6 Os projetos têm alcançado o sucesso em termos de cumprimento das metas 
relativas à satisfação dos clientes. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
11.7 Os projetos têm alcançado o sucesso em termos de cumprimento das metas 
relativas ao ROI (Return on Investment). 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
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( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
11.8 A falta de comunicação é um problema comum no gerenciamento de projetos 
da organização. 
 
( ) Discordo 
( ) Discordo parcialmente 
( ) Indiferente 
( ) Concordo parcialmente 
( ) Concordo plenamente 
 
11.9 Não cumprimento dos prazos é um problema comum no gerenciamento dos 
projetos da organização. 
 
( ) Discordo 
( ) Discordo parcialmente 
( ) Indiferente 
( ) Concordo parcialmente 
( ) Concordo plenamente 
 
11.10 Não ter o escopo do projeto definido adequadamente é um problema comum 
no gerenciamento dos projetos da organização. 
 
( ) Discordo 
( ) Discordo parcialmente 
( ) Indiferente 
( ) Concordo parcialmente 
( ) Concordo plenamente 
 
11.11 A alta administração percebe os benefícios da implementação das práticas de 
gerenciamento de projetos. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 
 
11.12 A organização como um todo percebe os benefícios decorrentes do 
gerenciamento de projetos. 
 
( ) Nunca 
( ) Raramente 
( ) Às vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre 


