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RESUMO 

 

O desempenho de projetos influencia diretamente o cumprimento de estratégicas definidas e 

melhores resultados de negócio. O Rio de Janeiro (Brasil), durante o período de 2007 a 2017, 

recebeu um expressivo número de projetos para realização de grandes eventos, como os Jogos 

Olímpicos Rio 2016 e a Copa do Mundo FIFA 2014, além de ser referência na realização 

periódica de outros megaeventos como Réveillon, Rock in Rio e Carnaval, formando uma 

combinação histórica de realização de múltiplos projetos. Este trabalho explora por meio de 

revisão da literatura e, opinião de especialistas e executivos envolvidos na gestão de projetos e 

coordenação de megaeventos, o entendimento de fatores que influenciam o desempenho de 

projetos. A revisão de literatura foi realizada a partir de triagem de artigos científicos de 4 

bases científicas distintas. A partir da análise foram identificados 27 fatores que influenciam o 

desempenho de projetos. Para pesquisa foram aplicados entrevista e questionário, em dois 

grupos distintos: executivos e profissionais nível tático operacional. O resultado da 

investigação do fenômeno é apurado e tabulado considerando dois macros atributos com 

intenção de, após análise da investigação, estabelecer um conjunto de diretrizes. Após análise 

comparativa, foram determinados 06 fatores de alto impacto, relacionados a 6 áreas de 

conhecimento e Cultura Local, em desempenho de projetos para elaboração de proposta de 

diretrizes a serem aplicadas e aumentar as chances de sucesso na gestão de projetos. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de projetos. Desempenho de projetos. Megaprojetos. 

Gerenciamento de partes interessadas. 

 

 

 

 



 
 
 

 

ABSTRACT  

 

Project performance directly influences defined strategic goals and better business results. 

During 2007 to 2017, Rio de Janeiro (Brazil) received a significant number of projects for 

major events such as the Olympics Games and World Cup, as well as being a reference in the 

regular performance of other mega-events such as Réveillon, Rock in Rio and Carnival, 

forming a historic combination of multiple projects. This paper explores the understanding of 

factors influencing project performance through literature review and opinion of experts and 

executives involved in project management and coordination of mega-events. The literature 

review was carried out based on the screening of scientific articles from 4 different scientific 

bases. From the analysis were identified 27 factors that influence the performance of projects. 

For research were applied interview and questionnaire, in two distinct groups: executives and 

professionals’ operational-tactical level. The result of the investigation of the phenomenon is 

determined and tabulated considering two macro attributes with the intention of, after analysis 

of the investigation, establish a set of guidelines. After comparative analysis, 06 factors of 

high impact, related to 6 knowledge areas and Local Culture, were determined in project 

performance to elaborate a proposal of guidelines to be applied and increase the chances of 

success in project management. 

 

Keywords: Project management. Project performance. Megaprojects. Stakeholders 

management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A cidade do Rio de Janeiro recebeu entre os anos de 2007 e 2017 um expressivo 

número de projetos de repercussão mundial. Além dos eventos tradicionais consolidados e 

realizados anualmente, como Carnaval, Reveillon na praia de Copacabana, Rock in Rio, a 

capital também foi escolhida para a realização de eventos de grande porte, como os Jogos 

Mundiais Militares (2011), Conferência Rio +20 (2012), Jornada Mundial da Juventude 

(2013), Copa das Confederações (2013), Copa do Mundo (2014), Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos (2016).  

A profusão de megaeventos realizados, entendidos pela literatura como complexos ou 

megaprojetos, demanda importantes esforços de preparação, adequação de infraestrutura e 

entrega da capacidade de realização, em acordo com diretrizes e padrões internacionais 

estabelecidos por entidades mundiais como a Federação Internacional de Futebol (FIFA), 

Comitê Olímpico Internacional (COI), entre outros atores de classe.  

De acordo com Di Maddaloni e Davis (2017), os termos "projeto principal" ou 

"programa principal" são frequentemente adotados indistintamente para definirem grandes 

projetos públicos ou sinônimos de megaprojetos (FLYVBJERG, 2014; HU et al., 2014). Ao 

definir um "megaprojeto" características comuns na literatura incluem: um conjunto 

estrategicamente alinhado de múltiplos projetos (JAAFARI, 2004; MAJOR PROJECTS 

ASSOCIATION, 2014; MILLER; LESSARD, 2000); custo superior a US$ 500 milhões, e 

duração de muitos anos para completar (SUN; ZHANG, 2011).  

Em âmbito internacional, segundo estimativa da McKinsey Global Institute (2016), os 

megaprojetos estão se tornando mais onipresentes com infra-estrutura global e os gastos 

estimados em US$ 3,3 trilhões no período 2016 até 2030. 

De acordo com o portal da transparência (BRASIL, 2017), a cidade do Rio de Janeiro, 

cujo município possui 6,3 milhões de habitantes (dados Censo IBGE, 2017), recebeu 

investimentos, somente para a Copa do Mundo, de mais de 8 bilhões de reais para execução 

de iniciativas para realização do megaevento. Foram pactuadas ações entre o Governo 

Federal, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. 

As instâncias envolvidas formaram uma força-tarefa com um conjunto de papeis e 

responsabilidades distintas com vistas a entregar, por meio de projetos formais ou informais 

todo o trabalho necessário para a viabilidade de infraestrutura prevista para os espetáculos.  
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Normas e padrões internacionais de gerenciamento de projetos, como a ISO 21.500 – 

Project Management, da International Organization for Standardization, da ANSI (American 

National Standards Institute) - PMBOK® Guide: Project Management Body of Knowledge - 

do Project Management Institute e a ABNT NBR ISO 21504:2016 - Gerenciamento de 

projetos, programas e portfólios na Associação Brasileira de Normas Técnicas, recomendam a 

aplicação de gestão de programas e escritório de projetos para a gestão de múltiplas demandas 

que atendam os mesmos objetivos estratégico, elevando as chances de sucesso dos projetos 

 

1.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Conforme será apresentado no capítulo subsequente, a literatura relacionada ao 

desempenho de projetos, com especial enfoque em megaprojetos, é fragmentada no tocante à 

edificação desse constructo. Em suma, conforme observa-se na literatura, um megaprojeto 

pode ou não ter seu desempenho satisfatório, a partir de atributos diferentes por parte de 

distintos interlocutores. 

Flyvbjerg (2014) coloca como destaques de baixo desempenho de megaprojetos que 

gerenciar tempo e custo não tem impacto direto no desempenho de tempo e no custo de um 

projeto, evidenciando que nove em dez desses projetos têm custos extras. Megaprojetos são 

complexos, mas quase todos são complicados (TURNER, 2014). Para se afirmar que um 

projeto falhou porque está atrasado e com descontrole de orçamento, é quase impossível e 

sem sentido julgar o tempo e o custo no início (ATKINSON, 1999; TURNER, 2014). O 

megaprojeto deve ser avaliado como valendo a pena por seus benefícios e, ao mesmo tempo, 

pelo custo que o tornou valioso (TURNER, 2014).  

Assim sendo, gerenciar restrições de tempo e custo é considerado como perda de 

desempenho para manter à tona, o que leva a estimativas irrealistas a fim de atingir metas, 

ignorando a definição dos benefícios reais no estágio de viabilidade. Atkinson (1999) e 

Turner (2014) acreditam que a realização dos benefícios tem um impacto maior no 

desempenho do projeto e na gestão dessas intenções secundárias, mas os interessados 

legítimos, como os locais, comunidade, têm especial contribuição para gerenciar os 

benefícios, reduzindo o planejamento, julgamento errôneo, e aumentando a transparência. 

Por outro lado, o mesmo ocorre em relação à prática profissional. Distintos gerentes de 

projeto podem asseverar o sucesso ou o bom desempenho em projetos a partir de distintos 

parâmetros analíticos, a título de ilustração do que ocorreu em megaeventos realizados no Rio 

de Janeiro, considerando o aspecto cultural na influência no desempenho de projetos. 
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Reconhecendo a relevância de conciliação dos enfoques teórico e empírico visando a 

uma compreensão mais ampla da situação supracitada, o presente estudo visa a responder as 

seguintes questões de pesquisa: Quais são os atributos/ parâmetros de desempenho em 

projetos abrangidos pela literatura internacional? Quais foram os atributos de desempenho em 

projetos considerados por profissionais de projetos que atuaram nos principais megaprojetos 

realizados na cidade do Rio de Janeiro? Em que medida os atributos teóricos e empíricos se 

aproximam ou se afastam? Seria possível a proposição de um conjunto de diretrizes capaz de 

conciliar as abordagens teóricas e empíricas relacionadas a desempenho de projetos? 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

A pesquisa tem como objetivo geral a identificação de fatores que influenciam o 

desempenho de projetos. Objetiva-se também sistematizar um conjunto de diretrizes 

relacionadas a desempenho de projetos, baseadas na experiência dos respondentes, além de 

lições aprendidas proveniente da literatura, de forma que, ao observar as ações propostas, 

líderes de projetos e executivos possam ser auxiliados para elevar e obter melhor desempenho 

em projetos. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar especialistas (incluindo gerentes de projeto e executivos de 

megaprojetos) com a heterogeneidade apropriada às intenções da pesquisa. 

 Identificar e sistematizar os principais fatores identificados na literatura que 

influenciam o desempenho de projetos. 

 Confrontar a percepção dos especialistas com a literatura. 

 Realizar entrevistas semiestruturadas junto a profissionais com a diversidade e 

heterogeneidade dos projetos representados. 

 Refletir sobre em que medida a cultura de um determinado território pode 

influenciar na percepção/aferição de desempenho de megaprojetos 
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1.4 QUESTÕES-PROBLEMA 

 

O presente estudo visa também a responder as seguintes questões: 

 Quais são os fatores que influenciam o desempenho de um projeto? 

 Quais são os fatores determinantes para o desempenho de um projeto? 

 Qual o grau de concordância com os fatores identificados na revisão de 

literatura como influenciadores no desempenho de projetos na visão dos especialistas? 

 Qual o grau de influência que a cultura local pode exercer no desempenho de 

um projeto? 

 

1.5 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

A presente pesquisa delimita-se a estudar o entendimento de especialistas em 

gerenciamento de projetos da cidade do Rio de Janeiro, sobre desempenho de projetos e 

confrontar com a preconização do tema pela literatura, além de analisar fatores que 

influenciam e determinam o desempenho de um projeto. 

A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de novembro de 2018 e janeiro de 

2019. 

 

 

1.6 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa é relevante, pois oferece uma análise plural do entendimento de 

fatores que determinam e influenciam o desempenho de projetos. Dessa forma, como 

resultado esperado, pretende-se elaborar um conjunto de diretrizes, baseadas em lições 

aprendidas, que permita que profissionais de projetos possam avaliar os principais pontos da 

análise para melhorar o desempenho de seus futuros projetos. Sob o ponto de vista acadêmico, 

o trabalho pode vir a complementar a literatura com um foco na análise em desempenho de 

projetos e fatores que os influenciam, baseados na experiência da cidade do Rio de Janeiro na 

cultura de projetos. 
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1.7 ESTRUTURA METODOLÓGICA DO ESTUDO 

 

A estrutura metodológica do estudo compõe-se por duas vertentes, sendo uma teórica 

e outra empírica, conforme modelo proposto por Araujo (2011). Essas duas vertentes se 

complementam a fim de atender aos objetivos propostos para a pesquisa. A Figura 1 ilustra a 

estrutura proposta. 

 

 

Figura 1: Estrutura metodológica do estudo 

Fonte: Adaptado de Araujo (2011) 

 

A vertente teórica baseia-se na revisão da literatura e tem como objetivo a 

fundamentação teórica do principal tema da pesquisa: desempenho de projetos. A proposta 
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metodológica fundamenta-se nos resultados dessa vertente, de modo a apoiar sua aplicação no 

estudo da percepção de especialistas no tema com vertente empírica. 

A vertente empírica, baseada na metodologia desenvolvida, refere-se à identificação, 

coleta e análise dos dados da percepção de especialistas sobre o tema em estudo. Nessa fase 

ocorre a confrontação dos dados levantados nas entrevistas com alguns especialistas e na 

literatura. 

A análise das duas vertentes permite o desenvolvimento das conclusões da pesquisa e 

as sugestões de estudos futuros. As conclusões, por sua vez, têm como objetivo responder as 

questões-problema da pesquisa e identificar as causas fundamentais que influenciam o 

desempenho de projetos. 

 

1.8 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro capítulo busca 

introduzir o tema do estudo e apresentar a situação problema a ser pesquisada. Além disso, 

apresenta os objetivos do estudo e suas delimitações e relevâncias. 

O segundo capítulo apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre projeto e 

desempenho de projetos.  

O capítulo 3 apresenta os procedimentos metodológicos propostos para se atingir os 

objetivos dessa pesquisa, bem como a estruturação das pesquisas empíricas. 

O capítulo 4 apresenta a discussão dos resultados obtidos na pesquisa através de 

entrevistas e comparação com os resultados da revisão bibliográfica. 

Já o capítulo 5 apresenta as conclusões da pesquisa e as sugestões para 

desenvolvimento de estudos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Segundo Gray (2012), a revisão da literatura abrangente possibilita o que Shulman 

(1999) chama de “geratividade”, ou seja, a capacidade dos pesquisadores (re)conhecerem e se 

aprofundarem nos estudos que vieram antes. A geratividade ajuda a desenvolver a integridade 

e a sofisticação em pesquisa.  

Para Guedes e Borschiver (2005), os levantamentos sistemáticos da literatura são 

realizados por meio de rotinas desenvolvidas para apoiar o mapeamento, tratamento e gestão 

da informação e do conhecimento disponível em sistemas de informação e de comunicação 

científicos e tecnológicos. 

 

2.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

A bibliometria é um instrumento quantitativo que pode auxiliar na organização e 

sistematização de informações científicas e tecnológicas. Através desse método, é possível 

mapear e gerar diferentes indicadores de tratamento e gestão da informação e do 

conhecimento (GUEDES; BORSCHIVER, 2005). 

Para Guedes (2012), as abordagens da bibliometria podem funcionar como uma 

importante ferramenta para a tomada de decisão em sistemas de recuperação da informação, 

de avaliação e de comunicação científica. 

Higgins e Green (2011) definem que o foco da pesquisa é uma das definições mais 

importantes da revisão sistemática da literatura. Para isso, é importante definir quais questões 

a pesquisa deverá responder. A questão proposta para a presente pesquisa é: “quais são os 

principais apontamentos da literatura relacionados a desempenho de projetos?”.  

Com objetivo de apoiar a fundamentação do presente estudo e visando a identificação 

da preconização sobre o tema da pesquisa, foi realizada uma revisão sistemática da literatura 

através de consulta aos periódicos disponíveis nas bases de dados Scopus (Elsevier), Web of 

Science (Thomson Reuters Scientific) e Scielo. Todas as três bases foram acessadas através do 

portal de periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 

entre os dias 13 de abril a 30 de maio de 2018. Complementarmente, foi realizada consulta na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), no mesmo período de acesso aos periódicos.  

Para realização das pesquisas foi adotado o protocolo Cochrane que se utiliza do 

acrônimo PICO (Population, Intervention, Comparasione Outcome) para o levantamento das 
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palavras-chave aderentes à questão de revisão. Dessa forma, o acrônimo PICO norteou a 

definição das palavras-chave utilizadas para a realização da pesquisa nas bases dados 

(HIGGINS; GREEN, 2011; CRD, 2009). 

As buscas foram realizadas a partir da identificação dessas palavras-chave, 

distinguindo a população de busca, a intervenção a ser observada e os resultados esperados 

através da aplicação dessa intervenção. No Quadro 1 encontram-se sistematizados os termos 

de busca utilizados com base nas distinções mencionadas, referente ao acrônimo PICO 

(HIGGINS; GREEN, 2011; CRD, 2009; ARAUJO et al., 2016). 

Inicialmente foi definido a seguinte string de pesquisa, adicionando os conectores 

boolianos OR e AND, a serem aplicados nas três bases de dados utilizadas para consulta de 

periódicos:  

((Project Management OR Program Management OR Portfolio Management OR 

Megaprojects OR Design OR Systems) AND (Cost OR Schedule OR Scope OR Culture OR 

Best practices OR Project Management Methodologies) AND (Project Performance OR 

Satisfaction OR Effectiveness OR Quality OR Profit OR Rationalization of Resources)) 

 

Quadro 1: Diretrizes de busca para o levantamento sistemático da literatura 

Acrônimo Significado Definição / Aplicação Palavras Chaves 

P Population  População alvo definida para a pesquisa. Para esse caso, 

serão Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento de 

Programas, Gerenciamento de Portfólio, Megaprojetos, 

Obras, Sistemas 

Project Management, 

Program Management, 

Portfolio Management, 

Megaprojects, Design, 

Systems 

I Intervention Intervenção a ser observada na população definida. 

Nesse caso serão fatores que influenciam diretamente o 

desempenho de projetos. 

Scope, Schedule, Cost,  

Culture, Best Practices, 

Project Management 

Methodologies 

C Comparasion É aplicado em áreas da saúde para comparação de 

protocolos clínicos. Para esse caso não é aplicável. 

- 

O Outcome São as saídas esperadas da intervenção na população 

definida. Nesse caso serão a variabilidade de processos, 

processos estáveis, processos instáveis, indicadores de 

performance, desempenho e fatores críticos de sucesso. 

Project Performance, 

Satisfaction, Effectiveness, 

Quality, Profit, 

Rationalization of 

Resources 

Fonte: Adaptado de Higgins e Green (2011) 

 

O resultado da primeira da pesquisa utilizando a string está sistematizado no Quadro 2. 
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Quadro 2: Resultado da primeira pesquisa 

PERIÓDICO STRING RESULTADOS 

Scopus (Elsevier) ((“Project Management” OR “Program 

Management” OR “Portfolio Management” OR 

Megaprojects OR Design OR Systems) AND 

(Cost OR Schedule OR Scope OR Culture OR 

“Best practices” OR “Project Management 

Methodologies”) AND (“Project Performance” 

OR Satisfaction OR “Effectiveness” OR 

“Quality” OR “Profit” OR “Rationalization of 

Resources”)) 

1.304.280 

 

Web of Science (Thomson Reuters 

Scientific) 

TS=(Project Management OR Program 

Management OR Portfolio Management OR 

Megaprojects OR Design OR Systems) AND 

TS=(Cost OR Schedule OR Scope OR Culture 

OR Best practices OR Project Management 

Methodologies) AND TS=(Project Performance 

OR Satisfaction OR Effectiveness OR Quality OR 

Profit OR Rationalization of Resources) 

213.510 

Scielo TS=(Project Management OR Program 

Management OR Portfolio Management OR 

Megaprojects OR Design OR Systems) AND 

TS=(Cost OR Schedule OR Scope OR Culture 

OR Best practices OR Project Management 

Methodologies) AND TS=(Project Performance 

OR Satisfaction OR Effectiveness OR Quality OR 

Profit OR Rationalization of Resources) 

2.671 

 

Fonte: Autor 

O objeto de pesquisa requer palavras-chave que enderecem um resultado melhor 

apurado para identificação da literatura relacionada a desempenho de projetos. Com isso, após 

análise do volume de resultados, no Quadro 3 encontra-se nova proposta termos de buscas 

ajustados para pesquisa nas bases descritas. 

Na nova proposta, foi definida a seguinte string de pesquisa, adicionando os 

conectores booleanos OR e AND, a serem aplicados nas três bases de dados utilizadas para 

consulta de periódicos:  

(Project Management OR Megaprojects) AND (Scope OR Schedule OR Stakeholders 

OR Risk OR Integration OR Communication OR Cost OR Resources OR Quality) AND 

(Project Performance OR Results OR Satisfaction OR Profit) 
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Quadro 3: Diretrizes de busca para o levantamento sistemático da literatura 

Acrônimo Significado Definição / Aplicação Palavras Chaves 

P Population População alvo definida para a pesquisa. Para esse caso, 

serão Projetos, obras, sistemas 

Project Management and 

Megaprojects 

I Intervention Intervenção a ser observada na população definida. 

Nesse caso serão fatores que influenciam diretamente o 

desempenho de projetos. 

Scope, Schedule, 

Stakeholders, Risk, 

Integration, 

Communication, Cost, 

Resources, Quality  

C Comparasion É aplicado em áreas da saúde para comparação de 

protocolos clínicos. Para esse caso não é aplicável. 

- 

O Outcome São as saídas esperadas da intervenção na população 

definida. Nesse caso serão a variabilidade de processos, 

processos estáveis, processos instáveis, indicadores de 

performance, desempenho e fatores críticos de sucesso. 

Project Performance, 

Results, Satisfaction and 

Profit 

Fonte: Adaptado de Higgins e Green (2011) 

 

Através dessa string de pesquisa, foi realizado um novo ciclo de pesquisas nas bases 

Scopus (Elsevier), Web of Science (Thomson Reuters Scientific) e Scielo, considerando as 

singularidades semânticas de cada base para definição do padrão de inserção dessa string no 

buscador de cada uma delas. Na BDTD, a pesquisa foi realizada com base em palavras-chave 

específicas em português e sem a utilização da string, uma vez que essa plataforma não 

possibilita esse método de pesquisa. 

O resultado da segunda pesquisa utilizando a nova proposta string está sistematizado 

no Quadro 4. 

 

Quadro 4: Resultado de novo ciclo de pesquisa 

PERIÓDICO STRING RESULTADOS 

Scopus (Elsevier) ((Project Management OR Megaprojects) AND 

(Cost OR Schedule OR Scope OR Culture OR 

Stakeholders) AND (Project Performance OR 

Results OR Satisfaction OR Profit)) 

720 

Web of Science (Thomson Reuters 

Scientific) 

TS=(Project Management OR Megaprojects) 

AND TS=(Scope OR Schedule OR Stakeholders 

OR Risk OR Integration OR Communication OR 

Cost OR Resources OR Quality) AND 

TS=(Project Performance OR Results OR 

Satisfaction OR Profit) 

55 

Scielo TS=(Project Management OR Megaprojects) 

AND TS=(Scope OR Schedule OR Stakeholders 

OR Risk OR Integration OR Communication OR 

Cost OR Resources OR Quality) AND 

TS=(Project Performance OR Results OR 

Satisfaction OR Profit) 

290 

 

Fonte: Autor 
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2.1.1 Pesquisa na Base de Dados Scopus 

 

A pesquisa na base de dados Scopus foi realizada através da inserção da string de 

pesquisa no campo de pesquisa avançada. Inicialmente, foram reportados 720 resultados 

(Quadro 5).  

 

Quadro 5: Filtros utilizados para a pesquisa na base Scopus 

Critério de Filtro Filtros Aplicados 

Tipos de Documento 
Articles 

Review 

Idioma 

English 

Portuguese 

Spanish 

Área 

Business, Management andAccounting 

Engineering 

DecisionSciences 

ComputerScience 

Fonte: Autor 

 

Após a aplicação dos filtros, os 254 artigos foram classificados por ano de publicação, 

conforme Figura 2. Os artigos encontrados distribuem-se de 1995 até 2018. 

 

Figura 2: Classificação dos artigos encontrados na base Scopus por ano de publicação 

Fonte: Autor 

Apesar da publicação de alguns artigos ao longo de quase todos os anos da década de 

1990, observa-se uma linearidade ao longo da década de 90, com acréscimo progressivo do 

número de publicações a partir de 2006. Entre 2007 e 2018, concentram-se 95% das 

publicações a respeito, com destaque para o ano de 2017, com 34 artigos publicados. 
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Outra avaliação realizada para os artigos encontrados foi com base nas suas fontes de 

publicações. Essas fontes foram classificadas segundo o critério Qualis da Classificação de 

Periódicos Quadriênio 2013-2016 para Engenharias III, Interdisciplinar e Administração. 

Os resultados estão distribuídos em 119 periódicos. A fim de sumarização da Tabela 1 

foram considerados somente nos periódicos que tiveram ao menos 3 artigos publicados. 

 

Tabela 1: Classificação das fontes dos artigos pesquisados na base Scopus 

 

# Nome da Fontes 
Qtde de 

Artigos 
JCR 

Qualis Quadriênio 

2013 – 2016 

Eng. 

III 
Inter. Adm. 

1 International Journal of Project Management 46 4.034 A1 - 
 

2 Journal of Construction Engineering And Management 9 1.735 A2 - 
 

3 International Journal of Managing Projects in Business 6 - B4 - 
 

4 Journal of Management in Engineering 5 2.011 - - 
 

5 Project Management Journal 5 2.714 A2 - 
 

6 Construction Management And Economics 5 - - - 
 

7 Engineering Construction And Architectural Management 4 - - - 
 

8 International Journal of Construction Management 3 - - - 
 

9 International Journal of Project Organization and Management 3 - - - 
 

10 Transportation Research Part A Policy and Practice 3 - - - 
 

11 Construction Economics and Building 3 - - - 
 

12 Journal of Civil Engineering and Management 3 1.546 A2 - 
 

13 Journal of Modern Project Management 2 - B5 - 
 

14 Built Environment Project and Asset Management 2 - 
 

- 
 

15 Canadian Journal of Civil Engineering 2 0.591 B1 B2 
 

16 Journal of Financial Management of Property And Construction 2 - - - 
 

17 Journal of Infrastructure Systems 2 1.516 - - 
 

18 Transportation 2 2.633 - - 
 

19 Transportation Research Record 2 0.592 B1 - 
 

20 Cities 1 2,449 A1 A2 
 

21 Energy 1 4.520 - - 
 

22 European Journal of Operational Research 1 3.297 A1 A1 
 

23 Gestao e Producao 1 - - B1 
 

24 Industrial Marketing Management 1 3.166 A2 - 
 

25 International Journal of Management and Decision Making 1 - C B2 
 

26 
Journal of Professional Issues in Engineering Education and 

Practice 
1 0.921 - - 

 

27 
Proceedings of Institution of Civil Engineers Management 

Procurement and Law 
1 - - - 

 

28 Progress in Nuclear Energy 1 1.313 B1 B1 
 

29 Public Works Management and Policy 1 - - - 
 

 

Fonte: Autor 
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2.1.2 Pesquisa na Base de Dados Web of Science 

 

Na base de dados Web of Science (Thomson Reuters Scientific), o mesmo string foi 

utilizado no campo de busca avançada. Essa base reportou inicialmente 55 resultados. Após a 

aplicação dos filtros descritos no Quadro 6, foram encontrados 40 artigos. 

 

Quadro 6: Filtros utilizados para a pesquisa na base Web of Science 

Critério de Filtro Filtros Aplicados 

Tipos de Documento 
Articles 

Review 

Idioma English 

Área 

Management 

Engineering Civil 

Construction Building Technology 

Business 

Planning Development 

Transportation Science Technology 

Computer Science Information Systems 

Fonte: Autor 

 

Os artigos encontrados foram publicados entre os anos de 1996 e 2018 e somente em 

inglês. A classificação completa da quantidade de artigo publicada por ano encontra-se na 

Figura 3.  

 

 

Figura 3: Classificação dos artigos encontrados na base Web of Science por ano de 

publicação 

Fonte: Autor 
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Assim como na pesquisa realizada na base de dados Scopus, a maior quantidade de 

artigos encontrados na base Web of Science foi publicada a partir do ano de 2017, sendo o 

ano de maior publicação o de 2017, com 15 artigos encontrados, observando que apesar disso, 

o comportamento da distribuição foi diferente, com um grande hiato entre 1996 e 2004. 

Realizou-se também a classificação das fontes dos artigos encontradas nessa base. 

Essas fontes também foram classificadas segundo o critério Qualis da Classificação de 

Periódicos Quadriênio 2013-2016 para Engenharias III, Interdisciplinar e Administração. 

Para fins de sumarização, na Tabela 2 foram considerados somente os periódicos que 

tiveram ao menos 3 artigos publicados. 

 

Tabela 2: Classificação das fontes dos artigos pesquisados na base Web ofScience 

 

# Nome da Fonte 

Qtde de 

Documentos 

Publicados 

JCR 

(2016) 

Qualis Quadriênio 2013 – 2016 

Engenharias 

III 

Interdis-

ciplinar 

Adminis-

tração 

1 
International journal of project 

management 11 4.034 A1 A1  

2 
Journal of management in 

engineering 8 2.011 - -  

3 
Journal of construction engineering 

and management 4 1.735 A2 -  

4 Project management journal 4 2.714 A2 -  

 

Fonte: Autor 

2.1.3 Pesquisa na Base de Dados Scielo 

 

Na base de dados Scielo, o mesmo string foi utilizado no campo de busca avançada. 

Essa base reportou inicialmente 290 resultados. Após a aplicação dos filtros descritos no 

Quadro 7, foram encontrados 138 artigos. 

Quadro 7: Filtros utilizados para a pesquisa na base Scielo 

Critério de Filtro Filtros Aplicados 

Tipos de Documento Research Article 

Idioma 

English 

Spanish 

Portuguese 

Área 

Management 

EngineeringMultidisciplinary 

EngineeringManufacturing 

Engineering Civil 

Business 

ComputerScienceInformationSystens 

Fonte: Autor 
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Os artigos encontrados foram publicados entre os anos de 2002 a 2018. A classificação 

completa da quantidade de artigo publicada por ano encontra-se na Figura 4. 

 

 
Figura 4: Classificação dos trabalhos encontrados na base Scielo por ano de publicação 

Fonte: Autor 

 

Realizou-se também a classificação das fontes dos artigos encontrados nessa base. 

Essas fontes também foram classificadas segundo o critério Qualis da Classificação de 

Periódicos Quadriênio 2013-2016 para Engenharias III, Interdisciplinar e Administração. 

Os resultados estão distribuídos em 104 periódicos. Para fins de sumarização, na 

Tabela 3 foram considerados somente os periódicos que tiveram ao menos 3 artigos 

publicados. 

 

Tabela 3: Classificação das fontes dos artigos pesquisados na base Scielo 

 

# Nome da Fonte 

Qtde de 

Documentos 

Publicados 

JCR 

Qualis Quadriênio 2013 – 2016 

Engenharias 

III 

Interdis-

ciplinar 

Adminis-

tração 

1 GESTAO PRODUCAO 17 - B3 B1  

2 PRODUCTION 13 - B3 B1  

3 

JOURNAL OF THE SOUTHERN 

AFRICAN INSTITUTE OF MINING 

AND METALLURGY 

10 0.300 - -  

4 AMBIENTE CONSTRUIDO 8 - - B1  

5 
JOURNAL OF TECHNOLOGY 

MANAGEMENT INNOVATION 
8 - - -  

6 
REVISTA INGENIERIA DE 

CONSTRUCCION 
7 - - -  

7 DYNA 6 0.541 B2 B2  

8 
REVISTA DE ADMINISTRACAO 

PUBLICA 
5 - B3 A2  

9 
INGENIARE REVISTA CHILENA DE 

INGENIERIA 
4 - - -  

10 

JISTEM JOURNAL OF 

INFORMATION SYSTEMS AND 

TECHNOLOGY MANAGEMENT 

4 - - -  

11 RAM REVISTA DE 4 - - -  
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ADMINISTRACAO MACKENZIE 

12 CADERNOS EBAPE BR 3 - - -  

13 
CUADERNOS DE ADMINISTRACION 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
3 - - -  

14 ESTUDIOS GERENCIALES 3 - - -  

15 

JOURNAL OF THE SOUTH AFRICAN 

INSTITUTION OF CIVIL 

ENGINEERING 

3 0.250 - -  

16 ORGANIZAÇÕES 3 - - -  

17 REVISTA DE INGENIERIA 3 - - -  

Fonte: Autor 

 

2.1.4. Pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

 

Para realização da pesquisa na BDTD/IBICT, foram utilizadas as seguintes palavras-

chave: Project management; Project Performance; Megaprojects. Foram reportados 88 

resultados. Desses, 46 são dissertações e 42 são teses, todos distribuídos entre 2004 e 2017, 

conforme ilustrado na Figura 5. Devido ao baixo número de trabalhos reportados, não foi 

realizado nenhum filtro, de forma a possibilitar a avaliação de cada um deles e avaliar a 

aderência desses com a presente pesquisa. 

 

 

Figura 5: Classificação dos trabalhos encontrados na BDTD por ano de publicação 

Fonte: Autor 

 

É possível perceber que houve uma maior frequência de realização de trabalhos sobre 

o assunto pesquisado no período de 2014 a 2017. 

 

2.1.5  Consolidação das pesquisas nas distintas bases 

 

Após a realização da pesquisa nas bases de dados Scopus, Web of Science, Scielo e 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, foram realizadas algumas triagens com 
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o objetivo de identificar os trabalhos que possam ser realmente relevantes para o tema em 

pesquisa e que pudessem ajudar a responder a questão de revisão supracitada. A Tabela 4 

ilustra as etapas realizadas para seleção dos artigos. 

 

Tabela 4: Etapas para consolidação da revisão da literatura 

Etapas de Seleção 
Base de Pesquisa 

Scopus Web ofScience Scielo BDTD 

Resultado preliminar (string - QUADRO 2) 1.304.280 213.510 2.671 - 

Resultado inicial (nova string – QUADRO 4) 720 55 290 88 

Aplicação de Filtro por tipo 471 40 138 

(não foi 

aplicado 

filtro) 

Aplicação de Filtro por área 632 52 141 

(não foi 

aplicado 

filtro) 

Aplicação de Filtro por idioma 720 55 288 

(não foi 

aplicado 

filtro) 

Resultado final após aplicação de filtro 471 40 138 88 

Remoção Trabalhos Duplicado Mesma Base 0 0 0 0 

Total de Trabalhos 737 

Remoção Trabalhos Duplicados em Diferentes Bases 27 

Triagem com base em avaliação dos títulos e resumos 253 

Seleção final com base em leitura detalhada dos títulos e 

resumos 
21 

Fonte: Autor 

 

Os trabalhos selecionados após a aplicação dos filtros em suas bases passaram por um 

segundo filtro com o objetivo de eliminação dos artigos duplicados entre as diferentes bases, 

onde foram encontrados 27 em duplicidade. Restaram então 708 trabalhos. A próxima etapa 

de seleção consistiu em uma avaliação prévia dos títulos e resumos desses trabalhos, a fim de 

identificar os que mais possuíam aderência para o tema em pesquisa. Foram selecionados 253 

trabalhos, previamente. Após essa etapa, esses 253 trabalhos passaram por uma última etapa 

de seleção, que foi realizada através da leitura profunda do título e resumo de todos, a fim de 

selecionar os que mais poderiam contribuir para o entendimento do tema em evidência nessa 

pesquisa. Foram, por fim, selecionados os 21 trabalhos com maior aderência ao tema de 

pesquisa, sendo 18 artigos, 2 dissertações e 1 tese. Esses trabalhos estão apresentados em 

ordem cronológica no Quadro 8. 
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Quadro 8: Artigos selecionados na revisão sistemática da literatura 

# Título Autores Fonte Ano 

1 Does absorptive capacity affect project 

performance? A study based on project 

management practices, organization learning, 

and knowledge 

Lima, Ronaldo Gomes 

Dutra de 

Fundação Getúlio Vargas, 

São Paulo. Tese. Escola de 

Administração de Empresas 

de SP. (BDTD) 

2015 

2 Unity within diversity: social effects on project 

efficacy 

Schulz, Michael E.  Fundação Getúlio Vargas, 

Rio de Janeiro (BDTD). 

Dissertação. Escola 

Brasileiro de Administração 

Pública e de Empresas. 

Mestrado Executivo em 

Gestão Empresarial. 

(BDTD) 

2015 

3 Projetos ambientais corporativos: do 

gerenciamento ao sucesso 

Credidio, Guilherme 

Simões 

USP – Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

Dissertação. Programa de 

Pós-graduação em 

Administração (BDTD) 

2017 

4 Efficiency analysis of project management 

offices for large-scale Information System 

Projects: Insights for Construction Megaprojects 

Ko, J.-H., Park, S.-

H., Kim, D.-C. 

Construction Economics 

and Building 

2015 

5 The relationship between project governance and 

project success 

Joslin, R., Müller, R.  International Journal of 

Project Management 

2016 

6 Critical factors impacting the performance of 

mega-projects 

Caldas, Carlos; Gupta, 

Ashish 

Engineering, Construction 

and Architectural 

Management 

2017 

7 Effects of contractual flexibility on conflict and 

project success in megaprojects 

Wu, Guangdong et al. 

 

International Journal of 

Conflict Management 

2018 

8 Relationships between project governance and 

information technology governance and their 

impact on project performance 

Sirisomboonsuk, P.; Gu, 

V. C.; Cao, R. Q.; 

Burns, J. R. 

International Journal of 

Project Management 

2018 

9 Fatores críticos para implementação de 

gerenciamento por projetos: o caso de uma 

organização de pesquisa 

RabechinI Jr., R; 
Carvalho, Marly; 

Laurindo, Fernando 

Production 2002 

10 Performance evaluation of the cost estimating 

process: case study on a construction project 

Azevedo, Rogério 

Cabral et al. 

Ambiente Construído 

 

2011 

11 Management concepts and project performance: 

perceptions from the South African public sector 

environment 

Emuze, F A; 

Smallwood, J 

Journal of the South African 

Institution of Civil 

Engineering 

2013 

12 Project success criteria: an exploratory study on 

the influence of the variables project typology 

and type of stakeholder 

Borges, Julia Garaldi; 

Carvalho, Marly 

Monteiro de 

Production 2015 

 

13 The Effect of Longer Development Times on 

Product Pipeline Management Performance 

Figueiredo, Paulo S.; 

Tavares, Xisto L.; 

Loiola, Elisabeth 

Revista de Administração 

Contemporanea 

 

2015 

14 The influence of local community stakeholders 

in megaprojects: Rethinking their inclusiveness 

to improve project performance 

Di Maddaloni, 

Francesco; Davis, Kate 

International Journal of 

Project Management 

2017 

15 Impact of integration management on 

construction project management performance 

Demirkesen, S.; 

Ozorhon, Beliz 

International Journal of 

Project Management 

2017 

16 Modelling construction project productivity 

using systems dynamics approach 

Mawdesley, M.J., Al-

Jibouri, S., 2010 

The International Journal of 

Productivity and 

Performance Management 

2010 

17 Managing Construction Projects through 

Dynamic Modeling : Reviewing the Existing 

Body of Knowledge and Deriving Future 

Research Directions 

Abotaleb, I.S., Asce, 

A.M., El-adaway, I.H., 

Asce, F. 

Journal of Management in 

Engineering 

2018 

18 A review of stakeholder management 

performance attributes in construction projects 

Oppong, G.D., Chan, 

A.P.C., Dansoh, A. 

International Journal of 

Project  Management 

2017 

19 Contingency-Based Approach to Firm 

Performance in Construction: Critical Review of 

Deng, F., Smyth, H., Journal of Construction 

Engineering and 

2013 

https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56810205200&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56809640600&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56809640600&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56109854000&zone=
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=SCIELO&search_mode=AdvancedSearch&qid=3&SID=8Ah1qqrPBLwEUNUHhS8&page=4&doc=190
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=SCIELO&search_mode=AdvancedSearch&qid=3&SID=8Ah1qqrPBLwEUNUHhS8&page=4&doc=190
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-85042185496&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=30a547126730177e2ae442b27308d32d&sot=a&sdt=sisr&sl=158&s=%28Project+Management+OR+Megaprojects%29+AND+%28Cost+OR+Schedule+OR+Scope+OR+Culture+OR+Stakeholders%29+AND+%28Project+Performance+OR+Results+OR+Satisfaction+OR+Profit%29&ref=%28Beliz+Ozorhon%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-85042185496&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=30a547126730177e2ae442b27308d32d&sot=a&sdt=sisr&sl=158&s=%28Project+Management+OR+Megaprojects%29+AND+%28Cost+OR+Schedule+OR+Scope+OR+Culture+OR+Stakeholders%29+AND+%28Project+Performance+OR+Results+OR+Satisfaction+OR+Profit%29&ref=%28Beliz+Ozorhon%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=
https://ascelibrary.org/journal/jcemd4
https://ascelibrary.org/journal/jcemd4


30 

 

Empirical Research Management  

20 Project sustainability strategies: A systematic 

literature review 

Aarseth, W., Ahola, T., 

Aaltonen, K., Økland, 

A., Andersen, B. 

International Journal of 

Project Management 

2017 

21 Key factors of sustainability in project 

management context: A survey exploring the 

project managers’ perspective 

Martens, M.L., 

Carvalho, M.M. 

International Journal of 

Project  Management 

2017 

 

Fonte: Autor 

 

A consolidação das fontes dos 18 artigos selecionados está sumarizada na Tabela 5. Os 

periódicos foram classificados quanto à quantidade de artigos selecionados de cada fonte e a 

qualificação desses periódicos de acordo com o critério Qualis Quadriênio 2013 – 2016 para 

Engenharias III, Interdisciplinar e Administração e com o Fator de Impacto JCR (Journal 

Citation Reports).  

 

Tabela 5: Classificação das fontes dos artigos selecionados na revisão sistemática da 

literatura 

# Nome da Fonte 
Qtde de Artigos 

Selecionados 

Qualis Quadriênio 2013 – 2016 JCR 

Engenharias 

III 

Interdis-

ciplinar 

Adminis-

tração 

JournalI

mpactFa

ctor 

1 International Journal of  Project Management 7 A1 A1  4.328 

2 Production 2 B3 B1  - 

3 
Engineering, Construction and Architectural 
Management 

1 - -  - 

4 Construction Economics and Building 1 - -  - 

5 International Journal of Conflict Management 1 - -  - 

6 
Journal of the South African Institution of Civil 

Engineering 
1 - -  0.250 

7 
Revista de Administração Contemporanea 

 
1 B4 B1  - 

8 
Ambiente Construído 

 
1 B4 B1  - 

9 
Journal of Construction Engineering and 

Management  
1 A2  A1 2.201 

10 
The International Journal of Productivity and 

Performance Management 
1 B3 B2 A1 - 

11 Journal of Management in Engineering 1 - - - 2.282 

Fonte: Autor 

 

 

2.2 APRECIAÇÃO CRÍTICA DA LITERATURA E CORRELAÇÃO COM OS 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A revisão da literatura foi desenvolvida com base nos objetivos propostos pela 

pesquisa de sistematizar um conjunto de diretrizes relacionadas a desempenho de projetos, 

baseadas na experiência dos respondentes e lições aprendidas provenientes da literatura. 

https://ascelibrary.org/journal/jcemd4
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Através dos trabalhos selecionados, foi possível identificar 27 fatores que influenciam 

o desempenho de projetos, divididos em 09 áreas de conhecimento do PMBOK, sendo 02 

desses fatores encontrados em mais de uma área. Todas os fatores foram classificados 

conforme os autores que os identificam como possíveis fenômenos que impactam o 

desempenho de um projeto, conforme Quadro 9. 
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Quadro 9: Classificação de fatores que influenciam o desempenho de projetos identificados na revisão sistemática por autores 
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3 Trabalho fora de seqüência X X X X X X X X X 9

4 Retrabalho na execução X X 2

5 Retrabalho no projeto X X X 3

6 Mudanças incontroláveis X X X 3

7 Pressão por prazo X 1

8 Prazo realista X X 7

9 Alocação de recursos X X 2

10 Confiança e motivação X X X X X X X X X X X X X X X 15

11 Efeitos colaterais da pressão por prazo X X X X X X X X X X X 11

12 Coordenação e comunicação X X X X X X X X X 9

13 Mudanças controláveis X X 2

14 Eficiência do processo de aprovação X 1

15 Tecnologia X X X X X X X X X X X 11

16 Confiabilidade do pessoal de garantia de qualidade X 1

17 Qualidade do entregável X X X X X X X X X X 10

18 Estimativa financeira X X X X 4

19 Contingência orçamentária X X X X 4

20 Alocação de recursos X X X X X X X X X 9

21 Desenvolvimento de Recursos X X X X X X X X X 9

22 Produtividade da força de trabalho X X X X X X X X X 9

23 Absenteísmo e rotatividade X X X X X X X X 8

24 Congestionamento do ambiente de trabalho (superdimensionamento) X X X X X X X X 8

25 Horas extras e turnos adicionados X X X X 4

26 Coordenação e comunicação X X X X X X 6

27 Comunicação com fornecedores X X X X X 5
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COMUNICAÇÃO

ESCOPO 
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CRONOGRAMA

PARTES 

INTERESSADAS

INTEGRAÇÃO

QUALIDADE
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Na Figura 6, os fatores foram classificados de acordo com a quantidade de citação em 

artigos que os identificaram como relevante na influência ao desempenho de projetos. 

 

 

Figura 6: Classificação de fatores que impactam o desempenho de projetos identificados na 

revisão sistemática de literatura 

Fonte: Autor 

 

É possível observar que 10 dos 27 fatores representam, a saber: Revisão periódica dos 

entregáveis; Confiança e motivação; Efeitos colaterais da pressão por prazo; Tecnologia; 

Qualidade do entregável; Trabalho fora de sequência; Coordenação e comunicação; Alocação 

de recursos; Desenvolvimento de Recursos; Produtividade da força de trabalho. Os 10 

principais fatores, segundo a distribuição de Pareto ilustrada na Figura 6, contemplam 5 áreas 

da Gestão de Projetos: Escopo; Partes Interessadas; Integração; Qualidade e Recursos. 

Os três primeiros fatores: complexidade; revisão periódica dos entregáveis e trabalho 

fora de sequência, estão relacionados com o escopo do projeto. Os outros três fatores: 

retrabalho na execução; retrabalho no projeto e mudanças incontroláveis, foram associados 

aos riscos do projeto. Pressão por prazo; prazo realista e alocação de recursos foram 

agrupados na área de cronograma do projeto. Enquanto a confiança e motivação e os efeitos 

colaterais da pressão por prazo estão relacionados às partes interessadas do projeto. Fatores 

como coordenação e comunicação; mudanças controláveis; eficiência do processo de 
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aprovação e tecnologia foram associados à integração do projeto. No que diz respeito à 

qualidade do projeto estão os fatores: confiabilidade do pessoal de garantia de qualidade e 

qualidade do entregável. Estimativa financeira e contingência orçamentária estão relacionados 

com os custos do projeto. A área de recursos do projeto é a que apresenta o maior número de 

fatores, sendo eles: alocação de recursos; desenvolvimento de recursos; produtividade da 

força de trabalho; absenteísmo e rotatividade; congestionamento do ambiente de trabalho 

(superdimensionamento) e horas extras e turnos adicionados. “Coordenação e comunicação” e 

“Comunicação com Fornecedores” fazem parte da área de comunicação do projeto. 

Ao analisar as áreas de gerenciamento de projetos, depreende-se que duas estão 

relacionadas ao fator humano (recursos e partes interessadas) e sete estão relacionadas a 

processos técnicos (escopo, riscos, cronograma, integração, qualidade, custos e comunicação). 

Com base na revisão da literatura, foi possível identificar que esses fatores impactam 

diretamente o desempenho de um projeto. Esses fatores podem ocasionar diversos problemas 

da definição a entrega de um projeto, desde desperdícios de recursos (tempo, recursos 

financeiros, pessoas), perda de credibilidade do projeto junto às principais partes interessadas 

de uma organização e, consequentemente, o não cumprimento de objetivos estratégicos 

determinados preliminarmente, ou seja, elementos alinhados ao objetivo principal da presente 

pesquisa. 

 

2.2.1 Práticas relacionadas ao fator humano e gerenciamento de projetos 

 

De acordo Di Madalloni e Davis (2017), os termos "projeto principal" ou "programa 

principal" são freqüentemente usado alternadamente para definir grandes projetos públicos 

(PIC), quando se referindo a megaprojetos (FLYVBJERG, 2014; HU et al., 2014). 

Ao definir um megaprojeto, características comuns na literatura incluem um conjunto 

estrategicamente alinhado de vários projetos (JAAFARI, 2004; ASSOCIAÇÃO DE 

GRANDES PROJETOS, 2014; MILLER; LESSARD, 2000), custos superiores a US $ 500 

milhões e que levam muitos anos para serem concluídos (SUN; ZHANG, 2011; THE 

FEDERAL ADMINISTRAÇÃO RODOVIÁRIA DOS ESTADOS UNIDOS, 2007). Este é o 

maior boom de investimento na história, de acordo com The Economist (2008), com o 

mercado global de infraestrutura continuando a crescer entre 6 e 7% ao ano para 2025 (PwC, 

2014). Os gastos com infraestrutura são impulsionados principalmente por projetos e muito 
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mais Infraestrutura Pública e Projetos de construção (PIC) estão sendo propostos e 

introduzidos como o modelo preferido de entrega de bens e serviços (FLYVBJERG, 2014).  

Portanto, não é surpreendente que os megaprojetos de construção estejam atraindo 

mais atenção, pois seu crescimento resulta em maior impacto sobre as pessoas, orçamentos e 

espaços urbanos (JIA et al., 2011; XUE et al., 2015). Considerada uma receita embutida para 

produzir impacto local, mas não benefícios locais (MAJOR PROJECTS ASSOCIATION, 

2014), os megaprojetos registraram pequenas melhorias nos últimos anos e são muitas vezes 

atravancados por deturpação e decisão falha (FLYVBJERG, 2014).  

 

2.2.1.1 Gerenciamento das partes interessadas 

 

Segundo estudo de Di Maddaloni e Davis (2017), a gestão das partes interessadas em 

projeto de infraestrutura baseou-se fortemente nas abordagens tradicionais que se concentram 

na gestão das partes interessadas capazes de controlar os recursos do projeto. A revisão aponta 

para a falta de um método de gerenciamento de partes interessadas tanto sob o ponto de vista 

das partes interessadas primárias quanto secundárias, que são afetadas em suas vidas 

cotidianas por grandes projetos de infraestrutura (PIC). Ademais, salientam que uma melhor 

gestão de stakeholders, inclusivo na abordagem de gestão, melhorará o desempenho de 

projetos. Vale ressaltar que melhorar os gastos com infraestrutura tende a aumentar a seleção 

de projetos, suas entregas e o gerenciamento de ativos existentes, o que poderia resultar em 

40% de economia (MCKINSEY GLOBAL INSTITUTO, 2016). 

Ainda, segundo Di Maddaloni e Davis (2017), a gestão das partes interessadas no PIC 

baseou-se fortemente em abordagens tradicionais que se concentram na gestão daquelas partes 

interessadas capazes de controlar os recursos do projeto.  

A revisão identificou ainda que falta um método de gerenciamento de partes 

interessadas para incorporar as visões primária e secundária das partes interessadas que são 

afetadas em suas vidas cotidianas por grandes projetos PIC. Pouco foi feito para entender os 

impactos sociais e políticos causados às partes interessadas secundárias dos grandes PIC. 

Além disso, há uma ausência acerca do consenso sobre o conceito de stakeholder da 

comunidade local dos megaprojetos. Este estudo também revela que houver ocasiões 

limitadas no alinhamento dos objetivos do PIC com os da comunidade local. Assim, sugere-se 

a realização de uma busca das opiniões da comunidade local na fase de iniciação do projeto e 
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o monitoramento do impacto do megaprojeto que possam ajudar a melhorar o desempenho do 

projeto.  

Para Abotaleb et al. (2018), confiança representa a crença mútua entre as partes e 

dentro das partes internamente, como, por exemplo, a certeza por parte do empreiteiro de que 

o proprietário irá pagar a tempo e a convicção por parte do proprietário que o empreiteiro 

entregará fazem com que parte dos trabalhadores / engenheiros sejam alocados e que suas 

horas extras sejam concedidas. Isso também inclui incentivos para aumentar a motivação da 

equipe. Oppong et al. (2017) afirmam que a satisfação das partes interessadas pode ser 

descrita como o cumprimento das expectativas na etapa de pré-projeto no desempenho real, 

que são mensuráveis em diferentes estágios do projeto. A figura 7 ilustra a relação entre a área 

“partes interessadas” e os fatores e possíveis consequências que podem impactar. 

 

 

Figura 7: Partes interessadas e seus fatores  

Fonte: Autor 

 

Deng e Smith (2013) afirmam que um bom gerenciamento dos stakeholders pode levar 

a uma boa percepção sobre a empresa e os produtos que ela oferece, além de gerar vantagens 

competitivas a essas empresas. Joslin e Müller (2016) complementam que a governança em 

projetos deve contemplar a percepção das partes interessadas a fim de alcançar o sucesso em 

projetos. 
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O interesse pelo conhecimento tácito na construção cresceu nas últimas décadas, pois 

sua importância para aumentar o desempenho e a competitividade em todos os níveis 

organizacionais tornou-se aparente (ADDIS, 2016). 

 

2.2.1.2 O gerenciamento dos recursos 

 

A área de gestão de projetos com maior número de fatores é a de recursos, ao abranger 

a alocação de recursos; desenvolvimento de recursos; produtividade da força de trabalho; 

absenteísmo e rotatividade; congestionamento do ambiente de trabalho 

(superdimensionamento); horas extras e turnos adicionados.  

De acordo com Abotaleb et al. (2018), a alocação de recursos refere-se à alocação dos 

recursos humanos disponíveis para as tarefas, seja na engenharia ou na execução. Também se 

refere à capacidade de determinar com precisão os recursos humanos necessários com base no 

desempenho do projeto e no tempo disponível. O desenvolvimento de recursos diz respeito à 

experiência e à confiabilidade da equipe alocada ou contratada para o projeto. Também se 

refere ao treinamento que a equipe está realizando no caso de não ter experiência 

(ABOTALEB et al., 2018). 

Com relação à produtividade da força de trabalho, ou seja, as unidades de trabalho 

executadas por unidade de hora do pessoal, entende-se como os vários fatores, como horas 

extras, fadiga, nível de trabalhadores, complexidade de atividade, motivação e tecnologia 

(ABOTALEB et al., 2018). O absenteísmo e a rotatividade são, segundo Mawdesley e Al-

Jibouri (2009), a abstenção da força de trabalho e o fluxo de diferentes colaboradores de 

alguma atividade ou função.  

O superdimensionamento dos postos de trabalho pode resultar do aumento do tamanho 

de colaboradores sobre o tamanho ideal, ou o efeito de superlotação, que é ter muitas equipes 

diferentes trabalhando na mesma área (ABOTALEB et al., 2018). Já as horas extras e turnos 

adicionados, de acordo com Abotaleb et al. (2018), podem ser usadas pelos gerentes de 

projeto para compensar o progresso atrasado ou acelerar o trabalho. A figura 8 ilustra a 

relação entre a área “recursos”, os fatores e possíveis consequências que podem impactar. 



38 

 

 

 

 

Figura 8: Recursos e seus fatores  

Fonte: Autor 

 

 Para Caldas e Gupta (2017), os projetos eficientes devem começar cedo com 

programas de treinamento envolvendo recursos locais. Além disso, Schwalbe (2010) assevera 

que o sucesso do gerenciamento de projetos é geralmente medido através do alcance dos 

critérios de escopo, tempo e custo, que é conhecido como a restrição tripla ou o triângulo de 

ferro. Sirisomboonsuk et al. (2018) destacam que o apoio da gerência executiva é tido como 

um dos principais fatores de sucesso em projetos. 

A implantação de uma cultura colaborativa durante as etapas de planejamento, projeto 

e construção de um projeto melhora o desempenho do projeto (KAPOGIANNIS, 2013). 

Zuppa e Issa (2008) afirmaram que o desenvolvimento da confiança é um componente 

integral de equipes eficazes, parcerias bem-sucedidas e implementação de novas tecnologias. 

Construir e manter a confiança entre as partes contratantes pode reduzir os custos 

(fornecimento preciso de dados), melhorar o desempenho (compartilhar informações) e 

minimizar disputas. 
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2.2.2 Práticas relacionadas a processos técnicos e gerenciamento de projetos 

 

Nem todos megaprojetos são complexos, mas quase todos são complicados 

(TURNER, 2014). Sem uma definição de cronograma e estimativa de custos, é difícil afirmar 

que, sob esta perspectiva, um projeto falhou (ATKINSON, 1999; TURNER, 2014); o projeto 

deve ser julgado valioso por seus benefícios em um momento e custo que o tornou valioso 

(TURNER, 2014). 

De acordo com Lima (2015), em termos de desempenho na indústria da construção 

civil do estado de São Paulo, o desempenho técnico, como custo, tempo, qualidade e escopo, 

são os indicadores mais relevantes para avaliar o desempenho do projeto. Além disso, dois 

indicadores adicionais surgiram como os mais utilizados para avaliar o desempenho do 

projeto sob a perspectiva do desempenho do mercado, como a lucratividade e a satisfação do 

cliente.  

Em relação à rentabilidade, a margem bruta é o indicador que o setor analisa com 

cuidado, pois é responsável por mensurar o gerenciamento de projetos como um todo. Em 

suma, o gerente é normalmente responsável por este indicador porque mede se ele lidera o 

projeto de forma eficaz. A Figura 9 ilustra a relação entre a área “custos”, os fatores e 

possíveis consequências que pode impactar. 

 

 

Figura 9: Custos e seus fatores  
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Fonte: Autor 

 

Chan e Chan (2004) e Chan, Scott e Lam (2004) afirmam que embora as dimensões 

técnicas sejam importantes na indústria da construção, como custo, tempo e qualidade, outras 

dimensões ganharam atenção, entre elas, a satisfação das partes interessadas. Além disso, 

Tatikonda e Montoya-Weiss (2001) também propõem outras dimensões de desempenho de 

mercado, como vendas, satisfação do cliente, lucratividade e participação de mercado. 

Segundo Figueiredo, Tavares e Loiola (2015), a seleção de complexidade define a 

natureza das tarefas e a quantidade de recursos necessários para concluir essas tarefas. 

Embora o nível de complexidade em cada estágio seja pré-determinado até certo ponto pela 

existência de um número mínimo de tarefas a serem executadas e sua sequência, há liberdade 

para os gerentes decidirem as atividades do projeto.  

Por exemplo, Thomke e Fujimoto (2000) e Khurana e Rosenthal (1997) recomendam 

realizar uma simulação de atividades de um projeto, ou seja, uma imitação com o aumento na 

complexidade e nas atividades do início do processo de desenvolvimento, como forma de 

reduzir a incerteza e a quantidade de retrabalho ou novo trabalho a ser feito depois. A figura 

10 ilustra a relação entre a área “escopo”, os fatores e possíveis consequências que pode 

impactar. 

 

Figura 10: Escopo e seus fatores  

Fonte: Autor 
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A complexidade, segundo Abotaleb et al. (2018) e Ko et al. (2015), inclui o nível de 

interdependências, sobreposição e complexidade da atividade (nível de habilidade necessário 

para executá-las). Também inclui o nível de simultaneidade entre engenharia e execução. A 

revisão periódica dos entregáveis significa ter o contratante envolvido no estágio de projeto 

para garantir que nos trabalhos projetados sejam revistos periodicamente o mínimo de 

interrupções e mudança de custos relacionados ao método de construção, além de 

compreender os usuários finais envolvidos nessa revisão (ABOTALEB et al., 2018). Os 

autores definem ainda o trabalho fora de sequência como sendo aquele realizado fora de sua 

sequência lógica pretendida, seja em termos de número de atividades ou custo de tais 

atividades. 

 Controle e confiança formam um potencial para o alto desempenho de projetos de 

acordo com Ning (2017).  Uma forma de combinar controle formal e confiança é adotar a 

abordagem de contingência, o que sugere que o controle formal ou a confiança seria eficaz em 

um contexto particular ou para lidar com tipos específicos de problemas (DAS; TENG, 2001; 

ZWIKAEL; SMYRK, 2015).  

 A abordagem de contingência enfatiza os méritos de controles formais e confiança, 

mas aborda-os de forma separada. Ao considerá-los em conjunto, um olhar atento para 

impacto e a interação entre controle formal e confiança são necessários, porque não seria uma 

agregação simples. Contudo, a pesquisa a este respeito enfrenta grandes controvérsias (CAO; 

LUMINEAU, 2015; COSTA; BIJLSMA-FRANKEMA, 2007).  

 É encontrado ainda na literatura que o controle formal e a confiança poderiam 

eventualmente complementar ou se substituir (BIJLSMA-FRANKEMA, 2005; ŞENGÜN; 

NAZLI WASTI, 2009). Além disso, eles interagem uns com os outros influenciando o 

desempenho do projeto. No geral, esses estudos enfrentam grandes limitações identificando 

combinações de controle formal e confiança no sucesso de projetos, pois apresentam 

principalmente efeitos líquidos de controle e confiança em desempenho do projeto 

(WOODSIDE, 2013). 

O estudo de Ning (2017) evidenciou que a confiança poderia atuar como a principal 

mecanismo de governança, superando o risco de cálculo e o monitoramento de Sistemas. A 

confiança também facilita a extensão dos benefícios ao par e convida o parceiro a 

corresponder quando uma nova situação surge.  Isso permite compartilhar práticas que 

mostraram levar ao sucesso em toda a organização e fornecer avaliação contínua do 

desempenho da prática. Acompanhar o desempenho das práticas utilizadas fornece uma base 
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de melhoria contínua do processo). A figura 11 ilustra a relação entre a área “riscos”, os 

fatores e possíveis consequências que pode impactar. 

 

 

Figura 11: Riscos e seus fatores  

Fonte: Autor 

 

Uden e Naaranoja (2007) afirmaram que confiança é definida como a disposição de 

uma parte em ser vulnerável à ação de outra parte baseada na expectativa de um resultado 

favorável. Além disso, Chinowsky e Rojas (2003) afirmaram que a colaboração é definida 

como uma discussão síncrona com a capacidade de trocar informações do projeto e 

manipulação e troca de dados em tempo real.  

Compromisso é definido como a participação e o acompanhamento de uma equipe de 

projeto (THORPE; MEAD, 2001), onde a linguagem e a cultura compartilhadas são o 

entendimento comum entre os membros da equipe, permitindo-lhes obter acesso às 

informações necessárias (CHIU; HSU; WANG, 2006). Os mesmos autores no mesmo artigo 

afirmaram que a visão compartilhada é um mecanismo de ligação que ajuda os diferentes 

membros da equipe a concentrarem seus recursos em objetivos comuns. Assim, as tecnologias 

colaborativas integradas ajudam as partes interessadas do projeto a alcançar as características 

acima para alcançar um objetivo comum por meio da colaboração (KAPOGIANNIS, 2013). 

A figura 12 ilustra a relação entre a área “comunicação”, os fatores e possíveis consequências 

que podem impactar. 
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Figura 12: Comunicação e seus fatores  

Fonte: Autor 

 

No estudo de Ko, Park e Kim (2015), os impactos da eficiência nos resultados de 

projetos, como, por exemplo: conformidade de tempo, conformidade de custos, suficiência de 

requisitos de acordo com as funções do gerenciamento de práticas do PMO, gerenciamento de 

infraestrutura, integração de recursos, suporte técnico e alinhamento de negócios, foram 

analisados. Como resultado, o grupo com alto grau de eficiência apresentou resultados mais 

elevados do que o grupo com baixo grau de eficiência, independentemente de seus níveis de 

gestão prática. No entanto, a diferença é substancialmente reduzida com um nível mais alto de 

gerenciamento prático em relação ao cumprimento de cronograma e custo.  A figura 13 ilustra 

a relação entre a área “cronograma”, os fatores e possíveis consequências que podem 

impactar. 
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Figura 13: Cronograma e seus fatores  

Fonte: Autor 

 

Do ponto de vista da satisfação das necessidades do cliente, a diferença entre esses 

dois grupos mostrou uma redução insignificante, independentemente dos níveis de 

gerenciamento da prática. Quanto ao resultado de cada grupo de eficiência com relação aos 

níveis de gerenciamento de infraestrutura, houve uma diferença significativa no resultado 

entre esses dois grupos. A suficiência de solicitação de cliente descreve a maior lacuna. Isso 

indica que a eficiência tem o maior impacto sobre a solicitação do cliente do que qualquer 

outro resultado. Além disso, a diferença permanece quase constante, independentemente dos 

níveis de gerenciamento de infraestrutura. Os resultados para cada nível de eficiência de 

integração de recursos e suporte técnico também mostraram resultados semelhantes aos do 

gerenciamento de infraestrutura. Os resultados para cada grupo de eficiência com relação ao 

nível de alinhamento de negócios também mostraram um padrão semelhante aos resultados 

mencionados acima, exceto que a diferença entre esses dois grupos é mais significativa na 

suficiência de solicitação do cliente de que no cumprimento do cronograma e orçamento. Isso 

significa que o resultado com o maior impacto da eficiência é a suficiência de solicitação do 

cliente. 

Os gerentes de projeto, que são a força motriz por trás da seleção das práticas a serem 

usadas em um projeto específico, podem ou não estar envolvidos na experiência de 

aprendizagem de outro projeto. Esse problema é agravado pelo fato de que poucas 
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organizações possuem procedimentos ou estruturas para permitir o compartilhamento de 

informações. Isso pode ser devastador, uma vez que as boas práticas são altamente 

dependentes das características do projeto, ou seja, o que funciona para um projeto pode não 

ser adequado para outro. 

Baseando-se apenas em rumores de boca a boca, as boas práticas transmitidas fora do 

contexto com pouca ou nenhuma informação adicional podem criar mais problemas do que 

resolverem. Olhando para frameworks SPI (schedule performance index), como o CMMI 

(Capability Maturity Model® Integration), a maioria dos dados coletados durante a avaliação 

do processo é baseada em projetos, ou seja, a fase de realização é muitas vezes objeto de 

estudo. Um problema potencial é que a maioria dos frameworks SPI adotam uma visão de 

tamanho único, não apenas em todas as empresas, mas também em projetos. 

As Organizações gerenciam dependências entre projetos usando uma variedade de 

processos e métodos. As estratégias de gestão para melhorar a comunicação entre projetos são 

recomendadas na literatura (NOBEOKA; CUSUMANO, 1995; PLATJE; SEIDEL; 

WADMAN, 1994). As revisões pós-projeto ou pós-implementação são frequentemente 

recomendadas para capturar e transferir conhecimento do projeto; entretanto, pesquisas 

indicam que tais revisões não são concluídas regularmente e que a transferência do 

conhecimento apresenta um desafio contínuo (KILLEN; HUNT, 2010; WILLIAMS, 2007).  

Os métodos para capturar o conhecimento tácito e explícito e para transferir esse 

conhecimento devem ser altamente personalizados para o ambiente de projeto específico 

(WILLIAMS, 2007). Para apoiar a tomada de decisão do portfólio de projetos, as 

organizações precisam ser capazes de capturar, codificar e compartilhar dados de projetos 

anteriores ou concorrentes (KIM; DAVID, 2007) e visualizar esses dados de uma perspectiva 

de portfólio (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 2001; DURANT-LAW, 2012; 

LEVINE, 2005; MIKKOLA, 2001). 

Na visão do conhecimento, o conceito influente de capacidade absortiva foi proposto 

por Cohen e Levinthal (1990) como a capacidade de uma organização reconhecer, assimilar e 

aplicar novos conhecimentos a partir de um ambiente externo. Zahra e George (2002), 

posteriormente, contextualizaram a capacidade de absorção como uma capacidade dinâmica, 

reconhecendo sua capacidade de influenciar a criação e reconfiguração de rotinas e 

mecanismos organizacionais. Lane, Koka e Pathak (2006) propuseram ainda as três fases de 

aprendizagem sequencial que sustentam a capacidade de absorção para explorar, transformar 

e explorar conhecimentos valiosos fora da organização. Mais recentemente, essas afirmações 
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convencionais de capacidade de absorção foram integradas com proposições de 

gerenciamento de conhecimento sobre criação, disseminação e aplicação de conhecimento 

interno (NONAKA 1994; GRANT 1996; ZOLLO; WINTER 2012). 

O conceito de capacidade de absorção flutuante foi proposto por Coin e Levinthal 

(1990) como a capacidade de uma organização reconhecer, assimilar e aplicar novos 

conhecimentos a partir de um ambiente externo (MANLEY; CHEN, 2017). A figura 14 ilustra 

a relação entre a área “integração”, os fatores e possíveis consequências que podem impactar. 

 

 

Figura 14: Integração e seus fatores  

Fonte: Autor 

 

Para melhorar o desempenho e a produtividade dos projetos de construção, é 

necessário que as empresas aprendam e aproveitem as lições que foram adquiridas das 

experiências de indivíduos, equipes e organizações (LOVE et al., 2017). Para Stephens e 

Carmeli (2016), as interações e comunicações que ocorrem nos relacionamentos entre os 

membros aumentam a capacidade da equipe para desenvolver novo conhecimento em nível de 

equipe que é crucial para o sucesso do projeto. 

Patel, Pettitt e Wilson (2012) identificaram os principais fatores (indivíduos, equipes, 

processos de interação, tarefas, suporte, contexto e fatores abrangentes) e sub-fatores de 

colaboração nas indústrias de construção, automotiva e aeroespacial. Em particular, os fatores 

externos que influenciam a colaboração na construção em um ambiente de negócios e em um 
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projeto são: confiança, tempo, desempenho, gerenciamento, conflito, metas, incentivos, 

restrições e experiência. Os fatores internos que influenciam a construção da colaboração em 

um negócio são: equipes, indivíduos, contexto, suporte, tarefas e processos de interação. Para 

que fatores externos e internos sejam aplicados durante o ciclo de vida do gerenciamento de 

projetos, várias atividades, comportamentos e habilidades diferentes devem ser 

desenvolvidos. A figura 15 ilustra a relação entre a área “integração”, os fatores e possíveis 

consequências que podem impactar. 

 

 

Figura 15: Qualidade e seus fatores  

Fonte: Autor 

 

2.2.3 Sumarização dos resultados 

 

A revisão de literatura teve como objetivo responder a seguinte questão de pesquisa: 

“Quais os principais fatores que influenciam o desempenho de projetos”. Foi possível 

evidenciar, então, 27 fatores que impactam no desempenho em projetos, que foram agrupados 

em 9 áreas de gestão de projetos. Esses fatores, apesar de abrangerem diferentes etapas de um 

projeto, estão relacionados a melhores práticas de gerenciamento de projetos, fatores humanos 

e processos técnicos que, se trabalhados de forma sinérgica, podem impactar e influenciar o 

desempenho de projetos e, consequentemente, na obtenção de melhores resultados. 

Após a caracterização do fenômeno em estudo, foi realizada uma nova busca nas 

mesmas quatro bases descritas na seção 2.1, a saber: Scopus (Elsevier); Web of Science 
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(Thomson Reuters Scientific); Scielo, e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD). A busca foi realizada entre os dias 18 de Julho e 15 de Outubro de 2018 com as 

palavras-chave remetendo a desempenho de projetos. Os seguintes termos foram inseridos: 

project management, performance, factors. 

Apesar disso, é possível perceber que não existe consenso quanto aos fatores mais e 

menos relevantes associados ao desempenho de projetos. Foram apresentadas diferentes 

linhas de pensamento desde autores, como Raechini Jr. e Marly (2012), que acreditam que 

fatores como Comunicação e Qualidade da Informação podem influenciar no desempenho de 

projetos, até autores como Demirkesen e Ozorhon (2017), que acreditam que estes fatores 

estão relacionados a eficiência em processos de gerenciamento de projeto, gestão do 

conhecimento e cultura pode afetar o comportamento de desempenho de projetos. 

Quanto à denominação do fenômeno em estudo, a grande maioria dos autores como, 

por exemplo, Lima (2015), Schulz (2015), Joslin e Müller (2016) não o nomeiam, pois suas 

pesquisas não objetivam o estudo exclusivo desse fenômeno. Esses autores citam que 

relacionamento com stakeholders afetam o desempenho de projetos. 

Já Caldas e Gupta (2017) caracterizam o fenômeno estudado na presente pesquisa 

como qualidade de informação, relacionamento de stakeholders, gestão do conhecimento e 

cultura como fatores que influenciam o desempenham de projetos. Ao expandir a pesquisa 

para além dos resultados obtidos na revisão sistemática da literatura, foi possível encontrar 

autores, como Kapogiannis (2013), Chan e Chan (2004) McElroy e Mills (2000) que 

acompanham Demirkesen e Ozorhon (2017), e caracterizam o fenômeno da mesma forma. 

Por fim, tais atributos serão trabalhados na pesquisa com especialistas a fim de obter 

um entendimento sobre fatores que influenciam o desempenho de projetos na visão dos 

especialistas e identificar diretrizes que podem nortear a aplicação prática nas organizações e 

abrir novas frentes de pesquisa.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Pesquisa é definida por Marconi e Lakatos (2003) como um procedimento formal que 

requer um tratamento científico para o conhecimento da realidade ou de verdades parciais. Gil 

(2002) complementa que esse procedimento proporciona respostas aos problemas que ainda 

não dispõem de informações suficientes para serem respondidos. Ou então, as informações 

existentes não se encontram organizadas suficientemente para serem capazes de responder 

adequadamente ao problema. 

Gray (2012) apresenta o desenho de pesquisa como o planejamento geral para coleta, 

mensuração e análise dos dados. Esse desenho é responsável por descrever o propósito do 

estudo e os tipos de questões a serem respondidas por esse estudo. As técnicas que serão 

utilizadas no estudo para coletar e analisar os dados também devem ser descritas no desenho 

da pesquisa. 

Dentre as diversas nomenclaturas utilizadas para classificar uma metodologia de 

pesquisa, Gray (2012) as classifica em três tipos: qualitativo, quantitativo e misto, sendo este 

último composto pelo método qualitativo e quantitativo na mesma pesquisa. Para esse autor, o 

método quantitativo apresenta uma posição objetivista, na qual os resultados independem do 

pesquisador. Já o método qualitativo está relacionado ao paradigma construtivista, e considera 

que os resultados são construídos e interpretados por indivíduos, logo podem sofrer alterações 

de interpretações entre indivíduos. 

Para Prodanov e Freitas (2013), na pesquisa com abordagem quantitativa, o 

pesquisador se limita a descrição exata do evento em estudo, ignorando a complexidade da 

realidade social que envolve o tema. Dessa forma, a presente pesquisa visará a utilização do 

método misto, que, segundo Gray (2012), oferece numa mesma pesquisa, dois tipos de 

análises de dados, uma numérica e estatística e outra textual e temática. 

Tendo em vista os objetivos e as questões de pesquisas estabelecidas, foi realizada a 

classificação da presente pesquisa de acordo com Gil (2002), Gray (2012), Prodanov e Freitas 

(2013) e Marconi e Lakatos (2003). 

A presente pesquisa pode ser classificada, quanto a sua natureza, como pesquisa 

aplicada. A pesquisa aplicada objetiva a geração de conhecimento para aplicação prática para 
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solução de problemas específicos. Segundo Prodanov e Freitas (2013), envolve verdades e 

interesses locais. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, esta pode ser classificada como: 

 Pesquisa exploratória: Tem como objetivo proporcionar mais informações 

sobre o assunto em investigação, o que possibilita sua melhor definição. Ocorre em geral com 

assuntos pouco conhecidos, como é o caso da sustentabilidade dos resultados em melhorias de 

processos. Em geral, a pesquisa exploratória envolve levantamento bibliográfico e entrevistas 

com pessoas que tiveram vivência com o problema pesquisado; 

 Pesquisa descritiva: Essa pesquisa envolve o uso de técnicas padronizadas para 

coleta de dados, como é o caso do questionário. Busca-se descobrir a frequência que um 

fenômeno ocorre, sua natureza, suas características, causa e possíveis relações com outros 

fenômenos, como é o caso da perda de sustentabilidade dos resultados alcançados em 

melhorias de processos. 

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, o estudo pode ser classificado como: 

 Pesquisa bibliográfica: Quando elaborada a partir de material já publicado, 

como livros, publicações em periódicos, artigos científicos, teses e dissertações, e tem como 

objetivos colocar o pesquisador em contato com todo o material já escrito sobre o assunto. O 

presente trabalho realizou essa pesquisa através do acrônimo PICO, adotando o protocolo 

Cochrane para a técnica de revisão sistemática da literatura; 

 Pesquisa documental: A pesquisa documental diferencia-se da pesquisa 

bibliográfica, pois suas fontes ainda não receberam tratamento analítico. A presente pesquisa 

utilizou documentos da organização estudada para caracterizar o fenômeno de fatores que 

influenciam o desempenho de projetos; 

 Pesquisa de levantamento: Esse tipo de pesquisa envolve entrevista direta das 

pessoas envolvidas com o fenômeno investigado. Após as entrevistas, é realizada a análise 

dos resultados a fim de obter conclusões relacionadas aos dados coletados. 

 Pesquisa de campo: É utilizada com o objetivo de conseguir informações sobre 

um problema para o qual se procuram respostas. Nesse caso, buscam-se informações sobre o 

fenômeno e fatores que influenciam o desempenho de projetos. 
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3.2 CATEGORIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Uma população é um conjunto de todos os elementos de interesse em determinado 

estudo (SWEENEY; WILLIAMS; ANDERSON, 2015), já uma amostra é um subconjunto 

dessa população. Para esses autores, o processo de realização de uma pesquisa para coleta de 

dados de uma amostra é chamado de pesquisa amostral. 

A pesquisa de método misto apresenta parcialmente os métodos quantitativos e 

qualitativos. Esse último tem uma maior tendência a não trabalhar com amostras 

probabilísticas, pois busca entender determinadas práticas que existem em local, contexto e 

tempo específicos (GRAY, 2012). Dessa forma, os participantes são identificados, pois 

possibilitarão a exploração de um determinado comportamento ou característica relevante à 

pesquisa. 

Foi utilizada a amostragem por casos típicos. Essa amostragem destaca o que é 

“normal” ou médio para ilustrar a população como um todo, ou seja, indivíduos que 

representem a população (GRAY, 2012). Neste caso, foram selecionados grupos de 

profissionais que tiveram contato com o fenômeno de desempenho em projetos e, envolvidos 

em grandes eventos realizados na cidade do Rio de Janeiro.  

Para melhor representar a população, foram selecionados profissionais especialistas 

em gerenciamento de projetos, que ocuparam posições na gestão projetos em megaprojetos, 

como: megaeventos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, de 2007 a 2017, a saber: Carnaval, 

Reveillon na praia de Copacabana, Rock in Rio, a capital também foi escolhida para a 

realização de eventos de grande porte como os Jogos Mundiais Militares (2011), Conferência 

Rio +20 (2012), Jornada Mundial da Juventude (2013), Copa das Confederações (2013), Copa 

do Mundo (2014) e Jogos Olímpicos e Paralímpicos (2016), ou outros projetos de grande 

porte. 

O sujeito da pesquisa foi segmentado entre dois grupos: Executivos (governança de 

megaprojetos) e Profissionais de nível tático/operacional (gerentes de projetos). 

Executivos (Grupo 01): Profissionais responsáveis pela gestão de megaprojetos ou 

múltiplos projetos, considerando pelo menos um dos megaeventos ocorridos na cidade do Rio 

de Janeiro, de 2007 a 2017, a saber: Carnaval, Reveillon na praia de Copacabana, Rock in Rio, 

a capital também foi escolhida para a realização de eventos de grande porte como os Jogos 

Mundiais Militares (2011), Conferência Rio +20 (2012), Jornada Mundial da Juventude 

(2013), Copa das Confederações (2013), Copa do Mundo (2014) e Jogos Olímpicos e 
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Paralímpicos (2016). Dadas as divergências de agenda e disponibilidade dos respondentes, 

foram considerados 05 executivos envolvidos em um ou mais megaeventos do Rio de Janeiro.  

Profissionais de nível tático/operacional (Grupo 02): Responsáveis pela gestão de 

projetos em um ou mais megaeventos da cidade do Rio de Janeiro. Foi considerada uma 

amostra de 50 especialistas em projetos. 

O critério de seleção dos respondentes da pesquisa foi baseado na vivência do 

profissional em megaeventos e com suas disponibilidades para participar da pesquisa. O 

tempo médio para responder o questionário – perfil nível tático operacional era de 20 minutos. 

Já o tempo médio para responder o questionário – perfil executivos era de 45 minutos a 01 

hora, uma vez que existem questões que necessitam de justificativa, sendo estas opções 

realizadas em forma de entrevista e transcritas conforme a opinião do executivo. 

O Quadro 10 sumariza os grupos de amostra definidos. 

 

Quadro 10: Grupos de Amostra 

# Grupos Descrição Perfil Quantidade Método de 

Contato 

Período da 

Realização 

da Pesquisa 

1 Executivos Responsável pela 

liderança executiva de 

múltiplos projetos 

relacionados a um 

megaevento ocorrido 

na cidade do Rio de 

Janeiro, entre 2007 e 

2017. 

Profissionais 

responsáveis 

pela gestão 

de múltiplos 

projetos 

5 Entrevista Dezembro 

de 2018 a 

janeiro de 

2019 

2 Profissionais de 

nível 

tático/operacional 

Responsável pela 

gestão de projetos na 

estrutura relacionada a 

um megaevento ou 

megaprojeto 

Especialista 

responsável 

pela 

execução de 

projetos 

50 Questionário Novembro 

de a 

dezembro de 

2018 

Fonte: Autor 

 

O critério de seleção desses profissionais foi de acordo com disponibilidade de 

conveniência para responder a pesquisa. Diante dessas características de seleção, observa-se 

que estes profissionais atendem o perfil requerido para atingir os objetivos da pesquisa. 
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3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), vários são os procedimentos possíveis para 

realização da coleta de dados de uma pesquisa. Esses procedimentos variam de acordo com as 

circunstâncias ou com o tipo de investigação que se necessita fazer.  

A presente pesquisa realizou primeiramente a coleta de dados por meio de pesquisa 

bibliográfica (fontes secundárias). Estes dados foram obtidos através de levantamento 

bibliométrico, utilizando o acrônimo PICO, adotando o protocolo Cochrane para revisão 

sistemática da literatura em diversas bases de dados. 

Em seguida, através das informações coletadas nesta primeira pesquisa, foi elaborado 

um roteiro para coleta de dados nas fontes primárias, junto aos profissionais que vivenciaram 

o fenômeno de desempenho em projetos de grandes eventos. Esta etapa foi realizada através 

de questionário, ou seja, para os profissionais selecionados foi aplicado questionário. 

Segundo Gray (2012), ambos os procedimentos utilizados na pesquisa apresentam 

suas vantagens e desvantagens. Para este autor, os questionários são capazes de fornecer 

informações sobre atitudes, opiniões, motivação e eventos. As entrevistas, por sua vez, 

conseguem obter essas mesmas informações, porém com possibilidade de maior exploração. 

Por outro lado, as entrevistas possuem maior possibilidade de viés por parte do pesquisador, 

durante sua aplicação. 

O Quadro 11 sistematiza as questões formuladas com suas respectivas fundamentações 

na literatura pesquisada. Esse roteiro de perguntas foi elaborado considerando os objetivos 

específicos da pesquisa, o suporte teórico proveniente da literatura e a heterogeneidade do 

perfil dos respondentes (Executivos).  

 

Quadro 11: Fundamentação das questões propostas (Executivos) 

# 
Objetivo 

específico Questão Fundamentação 

1 Realizar 

investigação 

empírica a fim de 

identificar 

QUAIS fatores 

influenciam no 

desempenho de 

projetos. 

Parte 01 – Avaliação do grau de 

importância dos fatores 

identificados na revisão da 

literatura 

 

 

 

 

Para os dois grupos serão enviadas questões que 

objetivam identificar sob o prisma dos 

entrevistados, qual o grau de relevância de fatores 

que influenciam o desempenho de projetos, 

considerando os constructos identificados pela 

literatura 
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2 Parte 02 – Investigação do grau 

de importância de influência da 

cultura local no desempenho de 

projetos. 

 

Para o grupo de executivos, verificar se, sob a 

perspectiva do respondente, observa-se 

interferência da cultura local (terroir) no 

desempenho de um projeto? E, em caso positivo, 

em que medida? 

 

3 Parte 03 – Avaliação da ordem 

de importância dos fatores 

identificados na revisão da 

literatura 

 

Dentre os 27 fatores identificados na revisão da 

literatura como principais influenciadores no 

desempenho de projetos, investigar quais os 10 

fatores que possuem maior impacto no 

desempenho de um projeto na visão do 

respondente, para fundamentar o conjunto de 

diretrizes relacionadas a desempenho de projetos 

na conclusão da presente pesquisa. 

Fonte: Autor 

 

Para a aplicação do questionário, porém, nas partes 2 e parte 3, com a inserção de um 

espaço ao final, para que o respondente possa inserir comentários adicionais referentes ao 

assunto da pesquisa, buscando, dessa forma, suprimir uma desvantagem do questionário, que 

é de não apresentar espaço para discussão.  

O Quadro 12 sistematiza as questões formuladas com suas respectivas fundamentações 

na literatura pesquisada. Esse roteiro de perguntas foi elaborado considerando os objetivos 

específicos da pesquisa, o suporte teórico proveniente da literatura e a heterogeneidade do 

perfil dos respondentes (Profissionais de Nível tático-operacional).  

 

Quadro 12: Fundamentação das questões propostas (Profissionais do nível tático 

operacional) 

# 
Objetivo 

específico Questão Fundamentação 

1 Realizar 

investigação 

empírica a fim de 

identificar 

QUAIS fatores 

influenciam no 

desempenho de 

projetos. 

Parte 01 – Avaliação do grau de 

importância dos fatores 

identificados na revisão da 

literatura 

 

 

 

 

Para os dois grupos serão enviadas questões que 

objetivam identificar sob o prisma dos 

entrevistados, qual o grau de relevância de fatores 

que influenciam o desempenho de projetos, 

considerando os constructos identificados pela 

literatura 

Fonte: Autor 

 

No que concerne ao método de contato, conforme recomendam Marconi e Lakatos 

(2003), prevê-se que entrevistas sejam realizadas presencialmente, de modo a contribuir para 

a exploração de pontos subjacentes, aprofundamento da compreensão, verificação de 

possíveis ambiguidades e geração de conteúdo enriquecedor à compreensão ampliada da 

problemática. 
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Já para o questionário, foi realizado um contato prévio com os potenciais 

respondentes, no qual foi apresentada a presente pesquisa, sua finalidade, objetivo, relevância 

e os pontos principais do questionário, conforme sugerido por Marconi e Lakatos (2003). Os 

profissionais que manifestaram interesse em participar da pesquisa receberam o questionário 

via e-mail para preenchimento. 

No roteiro de entrevista do grupo de Executivos, foi enviado com campo em aberto 

para que o profissional tenha a possibilidade de acrescentar comentários ao final do 

preenchimento das perguntas elaboradas previamente. Segundo Gray (2012), uma importante 

vantagem do questionário é que os respondentes podem completá-los em um momento e lugar 

que lhes sejam convenientes, ao contrário das entrevistas. 

Marconi e Lakatos (2003) sugerem a elaboração de pré-teste antes da aplicação 

definitiva do questionário. Objetiva-se com este pré-teste a identificação de possíveis falhas 

existentes no questionário. Para a presente pesquisa, foi realizado o pré-teste para aplicação 

do questionário para cada uma das opções (questionário perfil executivos e profissionais do 

nível tático-operacional), com objetivo de uma visão mais apurada das questões considerando 

o pré-teste e o pós-teste. 

 

3.3.1 Pré-Testagem dos instrumentos de coleta de dados 

 

Para a presente pesquisa, foi realizado o pré-teste para aplicação dos instrumentos de 

coleta de dados. O pré-teste da entrevista foi realizado no dia 04/12/2018 com dois 

profissionais especialistas em gerenciamento de projetos (perfil nível tático operacional) e 

com um profissional executivo (perfil executivo) no dia 01/12/2018.  

Dessa forma, observou-se que o questionário pré-teste do executivo poderia ser 

conduzido como entrevista, fazendo o preenchimento durante o horário da entrevista, 

principalmente para as partes 02 e 03 do questionário, onde eram necessários descritivos da 

justificativa pela escolha das respostas. Ambos os profissionais (nível tático operacional e 

executivos) foram comunicados previamente sobre os objetivos do pré-teste e foi solicitado 

que estes sugerissem melhorias ao roteiro de entrevista e do questionário. 

Após aplicação do pré-teste, foram identificadas as oportunidades de melhorias e 

consolidado o roteiro do questionário, apresentados nos Apêndices A e B, respectivamente. 

As mudanças realizadas foram de ordem semântica, de forma que a pergunta e algumas 

alternativas se tornassem mais claras para o respondente.  
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O fator identificado pela revisão da literatura “Coordenação e Comunicação”, é 

apresentado e agrupado em duas diferentes áreas de conhecimento, a saber Integração e 

Comunicação. Foi sugerido apenas o esclarecimento de abrangência do termo na respectiva 

área de conhecimento, ou seja, a abrangência da área de conhecimento “integração” é muito 

maior e relacionada a todas as áreas de conhecimento. Já na área de conhecimento 

“comunicação” está direcionado somente para a forma de determinar e gerir a comunicação 

do projeto. 

No questionário – perfil executivo, para o fator identificado “Eficiência no processo de 

aprovação”, foi ressaltada a importância de que está relacionado à decisão. 

E por fim, em ambos os questionários para o fator identificado como “Alocação de 

Recursos” apresentado em duas áreas de conhecimento, a saber Cronograma e Recursos. Foi 

recomendada a descrição de abrangência do fator na respectiva área de conhecimento. Na área 

de conhecimento “cronograma”, especificar que está relacionado diretamente com a 

elaboração do cronograma e, na área de conhecimento “recursos”, especificar que está 

relacionado diretamente com a alocação de qualquer recurso necessário para realizar o 

trabalho a ser feito. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

As evidências do presente estudo compõem-se da revisão bibliográfica e dados dos 

respondentes da pesquisa empírica (questionário e entrevista), ambos, relacionados a 

desempenho de projetos. Para Gil (2002), a utilização de múltiplas fontes de evidência 

representa um importante recurso para conferir significância aos resultados da pesquisa. 

De acordo com Gil (2002) e Marconi e Lakatos (2003), o processo de análise de dados 

envolve diversos procedimentos, a saber: codificação das respostas, que é a categorização dos 

dados que se relacionam; tabulação dos dados, que é a disposição dos dados em tabelas para 

verificação das relações entre eles, e cálculos estatísticos, como estudo de correlação, média, 

desvio padrão e análise de tendência, quando aplicáveis a pesquisa realizada.  

Para Gray (2012), o processo estatístico da análise dependerá dos tipos de dados que 

estão sendo coletados. Dessa forma, o primeiro passo é a classificação dos dados categóricos 

e quantificáveis. Os dados categóricos não são quantificados numericamente, mas são 

classificados em conjuntos de categorias. Já os dados quantificáveis podem ser classificados 

numericamente, o que significa que são mais precisos. 
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A presente pesquisa faz o uso da triangulação dos dados de diferentes métodos, de 

forma a confrontar os seus resultados. É possível, dessa forma, buscar convergência e 

divergência entre os principais autores que já escreveram sobre o tema (fontes secundárias) e 

os profissionais que vivenciaram o fenômeno objeto do estudo (fontes primárias).  

A partir dessa confrontação dos achados empíricos, coletados através de entrevista, 

com os achados teóricos, coletados na revisão sistemática da literatura, foi realizada a 

identificação consolidada dos principais fatores que influenciam o desempenho de projetos 

com objetivo de estabelecimento de conjunto de diretrizes (práticas) a serem aplicadas 

visando aumento de desempenho de projetos e abertura para novos projetos de pesquisa. 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

Gray (2012) destaca que existem limitações para os métodos de pesquisa propostos. 

Para a presente pesquisa, pode-se destacar a possibilidade de viés por parte dos entrevistados 

e respondentes dos questionários, possibilidade de influência do entrevistador e lapsos de 

memória dos entrevistados ou até mesmo durante o preenchimento dos questionários.  

Além dos fatores mencionados, existe também a possibilidade de omissões e erro de 

interpretação das perguntas por parte dos entrevistados. Existe também a possibilidade de 

alguns respondentes, que ainda trabalham em uma estrutura organizacional envolvida com os 

megaeventos, não se sentirem confortáveis para responder algumas perguntas. 

Cumpre destacar ainda que o autor é especialista na área de projetos, tendo exercido 

posição executiva no capítulo Rio de Janeiro de uma das maiores instituições profissionais de 

práticas em gerenciamento de projetos. Assim, apesar do esforço de isenção, há de se 

considerar a possibilidade de viés autoral. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos através da aplicação dos questionários estão apresentados neste 

capítulo. A aplicação do método de pesquisa foi realizada através de uma amostra não 

probabilística de acordo com a disponibilidade e interesse do respondente. Foram convidados 

a participar da pesquisa executivos envolvidos em megaeventos e especialistas em 

gerenciamento de projetos, que participaram da execução de projetos. 

Conforme descrito no capítulo metodológico, a vertente empírica da pesquisa 

contemplou 50 respondentes com perfil de especialista em gerenciamento de projetos e 05 

executivos envolvidos em megaeventos, sendo adotados diferentes métodos para coleta de 

dados primários, considerando: questionário e entrevista, no período compreendido entre 29 

de novembro de 2018 a 29 de janeiro de 2019. 

No sentido de contribuir para uma melhor compreensão da distribuição do conteúdo da 

análise proposta, o presente capítulo está dividido em quatro seções. A primeira seção 

apresenta a caracterização do sujeito de pesquisa. A segunda seção apresenta a análise das 

respostas obtidas através da aplicação dos métodos de pesquisa (questionário). A terceira 

seção sumariza os principais achados empíricos. A quarta seção apresenta uma comparação 

entre os resultados da pesquisa empírica e os principais achados da literatura. Por último, a 

quinta seção apresenta uma compilação de ações sugeridas como diretrizes para obtenção de 

melhor desempenho para a execução de projetos.  

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA (RESPONDENTES) 

 

A primeira seção apresenta a caracterização do sujeito da pesquisa, considerando os 

dois grupos, o grupo 1 – Executivos e grupo 2 - nível tático operacional. 

 

4.1.1 Grupo de Executivos 

 

A quantidade de 05 executivos respondentes da metodologia de pesquisa foi 

selecionada de acordo com a adequação dos perfis e disponibilidade dos profissionais em 

contribuírem com a presente pesquisa, considerando sua experiência e atuação como 
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responsável gerencial e executiva sobre projetos em megaeventos, ocorridos no Rio de 

Janeiro, entre 2007 e 2017.  

O gênero dos executivos foi 03 respondentes do gênero masculino e 02 respondentes 

do gênero feminino, na faixa etária de 39 à 55 anos, sendo que 2 respondentes possuem mais 

de um curso de nível superior, com formação superior em Engenharia (04 respondentes), 

Economia (01 respondente), Tecnologia da Informação (01 respondente) e Administração de 

Empresas (01 respondente); especialização em Gestão de Pessoas (01 respondente), MBA em 

Gestão Empresarial e Especialização em Segurança de Redes (01 respondente) e, Mestrado 

nas áreas de Gestão e Engenharia (03 respondentes). Dois executivos possuem formação 

específica em gerenciamento de projetos. Quatro dos cinco executivos possuem mais de 15 

anos de experiência em projetos e um executivo possui experiência de até 10 a 15 anos em 

projetos. 

Todos respondentes atuaram nos jogos olímpicos e paralímpicos no Rio de Janeiro 

(2016) e 01 respondente, além das olimpíadas, participou dos seguintes megaeventos: Jogos 

Mundiais Militares (2011), Conferência Rio +20 (2012), Jornada Mundial da Juventude 

(2013), Copa das Confederações (2013), Copa do Mundo (2014) e, nos últimos 10 anos, 

Carnaval, Rock in Rio, Criança Esperança e Fórmula 01. 

 

 

Figura 16: Experiência em projetos (perfil executivos) 

Fonte: Autor 
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Todos os respondentes participaram de posição executiva em pelo menos um 

megaevento nos seguintes papéis: Project Controller (Contrato - Master Plan Parque 

Olímpico), Gerenciador das Obras de Construção dos equipamentos olímpicos (Consórcio de 

Engenharia), Executivo de Infraestrutura e Data Center - Tecnologia da Informação (TI), 

Diretor de Engenharia e Gerente Geral de Contratos no Rio 2016. 

 

4.1.2 Grupo Nível Tático Operacional 

 

A quantidade de 50 profissionais especialistas em gerenciamento de projetos – perfil 

nível tático operacional foi selecionada de acordo com a adequação dos perfis e 

disponibilidade dos profissionais em contribuírem com a presente pesquisa, considerando sua 

experiência e atuação como profissional de projetos, envolvido preferencialmente em 

megaeventos e/ou megaeventos ocorridos no Rio de Janeiro, entre 2007 e 2017.  

Com relação à idade dos respondentes, o perfil dos respondentes variou o ano de 

nascimento de 1975 a 1988.  

 

 

 

Figura 17: Ano de nascimento dos respondentes (perfil nível tático operacional) 

Fonte: Autor 

 

 

  

12% 

26% 

28% 

34% 

Ano de Nascimento 

De 1948 até 1960 De 1961 até 1970 De 1971 até 1980 De 1981 até 1990



61 

 

 

 

A Figura 18 ilustra a distribuição de gênero dos respondentes: 

 

 

 

Figura 18: Gênero dos respondentes 

Fonte: Autor 

 

Em termos de formação, 39 respondentes possuem Pós-graduação completa, sendo 14 

com formação stricto sensu. Essa informação reforça o grau de especialistas, para a maioria 

dos respondentes, na caracterização amostral do grupo 2. 

 

 

 

Figura 19:  Titulação máxima dos respondentes (nivel tático operacional) 

Fonte: Autor 
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A formação superior dos respondentes apresentou-se bastante heterogênea (figura 22), 

em áreas como: Administração, Tecnologia da Informação, Engenharia, Arquitetura e 

Urbanismo e outras. Essa informação destaca a heterogeneidade da amostra, considerando a 

formação dos respondentes em áreas chave para megaeventos, como administração, TI e 

Engenharia. O grupo de respondentes que apresentaram cursos de pós-graduação 

(especialização), mestrado e doutorado também se apresentou bastante heterogêneo, em áreas 

como: Administração, Economia, Gerenciamento de Projetos, Gestão Empresarial e outras. 

11 dos respondentes possuem especialização (pós-graduação) em gerenciamento de 

projetos, o que caracteriza que a maioria dos respondentes não possui especialização em 

gerenciamento de projetos, porém, são profissionais da área, o que caracteriza uma não 

obrigatoriedade de especialização para atuação profissional em gerenciamento de projetos. 

 

 

Figura 20: Área de formação superior dos respondentes (nivel tático operacional) 

Fonte: Autor 
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Figura 21:  Titulação máxima dos respondentes (nível tático operacional) 

Fonte: Autor 
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Mais da metade dos respondentes (37) possuem formação específica em 

gerenciamento de projetos, com cursos de pós-graduação específicos e/ou aquisição de 

certificação profissional em gerenciamento de projetos, o que caracteriza a importância de 

conhecimento (mínimo) em gerenciamento de projetos, para atuação profissional da área. 

 

 

 

Figura 22: Formação específica em gerenciamento de projetos dos respondentes (nivel 

tático operacional) 

Fonte: Autor 
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Figura 23:  Curso de formação específica ou certificação profissional em gerenciamento de 

projetos 

Fonte: Autor 
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O tempo de experiência em gestão de projetos dos respondentes ficou distribuído nas 

faixas: De 0 a 5 anos, 5 até 10 anos, 10 até 15 anos e mais de 15 anos. 18 respondentes 

possuem mais de 18 anos de experiência em projetos. O perfil do sujeito de pesquisa do grupo 

2, mesmo considerando formação heterogênea, ilustra que tempo de experiência e 

conhecimento mínimo em gerenciamento de projetos possuem relação e contribuem para o 

perfil necessário de atuação em projetos. 

 

 

 

Figura 24: Tempo de experiência em gestão de projetos dos respondentes 

Fonte: Autor 
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Apenas 6 respondentes não participaram de pelo menos 01 megaprojeto. 

 

 

Figura 25: Experiência em megaprojetos dos respondentes 

Fonte: Autor 
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36 dos respondentes participaram de megaprojetos ocorridos na cidade do Rio de 

Janeiro (2007 a 2017), 8 participaram em outros megaprojetos e 6 não participaram de 

megaprojetos, tendo atuado somente como gerente de projetos (especialista) de forma isolada. 

 

 

 

Figura 26: Participação em megaprojetos 

Fonte: Autor 

 

 

4.2 ANÁLISE DE RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Os tópicos abordados na aplicação dos questionários e entrevistas estão discutidos a 

seguir, com os principais resultados da pesquisa e suas respectivas análises. 

Analogamente, conforme destacado previamente, a pesquisa tem o objetivo de 

identificar quais fatores influenciam o desempenho de projetos, confrontando a revisão da 

literatura com a opinião especializada.  

Após a identificação de 27 fatores que influenciam o desempenho de projetos, os 

respondentes foram convidados a responder, com base em sua experiência, qual o grau de 

concordância destes fatores. Utilizou-se a escala Likert de 5 pontos com os seguintes 

parâmetros psicométricos: (1) Discordo Totalmente; (2) Discordo, (3) Não sei / Não se 

Aplica, (4) Concordo e (5) Concordo Totalmente. 
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4.2.1 Fatores identificados que influenciam o desempenho de projetos 

 

Na Figura 27, pode-se observar o grau de concordância dos executivos com relação 

aos fatores identificados que influenciam o desempenho de projetos. Os fatores relacionados à 

Comunicação das áreas de conhecimento: Comunicação e Partes Interessadas obtiveram o 

maior grau de concordância entre os 5 executivos. 

 

Figura 27: Fatores que influenciam o desempenho em projetos (visão executivos) 

Fonte: Autor 
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Pode-se observar que fatores relacionados as áreas de conhecimento: Comunicação, 

Recursos, Integração, Partes Interessadas e Riscos, obtiveram o maior grau de concordância 

entre o grupo de executivos, com 5 respondentes concordando totalmente ou 4 dos 5 

respondentes concordando totalmente. Estas áreas de conhecimento, se comparadas com as 

demais, possuem uma característica de apoio e suporte ao processo decisório, diferente de 

áreas de conhecimento com características operacionais, como escopo, tempo, custo, 

qualidade e aquisições, aplicadas pelo perfil de executor (gerente de projetos) no 

estabelecimento de controles para medição do desempenho de projetos. 

Na Figura 28, pode-se observar o grau de concordância dos profissionais (nível tático 

operacional) com relação aos fatores identificados que influenciam o desempenho de projetos. 
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Figura 28: Fatores que influenciam o desempenho em projetos (visão de profissionais de 

nível tático e operacional) 

Fonte: Autor 
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Pode-se observar que fatores relacionados às áreas de conhecimento: Escopo, 

Comunicação, Recursos, Qualidade, Partes Interessadas, Integração, Cronograma e Riscos 

obtiveram o maior grau de concordância entre o grupo do perfil – nível tático operacional, 

com a metade ou mais da metade dos respondentes (25) concordando totalmente. O perfil 

deste grupo de executores necessita da aplicação de práticas de forma mais detalhada no 

estabelecimento dos planos e medição por meio de controles determinados para 

acompanhamento do projeto. Somente fatores relacionados à área de conhecimento Custo, 

não obtiveram o maior grau de concordância entre o grupo de pesquisa (nível tático 

operacional) 

 

 
4.2.2. O impacto da cultura local no desempenho de projetos 

 

Os executivos, foram abordados a respeito de 2 perguntas assertivas com respostas 

abertas para justificativa. Foi realizada a pré-análise e a preparação para a exploração, 

preservando a íntegra dos depoimentos coletados. 

 

 

Figura 29: Opinião do grupo de executivos sobre a influência da cultura local em 

desempenho de projetos 
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Fonte: Autor 

 

4 dos 5 respondentes, do grupo de executivos, concordaram totalmente e 1 

respondente concordou que a cultura local influência diretamente o desempenho de um 

projeto. 

O primeiro executivo com atuação no segmento de construção civil que avalia a 

cultura local tendo influência de alto impacto do desempenho de um projeto justifica sua 

percepção da seguinte forma: 

 

[...] No caso das olimpíadas, tivemos múltiplas culturas envolvidas. Como exemplo, 

cito a gestão de contratos com fornecedores estrangeiros. A cultura de estrangeiros 

envolvidos, prezava muito pelo cumprimento de contrato, conforme descrito. 

Porém, aqui no Brasil, precisávamos ser flexíveis em acordo com os cenários criados 

pela execução, sendo necessários ajustes, readequação e flexibilidade, por exemplo, 

no caso de prazos. 

 
 

O segundo executivo com atuação no segmento de construção civil também avaliou 

que a cultura local tem influência de alto impacto do desempenho de um projeto e justifica 

sua percepção da seguinte forma: 

 

[...] O perfil da mão de obra possui diferentes tipos de arquétipos, relacionado à 

cultura local. No caso do carioca, existem pontos fortes e pontos fracos como ser 

flexível, maleável, contudo, tendo um nível de responsabilidade baixo. Quando 

temos recursos como, por exemplo, em Santa Cataria, a mão de obra local é de nível 

de responsabilidade alto, mas flexibilidade baixa. A cultura influencia diretamente o 

desempenho de um projeto. A média do perfil da mão de obra deve ser 

compreendida com objetivo de ser melhor explorado. Em outro exemplo, São Paulo, 

uma cultura muito competitiva, o que pode gerar impactos no desempenho tanto de 

forma positiva quanto negativa, de acordo com a gestão adotada. 

 

O terceiro executivo, do segmento de tecnologia de informação e comunicação, com 

atuação em mais de 10 megaeventos, justifica sua percepção sobre a influência da cultura da 

seguinte forma: “[...] Cada cultura tem um modus operandi. As características de cada um 

(dos envolvidos) "somadas" influenciam diretamente o desempenho do projeto”.  

O quarto executivo, do segmento de engenharia civil, justifica sua percepção sobre a 

influência da cultura da seguinte forma: 

 

[...] Comparar um projeto feito no interior de um estado ou em outra cidade, a forma 

de lidar com as pessoas, rotinas, a forma como você contrata a mão de obra, são 

completamente diferentes. Não existe um padrão. Nas olimpíadas, lembro de um 

caso de uma empresa que tinha um plano das olimpíadas de Londres que precisou 

ser atualizado pela emergência imposta pela cultura local, ou seja, um modus 
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operandi diferente de Londres. A mão de obra mobilizada precisa também conhecer 

a cultura local, para envolvimento com a comunidade.  

 

E por fim o quinto executivo, também do segmento de engenharia civil, justifica sua 

percepção sobre a influência da cultura da seguinte forma: 

 
[...] A cultura local pode influenciar em diversos aspectos, pois as pessoas têm 

percepções distintas, seja por nível de escolaridade ou intrínseca ao seu ambiente de 

crescimento e convívio. Um exemplo simples é a necessidade de fiscalizar a 

produtividade de um funcionário durante todo o tempo após dar-lhe uma atividade 

para executar e outros você pode voltar para conferir no final. Exemplos de culturas 

que estão mais acostumadas a trabalhar com máquinas e outras com serviços 

manuais, afetando diretamente a produtividade e qualidade. Portanto, a cultura 

exerce um papel fundamental no ambiente de trabalho. 

 

Pode-se observar o grau de relevância para tratamento específico junto à cultura local 

da mão de obra para desempenho em projetos. 

 

4.2.3 Avaliação da ordem de importância dos fatores que influenciam o desempenho de 

projetos identificados 

 

Nesta etapa da pesquisa empírica, os executivos determinaram qual a ordem de 

importância e impacto das áreas de conhecimento preconizadas para um projeto que 

influenciam o desempenho de projetos e, quais os fatores, dentre os 27 fatores identificados 

como principais influenciadores (no desempenho de projetos) seriam os 10 fatores de maior 

impacto de transformação organizacional e melhores resultados de negócio. 

 

4.2.3.1 Áreas de conhecimento que oferecem maior impacto no desempenho de um projeto 

 

Conforme ilustrado na Figura 30, as áreas que foram apontadas pelos executivos, 

como as de maior impacto no desempenho de projetos foram comunicação, recursos, escopo, 

partes interessadas, integração e riscos. 
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Figura 30: Áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos de maior impacto no 

desempenho de projetos 

Fonte: Autor 

  

Com o resultado apresentado, é possível observar que, dentre as cinco áreas de 

conhecimento selecionadas, as áreas de Comunicação e Recursos, na perspectiva dos 

executivos, possuem alta influência no desempenho de projetos, uma vez que 04 respondentes 

entrevistados as selecionaram.  

Cada executivo justificou sua opinião da seguinte forma: 

 

Executivo 1 - As três áreas escolhidas (integração, recursos e comunicação)  

 

[...] se bem administradas, tornam as outras áreas de conhecimento mais facilmente 

gerenciáveis. As demais áreas de conhecimento são meios de obter sucesso dos 

projetos. 

 

Executivo 2 - As três áreas escolhidas (escopo, recursos e comunicação).  

 

[...] É importante ressaltar que para integração de todas as áreas é necessária 

comunicação. É necessário entregar o que foi acordado com o cliente, no caso da 

0 1 2 3 4 5

AQUISIÇÕES

CRONOGRAMA

CUSTO

QUALIDADE

RISCOS

INTEGRAÇÃO

PARTES INTERESSADAS

ESCOPO

RECURSOS

COMUNICAÇÃO
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Olimpíadas a necessidade era o conjunto de equipamentos funcionando, caso 

contrário teria impacto negativo inaceitável para o megaprojeto em questão (jogos 

olímpicos e Paralímpicos) o que exigiu uma capacidade produtiva com desempenho 

positivo das equipes para o megaprojeto. É importante ressaltar que a integração 

com as áreas custos e qualidade tornam-se também fatores críticos a serem 

considerados. 

 

Executivo 3 - As três áreas escolhidas (recursos, comunicação e partes interessadas).  

 

[...] Importante alinhamento de papeis e responsabilidades, entre todos os envolvidos 

(comunicação) e, cada um sendo "dono do negócio", ou seja, assumindo seu papel. 

As pessoas devem saber o que deve ser feito para não procrastinar. Todos são 

responsáveis, ou seja, tem responsabilidade sobre todo o projeto. 

 

Executivo 4 - As três áreas escolhidas (escopo, riscos e partes interessadas).  

 

[...] Escopo - Importante a definição das regras claras para gestão do escopo. A 

maior parte das situações que levam projetos ao fracasso são por escopo mal 

definido (no sentido amplo não por mudanças, mas por processos mal definidos). 

Riscos - O perfil dos recursos influencia diretamente. Exemplo: o otimista tem lente 

"cor de rosa" já o pessimista tem uma visão muito negativa. Observar de forma 

ampla a visão relacionada a questões de negócio,  mercado, tecnologia, regulatórias, 

de forma colaborativa e, produzir alternativas - planos A, B e C. Partes Interessadas 

- A comunicação será adequada somente se tiver feito uma ótima identificação de 

partes interessadas com base do poder e influencia. Exemplo: O gerente de projetos 

que passou por uma mudança de presidente na empresa - Como o novo perfil não foi 

mapeado, ou seja, a nova expectativa do novo executivo não foi levada em 

consideração, gerou uma série de transtornos para o projeto. 

 

Executivo 5 - As três áreas escolhidas (escopo, recursos e comunicação).  

 

[...] Para começar, um projeto precisa ter um escopo minimamente definido para as 

pessoas saberem o objetivo final. Os recursos são peças fundamentais durante todas 

as fases do projeto e passamos muito tempo dedicados a gerenciá-los. Por último, na 

minha experiência, considero que a comunicação é a área de conhecimento mais 

crítica em todos os projetos que participei, podendo gerar grandes conflitos e 

impactos nas demais áreas quando não é bem gerenciada 

 

Na resposta assertiva com campo em aberto para os executivos justificarem suas 

escolhas, é possível observar que as experiências relatadas determinaram as áreas de 

conhecimento de maior impacto no desempenho de projetos. 

 

 

4.2.3.2 Fatores de maior impacto nos resultados de negócio 
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Conforme Figura 31, é possível observar quais são os 10 fatores (na perspectiva dos 

executivos), dentre os 27 identificados, que possuem maior impacto do desempenho de 

projetos. 

 

Figura 31: Fatores de maior impacto na transformação organizacional e melhores resultados 

de negócio 

Fonte: Autor 
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O Quadro 13, sistematiza a seleção dos fatores de maior impacto nos resultados de 

negócios agrupados pelas áreas de conhecimento e quantidade de respostas dos executivos. 

 

Quadro 13: Priorização dos fatores identificados como influenciadores no desempenho de 

projetos 

 

Fonte: Autor 

 

Com o resultado apresentado, é possível afirmar que o único fator que obteve a total 

quantidade de menções dos 5 respondentes foi: Coordenação e Comunicação (Área de 

conhecimento: Integração). 

Cada executivo justificou sua opinião da seguinte forma: 

 

Executivo 1: 

 

[...] A definição de prazos e custos realistas motiva time do projeto. Uma definição 

não realista (inexequível) gera impacto negativo, desmotivando o time. Uma 

definição adequada de prazos, custos e recursos contribui de forma positiva. Efeitos 

consequentes dos demais itens escolhidos. O retrabalho será consequência de falha 

de comunicação, alocação de recursos, estimativas de prazo e custos irreais. 

Mudanças controláveis apoiam de forma positiva os demais fatores. Retrabalho 

impacta negativamente o desempenho do projeto. Alinhar as expectativas entre as 

partes determina o direcionamento do projeto de forma positiva ou negativa. A 

confiança e motivação são um fator de alto impacto para o desempenho de projeto. 

Associado à capacidade do time de forma positiva ou negativa. 

 

 

 

Executivo 2: 

 

[...] A montagem do time (equipe do projeto) e seleção do perfil da equipe, é crítico 

no ponto de vista tanto técnico quanto comportamental, considerando, por exemplo, 

QUANTIDADE DE MENÇÕES - CONCORDO 

TOTALMENTE  (Grupo Executivos)

10 FATORES DE MAIOR IMPACTO 

SELECIONADO PELOS EXECUTIVOS
ÁREA DE CONHECIMENTO

5 Coordenação e comunicação (Integração) INTEGRAÇÃO

5 Comunicação com fornecedores COMUNICAÇÃO

4 Coordenação e comunicação (Comunicação) COMUNICAÇÃO

4 Alocação de recursos RECURSOS

4 Confiança e motivação PARTES INTERESSADAS

4 Retrabalho no Projeto RISCOS

4 Retrabalho na Execução RISCOS
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nível de responsabilidade individual, habilidade de resolução de conflitos com 

capacidade de remover obstáculos. 

 

Executivo 3 

 

[...] A seleção foi feita com base nas questões anteriores. Ressaltando que a 

responsabilidade deve estar clara entre todos. Cada um tem que se sentir dono do seu 

papel. O projeto não deve ser feito “para dar certo” e sim “para não dar errado”. Em 

megaprojetos, itens como retrabalho, definição de novos prazos, produtos entregues 

com defeitos não são aceitáveis, pois o prazo determinado para entrega é imutável, 

ou seja, tem que acontecer. 

 
Executivo 4: 

 
[...] Costumo colocar as áreas de conhecimento como uma hierarquia, estes fatores 

foram escolhidos pelo relacionamento com a integração. Os componentes possuem 

relacionamento com outras áreas. O ponto de partida é o ESCOPO, é importante 

pelo envolvimento de diversas partes interessadas, com visão do todo. A visão de 

gestão adequada do escopo, considerando a complexidade do projeto. 

 
Executivo 5: 

 

[...] Estes itens são os que mais fui demandado a trabalhar nos últimos projetos que 

participei.  

 

 

Na resposta assertiva com campo em aberto para os executivos justificarem suas 

escolhas, é possível observar que as experiências relatadas determinaram os fatores de maior 

impacto no desempenho de projetos. 

O quadro 14 ilustra os 10 fatores considerados de maior impacto no desempenho de 

projetos e foram selecionados pelos executivos respondentes. 

 

Quadro 14: 10 Fatores de maior impacto selecionados (Grupo Executivos) 

RESPONDENTES FATORES SELECIONADOS 

Executivo 1 Pressão por prazo / Efeitos colaterais da pressão por 

prazo / Contingência orçamentária / Alocação de 

recursos / Retrabalho na execução / Mudanças 

controláveis / Coordenação e comunicação 

(integração) / Coordenação e comunicação 

(comunicação) / Comunicação com fornecedores / 

Confiança e motivação 

Executivo 2 Prazo Realista / Confiança e Motivação / 
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Coordenação e Comunicação (integração) / 

Eficiência do processo de Aprovação (decisão) / 

Confiabilidade do pessoal de garantia da qualidade / 

Qualidade do entregável / Estimativa financeira / 

Contingência orçamentária / Desenvolvimento de 

recursos / Produtividade da força de trabalho 

Executivo 3 Retrabalho na execução / Alocação de recursos / 

Confiança e motivação / Coordenação e comunicação 

(integração) / Eficiência do processo de aprovação / 

Tecnologia / Qualidade do entregável / Alocação de 

recursos (cronograma) / Comunicação com 

fornecedores / Coordenação e comunicação 

(Comunicação) 

Executivo 4 Complexidade / Trabalho fora de sequência / 

Mudanças incontroláveis / Prazo realista / 

Coordenação e comunicação (Integração) / Mudanças 

controláveis / Eficiência do processo de aprovação / 

Qualidade do entregável / Estimativa financeira / 

Coordenação e comunicação (Comunicação) 

Executivo 5 Revisão periódica dos entregáveis / Mudanças 

incontroláveis / Prazo realista / Alocação de recursos 

(Cronograma) / Coordenação e comunicação 

(Integração) / Mudanças controláveis / Tecnologia / 

Estimativa financeira / Absenteísmo e rotatividade / 

Comunicação com fornecedores 

 

 

Fonte: Autor 
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4.3 CORRELAÇÃO DA PESQUISA EMPÍRICA COM A REVISÃO DA LITERATURA 

 

Os Quadros 15 e 16 apresentam a correlação da pesquisa empírica como os fatores que 

influenciam o desempenho de projetos identificados na revisão da literatura. 

 

Quadro 15: Fundamentação das questões propostas (Executivos) 

# 
Objetivo 

específico Questão Fundamentação 
Respostas 

1 Realizar 

investigação 

empírica a fim 

de identificar 

QUAIS fatores 

influenciam no 

desempenho de 

projetos. 

Parte 01 – 

Avaliação do grau 

de importância 

dos fatores 

identificados na 

revisão da 

literatura 

 

 

 

 

Para os dois grupos 

serão enviadas 

questões que objetivam 

identificar sob o prisma 

dos entrevistados, qual 

o grau de relevância de 

fatores que influenciam 

o desempenho de 

projetos, considerando 

os constructos 

identificados pela 

literatura 

Os fatores que influenciam o 

desempenho de projetos de maior 

relevância na opinião dos 

executivos foram: 

 Coordenação e 

comunicação (Área de 

Conhecimento: Integração) 

 Comunicação com 

fornecedores (Área de 

Conhecimento: 

Comunicação) 

 Coordenação e 

comunicação (Área de 

Conhecimento: 

Comunicação) 

 Alocação de Recursos 

(Área de Conhecimento: 

Recursos) 

 Confiança e Motivação 

(Área de Conhecimento: 

Partes Interessadas) 

 Retrabalho no Projeto 

(Riscos) 

 Retrabalho na Execução 

(Riscos) 

2 Parte 02 – 

Investigação do 

grau de 

importância de 

influência da 

cultura local no 

desempenho de 

projetos. 

 

Para o grupo de 

executivos, verificar se, 

sob a perpectiva do 

respondente, observa-

se interferência da 

cultura local (terroir) 

no desempenho de um 

projeto? E, em caso 

positivo, em que 

medida? 

 

 

A cultura local foi considerada, em 

alto grau de concordância, como um 

fator de alto impacto no 

desempenho de um projeto. A 

justificativa de cada executivo em 

afirmar o impacto da cultura no 

desempenho de projetos está no 

item 4.2.2 

3 Parte 03 – 

Avaliação da 

ordem de 

importância dos 

fatores 

identificados na 

revisão da 

literatura 

Dentre os 27 fatores 

identificados na revisão 

da literatura como 

principais 

influenciadores no 

desempenho de 

projetos, investigar 

quais os 10 fatores que 

Os 10 fatores que possuem maior 

influência no desempenho de 

projetos na opinião dos executivos 

foram: 

 

 Coordenação e 

comunicação (integração) 

(Área de Conhecimento: 
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 possuem maior 

impacto no 

desempenho de um 

projeto na visão do 

respondente, para 

fundamentar o 

conjunto de diretrizes 

relacionadas a 

desempenho de 

projetos na conclusão 

da presente pesquisa. 

 

Integração) 

 Alocação de recursos 

(Área de Conhecimento: 

Cronograma) 

 Coordenação e 

comunicação 

(comunicação) (Área de 

Conhecimento: 

Comunicação) 

 Comunicação com 

fornecedores (Área de 

Conhecimento: 

Comunicação) 

 Confiança e motivação 

(Área de Conhecimento: 

Partes Interessadas 

 Eficiência do processo de 

aprovação (Área de 

Conhecimento: Integração) 

 Estimativa Financeira 

(Área de Conhecimento: 

Custos) 

 Mudanças Controláveis 

(Área de Conhecimento: 

Integração) 

 Prazo Realista (Área de 

Conhecimento: 

Cronograma) 

 Qualidade do entregável 

(Área de Conhecimento: 

Qualidade 

 

Fonte: Autor 

 

Para a aplicação do questionário (grupo executivos), nas partes 2 e 3, contou com a 

inserção de um espaço ao final, para que o respondente pudesse inserir comentários adicionais 

referentes ao assunto da pesquisa, buscando, dessa forma, suprimir uma desvantagem do 

questionário, que é de não apresentar espaço para discussão.  

O Quadro 16 sistematiza as questões formuladas com suas respectivas fundamentações 

na literatura pesquisada. Esse roteiro de perguntas foi elaborado considerando os objetivos 

específicos da pesquisa, o suporte teórico proveniente da literatura e a heterogeneidade do 

perfil dos respondentes (Profissionais de Nível tático-operacional).  
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Quadro 16: Fundamentação das questões propostas (Profissionais do nível tático 

operacional) 

# 
Objetivo 

específico Questão Fundamentação 
Respostas 

1 Realizar 

investigação 

empírica a fim 

de identificar 

QUAIS 

fatores 

influenciam 

no 

desempenho 

de projetos. 

Parte 01 – 

Avaliação do grau 

de importância 

dos fatores 

identificados na 

revisão da 

literatura 

 

 

 

 

Para os dois grupos 

serão enviadas 

questões que 

objetivam identificar 

sob o prisma dos 

entrevistados, qual o 

grau de relevância de 

fatores que 

influenciam o 

desempenho de 

projetos, 

considerando os 

constructos 

identificados pela 

literatura 

Os fatores identificados que obtiveram 

a maior concordância (maior % e 

concordam totalmente e concordam) 

dos especialistas nível tático 

operacional foram os seguintes: 

 Coordenação e comunicação 

(Área de Conhecimento: 

Comunicação) 

 Coordenação e comunicação 

(Área de Conhecimento: 

Integração) 

 Comunicação com 

fornecedores (Área de 

Conhecimento: Comunicação) 

 Confiança e motivação (Área 

de Conhecimento: Partes 

Interessadas) 

 Complexidade (Área de 

Conhecimento: Escopo) 

 Qualidade do entregável (Área 

de Conhecimento: Qualidade) 

 Alocação de recursos (Área de 

Conhecimento: Recursos) 

 Produtividade da Força de 

Trabalho (Área de 

Conhecimento: Recursos) 

 Estimativa Financeira (Área de 

Conhecimento: Custos) 

 Revisão Periódicas dos 

Entregáveis (Área de 

Conhecimento: Escopo) 

 

 

Fonte: Autor 

A partir desde resultados observamos a correlação entre a revisão de literatura e 

opinião especializada (grupos: executivos e profissionais de nível tático operacional) sobre o 

fenômeno investigado. 

 

4.4 SUMARIZAÇÃO DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

A sumarização, priorização e determinação de fatores de maior impacto do 

desempenho de projetos, foi realizada por análise comparativa qualitativa (ACQ). De acordo 

com Gonçalves e Alvez (2017), o método ACQ merece destaque por que combina uma 

abordagem sistemática da pesquisa quantitativa e qualitativa. De acordo com Rihoux (2006), 
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ainda que possam existir limitações no ACQ, a exploração mais avançada da dicotomia ACQ 

(teoria e método) trazem soluções para muitas destas deficiências. Nesta linha de raciocínio, 

Fiss (2007) defende que a pesquisa a respeito das configurações organizacionais tem sido 

limitada por uma incompatibilidade entre a teoria e os métodos.  

Greckhamer et al. (2008) foram os primeiros a proporem o uso do método ACQ em 

pesquisas científicas desenvolvidas na área de Administração. Os autores apresentam uma 

ACQ como um método viável para a pesquisa em gestão estratégica e concluíram com uma 

discussão sobre os benefícios e limitações que o ACQ ou métodos lineares podem ser mais 

apropriado para a pesquisa em Administração Estratégica. Allen e Aldred (2011) usaram 

Análise Comparativa Qualitativa para conjuntos difusos para examinar as causas necessárias e 

suficientes de sucesso nos mercados de exportação de alta tecnologia. 

O objetivo da ACQ nesta pesquisa é o de obter uma consistência na priorização dos 

fatores identificados como influenciadores de desempenho de projetos, com base no perfil dos 

respondentes (Quadro 10) e resultados da pesquisa empírica, considerando o ambiente de 

megaprojetos, ressaltando os grandes eventos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro de 2007 a 

2017 e tendo como base os fatores com maior grau de concordância (pesquisa quantitativa) 

entre os grupos executivos e nível tático operacional. 

O quadro 17 apresenta proposta de ACQ de 03 combinações para análise, comparação, 

avaliação de consistência e priorização de dados referentes aos fatores que influenciam 

desempenho em projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

Quadro 17: Análise comparativa qualitativa 

 DADOS (1) QUESTIONÁRIO (1) DADOS (2) QUESTIONÁRIO (2) 

COMBINAÇÃO 
01 

FATORES DE 
DESEMPENHO EM 

PROJETOS DE MAIOR 
IMPACTO 

SELECIONADO PELOS 
GRUPO - EXECUTIVOS  

PARTE 3.2– 
QUESTIONÁRIO 

(GRUPO DE 
EXECUTIVOS) 

AVALIAÇÃO DO 
GRAU DE 

IMPORTÂNCIA DOS 
FATORES 

IDENTIFICADOS - 
GRUPO 

EXECUTIVOS 

PARTE 1 –
QUESTINÁRIO 

(GRUPO DE 
EXECUTIVOS) 

COMBINAÇÃO 
02 

AVALIAÇÃO DO GRAU 
DE IMPORTÂNCIA DOS 

FATORES 
IDENTIFICADOS - 

GRUPO EXECUTIVOS 

PARTE 1 - GRUPO DE 
EXECUTIVOS 

ÁREAS DE 
CONHECIMENTO DE 
MAIOR RELEVÂNCIA  

PARTE 3 - GRUPO 
DE EXECUTIVOS 

COMBINAÇÃO 
03 

COMBINAÇÃO 1 + 2  - 

AVALIAÇÃO DO 
GRAU DE 

IMPORTÂNCIA DOS 
FATORES 

IDENTIFICADOS - 
GRUPO 

PROFISSIONAIS 
NÍVEL TÁTICO 
OPERACIONAL 

QUESTIONÁRIO - 
GRUPO DE 

PROFISSIONAIS DO 
NÍVEL TÁTICO 
OPERACIONAL 

Fonte: Autor 

 

A combinação 1 analisa os dados da pesquisa empírica sobre fatores de maior impacto 

de desempenho de projetos selecionados pelo grupo de executivos, com os dados da parte 1 

do questionário do mesmo grupo (executivos), a fim de observar a consistência entre dados 

relacionados aos fatores identificados, grau de concordância e priorização de impacto. 

Podemos observar o resultado na combinação 01 no quadro 18. 
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Quadro 18: Análise de comparação entre fatores de maior impacto selecionados pelos 

executivos x avaliação do grau de importância dos fatores identificados pelos executivos 

 

Fonte: Autor 

 

Após avaliação de quantidade de menções que caracterizem alto grau de concordância 

entre os executivos (grupo 1), foi possível determinar uma classificação de ordem dos fatores, 

apresentado no quadro 19. 

 

Quadro 19: Classificação de fatores de desempenho de projetos 

 

Fonte: Autor 

 

A combinação 2 analisa os dados da pesquisa empírica sobre avaliação do grau de 

importância dos fatores identificados - grupo executivos, com os dados da parte 3 (priorização 

das áreas de conhecimento) do questionário do mesmo grupo (executivos), a fim de observar a 

consistência entre dados relacionados ao grau de concordância aos fatores identificados e 

priorização das áreas de conhecimento. Após análise do quadro 19, os fatores foram 

(re)classificados por ordem e, em acordo com as áreas de conhecimento determinadas pelo 

grupo de executivos como as áreas de maior impacto, obtendo a seguinte classificação 

(quadro 20). 

10 FATORES DE MAIOR IMPACTO 

SELECIONADO PELOS EXECUTIVOS
ÁREA DE CONHECIMENTO Quantidade de menções

Coordenação e comunicação (Integração) INTEGRAÇÃO 5 - CONCORDAM TOTALMENTE

Alocação de recursos RECURSOS 4 - CONCORDAM TOTALMENTE e 1 - CONCORDA

Coordenação e comunicação (Comunicação) COMUNICAÇÃO 4 - CONCORDAM TOTALMENTE e 1 - CONCORDA

Comunicação com fornecedores COMUNICAÇÃO 5 - CONCORDAM TOTALMENTE

Confiança e motivação PARTES INTERESSADAS 4 - CONCORDAM TOTALMENTE e 1 - CONCORDA

Eficiência do processo de aprovação  (decisão) INTEGRAÇÃO 3 - CONCORDAM TOTALMENTE e 2 - CONCORDAM

Estimativa financeira CUSTOS 2 - CONCORDAM TOTALMENTE / 2 CONCORDAM e 1 DISCORDA

Mudanças controláveis INTEGRAÇÃO 3 - CONCORDAM TOTALMENTE e 2 - CONCORDAM

Prazo realista CRONOGRAMA 3 - CONCORDAM TOTALMENTE / 1 - CONCORDA e 1 DISCORDA

Qualidade do entregável QUALIDADE 3 - CONCORDAM TOTALMENTE e 2 - CONCORDAM

10 FATORES DE MAIOR IMPACTO 

SELECIONADO PELOS EXECUTIVOS
ÁREA DE CONHECIMENTO Quantidade de menções

Coordenação e comunicação (Integração) INTEGRAÇÃO 5 - CONCORDAM TOTALMENTE

Comunicação com fornecedores COMUNICAÇÃO 5 - CONCORDAM TOTALMENTE

Alocação de recursos RECURSOS 4 - CONCORDAM TOTALMENTE e 1 - CONCORDA

Coordenação e comunicação (Comunicação) COMUNICAÇÃO 4 - CONCORDAM TOTALMENTE e 1 - CONCORDA

Confiança e motivação PARTES INTERESSADAS 4 - CONCORDAM TOTALMENTE e 1 - CONCORDA

Eficiência do processo de aprovação  (decisão) INTEGRAÇÃO 3 - CONCORDAM TOTALMENTE e 2 - CONCORDAM

Mudanças controláveis INTEGRAÇÃO 3 - CONCORDAM TOTALMENTE e 2 - CONCORDAM

Qualidade do entregável QUALIDADE 3 - CONCORDAM TOTALMENTE e 2 - CONCORDAM

Prazo realista CRONOGRAMA 3 - CONCORDAM TOTALMENTE / 1 - CONCORDA e 1 DISCORDA

Estimativa financeira CUSTOS 2 - CONCORDAM TOTALMENTE / 2 CONCORDAM e 1 DISCORDA
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Quadro 20: Classificação e priorização de fatores de desempenho de projetos 

 

Fonte: Autor 

 

A partir da análise do quadro 20, foram descartados os fatores que não obtiveram alto 

grau de concordância, ou seja, 5 menções de concordo totalmente ou 4 concordam totalmente 

e 1 concorda. Neste caso, descartados os fatores posicionados nas ordens 6, 7, 8, 9 e 10, 

restando apenas 5 fatores com alto grau de concordância, classificado pelas áreas de 

conhecimento de maior impacto na visão dos executivos (grupo 1). A partir destes 5 fatores 

priorizados, a combinação 3 analisa estes resultados com os dados da pesquisa empírica do 

grupo de especialistas (quadro 21) 

 

Quadro 21: Classificação e priorização de fatores de desempenho de projetos com visão de 

especialistas 

 

Fonte: Autor 

 

Observa-se a consistência de resultados em relação ao alto grau de concordância dos 5 

fatores priorizados em relação à opinião especializada do grupo 2 (profissionais do nível 

tático operacional), neste caso não sendo necessário descartar nenhum fator para proposta de 

diretrizes. 

Além dos 5 fatores apresentados no quadro 21, o item cultura local (parte 02 – 

questionário perfil executivos), também foi considerado na proposta de diretrizes para 

desempenho de projetos, uma vez que foi identificado na pesquisa alto grau de concordância 

ORDEM
10 FATORES DE MAIOR IMPACTO 

SELECIONADO PELOS EXECUTIVOS
ÁREA DE CONHECIMENTO Quantidade de menções

1 Comunicação com fornecedores COMUNICAÇÃO 5 - CONCORDAM TOTALMENTE

2 Coordenação e comunicação (Integração) INTEGRAÇÃO 5 - CONCORDAM TOTALMENTE

3 Coordenação e comunicação (Comunicação) COMUNICAÇÃO 4 - CONCORDAM TOTALMENTE e 1 - CONCORDA

4 Alocação de recursos RECURSOS 4 - CONCORDAM TOTALMENTE e 1 - CONCORDA

5 Confiança e motivação PARTES INTERESSADAS 4 - CONCORDAM TOTALMENTE e 1 - CONCORDA

6 Eficiência do processo de aprovação  (decisão) INTEGRAÇÃO 3 - CONCORDAM TOTALMENTE e 2 - CONCORDAM

7 Mudanças controláveis INTEGRAÇÃO 3 - CONCORDAM TOTALMENTE e 2 - CONCORDAM

8 Qualidade do entregável QUALIDADE 3 - CONCORDAM TOTALMENTE e 2 - CONCORDAM

9 Prazo realista CRONOGRAMA 3 - CONCORDAM TOTALMENTE / 1 - CONCORDA e 1 DISCORDA

10 Estimativa financeira CUSTOS 2 - CONCORDAM TOTALMENTE / 2 CONCORDAM e 1 DISCORDA

ORDEM
10 FATORES DE MAIOR IMPACTO 

SELECIONADO PELOS EXECUTIVOS
ÁREA DE CONHECIMENTO Quantidade de menções - grupo de especialistas

1 Comunicação com fornecedores COMUNICAÇÃO 32 - CONCORDAM TOTALMENTE e 18 - CONCORDA

2 Coordenação e comunicação (Integração) INTEGRAÇÃO 37 - CONCORDAM TOTALMENTE e 13 - CONCORDA

3 Coordenação e comunicação (Comunicação) COMUNICAÇÃO 38 - CONCORDAM TOTALMENTE e 12 - CONCORDAM

4 Alocação de recursos RECURSOS 26 - CONCORDAM TOTALMENTE / 21 - CONCORDAM e 3 - NÃO SEI / NÃO SE APLICA

5 Confiança e motivação PARTES INTERESSADAS 29 - CONCORDAM TOTALMENTE / 16 - CONCORDAM / 4 - NÃO SEI / NÃO SE APLICA e 1 - DISCORDO
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entre os executivos com relação ao item investigado, como alto influenciador no desempenho 

de um projeto, durante a pesquisa empírica. 

 

4.5 DIRETRIZES PROPOSTAS PARA DESEMPENHO DE PROJETOS 

 

A seguir, apresentam-se as diretrizes propostas para esta pesquisa com base no 

confronto da revisão da literatura e pesquisa empírica.  Este estudo teve como objetivo 

investigar o fenômeno de fatores que influenciam o desempenho de projetos. O objetivo geral 

da pesquisa foi, então, identificar quais são os fatores de impacto que influenciam nesse 

fenômeno. Objetivou-se também a elaboração de uma proposta diretrizes, como base nos 

fatores de maior impacto, com ações capazes de explorar a influência desses fatores e, 

consequentemente, mitigar o fenômeno em estudo. 

As diretrizes irão considerar as áreas de conhecimento Comunicação, Integração, 

Recursos e Partes Interessadas, considerando também a Cultura. Além destas áreas, o 

detalhamento das diretrizes tem como base os fatores: Comunicação com Fornecedores, 

Coordenação e Comunicação, Alocação de Recursos, Confiança e Motivação. 

A figura 31 sumariza a proposta de diretrizes sugerida para aumentar o desempenho de 

um projeto, considerando a simplicidade e áreas que necessitam de atenção e concentração 

maior de esforços a serem aplicados, e a limitação de recursos das organizações. A proposta 

propõe a execução das ações sugeridas para influenciar fatores críticos e de alto impacto para 

o desempenho de projetos. Entende-se que, dessa forma, é possível que líderes de projetos e 

organizações possam obter melhores resultados em seus projetos. 
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Figura 31: Proposta de diretrizes para desempenho de projetos 

Fonte: Autor 

 

É recomendado que cada diretriz seja tratada de forma similar a um processo de trabalho, 

considerando tópicos, como: Descrição, Entradas, Ferramentas & Técnicas, Saídas, Nome do 

Responsável e Área Responsável, auxiliando o modus operandi de aplicação prática e de 

forma adaptada a qualquer realidade organizacional. 



90 

 

 

 

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

5.1 PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO ESTUDO 

 

Este estudo teve como objetivo investigar o fenômeno de desempenho em projetos. O 

objetivo geral da pesquisa foi, então, identificar quais são os fatores que influenciam esse 

fenômeno. Objetivou-se também a elaboração de uma proposta de diretrizes com ações 

capazes de mitigar a influência desses fatores e, consequentemente, explorar o fenômeno em 

estudo. 

Com o intuito de alcançar o objetivo geral da pesquisa, alguns objetivos específicos 

foram propostos, de forma a sequenciar as etapas da pesquisa, cujos resultados estão dispostos 

a seguir: 

 Foi realizada pesquisa bibliográfica em 4 diferentes bases de dados, sendo 3 

dessas em âmbito internacional. Através dessa pesquisa, e após aplicação de processo de 

triagem visando ao alinhamento dos propósitos do estudo, foram selecionados 21 estudos que 

puderam contribuir com a investigação do fenômeno, nos quais foram identificados 27 fatores 

que influenciam o desempenho de projetos; 

 Através da pesquisa bibliográfica foi possível identificar o constructo mais 

apropriado para o fenômeno em estudo, que é chamado de fatores que influenciam o 

desempenho de projetos; 

 Foi realizada investigação empírica junto a especialistas de gerenciamento de 

projetos e profissionais que tiveram papel executivo em megaprojetos, na qual foram 

selecionados 05 executivos (grupo 1) e 50 pessoas (profissionais de nível tático operacional – 

grupo 02). A pesquisa empírica proporcionou a classificação dos 27 fatores encontrados na 

literatura, de forma a identificar os fatores mais e menos relevantes, no âmbito da organização 

em estudo. 

 Através da pesquisa empírica, foi possível também identificar outro fator que 

influencia o fenômeno investigado, transpassando os 27 fatores identificados na literatura. 

Além disso, a pesquisa contribuiu com outras evidências que complementam a literatura, 

conforme discutido na seção 4.3. 

 Através da sistematização da literatura e da pesquisa empírica, foi possível 

evidenciar, conforme descrito na seção 4.6, as ações e boas práticas recomendadas para o 

desempenho de projetos. 
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Através do desenvolvimento da vertente teórica e da vertente empírica propostas na 

estrutura metodológica do estudo, foi possível responder às seguintes questões de pesquisa: 

  Quais são os fatores identificados na literatura com maior e menor impacto no 

desempenho de projetos, segundo os profissionais entrevistados? 

Foi possível determinar 05 fatores, dos 27, que influenciam, em alto grau, o 

desempenho de projetos: 1 – Comunicação com fornecedores (Área de Conhecimento: 

Comunicação); 2 – Coordenação e comunicação (INTEGRAÇÃO) (Área de Conhecimento: 

Integração); 3 – Coordenação e comunicação (COMUNICAÇÃO) (Área de Conhecimento: 

Comunicação); 4 – Alocação de Recursos (Área de Conhecimento: Recursos) e 5 – Confiança 

e motivação (Área de Conhecimento: Partes Interessadas). 

 Quanto aos fatores de desempenho de projetos identificados na literatura, porém 

classificados como de menor relevância para os participantes da pesquisa empírica, destaca-se 

a saída de 22 fatores. 

 Qual fator que impacta no desempenho de projetos foi identificado na pesquisa 

empírica e que pode complementar a literatura? 

Além dos 27 fatores de desempenho de projetos identificados na literatura e, a 

priorização de 05 fatores, foi possível identificar na pesquisa empírica mais 01 fator, a saber: 

Cultura local. 

Quais são as áreas de conhecimento que possuem maior impacto no desempenho de 

projetos? 

Através da pesquisa empírica, foi possível identificar 06 áreas, dentre as 10 áreas de 

conhecimento do gerenciamento de projetos, em acordo com os executivos entrevistados, que 

exercem o maior impacto do desempenho de projetos, a saber: Comunicação; Recursos; 

Escopo; Partes Interessadas; Integração e Riscos. 

Foi realizada uma proposta de diretrizes, sumarizada na Figura 31 da seção 4.6, no 

qual são apresentadas ações que podem ser observadas por líderes de projetos e executivos, 

para a obtenção de melhor desempenho em projetos. Todas as ações foram baseadas nos 

fatores identificados como críticos na presente pesquisa.  

Dessa forma, é possível concluir que, através do cumprimento dos objetivos 

específicos da pesquisa e das respostas das questões de pesquisa, o objetivo geral também foi 

cumprido. Os principais fatores que influenciam o desempenho de resultados de projetos 

foram identificados e classificados, conforme criticidade do fator. Além disso, foi realizada 
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uma proposta de diretrizes contendo ações que podem auxiliar na obtenção de melhores 

resultados de projetos nas organizações. 

 

5.2 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

A presente pesquisa limita-se quanto ao fato de utilizar apenas o contexto de 

megaeventos, ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, de 2007 a 2017, e profissionais 

envolvidos em megaprojetos e especialistas em gerenciamento de projetos. Dessa forma, 

foram utilizadas as características destes megaeventos e a experiência de todos os 

participantes da pesquisa empírica relacionados a este contexto. 

Sugere-se então que pesquisas semelhantes sejam realizadas em outras contextos ou 

organizações, de forma a identificar possíveis divergências entre organizações e até mesmo 

em setores específicos.  

Uma vez que fora evidenciado na pesquisa a influência da cultura local no 

desempenho de projetos, sugere-se também a realização do estudo do fenômeno investigado 

em organizações internacionais, a fim de identificar possíveis divergências de relevância dos 

fatores determinantes para o desempenho de projetos. 

Por último, sugere-se o estudo baseado em outros modelos de organização, e de forma 

específica sobre cada fator e área de conhecimento, identificados como influenciadores no 

desempenho de projetos, com o objetivo de realizar comparações no que tange aos diferentes 

escopos das metodologias e aos diferentes resultados que cada projeto possa ter alcançado 

após a aplicação de diretrizes propostas.   
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO EXECUTIVOS 

 

DESEMPENHO DE PROJETOS: PROPOSTA DE DIRETRIZES 

 

Prezado(a) respondente,  

O presente questionário apoia etapa de coleta de dados primários da pesquisa 

intitulada “desempenho de projetos: proposta de diretrizes baseada na confrontação entre a 

percepção de especialistas e a literatura científica”. O referido estudo tem o objetivo de 

sistematizar um conjunto de recomendações relacionadas ao desempenho de projetos com 

base tanto na experiência dos respondentes quanto em lições aprendidas proveniente da 

literatura. O tempo previsto para resposta da pesquisa é de 10 minutos. 

 

Agradeço, antecipadamente, sua valiosa cooperação para a pesquisa. 

Cordialmente, Carlos Augusto Freitas. 

 

Recomendações 

 

O questionário possui 30 questões, sendo 27 questões assertivas. Cada questão 

assertiva apresentará um fator que influencia o desempenho de projeto, agrupado por área de 

conhecimento. Para as questões assertivas, selecione a opção que melhor define o seu grau de 

concordância com cada uma das afirmações, conforme os seguintes parâmetros: 

1 – Discordo totalmente 

2 – Discordo 

3 – Não sei / Não se aplica 

4 – Concordo 

5 – Concordo totalmente 

 

(*) Observação: caso não tenha conhecimento sobre a afirmação, marque a opção Não sei/ 

não se aplica. 

 

O questionário está dividido em quatro etapas: 

Registro de informações do respondente 

Parte 01 – Avaliação do grau de importância dos fatores identificados na revisão da literatura 
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Parte 02 – Investigação do grau de importância de influência da cultura local no desempenho 

de projetos. 

Parte 03 – Avaliação da ordem de importância dos fatores identificados na revisão da 

literatura 

 

Início do questionário (Registro): 

 

Campo 01: Data de Nascimento: __ / __ / __ 

 

Campo 02: Titulação máxima: 

(  ) Ensino Fundamental / (  ) Graduação completa / (  ) Pós Graduação completa / (  ) 

Mestrado strictusensu / (  ) Doutorado 

 

Campo 03: Qual megaprojeto foi o mais relevante da sua opinião? 

 

Campo 04: Tem formação específica em gerenciamento de projetos  

(  ) Sim / (  ) Não  

Se sim qual: 

 

Campo 05: Qual seu tempo de experiência em projetos? 

(  ) 0 até 5 anos / (  ) 5 até 10 anos / (  ) 10 até 15 anos / (  )  mais de 15 anos 

 

 

PARTE 1 

 

Tomando como parâmetro a revisão sistemática da literatura, as questões subsequentes 

relacionadas aos fatores-chave que impactam desempenho de projetos estão agrupadas por 

áreas de conhecimento.  

 

1. ÁREA DE CONHECIMENTO: INTEGRAÇÃO 

 

1.1 Fator identificado: Coordenação e comunicação 

 

Grau de concordância: 

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

1.2 Fator identificado: Mudanças controláveis 

 

Grau de concordância: 

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

1.3 Fator identificado: Eficiência do processo de aprovação 

 

Grau de concordância: 

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 
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1.4 Fator identificado: Tecnologia 

Grau de concordância: 

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

2. ÁREA DE CONHECIMENTO: ESCOPO 

 

2.1 Fator identificado: Complexidade 

Graus de concordância: 

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

2.2 Fator identificado: Revisão periódica dos entregáveis 

 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

2.3 Fator identificado: Trabalho fora de seqüência 

 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

3. ÁREA DE CONHECIMENTO: CRONOGRAMA 

 

3.1 Pressão por prazo 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

3.2 Prazo realista 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

3.3 Alocação de recursos 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

4. ÁREA DE CONHECIMENTO: CUSTOS 

 

4.1 Fator identificado: Estimativa financeira 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

4.2 Fator identificado: Contingência orçamentária 
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Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

5. ÁREA DE CONHECIMENTO: QUALIDADE 

 

5.1 Fator identificado: Confiabilidade do pessoal de garantia de qualidade 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

5.2 Fator identificado: Qualidade do entregável 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

6. ÁREA DE CONHECIMENTO:  COMUNICAÇÃO 

 

6.1 Fator identificado: Coordenação e comunicação 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

6.2 Fator identificado: Comunicação com fornecedores 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

7. ÁREA DE CONHECIMENTO: RECURSOS 

 

7.1 Fator identificado: Alocação de recursos 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

7.2 Fator identificado: Desenvolvimento de Recursos 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

7.3 Fator identificado: Produtividade da força de trabalho 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

7.4 Fator identificado: Absenteísmo e rotatividade 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 
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7.5 Fator identificado: Congestionamento do ambiente de trabalho (superdimensionamento) 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

7.6 Fator identificado: Horas extras e turnos adicionados 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

8. ÁREA DE CONHECIMENTO: RISCOS 

 

8.1 Fator identificado: Retrabalho na execução 

 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

8.2 Fator identificado: Retrabalho no projeto 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

8.3 Fator identificado: Mudanças incontroláveis 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

9. ÁREA DE CONHECIMENTO: PARTES INTERESSADAS 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

9.1 Fator identificado: Confiança e motivação 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

9.2 Fator identificado: Efeitos colaterais da pressão por prazo 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

Parte 02 – Investigação do grau de importância de influência da cultura local no desempenho 

de projetos. 

 

A cultura local pode influenciar o desempenho de um projeto? 

 

Graus de concordância:  
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(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

 Justifique sua resposta: ______________________ 

 

Parte 03 – Avaliação da ordem de importância dos fatores identificados na revisão da 

literatura 

 

3.1 Quais são as três áreas de conhecimento de maior impacto no desempenho do projeto 

(selecione três opções) 

 

(  ) INTEGRAÇÃO 

(  ) ESCOPO  

(  ) CRONOGRAMA 

(  ) CUSTOS  

(  ) QUALIDADE 

(  ) RECURSOS  

(  ) RISCOS 

(  ) COMUNICAÇÃO 

(  ) PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS) 

(  ) AQUISIÇÕES 

 

   

 Justifique sua resposta: ______________________ 

 

3.2 Dentre os 27 fatores identificados na revisão da literatura como principais influenciadores 

no desempenho de projetos, quais seriam os 10 fatores de maior impacto transformação 

organizacional e melhores resultados de negócio. (selecione 10 opções) 

 

(  ) Complexidade 

(  ) Revisão periódica dos entregáveis 

(  ) Trabalho fora de seqüência 

(  ) Retrabalho na execução 

(  ) Retrabalho no projeto 

(  ) Mudanças incontroláveis 

(  ) Pressão por prazo 

(  ) Prazo realista 

(  ) Alocação de recursos 

(  ) Confiança e motivação 

(  ) Efeitos colaterais da pressão por prazo 

(  ) Coordenação e comunicação 

(  ) Mudanças controláveis 

(  ) Eficiência do processo de aprovação 

(  ) Tecnologia 

(  ) Confiabilidade do pessoal de garantia de qualidade 

(  ) Qualidade do entregável 

(  ) Estimativa financeira 

(  ) Contingência orçamentária 

(  ) Alocação de recursos 
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(  ) Desenvolvimento de Recursos 

(  ) Produtividade da força de trabalho 

(  ) Absenteísmo e rotatividade 

(  ) Congestionamento do ambiente de trabalho (superdimensionamento) 

(  ) Horas extras e turnos adicionados 

(  ) Coordenação e comunicação 

(  ) Comunicação com fornecedores 

 

 

   

 Justifique sua resposta: ______________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO NÍVEL TÁTICO OPERACIONAL 

 

DESEMPENHO DE PROJETOS: PROPOSTA DE DIRETRIZES 

 

Prezado(a) respondente,  

O presente questionário apoia etapa de coleta de dados primários da pesquisa 

intitulada “desempenho de projetos: proposta de diretrizes baseada na confrontação entre a 

percepção de especialistas e a literatura científica”. O referido estudo tem o objetivo de 

sistematizar um conjunto de recomendações relacionadas ao desempenho de projetos com 

base tanto na experiência dos respondentes quanto em lições aprendidas proveniente da 

literatura. O tempo previsto para resposta da pesquisa é de 10 minutos. 

 

Agradeço, antecipadamente, sua valiosa cooperação para a pesquisa. 

Cordialmente, Carlos Augusto Freitas. 

 

Recomendações 

 

O questionário possui sendo 27 questões assertivas. Cada questão assertiva apresentará 

um fator que influencia o desempenho de projeto, agrupado por área de conhecimento. Para  

as questões assertivas, selecione a opção que melhor define o seu grau de concordância com 

cada uma das afirmações, conforme os seguintes parâmetros: 

1 – Discordo totalmente 

2 – Discordo 

3 – Não sei / Não se aplica 

4 – Concordo 

5 – Concordo totalmente 

 

(*) Observação: caso não tenha conhecimento sobre a afirmação, marque a opção Não sei/ 

não se aplica. 

 

O questionário está dividido em quatro etapas: 

Registro de informações do respondente 

Parte 01 – Avaliação do grau de importância dos fatores identificados na revisão da literatura 
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Início do questionário (Registro): 

 

Campo 01: Data de Nascimento: __ / __ / __  

 

Campo 02: Titulação máxima: 

(  ) Ensino Fundamental / (  ) Graduação completa / (  ) Pós Graduação completa / (  ) 

Mestrado strictusensu / (  ) Doutorado 

 

Campo 03: Qual megaprojeto foi o mais relevante da sua opinião? 

 

Campo 04: Tem formação específica em gerenciamento de projetos  

(  ) Sim / (  ) Não  

Se sim qual: 

 

Campo 05: Qual seu tempo de experiência em projetos? 

(  ) 0 até 5 anos / (  ) 5 até 10 anos / (  ) 10 até 15 anos / (  )  mais de 15 anos 

 

 

PARTE 1 

 

Tomando como parâmetro a revisão sistemática da literatura, as questões subsequentes 

relacionadas aos fatores-chave que impactam desempenho de projetos estão agrupadas por 

áreas de conhecimento.  

 

1. ÁREA DE CONHECIMENTO: INTEGRAÇÃO 

 

1.1 Fator identificado: Coordenação e comunicação (Integração) 

 

Grau de concordância: 

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

1.2 Fator identificado: Mudanças controláveis 

 

Grau de concordância: 

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

1.3 Fator identificado: Eficiência do processo de aprovação 

 

Grau de concordância: 

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

1.4 Fator identificado: Tecnologia 

Grau de concordância: 

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

2. ÁREA DE CONHECIMENTO: ESCOPO 
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2.1 Fator identificado: Complexidade 

Graus de concordância: 

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

2.2 Fator identificado: Revisão periódica dos entregáveis 

 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

2.3 Fator identificado: Trabalho fora de seqüência 

 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

3. ÁREA DE CONHECIMENTO: CRONOGRAMA 

 

3.1 Pressão por prazo 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

3.2 Prazo realista 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

3.3 Alocação de recursos (Cronograma) 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

4. ÁREA DE CONHECIMENTO: CUSTOS 

 

4.1 Fator identificado: Estimativa financeira 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

4.2 Fator identificado: Contingência orçamentária 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

5. ÁREA DE CONHECIMENTO: QUALIDADE 

 

5.1 Fator identificado: Confiabilidade do pessoal de garantia de qualidade 
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Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

5.2 Fator identificado: Qualidade do entregável 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

6. ÁREA DE CONHECIMENTO:  COMUNICAÇÃO 

 

6.1 Fator identificado: Coordenação e comunicação (Comunicação) 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

6.2 Fator identificado: Comunicação com fornecedores 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

7. ÁREA DE CONHECIMENTO: RECURSOS 

 

7.1 Fator identificado: Alocação de recursos 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

7.2 Fator identificado: Desenvolvimento de Recursos 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

7.3 Fator identificado: Produtividade da força de trabalho 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

7.4 Fator identificado: Absenteísmo e rotatividade 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

7.5 Fator identificado: Congestionamento do ambiente de trabalho (superdimensionamento) 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

7.6 Fator identificado: Horas extras e turnos adicionados 

Graus de concordância:  
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(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

8. ÁREA DE CONHECIMENTO: RISCOS 

 

8.1 Fator identificado: Retrabalho na execução 

 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

8.2 Fator identificado: Retrabalho no projeto 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

8.3 Fator identificado: Mudanças incontroláveis 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

9. ÁREA DE CONHECIMENTO: PARTES INTERESSADAS 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

9.1 Fator identificado: Confiança e motivação 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 

9.2 Fator identificado: Efeitos colaterais da pressão por prazo 

Graus de concordância:  

(  ) 1-Discordo totalmente / (  ) 2-Discordo / (  ) 3-Não sei/Não se aplica / (  ) 4-Concordo / (  ) 

5-Concordo totalmente 

 


